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·Η μετάβαση του Κ. Καραμανλfί άπό τήν πρωθυπουργία στήν Προεδρία τfίς 

Δημοκρατίας όριοθετεί τά δύο εvρύτερα στάδια πού συνθέτουν τή διαδρομή 

του στό δημόσιο στίβο. Τό πρώτο, πού μόλις όλοκληρωνόταν, έπικάλυπτε ή 

παρουσία του στό πεδίο τfίς μαχόμενης πολιτικfίς καί καλουνταν ήδη νά 

διανύσει τό δεύτερο, ώς έγγυητής του δημοκρατικου πολιτεύματος, τfίς έθνι

κfίς όμοψυχίας, τfίς προτεραιότητας του έθνιΊωυ συμφέροντος. ·Η νέα δεκαε

τής θητεία του στό ύπατο aξίωμα τfίς πολιτείας θά δικαιώσει τίς αvξημένες 

προσδοκίες πού, στήν aφετηρία της, είχε γεννήσει ή μακρά καί ύπεύθυνη 

άσκηση γόνιμου κυβερνητικου έργου. 
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ΑΡΧΗ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ 

'Η ανάδειξη στό aξίωμα του προέδρου τfjς Δημοκρατίας aποτέλεσε γιά τόν Κ. Καραμανλfj τήν 
aφετηρία νέων προσπαθειων μέ στόχο τή διασφάλιση τfjς όμαλfjς λειτουργίας των δημοκρατικων θε

σμων, τή διαφύλαξη τfjς έθνικfjς όμοψυχίας καί τήν ένίσχυση του διεθνους κύρους τfjς χώρας. 
Στήν άσκηση των νέων καθηκόντων του, ό Κ. Καραμανλfjς θά έπιβεβαιώσει τήν αύστηρή προσήλω

σή του στούς κανόνες λειτουργίας του δημοκρατικου πολιτεύματος, θέτοντας τή μακρά έμπειρία καί τό 
κύρος του στήν ύπηρεσία του σκοπου αύτου. Παράλληλα, θά συμβάλει στήν ένίσχυση τfjς διεθνους 
παρουσίας τfjς 'Ελλάδος, πραγματοποιώντας σειρά ούσιαστικων διπλωματικων έπαφων πού αναδείκνυ

αν τόν πολυδιάστατο χαρακτήρα τfjς έλληνικfjς έξωτερικfjς πολιτικfjς καί, ακόμη, τό εύρωπαϊκό της 
πρόσωπο. Εύεργετικό ύπfjρξε καί τό ένδιαφέρον πού έξακολούθησε νά έκδηλώνει ένεργά γιά τόν πολιτι

σμό: πρωταρχικ~, προώθηση τfjς προτάσεως γιά μόνιμη τέλεση των 'Ολυμπιακων 'Αγώνων στήν 'Ελλά
δα, προστασία καί ανάδειξη των ίστορικων μνημείων καί τfjς πολιτιστικfjς παρακαταθήκης του εθνους, 

προαγωγή του έρευνητικου καί aνασκαφικου εργου μέ έπίκεντρο τή Μακεδονία. 

21-23 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1980 

'Ο πρωθυπουργός, Γ. Ράλλης, άναπτύσσει στή 

Βουλή τίς προγραμματικές θέσεις τής Κυβερνήσεώς 

του, ή όποία, δπως τονίζει, αποτελεί συνέχεια των 

Κυβερνήσεων Καραμανλή. 

'Ο Γ. Ράλλης υπογράμμισε δτι ή πολιτική τής νέας 

Κυβερνήσεως - χωρίς νά παρεκκλίνει ίδεολογικά 

άπό τίς κατευθύνσεις πού είχε χαράξει ό ίδρυτής τής 
ΝΔ - δέν θά στερείται ευελιξίας καί ίκανότητας 

προσαρμογής στίς έξελίξεις. Τό κύριο βάρος τής 

ανανεωτικής πολιτικής προοριζόταν νά εστιαστεί 

στόν οίκονομικό τομέα, οχι τόσο στούς γενικότε

ρους στόχους, πού παρέμεναν οί ίδιοι, δσο στίς μεθό

δους καί στή στρατηγική πού θά απαιτηθεί γιά τήν 

πραγματοποίησή τους. 'Ως πρός τήν έξωτερική πο

λιτική, ό πρωθυπουργός αναφέρθηκε στήν άνάγκη 

. νά διεξαχθεί σοβαρός διάλογος μέ τήν Τουρκία, μέ 
βάση τό Διεθνές Δίκαιο, τή διεθνή πρακτική καί τήν 

άποφυγή προκλήσεων. 'Εξέθεσε, άκόμη, τίς θετικές 

έπιπτώσεις τής συμμετοχής τής χώρας στή Βορειο

ατλαντική Συμμαχία, υπογραμμίζοντας δμως παράλ

ληλα δτι πλέον έναπόκειται στό ίδιο τό ΝΑΤΟ νά 

έξασφαλίσει τίς προϋποθέσεις πού θά εκαμαν δυνατή 

τήν έπανένταξη τής 'Ελλάδος στό στρατιωτικό του 

σκέλος. 'Η Κυβέρνηση, στόν τομέα αυτό, θά ακο

λουθήσει τίς βασικές γραμμές τής προκατόχου της, 

ή όποία είχε κάμει τή χώρα πλήρες μέλος τής ΕΟΚ 

καί είχε άνοίξει διαύλους έπικοινωνίας μέ τίς χώρες 

του άνατολικου άλλά καί του τρίτου κόσμου, διατη

ρώντας άλώβητες τίς θέσεις της στά έθνικά θέματα. 

'Η Κυβέρνηση του Γ. Ράλλη θά έξασφαλίσει τήν 

έμπιστοσύνη τής Βουλής μέ ψήφους 180 εναντι 115. 
'Ο πρωθυπουργός θά εχει τίς πρώτες του συναντή

σεις μέ τόν πρόεδρο τής Δημοκρατίας στίς 27 Μαίου 
καί στίς 5 'Ιουνίου. 

27 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1980 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται στό Προεδρικό Μέ

γαρο τόν Αυστριακό καγκελλάριο, Μπ. Κράισκυ, 

πού πραγματοποιεί έπίσημη έπίσκεψη στήν 'Αθήvα. 

Κατά τή διάρκεια τών συνομιλιών του Μπ. Κράι

σκυ μέ τόν 'Έλληνα όμόλογό του, Γ. Ράλλη, καί τόν 

υπουργό 'Εξωτερικών, Κ. Μητσοτάκη, έξετάστηκαν 
οί προοπτικές γιά τήν προώθηση τής διμερους 

συνεργασίας (μέ ιδιαίτερη εμφαση στή λειτουργία 

του έργοστασίου τής «Στάγιερ» στήν 'Ελλάδα). 'Ο 

Αυστριακός καγκελλάριος συναντήθηκε, άκόμη, μέ 

τόν υπουργό 'Εθνικής 'Αμύνης καί τόν πρόεδρο του 

ΠΑΣΟΚ, Α. Παπανδρέου. 

28 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1980 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται στό Προεδρικό Μέγα-
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ρο άντιπροσωπεία τών rάλλων Εύρωπαίων Δημο

κρατών τής Προόδου, στήν όποία μετέχουν καί οί 

παλαίμαχοι πολιτικοί Μ. Ντεμπρέ, Π . Μεσμέρ, κα- . 

θώς καί ό άκαδημαϊκός Μ. Ντρυόν. 

Τήν ίδια ήμέρα, ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας συ
ναντaται μέ τόν ' Αρχιεπίσκοπο Βορείου καί Νοτίου 

'Αμερικής, 'Ιάκωβο. 

3 ΙΟΥΝΙΟΥ 1980 

Σέ ε{δική τελετή, στήν άεροπορική βάση τής Δε
κέλειας, ό Κ. Καραμανλής επιδίδει, γιά πρώτη φορά 

ώς πρόεδρος iής Δημοκρατίας, τά ξίφη σέ 137 νέους 
άνθυποσμηναγούς τής Πολεμικής 'Αεροπορίας, κα

θώς καί σέ 20 νέους άνθυποσμηναγούς άπό άραβικές 
καί άφρικανικές χώρες, οί όποίοι όλοκλήρωσαν τήν 

εκπαίδευσή τους στή Σχολή 'Ικάρων. 

[Ή επίδοση τών ξιφών σέ νέους άξιωματικούς 
- προνόμιο καί καθήκον του προέδρου τής Δημο

κρατίας, άνωτάτου, κατά τό Σύνταγμα, άρχηγου τών 

'Ενόπλων Δυνάμεων - θά άποτελέσει, σέ δλη τή 

διάρκεια τής θητείας του, μιά άπό τίς δραστηριότη
τες του Κ. Καραμανλή.] 

10 ΙΟΥΝΙΟΥ 1980 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τό Μητροπολίτη 

Χαλκηδόνος, Μελίτωνα, ό όποίος του μεταφέρει τίς 
εύχές του Οίκουμενικου Πατριάρχη καί τόν ενημε
ρώνει γιά τό θεολογικό διάλογο μεταξυ τής 'Ορθό

δοξης καί τής Ρωμαιοκαθολικής 'Εκκλησίας, πού 
μόλις aρχισε, γιά πρώτη φορά μετά άπό α{ώνες, κατά 

τή σύνe>δο τής Μικτfjς 'Επιτροπής τών 'Εκκλησιών, 

στή Ρόδο. 

16-21 ΙΟΥΝΙΟΥ 1980 

'Ο Κ. Καραμανλής, συνοδεύομενος άπό τόν 

ύπουργό 'Εργασίας, Κ. Λάσκαρη, καί τό γενικό 

γραμματέα τής Προεδρίας τής Δημοκρατίας, Π. Μο

λυβιάτη, πραγματοποιεί έπίσημη επίσκεψη στήν 
εδρα του Διεθνους Γραφείου 'Εργασίας, στή Γενεύη, 

εν& κατόπιν μεταβαίνει άνεπίσημα στό Παρίσι. Ση

μειωτέον, δτι γιά πρώτη φορά στά 61 χρόνια λει
τουργίας του όργανισμου άρχηγός του έλληνικου 
Κράτους προσκαλεiται νά παραβρεθεi καί νά όμιλή

σει ενώπιόν του. 

Τόν Κ. Καραμανλή ύποδέχτηκαν στό άεροδρόμιο 

τής Γενεύης ό γενικός γραμματέας του ΔΓΕ, Φ. 

Μπλανσάρ, καί ό πρέσβης τής ' Ελλάδος στούς διε

θνεiς όργανισμούς, Α. Χωραφάς. 'Ο Κ. Καραμανλής 

είχε σύντομη συνομιλία μέ τό γενικό γραμματέα του 

διεθνους όργανισμου. 

Τήν εναρξη τής ε{δικής συνεδριάσεως τής Διε
θνους Διασκέψεως 'Εργασίας κήρυξε ό Αύστριακός 

ύπουργός 'Εργασίας, Μ. Βάισενμπεργκ. 'Αμέσως 

μετά, πήρε τό λόγο ό Φ. Μπλανσάρ, πού χαιρέτησε 

τόν πρόεδρο τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας ώς «πολι

τικό ήγέτη μεγάλου άναστήματος καί εξέχοντα Εύ
ρωπαiο». Καί συνέχισε: 

«Μέ τή δική σας ώθηση ή 'Ελλάδα γνώρισε μεγάλη 

άνάπτυξη. Τό βιοτικό έπίπεδο άνέβηκε σημαντικά καί ή 
κοινωνική πολιτική γνώρισε μιά νέα Πνοή. 'Η έπιστροφή 
σας στήν έξουσία, τό 1974, μετά πολλά χρόνια ηθελημένης 
έξορίας, έπέτρεψε τήν άποκατάσταση τής δημοκρατίας 
στή χώρα σας, ή όποία ύπfjρξε τό λίκνο της. Χάρις στό 

κύρος σας καί τή σοφία σας, ή άποκατάσταση τών δημο

κρατικών θεσμών έπιτεύχθηκε σέ )(λίμα γαλήνης, πράγμα 

πού πρρκαλεί ζωηρή ίκανοποίηση στήν ' Οργάνωσή μας». 

Τό λόγο ελαβε, στή συνέχεια, ό πρόεδρος τής 

'Ελληνικής Δημοκρατίας: 

«Κύριε πρόεδρε, 

»Ή έκλογή σας στήν προεδρία τής διεθvοί5ς αύτής δι

ασκέψεως διl(t;ιιώνει τήν μακρά καί τόσο έποικοδομητική 

συμβολή σας στό έργο τής Διεθνοί5ς 'Οργανώσεως 'Εργα
σίας. Μαζί μέ τά συγχαρητήριά μου, κύριε πρόεδρε, σiiς 

παρακαλώ νά δεχθείτε καί τίς καλύτερες εύχές μου γιά τήν 

έπιτυχία τών έργασιών τής παρούσης διασκέψεως. 

»Κύριε γενικέ διευθυντά, 

»Θά ήθελα νά σiiς εύχαριστήσω θερμά, γιατί μέ τήν 

εύγενική σας πρόσκληση μοί5 δώσατε τήν δυνατότητα νά 

άπευθύνω σήμερα τό λόγο στήν διεθνή αύτή διάσκεψη. 

'Αλλά καί γιατί μοί5 δώσατε τήν εύκαιρία νά διερμηνεύσω 

τήν προσήλωση τοί5 έλληνικοί5 λαοί5 στήν όργάνωσή σας, 

τής δποίας, άλλωστε, ή χώρα μου ύπήρξε lδρυτικό μέλος. 
»Θά ήθελα &κόμη νά σiiς εύχαριστήσω καί γιά τούς 

φιλόφρονας λόγους μέ τούς δποίους μέ ύπεδέχθητε. Καί νά 

σiiς διαβεβαιώσω γιά τήν βαθύτατη έκτίμηση πού τρέφει ή 

Έλλάς καί έγώ δ 1διος τόσο γιά τό έργο σας, όσο καί γιά 

τήν προσωπικότητά σας. Στό πρόσωπό σας τιμοί5με έναν 

εlλιιφινή καί σταθερό lδεαλιστή καί τόν έμπνευσμένο 

συμπατριώτη καί συνεχιστή τοί5 έργου τοί5 μεγάλου μ Αλ

μπερτ Τόμας. 

))Κυρίες καί κύριοι, 

)) Ή παρουσία μου στή διάσκεψή σας άποτελεί τήv 
πρώτη διεθνή έπίσκεψη πού πραγματοποιώ, λίγες μόνον 

έβδομάδες μετά τήν άνάληψη τών καθηκόντων μου ώς προέ

δρου τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας. Ή άποστολή μου αύ
τή μοί5 δίδει τήν εύκαιρία νά &ποτίσω τόν όφειλόμενο φόρο 

τιμής στήν έργα σία. Κανένα βήμα στόν κόσμο δέν θά ήταν 

καταλληλότερο γι ' αύτό τόν σκοπό, άπό τό βήμα τοί5 παγ
κόσμιου αύτοί5 Κοινοβουλίου τής 'Εργασίας, πού έχει μα

κρόν βίον καί λαμπράν παράδοσιν. Γιατί, πράγματι, άπό 

όλους τούς διεθνείς όργανισμούς πού δημιούργησε ή Συν

θήκη τών Βερσαλλιών, ή Διεθνής 'Οργάνωση 'Εργασίας 
εlναι δ μόνος πού όχι μόνον έπέζησε, άλλά καί έπέτυχε. 

'Επί 60 δλόκληρα χρόνια κατόρθωσε νά έντάσσει σέ νόμι
μη συνεργασία χώρες μέ διαφορετικά πολιτικά καί κοινω

νικά συστήματα, μέ διαφορετικά έπίπεδα άναπτύξεως καί 
μέ διαφορετικά ή καί άντιτιθέμενα συμφέροντα. 

))Καί μέ τήν εύκαιρία αύτή θά ήθελα νά έξάρω τό γεγο-
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νός ότι, χάρις στήν κατανόηση πού έπεδείχθη aπό όλες τίς 

πλευρές, διεσώθη ή παγκοσμιότητα τijς Διεθνοvς 'Οργα

νώσεως 'Εργασίας καί έκλεισε ένα έπικίνδυνο ρfίγμα πού 

εlχε δημιουργήσει ή aποχώρηση τών 'Ηνωμένων Πολι

τειών. 

»Άλλά, προπαντός, έπέτυχε ή Διεθνής 'Οργάνωση 

'Εργασίας νά βελτιώσει aποφασιστικά τίς συνθfίκες έργα

σίας καί νά προαγάγει τήν συνδικαλιστική έλευθερία. Καί, 

τέλος, νά καταστήσει καθολική συνείδηση ότι οί έννοιες 

τfίς έργασίας καί τfίς aνθρώπινης aξιοπρέπειας εlναι αλ

ληλένδετες. 

» Άπό τήν έποχή τών γνωστών καί καινοτόμων παπι
κών έγκυκλίων ό Καταστατικός Χάρτης τών Δικαιωμάτων 

τfίς 'Εργασίας δέν ε[χε ποτέ τήν πληρότητα τijς Διακηρύ

ξεως τijς Φιλαδελφείας. Διακηρύξεως πού έγινε τό θεμέλιρ 
του 'Οργανισμοί) σας καί πού όρίζει ότι "όλα τά aνθρώπι

να όντα, ανεξαρτήτως φυλijς, θρησκείας η γένους, έχουν 

τό δικαίωμα νά έπιδιώκουν τήν ύλική τους πρόοδο καί τήν 
πνευματική τους ανάπτυξη, σέ πλαίσια έλευθερίας, aξιο

πρεπείας καί aσφαλείας οίκονομικfίς". 

»Κυρίες καί κύριοι, 

»Οί κατακτήσεις πού aνέφερα προηγουμένως μπορεί νά 

τεθοvν σέ κίνδυνο, άν δέν aντιμετωπισθεί έγκαιρα καί aπο

τελεσματικά τό χάος πού aπειλεί σήμερα τόν κόσμο. Τόν 

τελευταίο καιρό ή aνθρωπότης μπfίκε σέ μιά έντονη καί 

πολύμορφη κρίση. Ή σύγχυση καί, θά έλεγα, ή aναρχία 

πού έπικρατεί σήμερα στήν διεθνfί ζωή, παίρνει τέτοια 

μορφή καί τέτοιες διαστάσεις, ωστε νά δημιουργείται ή 

έντύπωση ότι έπιδιώκουμε τήν αύτοκαταστροφή μας. Γιατί, 

όχι μόνον δέν λαμβάνομε τά μέτρα πού προσφέρονται γιά 

τήν θεραπεία τών αίτίων πού προκαλοvν τήν κρίση αύτή, 

aλλά μέ τήν έγωιστική συμπεριφορά μας τήν καθιστοvμε 

όξύτερη. 

» 'Αποτέλεσμα τfίς κρίσεως αύτijς ε[ ναι ή δημιουργία 
πολυπλόκων καί έπικινδύνων προβλημάτων, όπως ό πλη

θωρισμός, ή aνεργία, τό ένεργειακό, ή aνισότης Βορρii καί 

Νότου καί άλλα μικρότερης βέβαια σημασίας προβλήμα

τα, πού έπηρεάζουν όμως τήν τύχη τών aνθρώπων του μό

χθου. 

» Ό πληθωρισμός, ώς γνωστόν, εlναι συγχρόνως αίτία 
καί aποτέλεσμα αύτijς τijς κρίσεως. Εlναι, όπως έλέχθη, 

ή φυματίωση τijς παγκόσμιας οίκονομίας. Γιατί φαλκιδεύ

ει τό είσόδημα τών έργαζομένων, &να στέλλει τίς έπενδύσεις 

καί προκαλεί στασιμότητα οίκονομική καί aνεργία. Αύτός 

δέ ε[ ναι καί ό λόγος γιά τόν όποίο θά πρέπει νά τεθεί στό 

έπίκεντρο τοv ένδιαφέροντος όλων τών κοινωνικών όμά

δων καί ίδίως τijς ύπευθύνου ήγεσίας των. 

»'Η έμπειρία τών τελευταίων ετών aπέδειξε ότι γιά τήν 

aντιμετώπισιν του πληθωρισμοί) δέν aρκοvvοί θεωρίες οί 
επιστημονικές καί οί κυβερνητικές aποφάσεις. Χρειάζεται 

πρός τοvτο καί ή aνάλογη συμπεριφορά όλων τών ενδια

φερομένων, aφοί) τό πρόβλημα αύτό έχει καί τήν ψυχολο

γική του πλευρά, πού πρέπει νά συνεκτιμάται μαζίμέ όλους 

τούς άλλους παράγοντες. 

»Ή aνεργία έξ άλλου στήν έποχή μας παίρνει διαστά

σεις επικίνδυνες. Τήν στιγμή αύτή -χωρίς νά ύπάρχουν 

κάν στοιχεία γιά τήν Κίνα - οί άνεργοι φθάνουν τά 72 
έκατομμύρια, βάσει τijς έκθέσεως τοv Διεθνοvς Γραφείου 

'Εργασίας. 'Ανεργία, πού κατά κύριο λόγο μαστίζει τούς 

νέους καί τίς γυναίκες, όπως aποκαλύπτουν οί στατιστικές. 

Μιά aνεργία πού όχι μόνο δημιουργεί εκρηκτικές κοινω

νικές πιέσεις, aλλά καί πού έμποδίζει τούς νέους νά έντα

χθοvν στήν κοινωνική ζωή καί τούς εξωθεί έτσι στήν aπό

γνωση καί τήν αναρχία. 

»'Υπάρχουν ένδείξεις ότι τό πρόβλημα αύτό, στήν δε

καετία πού μiiς έρχεται, θά πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις, 

άν δέν εξυγιανθεί ή διεθνής οίκονομία καί δέν προωθηθεί ή 

διαδικασία τijς αναπτύξεως καί συνεπώς καί τfίς εργασίας. 

»"Ε να άλλο μεγάλο θέμα πού συνδέεται μέ τό πρόβλημα 

τijς aνεργίας εlναι τό δημογραφικό. Ή ταχύτερη αύξηση 
του πληθυσμοί) τfίς γfίς aπό τήν δυνατότητα aπορροφήσε

ως πού όδηγεί στήν παγίδα τijς ύποαναπτύξεως καί διευρύ

νει τόν κύκλο τijς aνθρώπινης δυστυχίας. 'Ήδη αύτή τήν 

στιγμή ό ρυθμός αύξήσεως του πληθυσμοί) τijς γfίς, ίδίως 

στίς ύπό ανάπτυξη χώρες, εlναι ύψηλός καί ανεξέλεγκτος 
καί aπειλεί νά δημιουργήσει εκρηκτικά προβλήματα. Γιά 

τήν aντιμετώπιση του δημογραφικοί) προβλήματος προ

τείνονται βέβαια διάφορες λύσεις, θά πρέπει όμως νά aπο

φύγουμε τίς ύπερβολές του Μάλθου καί τijς λέσχης τfίς 

Ρώμης, νά υιΌθετήσομε γιά τήν περίπτωση αύτή τήν θεω

ρία του 'Αριστοτέλη "περί του aρίστου μεγέθους του πλη

θυσμοί)". 

»Εlναι βέβαιον ότι ή aνεργία καί ό πληθωρισμός τρο

φοδοτοvνται κατά μέγα μέρος aπό τήν ενεργειακή κρίση, ή 

όποία όδήγησε στήν aποσταθεροποίηση τfίς παγκόσμιας 

οίκονομίας. Τό ενεργειακό, μέ τίς πολιτικές καί κοινωνικές 

προεκτάσεις πού παίρνει, εlναι κατά τήν γνώμη μου τό πιό 

επείγον καί τό πιό έπικίνδυνο πρόβλημα τfίς έποχijς μας. 

Γιατί μπορεί όχι μόνο νά όδηγήσει στήν κατάρρευση τijς 

παγκόσμιας οίκονομίας, aλλά νά θέσει σέ κίνδυνο aκόμα 

καί τήν είρήνη. 

)) 'ο ανεξέλεγκτος τρόπος στήν παραγωγή, στήν διάθε
ση καί στήν τιμολόγηση του πετρελαίου καθιστά aδύνατον 

όποιοδήποτε οίκονομικό προγραμματισμό καί κρατii σέ 

aγχώδη &βεβαιότητα όλο τόν κόσμο. Άπό μακροv χρόvου 

ύποστηρίζω ότι, γιά νά aποτραποvν οί κίνδυνοι αύτοί καί 

γιά νά ξαναβρεί ή παγκόσμια οίκονομία τήν ίσορροπία 

της, θά πρέπει να έξισορροπηθοvν τά συμφέροντα παρα

γωγών καί καταναλωτών μέ μακροπρόθεσμες διεθνείς ρυθ

μίσεις. 

»Ή aνισότης Βορρii-Νότου, aνισότης οίκονομική, 

κοινωνική καί πολιτιστική, επηρεάζει aποφασιστικά τήν 

πορεία του κόσμου. 

»Ή χώρα μου δέν aνήκει στήν μία, ούτε στήν άλλη 

όμάδα. Βρισκόταν μέχρι πρίν λίγα χρόνια στήν όμάδα τοv 

Νότου καί Ί]δη κινείται πρός τήv όμάδα του Βορρii. Αύτή ή 

ενδιάμεση θέση τijς επιτρέπει τήν γνώση καί τήν κατανό

ηση τών προβλημάτων τών αναπτυσσομένων χωρών. Πι

στεύω ότι, άν τά προβλήματα αύτά δέν aντιμετωπισθοvν 

έγκαιρα καί aποφασιστικά, ή εiρήνη του κόσμου καί ή 

εύημερία τijς aνθρωπότητας δέν μποροvν νά θεωρηθοvν 

aσφαλείς. 

;; Ή Διεθνής 'Οργάνωση 'Εργασίας πρέπει νομίζω νά 
αναλάβει μιά εκστρατεία, γιά νά πεισθοvν οί ανεπτυγμένες 

χώρες ότι ή διατήρηση ύψηλοv έπιπέδου aπασχολήσεως 

στίς οΙκονομίες τους εξαρτάται aπό τήν προαγωγή τfίς οί

κονομίας τοv τρίτου κόσμου. Καί ότι τό κοινό συμφέρον 

ύπαγορεύει τήν είλικρινfί καί ίσότιμη συνεργασία τώνλα-
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Βαρυσήμαντη όμιλία yιά τrί διεθνή οlιωνομική κατάσταση, 

στή διάσκεψη τοu Διεθνοuς Γραφείου Έρyασίας. 
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ων, φτωχων καί πλουσίων. Καί, τέλος, δ τι, aν δέν ύπάρξει 
ανακούφιση των φτωχων λαων, είναι dμφίβολο εάν οί πλού

σιοι θά διατηρήσουν τά dγαθά τους. 

» Όφείλει δμως ή Όργάνωσή σας νά ύπογραμμίσει καί 
τήν dνάγκη γιά τίς αναπτυσσόμενες χωρες νά όργανωθουν 

κατά τρόπον, diστε νά μπορουν νά aξιοποιήσουν τίς προ

σφερόμενες δυνατότητες. Καί γιά νά τίς aξιοποιήσουν θά 
πρέπει αι5τές μέν νά aποκτήσουν πολιτική καί κοινωνική 

σταθερότητα, οί δέ διεθνείς όργανισμοί, δπως ό δικός σας, 

νά τίς βοηθήσουν τεχνικά στόν προγραμματισμό τijς οiκο

νομικijς τους αναπτύξεως. 

ι>Γιά τήν συνεργασία Βορρti - Νότου, πρόκειται νά 

dναληφθουν προσεχως καινούργιες προσπάθειες, πού θα 

χαράξουν τή νέα στρατηγική γιά τήν dνάπτυξη. Οί προσπά

θειες αι5τές, πού θά aποτελέσουν τό aντικείμενο των εργα

σιων τijς Εlδικijς Συνόδου τijς Γενικijς Συνελεύσεως του 

Όργανισμου 'Ηνωμένων Έθνων, εκφράζουν τό ενδιαφέ

ρον τijς διεθνους κοινότητος γιά τήν αναθέρμανση του δι

αλόγου τοιJ Βορρά - Νότου. Μιά νέα πνοή στόν διάλογον 
αι5τό θά συνέβαλλε σημαντικά στήν δημιουργία του κα

τάλληλοιJ κλίματος γιά γόνιμη διεθνij συνεργασία. 

»Βέβαια, ό διάλογος Βορρti -Νότου, γιά νά μήν παρα

μείνει θεωρητικός, δπως συνέβαινε μέχρι τουδε, θά πρέπει 

νά θεμελιωθεί σ' lνα σύνολο ρεαλιστικων στόχων, δ πως ή 

μάχη κατά του πληθωρισμου, ή διεύρυνση τijς aπασχολή

σεως, ή εξεύρεση νέων ενεργειακων πηγων καί ή νομισμα

τική ίσορροπία. 

ι>Γιά τήν πραγματοποίηση δμως των στόχων αι5των καί 

γενικώτερα γιά τήν aποκατάσταση τijς iσορροπίας τijς 

παγκόσμιας οlκονομίας χρειάζονται κεφάλαια. Καί μάλι

στα κεφάλαια φτηνά. Καί τά κεφάλαια αι5τά ύπάρχουν. Δι

ατίθενται δμως κατά τρόπο δχι μόνο μ ή παραγωγικό, dλλά 

καί επικίνδυνο, δ πως συμβαίνει στήν περίπτωση των στρα

τιωτικων εξοπλισμων. 

ιΠό 1979 διετέθησαν 500 περίπου δισεκατομμύρια δολ
λάρια γιά εξοπλισμούς. Καί διατίθενται τά ποσά αι5τά, 

δταν τά τρία τέταρτα περίπου του πληθυσμου τijς γijς πει

νουν fί ύποσιτίζονται καί δταν στίς άναπτυσσόμενες χωρες 
τό 70% περίπου τοι) πληθυσμου δέν έχει κav νερό πόσιμο. 
'Όταν τά χρέη των ύπό άvάπτυξη χωρων άνέρχονται σέ 

330 δισεκατομμύρια δολλάρια καί δέν έχουν τά μέσα δχι 
μόνο νά προωθήσουν τήν dνάπτυξή τους, άλλά ούτε νά 

καταβάλουν τά 60 δισεκατομμύρια δολλάρια, στά όποία 
άνέρχονται τά ετήσια τοκοχρεολύσιά τους. Καί δταν, τέ

λος, κανένας λαός aπαλλαγμένος aπό νοσηρές επιρροές 

δέν θέλει τόν πόλεμο. Καί είναι φυσικό νά μήν τόν θέλει 

γιατί, δ πως λέει ό ·Ηρόδοτος, στόν πόλεμο οί γονείς θά

βουν τά παιδιά τους, ενω στήν είρήνη τά παιδιά θάβουν 

τούς γονείς τους. 

»Είναι γνωστό δτι τά μόνιμα καί μεγαλύτερα προβλή

ματα, μέ τά όποία μάταια aσχολείται ή aνθρωπότης διά 

μέσου των αlώνων, είναι ή είρήνη καί ή aνθρώπινη άθλιό

της. Ή λύση καί των δύο αι5των προβλημάτων δέν είναι 

άπλως δυνατή. Είναι καί εύκολη, εάν επικρατήσει ή λογι

κή. 'Εάν μειωθουν σταδιακά οί στρατιωτικές δαπάνες, άφ' 

ένός μέν θά περιορισθουν οί κίνδυνοι πού dπειλουν τήν 

εiρήνη καί άφ' έτέρου θά δημιουργηθουν oi πόροι εκείνοι 
πού είναι aπαραίτητοι γιά τήν θεραπεία των πληγων πού 

βασανίζουν τήν aνθρωπότητα καί εlδικώτερα τijς πείνας 
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καί τής aρρώστιας. Παρά ταύτα, εlναι τόσος ό παραλογι
σμός πού επιιφατεί στήν εποχή μας, ώστε τό άπλό καί 

λογικό αυτό πρfiγμα νά μήν μπορεί νά γίνει πραγματικό

της. 

»Κυρίες καί, κύριοι, 

ι>Υά προβλήματα πού σfiς aπαρίθμησα εlναι γνωστά. 

Καί aποτελεί ίσως κοινοτοπία η επανάληψή τους. Τό κάνω 

γιατί δίδουν τήν μορφή καί iήν έκταση τής συγχύσεως πού 

επικρατεί σήμερα στόν κόσμο. 'Όπως δίδουν καί τούς μεγά

λους στόχους πρός τούς όποίους 6φείλουμε νά στρέψουμε 

τήν προσοχή μας, τήν εμπέδωση δηλαδή τής εiρήνης τού 

κόσμου καί τής ευημερίας τών λαών, στά πλαίσια τής νέας 

διεθνούς οlκονομικής τάξεως, πού θά κατοχυρώνει τόν ρό
λο τής εργασίας καί (fά όδηγεί στόν εξανθρωπισμό της. 

ιιΠιστεύω, κυρίες καί κύριοι, δτι στόν σημερινό δύ

σκολο κόσμο, πού τά συμφέροντα καί οί Ιδεολογίες qυγ

κρούονται επικίνδυνα, ή Διεθνής Όργάνωση Έργασίας 

μπορεί νά aνοίξει τόν δρόμο πρός ενα καλύτερο μέλλον γιά 

τήν aνθρωπότητα. 

ιιΣτίς κρίσιμες αυτές ώρες πού περνούμε, θά πρέπει vά 

κατανικήσουμε τούς δισταγμούς μας καί νά αγωνισθούμε 

μέ θάρρος γιά τήν πραγματοποίηση τών aρχών πού ενσω

ματώθηκαν στόν καταστατικό χάρτη τού Όργανισμού 

σας. Πρέπει μέ άλλα λόγια νά επιβεβαιώσουμε τήν προσή

λωσή μας σέ ενα μεγάλο {δανικό καί νά μείνουμε πιστοί σέ 

αυτό, ανεξάρτητα aπό τίς άλλες διαφορές μας. Τό lδανικό 

δηλαδή τής παγκόσμιας εlρήνης, θεμελιωμένης στήν παγ

κόσμια κοινωνική δικαιοσύνη. Γιατί, δicως ελέχθη παλαιό

τερα, "άν θέλεις εlρήvη, δώσε δικαιοσύνη". Καί στήν δι

καιοσύνη όδηγεί μονάχα ή δικαίωση καί ό εξανθρωπισμός 

τής εργασίας. 

ιιΚυρίες καί κύριοι, 

ιιΠροσωπικά εlμαι aπό εκείνους πού πιστεύουv δτι η 
εργασία εlναι ή πηγή τών aνθρωπίνων aγαθών καί συνεπώς 

τής aνθρώπινης ευτυχίας. Υ Ας προσπαθήσουμε συνεπώς νά 

τήν αναγάγουμε σέ aποφασιστικό παράγοντα τής aνθρώ

πινης μοίρας. Γιατί, δπως έλεγε ό Βολταίρος, ή εργασία 

βοηθfi στήν θεραπεία τριών μεγάλων κακών: Τής aνίας, 

τής κακίας καί τής avάγκης. 

ιιΚαί γιά νά τήν τιμήσω, δπως τής άρμόζει, θά μού επι

τρέψετε νά τελειώσω τήν όμιλία μου μέ τό περίφημο ρητό 

τού 'Ησιόδου: "vΕργον ουδέν τ' όνειδος, aεργίη δέ τ' 

όνειδος'Ίι1 • 

Στήν aπάντησή του, ό πρόεδρος τής Διασκέψεως 

Μ. Βάισενμπεργκ τόνισε, μεταξύ aλλων: 

«Στήν δμιλία σας aνεύραμε τόν ήχο της σοφίας πού 

εχετε αποκτήσει aπό τίς δεκαετίες πού aφιερώσατε στήν 

ύπηρεσία του λαου σας, aπό τίς χιλιετίες πολιτισμοί) της 

χώρας σας, ή όποία ύπηρξε τό λίκνο της δημοκρατίας ... 
'Ανοίξατε τό δρόμο πρός νέες λύσεις καί μι'iς δώσατε έλπί

δα καί έμπιστοσύνψ> . 

Τό μεσημέρι, ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας παρα

κάθησε σέ επίσημο πρόγευμα πού παρέθεσε πρός τι

μή του ό γενικός γραμματέας του ΔΓΕ στό Μέγαρο 

τών 'Εθνών. Κατά τό πρόγευμα aνταλλάχθηκαν σύν

τομες προπόσεις, εν& κατά τή δεξίωση πού επακολού-

θησε ό Κ. Καραμανλής είχε τήν εύκαιρία νά ελθει σέ 

επαφή μέ τούς παρόντες ύπουργούς καί τούς επικε

φαλής τών αντιπροσωπειών τών χωρών - μελών. 

Ό Κ. Καραμανλής προσέφερε στό ΔΓΕ aντί

γραφο ό.ρχαίοu αγάλματος, τό όποίο τοποθετήθηκε 
στήν αϊθουσα συνεδριάσεων του 'Εκτελεστικοί) Συμ

βουλίου του 'Οργανισμοu. 

Τήν έπομένη, ό προέδρος τής Δημοκρατίας επι

σκέφθηκε τό 'Ορθόδοξο Κέντρο του Οίκουμενικοu 
Πατριαρχείου στή Γενεύη, δπου εγινε δεκτός aπό τό 

Διοικητικό Συμβούλιο, μέ επικεφαλής τό Μητροπο

λίτη Δαμασκηνό, καί τόν ύπουργό 'Εργασίας, Κ. 

Λάσκαρη. Μετά aπό σύντομη δέηση στό 'ναό του 
'Αποστόλου Παύλου, ό Κ. Καραμανλής aπάντησε 

στήν προσφώνηση του Μητροπολίτη Δαμασκηνοu, 

ώς έξης : 

<ιΣεβασμιώτατε, 

ιιΣfiς ευχαριστώ γιά τήν ύποδοχή πού μού επιφυλάξατε 

καθώς καί γιά τούς φιλόφρονες λόγους μέ τούς όποίους μέ 

ύποδέχεσθε. 

ιιΣfiς παρακαλώ νά βεβαιωθείτε δτι αΙσθάνομαι εΙλι

κρινή χαρά γιατί μού δόθηκε ή ευκαιρία νά επισκεφθώ τό 

θρησκευτικό καί πνευματικό αυτό κέντρο, γιά τούς 

σκοπούς καί τήν δραστηριότητα τού όποίου fίμουν aπό 

καιρό ενήμερος. Καί ενημερώθηκα aπό τά πιό άρμόδια 

πρόσωπα. Πρόσωπα πού συνέβαλαν στή δημιουργία τού 

θαυμασίου αυτού 'Ιδρύματος καί ήσαν καί προσωπικοί μου 

φίλοι, δ πως ό μεγάλος θρησκευτικός ήγέτης ό Πατριάρχης 

'Αθηναγόρας ό Α ', ό Γεώργιος Αεμός, ό Κωνσταντίνος 
Γκέρτσος καί άλλοι. 

ιιΠρέπει νά σfiς πώ δτι εκτιμώ βαθύτατα τούς σκοπούς 

πού ετάξατε στό Όρθόδοξο αυτό Κέντρο. Σκοπούς οί 
όποίοι προωθούνται ι]δη με τήν έναρξη τού θεολογικού 

διαλόγου, τού Διαλόγου τής 'Αγάπης, δ πως aπεκλήθη, με

ταξύ τών δύο 'Εκκλησιών. 

ιι 'Ένας σημαντικός σταθμός τού διαλόγου αυτού ύπήρ

ξες ή τελευταία συνάντηση εκπροσώπων τών δύο 'Εκκλη
σιών στήν Πάτμο καί στή Ρόδο, κατά τήν όποία ετέθησαν 

ol βάσεις γιά τή συνέχιση καί όλοκλήρωση αυτού τού δια
λόγου. 

ιι 'Αποδίδω δλως Ιδιαίτερη σημασία στήν προσπάθεια 

πού αναλάβατε γιά τήν προπαρασκευή καί 6ργάνωση τής 

μεγάλης Συνόδου τής Όρθοδόξου Έκκλησίας. 

ιιΣέ μιά εποχή πού ή Όρθοδοξία δοκιμάζεται σκληρά 

γιά τούς γνωστούς είς δλους μας λόγους, οί πρωτοβουλίες 
τίς όποίες αναπτύσσετε εδώ δημιουργούν τήν ελπίδα δτι ή 

Όρθόδοξη Έκκλησία θά ξαναβρεί τήν παλιά της δύναμη 
καί αίγλη καί δτι θά αναπτύξει καί πάλι τίς δραστηριότη

τες εκείνες πού προσδιορίζονται aπό τήν ίστορική aπο

στολή της καί aποβλέπουν στήν βελτίωση τού aνθρώπου 

καί γενικώτερα τού κόσμου. 

ιιΤερματίζων τήν σύντομη αυτή όμιλίαμου, Σεβασμιώ

τατε, θά fίθελα νά εκφράσω τή χαρά μου γιατί, πέρα τών 

άλλων, μού δόθηκε ή ευκαιρία νά επικοινωνήσω σήμερα μέ 

τήν παροικία τής 'Ελβετίας, πού περιλαμβάνει εξαιρέτους 

'Έλληνας, στούς όποίους εύχομαι προκοπή καί ύγείαιι. 
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Στίς 20 τοϋ μηνός, ό Κ. Καραμανλής έπισκέφθη
κε τό Παρίσι, δπου καί συναντήθηκε μέ τόν πρόεδρο 

τής Γαλλικής Δημοκρατίας, Β . Ζισκάρ ντ' Έσταίν. 

Σχετικά, ό Κ. Καραμανλής εκαμε τήν ακόλουθη δή

λωση: 

«'Όπως γνωρίζετε, ή έπίσκεψή μου έδώ ε{ναι lδιωτική. 

Φυσικό ε{ναι, όμως, έφόσον βρίσκομαι στήν Γαλλία, νά 

συναντηθώ μέ τόν πρόεδρο τής Γαλλικής Δημοκρατίας, μέ 

τόν όποίο μάλιστα μiiς συνδέει παλαιά φιλία. Καί ήταν 

έπίσης φυσικό, άφοίJ συναντηθήκαμε, νά συζητήσουμε 

όρισμένα πράγματα -μερικά άπό τά όποία άφοροvν εlδικά 

τήν 'Ελλάδα. Καί νά άvταλλάξουμε σκέψεις γιά τήν παρού

σα διεθνή κατάσταση καί γιά τήν πορεία τής Εvρώπης». 

Τό βράδυ τής ίδιας ήμέρας, ό 'Έλληνας πρόεδρος 

παρακάθησε σέ δείπνο πού παρέθεσε πρός τιμή του ή 

Κλ. Πομπιντού, σύζυγος τοϋ έκλιπόντος προέδρου, 

στό όποίο παρέστησαν ό πρωθυπουργός, Ρ. Μπάρ, ό 

δήμαρχος Παρισίων, Ζ. Σιράκ, καί ι'iλλες προσωπι

κότητες τής γαλλικής δημόσιας ζωής. 

'Ο Κ. Καραμανλής έπέστρεψε στήν 'Αθήνα τήν 

έπομένη, 21η 'Ιουνίου. 

'Η πρώτη εξοδος τοϋ Κ. Καραμανλή στό έξωτε
ρικό, μέ τή νέα του ίδιότητα ώς αρχηγοϋ τοϋ Κρά

τους, θά σχολιαστεί εύρύτατα από τόν τύπο. Στίς 18 
'Ιουνίου, ή «Βραδυνή» τονίζει, μέ αφορμή τήν πα

ρουσία τοϋ προέδρου τήςΔημοκρατίας στή Διάσκε

ψη τοϋ ΔΓΕ: 

'Η παρουσία του Κ. Καραμανλή στήν Γενεύη είναι έν

δεικτική γιά τό ποιές νέες ύπηρεσίες μπορεί νά προσφέρει 

σ ' αύτόν τόν τόπο ό Καραμανλής καί άπό τό ϋπατο άξίωμά 

του, μέ τό διεθνές κύρος καί τήν άκτινοβολία του. Κάτω 

άπό αύτό τό πρίσμα, ή έπίσκεψη του Καραμανλή στήν 

Γενεύη μπορεί νά θεωρηθεί ώς άφετηρία μιaς νέας περιό

δου δραστηριοποιήσεώς του στόν διεθνή χώρο, πού μπορεί 

νά άποφέρει στήν 'Ελλάδα πλούσιους καρπούς. 

Ή«' Ακρόπολις» (19.6) έπισημαίνει: 

... Ήταν μιά προειδοποίηση ό λόγος του 'Έλληνα προέ
δρου. 'Ένα σήμα κινδύνου πρός τήν άνθρωπότητα, ή όποία 

δίνει σήμερα τήν έντύπωση δτι όδηγείται στήν αυτοκατα

στροφή της, μέ τή σύγχυση , τήν άναρχία καί τό χάος πού 

έπικρατοuν στή διεθνή ζωή. 

Σέ σχόλιό του μέ τίτλο «Ή προεδρική όμιλία», 

αναλύει τό λόγο τοϋ Κ. Καραμανλή καί ό «Ριζοσπά

στης» (19.6), έν& τήν ίδια ήμέρα ή «Αύγή», αναφερό
μενη στήν έπίσκεψη τοϋ 'Έλληνα προέδρου στή Γε

νεύη, έπισημαίνει τήν ανάγκη έκσυγχρονισμοϋ τής 

έργατικής νομοθεσίας στήν 'Ελλάδα, καί σημειώνει: 

Θεωροuμε σημαντική τήν πρόσκληση πρός τόν πρόε

δρο τής Δημοκρατίας νά μεταβεί στή Γενεύη καί νά μιλή

σει σάν «επίσημος ξένος» στήν 66η Διεθνή Διάσκεψη 'Ερ

γασίας . Θεωροuμε επίσης θετικές τίς επισημάνσεις πού 

εκανε ό κ. Καραμανλής στήν όμιλία του γιά τήν άνάγκη 

του άφοπλισμου, γιά τήν σύνδεση του ζωτικοί) γιά τήν άν

θρωπότητα προβλήματος τής εiρήνης μέ τό πρόβλημα τής 

κοινωνικής δικαιοσύνης, μέ μιά δικαιότερη άνακατανομή 

του παγκόσμιου πλούτου ύπέρ των φτωχών λαών τής γής, 

στά πλαίσια μιaς καινούργιας διεθνοuς τάξης, «πού θά κα

τοχυρώνει τό ρόλο τής εργασίας καί θά όδηγεί στόν εξαν
θρωπισμό της». Καί επιπλέον δέν δυσκολευόμαστε καθό

λου νά άναγνωρίσουμε στήν όμιλία του κ. Καραμανλή μιά 

προσέγγιση τών κρισίμων προβλημάτων τής εποχής μας, 

πού πολύ δύσκολα θά τήν περίμενε κανείς άπό συντηριτικό 

'Έλληνα πολιτικό ήγέτη. 

'Η «Μεσημβρινή» (18.6) τονίζει: 

Οί λόγοι του Καραμανλή συμπυκνώνουν, μέ τήν άδρό
τερη δυνατή διατύπωση, όλόκληρο σύστημα λογισμών, 

πολύτιμα κατασταλάγματα πείρας καί εμπνευσμένες συλλή

ψεις . Είναι κείμενα γιά διαρκή μελέτη . Καί είναι λίγο με
λαγχολικό νά σκέπτεται κανείς δτι τίς σπάνιες αύτές άρε

τές ελάχιστοι άποτολμοuν νά τίς άναγνωρίσουν στήν 'Ελ

λάδα, ενώ σπεύδουν νά τίς ύπογραμμίσουν μέ άνυπόκριτο 

θαυμασμό οί ξένοι. 

'Η συνάντηση, τέλος, Κ. Καραμανλή -Β. Ζισκάρ 

ντ' Έσταίν θά σχολιαστεί από τήν «Καθημερινή», 

στίς 24 'Ιουνίου: 

Τό ταξείδι του προέδρου Καραμανλfί στό Παρίσι καί 

κυρίως ή μακρά καί - δπως φαίνεται - σημαντική συνο

μιλία του μέ τόν Ζισκάρ ντ' Έσταίν, άποτελοuν καί ση

μαδιακό εσωτερικό πολιτικό γεγονός γιά τήν εξέλιξη τής 

έλληνικής δημοκρατίας καί τών βασικών δομών της. Σύμ

φωνα μέ τά πραγματικά δεδομένα καί άνεξάρτητα άπό τόν 
«iδιωτικό χαρακτήρα» τής επισκέψεώς του στή γαλλική 

πρωτεύουσα, ό κ. Καραμανλής δέν επέτρεψε στούς Γάλλους 

συνομιλητές του νά διατηρήσουν (άν είχαν) άμφιβολίες 
σχετικά μέ τίς προθέσεις του: •,ο 'Έλληνας πρόεδρος μί

λησε καί ενήργησε μέ βάση ενα διπλό γνώμονα: Τό σεβα

σμό στό Σύνταγμα πού «προβλέπει γιά τόν πρόεδρο τής 

Δημοκρατίας λιγότερες εξουσίες άπό εκείνες πού τό πα

λαιό Σύνταγμα προέβλεπε γιά τό βασιλέα». 'Αλλά καί στή 

σταθερή θέληση νά παίξει μέσα στά πλαίσια του Συντάγ

ματος αύτου, άλλά μέ μιά νέα θεώρηση τής πρακτικής, ενα 

ρόλο πολύ πιό ενεργό, σύμφωνα καί μέ τήν προσωπι

κότητά του καί μέ τίς προσωπικές ,πολιτικές δυνατότητές 

του ... 

23 ΙΟΥΝΙΟΥ 1980 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας συναντaται καί 

εχει συνεργασία μέ τόν πρωθυπουργό, Γ. Ράλλη. 

25 ΙΟΥΝΙΟΥ 1980 

' Ο Κ. Καραμανλής συναντaται μέ τόν πρόεδρο 

τής Κυπριακής Δημοκρατίας, Σ . Κυπριανοϋ, μέ τόν 

όποίο καί έξετάζει τίς προοπτικές έπιλύσεως τοϋ 

έθνικοϋ θέματος. 

Κατά τήν παραμονή του στήν 'Αθήνα, ό Σ. Κυ-
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πριανοu συναντήθηκε μέ τόν πρωθυπουργό καί τούς 

αρχηγούς τών πολιτικών κομμάτων. Σύμφωνα μέ πο

λιτικούς παρατηρητές, ή έπίσκεψη αποκτοuσε iδιαί

τερη σημασία, αφενός μετά τήν απόφαση του ΑΚΕΛ 

νά <'iρει τήν ύποστήριξή του πρός τόν πρόεδρο 

Κυπριανοu καί αφετέρου ένόψει τής νέας πρωτοβου

λίας Βαλντχάιμ γιά τήν έπανάληψη του ένδοκοινο

τικου διαλόγου. 

3 ΙΟΥΛΙΟΥ 1980 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τόν ύπουργό 'Εξωτε
ρικών, Κ. Μητσοτάκη, ό όποίος τόν ένημερώνει γιά 

τίς συνομιλίες πού είχε στήν Υ Αγκυρα, κατά τή δι

άρκεια των έργασιών τής έαρινής συνόδου των 

ύπουργ&ν 'Εξωτερικών του ΝΑΤΟ. 

Ό ύπουργός 'Εξωτερικών είχε συναντηθεί μέ 

τούς όμολόγους του τών ΗΠΑ καί τής Τουρκίας. Γιά 

τή συνάντηση εiδικότερα του Κ. Μητσοτάκη μέ τόν 

'Αμερικανό ύπουργό, ό Γ. Ράλλης θά σημειώσει με

ταγενέστερα: 

«'Απ' αuτά πού μου ε{παν καί ό Μητσοτάκης καί ό 

Θεοδωρόπουλος, φαίνεται δτι ό Μάσκυ εχει αντιληφθεί 

πώς δέν μπορουμε νά δεχτουμε απαιτήσεις πού θίγουν εστω 

καί εμμεσα τά εθνικά μας δίκαια . "Οτι οί έλληνικές προτά

σεις διασφαλίζουν απόλυτα τήν ι'ίμυνα τής νοτιοανατολι

κής πτέρυγας τής Συμμαχίας καί δτι - κι αuτό ε{ναι πιό 

σημαντικό - προϋπόθεση γιά τή διατήρηση τών αμερικα

νικών βάσεων στήν 'Ελλάδα ε{ ναι ή επανένταξή μας στό 

στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ . Χρειάστηκαν καιρό οί 

'Αμερικανοί νά αντιληφθουν αuτή τήν αλήθεια, επιτέλους 

δμως κατανόησαν πώς δέν θά διστάσουμε νά ζητήσουμε 

τήν απομάκρυνση τών βάσεων, ι'ίν δέν δεχτουν τήν επάνο

δό μας στό στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ καί αuτό ε{ναι 

πάρα πολύ εuχάριστο. 

»Κατάλαβε ακόμη ό Μάσκυ δτι τό Κυπριακό, εν& επη

ρεάζει τίς σχέσεις 'Ελλάδος - Τουρκίας, δέν ε{ ναι δυνατό 
νά συζητηθεί από τίς δύο χώρες . Οί 'Ελληνοκύπριοι εχουν 

τό δικαίωμα νά συζητουν τό μέλλον του νησιου, γιατί αυ

τοί ε{ναι καί οί ι'ίμεσοι ενδιαφερόμενοι, καί ή έλληνική 

Κυβέρνηση μπορεί νά τούς συμπαραστέκεται καί νά τούς · 
συμβουλεύει, δέν εχει δμως οϋτε τή διάθεση οϋτε τό δικαί

ωμα νά πιέζει»2 • 

5 ΙΟΥΛΙΟΥ 1980 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας ένημερώνεται από 

τούς ύπουργούς Οiκονομικών, Μ. ΥΕβερτ, καί Πολι

τισμοί), Α. 'Ανδριανόπουλο, γιά τήν έξέλιξη του 

προγράμματος πού αφορa τό Πολιτιστικό Κέντρο 

τής 'Αθήνας, τό όποίο είχε προσωπικά έπιβλέψει καί 

έξαγγείλει ό Κ. Καραμανλής, ώς πρωθυπουργός [βλ. 

τόμο ΙΑ']. 

10 ΙΟΥΛΙΟΥ 1980 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται στό Προεδρικό Μέ-

γαρο τόν Πορτογάλο πρωθυπουργό, Φ. Σά Καρνέιρο, 

ό όποίος πραγματοποιεί έπίσημη έπίσκεψη στήν 

'Αθήνα. 

19 ΙΟΥΛΙΟΥ 1980 

'Ο Κ. Καραμανλής απευθύνει μήνυμα πρός τό 

34ο Παμμακεδονικό Συνέδριο 'Αμερικής - Καναδa, 
οί έργασίες του όποίου πραγματοποιοuντάι στήν ου

άσιγκτων: 

<ιΜέ ίδιαίτερη χαρά aπευθύνω θερμό χαιρετισμό στό 

Συνέδριο τijς Παμμακεδονικijς 'Ενώσεων 'Ηνωμένων Πο

λιτειών - Κaναδίi. 

ι>Μέ γεμίζει μέ ύπερηφάνεια ώς Μακεδόνα, τό γεγονός 

δτι οί παραδόσεις καί τό πνευμα του μακεδονικου Έλλη

νισμου διατηρούνται πάντοτε ζωντανά χάρη στή δραστη

ριότητα τών 6ργανώσεών σας. 

ι>Καί έπιθυμώ νά σίiς βεβαιώσω δτι ή πρώτη σας πατρί

δα σίiς τιμίi καί σίiς θαυμάζει. Σίiς σκέπτεται, γιατί ε[στε 
πάντα μέλη aγαπητά τijς έλληνικijς οίκογένειας. Σίiς τιμίi 

γιά τή συμβολή σας στούς aγώνες του Έλληνισμοv. Καί 

σίiς θαυμάζει γιά τήν προκοπή σας στή νέα σας πατρίδα. 

ι>Εvχομαι κάθε έπιτυχία στίς έργασίες του Συνεδρίου 

σας». 

19 ΙΟΥΛΙΟΥ-21 ΙΟΥΛΙΟΥ 1980 

Ό Κ. Καραμανλής έπισκέπτεται τή Θεσσαλονί

κη - πρώτη φορά μετά τήν έκλογή του ώς προέδρου 

τής Δημοκρατίας- προκειμένου νά έγκαινιάσει, στό 

'Αρχαιολογικό Μουσείο τής πόλεως, εκθεση αφιε

ρωμένη στόν Μ. 'Αλέξανδρο. 
Ή εκθεση «Μέγας 'Αλέξανδρος, 'Ιστορία καί 

Θρύλος στήν τέχνη» είχε στεγαστεί σέ νέα εiδική 

αϊθουσα του Μουσείου καί σκοπός της ήταν νά 

παρουσιαστεί- iδιαίτερα στό διεθνές κοινό- μέσα 

από εργα τέχνης, ή προσωπικότητα του Μ. 'Αλεξάν
δρου καί ή έπίδρασή της στή διαμόρφωση του έλ

ληνορωμαϊκου πολιτισμοu. Συνολικά έκτέθηκαν 500 
αντικείμενα αρχαίας τέχνης, κύριος κορμός των 

όποίων ήταν τά εύρήματα τής Βεργίνας, καθώς καί 

100 εργα νεωτέρων έποχών. Γιά τή συγκέντρωση των 

έκθεμάτων, τό 'Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονί

κης συνεργάστηκε μέ έλληνικά ίδρύματα καί 'Έλλη

νες συλλέκτες καθώς καί μέ μουσεία τής Εuρώπης 

καί τής 'Αμερικής. Στήν τελετή τών έγκαινίων παρέ

στησαν πολλοί 'Έλληνες καί ξένοι έπίσημοι καί δι
ακεκριμένοι δημοσιογράφοι από τό διεθνή χώρο. 

'Εγκαινιάζοντας τήν εκθεση, ό πρόεδρος τής Δη

μοκρατίας ύπογράμμισε: 

«Κατ' aρχήν, θά ήθελα νά εύχαριστήσω τούς διακεκρι

μένους ξένους μας πού ήρθαν στήν 'Ελλάδα γιά νά τιμή

σουν μέ τήν παρουσία τους τή σημερινή έκδήλωση. Καί έν 

συνεχείg νά συγχαρώ όλους έκείνους πού συνέβαλαν στήν 

ιΊ.ρτια 6ργάνωση αύτijς τijς έκθέσεως. 
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Έyκαίvια τfjς εκθέσεως «Μέyας Άλέξαvδρος», στό Άρχαιολοyικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. 
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»Σεβασμιώτατε, 

»Κύριοι ύπουργοί, 

»Κυρίες καί κύριοι, 

»Ή παγκόσμια αι5τή έκθεση γιά τόν Μέγα 'Αλέξαν

δρο, πού πέραν τών άλλων άποκαθιστίi τήν ίστορικήν άλή

θεια, ήταν φυσικό καί πρέπον νά ξεκινήσει άπό τήν πόλη 

αι5τή πού φέρει τό όνομα τi]ς άδελφfίς του. 

»Χρειάσθηκε νά περάσουν πάνω άπό 2.300 χρόνια γιά 
νά άρχίσει ή μακεδονική γfί, χάρη στήν σκαπάνη τών άρ

χαιολόγων μας, νά πιστοποιεί μέ τόν πιό περίτρανο τρόπο, 

όχι μόνο τό μεγαλείο, άλλά καί τό εύρος καί τήν ένότητα 

τού έλληνικοv πολιτισμού σ' δλόκληρο τόν χώρο τfίς έλ

ληνικfίς άρχαιότητας. 

»'Η Μακεδονία μέχρι σήμερα ήταν κυρίως γνωστή γιά 

τή στρατιωτική καί πολιτική της ίσχύ στά χρόνια τού Φι

λίππου καί τού γιου του 'Αλεξάνδρου, καθώς καί γιά τή 

συμβολή της στήν ίδέα τfίς πανελλήνιας 'Ένωσης. Τώρα 

προβάλλει στό προσκήνιο, διεκδικώντας καί τά πρωτεία 

ύψηλi]ς πολιτιστικfίς προσφοράς. 

»'Από τό φθινόπωρο τού 1977, όταν ή άρχαιολογική 
σκαπάνη ει5τύχησε νά φέρει στό φώς τούς θησαυρούς τών 

βασιλικών τάφων τfίς Βεργίνας, ή γfί τfίς Μακεδονίας βρί

σκεται στήν πρώτη γραμμή τού ένδιαφέροντος ένός ει5ρύ

τερου διεθνούς κοινού. 

))Μετά τήν πρώτη ζωηρή συγκίνηση τών συνταρακτι

κών άποκαλύψεων τού μεγάλου τάφου, γεννήθηκε έπιτα

κτική ή άνάγκη νά έπανεξετασθεί καί νά έπανεκτιμηθεί, 

κάτω άπό τό φώς τών νέων άρχαιολογικών εύρημάτων ή 

φυσιογνωμία τού μακεδονικού βασιλείου καί, κυρίως, ή 

πολιτιστική παράδοση τού τόπου αι5τοv στήν πιό κρίσιμη 

περίοδο τfίς έλληνικfίς ίστορίας: τή στιγμή δηλαδή πού δ 

κορυφαίος γόνος τfίς μακεδονικfίς δυναστείας 'Αλέξαν
δρος δ Φιλίππου έξορμοvσε σάν έκπρόσωπος όλων τών 

'Ελλήνων γιά νά κάνει πραγματικότητα ένα όνειρο. 

))Μ ' αι5τά τά δεδομένα, δέν θά πρέπει ,νά έκπλαγεί κανέ

νας άν σέ λίγα χρόνια οί ίστορικοί τfίς τέχνης καί τού 

πολιτισμού στρέψουν τήν προσοχή τους μέ μεγαλύτερη 

ένταση καί προσμονή στά χώματα αι5τfίς τfίς γfίς. 

))Γιατί, άν έπάξια ξεχωρίζουν σέ πολιτιστική προσφο

ρά ή Κρήτη, οί Μυκfίνες, ή Κύπρος κατά τήν προϊστορία 

καί ή 'Αθήνα κατά τούς κλασικούς χρόνους, ή Μακεδονία 

θά πρέπει δίκαια νά διεκδικήσει άνάλογα πρωτεία γιά τήν 

μετακλασική έλληνιστική περίοδο. 

))Στό πρόσωπο τού 'Αλεξάνδρου, δ όiριμος πλέον έλλη

νικάς πολιτισμός βρfίκε τόν κατάλληλο φορέα γιά νά περά

σει έξω άπό τά όρια τού άρχαίου έλληνικοv κόσμου. VΕτσι, 

δ πολιτισμός τών 'Ελλήνων τού νότου καί τού βορρίi, τών 

νησιών καί τών άποικιών, μέ άγωγό τήν έλληνική γλώσσα, 

είσχώρησε βαθειά στήν 'Ασία καί στίς χώρες τfίς Μέσης 

Άνατολfίς παρασκευάζοντας έτσι τό έδαφος καί γιά τή 

διάδοση τού Χριστιανισμού. 'Όπως άκριβώς άργότερα, πέ

ρασε μέσα άπό τή ρωμαιοκρατία καί τό Βυζάντιο στόν ει5ρύ

τερο ει5ρωπαϊκό κόσμο. 

)) Ή Μακεδονία, δπου γεννήθηκε καί έζησε δ 'Αλέξαν
δρος πρίν ξεκινήσει γιά τά βάθη τfίς 'Ασίας, ήταν άπό τόν 

πέμπτο κι δλας αίώνα τόπος άνοικτός σέ γόνιμες πνευματι

κές καί καλλιτεχνικές έπιδράσεις άπό δλη τήν ύπόλοιπη 

'Ελλάδα. 

))Τόν τέταρτο αίώνα, χάρη στήν οίκονομική άνθηση 

καί τή δεκτικότητα τού πληθυσμού της, οί δυνατότητες γιά 

νέες πρωτότυπες δημιουργίες είχαν γίνει άπεριόριστες. Τά 

έργα τfίς μεταλλοτεχνίας, τfίς ζωγραφικi]ς, τfίς γλυπτικi]ς, 
τfίς μικροπλαστικfίς, τfίς τέχνης τού ψηφιδωτού, τfjς άρχι

τεκτονικi]ς, πού καθημερινά φέρνουν σέ φώς οί άνασκαφές 

στή μακεδονική γη, άποτελοvν θαυμαστά δείγματα τού 

πολιτισμού, πάνω στόν δποίον δ 'Αλέξανδρος έδραίωσε τό 

οΙκουμενικό του Κράτος. 

)Πό έλληνικό πνεύμα στερέωσε τό Κράτος τού 'Αλε

ξάνδρου. Ό 'Αλέξανδρος μέ τή σειρά του έδωσε στόν 
έλληνικό πολιτισμό δλη τήν έκταση καί δλες τίς ει5καιρίες 

γιά νά μεγαλουργήσει. Ή έλληνική σκέψη καί ή έλληνική 

έπιστήμη πλουτίστηκαν μέ τίς έμπειρίες πού άφησε τό μα

κρυνό του ταξίδι. Ά ντίστοιχες ήταν καί οί έπιδράσεις πού 

προκάλεσε ή έλληνική δυναμική παρουσία στήν πολιτι

στική φυσιογνωμία τών χωρών μέ τίς δποίες ήρθε σέ έπα

φή. 'Ο 'Αλέξανδρος άλλαξε τό πρόσωπο τfίς ίστορίας. 

'Από ίστορία πόλεων καί λαών έγινε ίστορία ένός κόσμου 

ύπερεθνικοv, μέ ίσότιμα μέλη τίς φυλές καί τούς λαούς 

ένός μεγάλου μέρους τού τότε κόσμου καί μέ προεξάρχον

τα πολιτιστικό χαρακτfίρα τόν έλληνικό καί κοινή γλώσ

σα τήν έλληνική. 

))Αι5τή τήν οίκουμενική 'Ελλάδα γνώρισε ή Ρώμη, δταν 

παρέλαβε τήν ήγεμονία τού άρχαίου κόσμου γιά νά τήν 

παραδώσει στή νεώτερη Ει5ρώπη. Καί δταν, πολύ άργότε

ρα, ή Ει5ρώπη έσκυψε πάνω στίς πηγές τfίς άρχαίας έλλη

νικi]ς τέχνης καί φιλοσοφίας γιά νά διαμορφώσει -μέσα 

άπό τήν 'Αναγέννηση- τήν καινούργια της ταυτότητα, 

ήταν άκριβώς αι5τή ή σύνθεση τού άρχαίου κόσμου μέ τά 

έλληνιστικά στοιχεία πού συνέβαλε στή διαμόρφωση τού 

σύγχρονου ει5ρωπαϊκοv πολιτισμού. 

)Πό έργο του έτσι ξεπέρασε κατά πολύ τή διάρκεια τού 

παγκοσμίου Κράτους του, ένώ ή άνεπανάληπτη προσωπικό

τητά του γονιμοποίησε, δσο καμμιά άλλη, τή φαντασία 

τών λαών γιά πολλούς αίώνες. Τά κατορθώματά του,, πρα

γματικά ή φανταστικά, στόλισαν κοσμικά μνημεία καί να

ούς μέ άναρίθμητα έργα πλαστικfίς ζωγραφικfίς καί μικρο

τεχνίας. Πρότυπο ή ζωή του γιά τούς ίσχυρούς δλων τών 

έποχών καί πλούσια πηγή έμπνεύσεως ή μορφή του γιά 

ποιητές καί λογοτέχνες σέ 'Ανατολή καί Δύση. ~Οσο γιά 

τήν 'Ελλάδα, ή μορφή του ύπηρέτησε δσο καμμιά άλλη τά 

όνειρα τού έθνους, σύμβολο τfίς άκατάλυτης ένότητας καί 

συνέχειας τού άρχαίου καί τού νεωτέρου έλληνισμοv. 

))Αι5τό άκριβώς τό μήνυμα έκπέμπει ή έκθεση πού έγ

καινιάστηκε σήμερα καί ήταν άπόλυτα ορθό δ έλληνικός 

λαός - συνεχιστής καί θεματοφύλακας τfίς γλώσσας καί 

τών πολιτιστικών άξιών τfjς άρχαιότητας - πρώτος αι5τός 

νά έχει τό προνόμιο νά θαυμάσει τά παλαιότερα καί τά 

νεώτερα εύρήματα της μακεδονικfίς του γfίς. Μαζί μ' αι5τά 

καί χάρη στή φιλόφρονη άνταπόκριση πολλών ξένων 

μουσείων καί Ιδιωτών, θά μπορέσει καί οπτικά νά συνειδη

τοποιήσει τήν τεράστια άπήχηση τfίς προσωπικότητος τού 

'Αλεξάνδρου στήν 'Αρχαιότητα, στό Βυζάντιο, στή Με
σαιωνική Δύση καί στήν Ει5ρώπη τfίς Ά ναγεννήσεως. 

)) Άλλά ή έκθεση αι5τή έχει καί μιάν άλλη σημασία, 
πού θά ήταν παράλειψή μου νά μήν τήν έπισημάνω. Μέ τόν 

πιό πειστικό τρόπο, παρουσιάζει τά έπιτεύγματα τfίς σύγ

χρονης έλληνικfίς έπιστήμης καί τεχνικi]ς. Στή μεθοδικό

τητα, τό πείσμα καί τήν έμπνευση τών 'Ελλήνων άρχαιολό-
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γων όφείλουμε τήν aνακάλυψη τών πιό λαμπρών έκθεμά

των πού είδαμε. Στίς ίκανότητες 'Ελλήνων τεχνιτών καί 

καλλιτεχνών χρωστάμε τήν aποκατάσταση, στήν aρχική 

τους μορφή, aντικειμένων πού είχαν φθαρεί σχεδόν aνεπα

νόρθωτα aπό τόν χρόνο. τέλος, χάρη στό έργο πολλών 

ίστορικών, μπόρεσαν νά aξιοποιηθουν τά νέα εύρήματα 

καί νά χυθεί ζωηρότερο φώς στό ίστορικό παρελθόν αύτου 

του τόπου. Καί είναι τό ζωντανό αύτό παρελθόν πού τρο

φοδοτεί τίς μνήμες του λαου αύτου καί φωτίζει τήν aσταμά

τητη πορεία πρός τό μέλλον. 

»'Η έκθεση είναι aσφαλώς ένα μεγάλο γεγονός γιά τήν 

τέχνη καί τήν aρχαιολογία. Άλλά είναι πρό παντός ση

μείο aναφορaς γιά τήν ίστορική έξέλιξη τής aνθρωπότη

τος, πού έπιτρέπει στό σύγχρονο άνθρωπο νά συνειδητο

ποιήσει τίς ίστορικές καί πολιτιστικές καταβολές τουι). 

'Ο Κ. Καραμανλής, συνοδευόμενος άπό 'Έλλη

νες καί ξένους επισήμους, επισκέφθηκε τούς χώρους 

τής εκθέσεως καί στή συνέχεια κατευθύνθηκε στό 

Κυβερνείο, όπου δόθηκε δεξίωση πρός τιμή του. 

'Η εκθεση θά μεταφερθεί τό Νοέμβριο στήν 

'Εθνική Πινακοθήκη τής Ούάσιγκτων, μέ προοπτι

κή νά περιοδεύσει στίς μεγαλύτερες πόλεις τών ΗΠΑ 

καί του Καναδά. 

'Εξάλλου, μέ επιστολή του πρός τόν Κ. Καρα

μανλή, στίς 30 Μαίου, ό διευθυντής τής National Gal
lery τής Ούάσιγκτων, Τζ. Κάρτερ Μπράουν, είχε 

προσκαλέσει τόν Κ. Καραμανλή νά παραστεί στά 

επίσημα εγκαίνια τής εκθέσεως «The Search for Ale
xander the Great»4• 

Στίς 21 'Ιουλίου, ό Κ. Καραμανλής δέχτηκε σέ 

ενημερωτική άκρόαση γιά τά πολιτιστικά θέματα 

τής Μακεδονίας, τούς ύπουργούς Β. 'Ελλάδος καί 

Πολιτισμου, Ν. Μάρτη καί Α . 'Ανδριανόπουλο. 

Στή συνάντηση ήταν άκόμη παρόντες ό πρύτανης του 

'Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, οί καθηγητές Μ. 

'Ανδρόνικος καί Δ. Παντερμαλής καί ύπηρεσιακοί 

παράγοντες . 

Μετά τήν ενημέρωσή του, ό Κ. Καραμανλής συνέ

στησε τή συγκρότηση ένός ευέλικτου καί άποκεντρω

μένου φορέα, μέ σκοπό τήν όριστική σύνταξη προ
γράμματος, μέ συγκεκριμένες προτάσεις καί προϋπο

λογισμό, τών εκτελεστέων εργων γιά μιά πενταετία 

στό τρίγωνο Δίο-Βεργίνα-Πέλλα. 

Σέ άνταποκρίσεις άπό τή Θεσσαλονίκη, ό διεθνής 

τύπος εξήρε τή σημασία τής εκθέσεως: 

'Ο κ. Καραμανλής μετέτρεψε τό γεγονός τής εκθέσεως 

σ ' ενα aλλο παράδειγμα γιά τό πώς μπορουν νά χρησιμο

ποιηθουν ή aρχαιολογία γενικά καί τά ευρήματα τής Βερ

γίνας εiδικότερα. Γιά τόν πρόεδρο τής 'Ελληνικής Δημο

κρατίας ήταν μιά εύκαιρία νά δείξει δτι ή εκπολιτιστική 

επιρροή του aρχαίου έλληνικου κόσμου πήγασε aπό τό 

εδαφος τής Μακεδονίας, τής γεν€τειρας του Μ. 'Αλεξάν

δρου («Guardian», 2.8). 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας Κ. Καραμανλής aφησε 

μέ τήν όμιλία του νά εννοηθουν οί πολιτικοί λόγοι πού 

υπάρχουν πίσω aπό τήν αποστολή τών εθνικών θησαυρών 

στό εξωτερικό, δταν μίλησε γιά τήν οικουμενική aξία του 
'Αλεξάνδρου καί τό δνειρο γιά τήν δημιουργία ένός υπε

ρεθνικοί> κόσμου πού απετέλεσε καί τό θεμέλιο του σύγ

χρονου εύρωπαϊκου πολιτισμοί> («The Times», 30.7). 

... 'Ο Καραμανλής, υπερήφανος συμπατριώτης του πε
ρίφημου Μακεδόνα, στό λόγο τών εγκαινίων θέλησε νά 

προβάλει τόν σπουδαίο ρόλο πού διαδραμάτισε μέ τά εγ

χειρήματά του καί τίς κατακτήσεις του, ό Μ. 'Αλέξανδρος. 

Στήν aρχαιολογική καί καλλιτεχνική aξία τών εκθεμάτων, 

προστίθεται καί ή τεράστια ίστορική συμβολή πού προσφέ

ρουν, στήν προσπάθεια αναβιώσεως τής πιστής πραγματι

κότητος τών μακεδονικών χρόνων. 'Η εκθεση aποτελεί 

γεγονός παγκόσμιας σημασίας καί προκαλεί τό ενδιαφέ

ρον τών μελετητών καί τών εiδικών δλου του κόσμου. Κυ

ρίως δμως προκαλεί εντύπωση καί σχεδόν συγκίνηση σέ 

κάθε άπλό επισκέπτη, UΕλληνα ή ξένο («Il Tempω>, 30.7). 

... 'Ο πρόεδρος τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας ήλθε 

στόν τόπο πού γεννήθηκε, δχι γιά νά εγκαινιάσει εναν 

πυρηνικό σταθμό, <iλλά μιά νέα πτέρυγα του ' Αρχαιολογι

κοί> Μουσείου καί μιά εκθεση μέ θέμα τόν Μέγα 'Αλέξαν

δρο ... 'Επιτέλους, ό πολιτικός κόσμος μέ τήν παρουσία 

του, τοποθετεί μιά πολιτιστική εκδήλωση στή θέση πού 

τής άρμόζει («La Stampa», 24.7). 

τέλος, ή «Frankfurter Allgemeine» (6.8) άναφέρε
ται στήν επίδραση τής άρχαίας έλληνικής τέχνης 

στήν Εuρώπη. 

24 ΙΟΥΛΙΟΥ 1980 

Μέ τήν εuκαιρία τής 6ης επετείου τής άποκατα

στάσεως τής δημοκρατίας, ό Κ. Καραμανλής, στή 

διάρκεια τής δεξιώσεως στό Προεδρικό Μέγαρο, κά

μει τήν άκόλουθη δήλωση: 

«Γιά νά έκτιμηθεί ή σημασία τής aλλαγής πού έγινε 

στίς 24 'Ιουλίου, θά πρέπει νά ληφθουν ύπ' όψη οί δραμα
τικές συνθήκες, κάτω άπό τίς όποίες ή aλλαγή αύτή συνε

τελέσθη. Τήν ήμέρα έκείνη δέν άποκατεστάθη αύτόματα ή 

δημοκρατία. Γιά νά aποκατασταθεί, χρειάσθηκε νά aπο

τραπουν θανάσιμοι κίνδυνοι, έξωτερικοί καί έσωτερικοί, 

πού aπειλουσαν τήν χώρα. 

»'Η δικτατορία, ώς γνωστόν, κατέρρευσε κάτω άπό τά 

άμαρτήματά της. Καί δέv ύπήρχε κρατική έξουσία ίκανή 

νά δαμάσει τό χάος πού τήν διαδέχθηκε. Ή '.β'λλάδα ζου

σε τήν ώρα έκείνη μέ τήν &γωνία του πολέμου καί τόν 

κίνδυνο έσωτερικών aναταραχών. 

»Χάρις στήν σώφρονα συμπεριφορά λαου καί ήγεσίας, 

οί κίνδυνοι αύτοί aπετράπησαν καί ή δημοκρατία όχι μό

νον aποκατεστάθη aνώδυνα, aλλά καί λειτούργησε κατά 

τρόπο γόνιμο. Τήν κατάκτηση αύτή, πού εlναι κατάκτηση 

του λαου μας, έχομε ολοι καθήκον, άλλά καί συμφέρον, νά 

τήν προστατεύσουμε. Καί τό καθήκον αύτό γίνεται έπιτα

κτικώτερο σήμερα, πού μιά βαθειά καί πολύμορφη κρίση 

συγκλονίζει τόν κόσμοι>. 
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Μέ aφορμή τήν επέτειο τής aποκαταστάσεως τής 

δημοκρατίας στήν 'Ελλάδα, πολιτικοί σχολιαστές 

των εγκυρότερων οργάνων του διεθνους τύπου τονί

ζουν τή συμβολή του Κ. Καραμανλή στήν αναστή

λωση των δημοκρατικών θεσμών. 

'Ο aρχισυντάκτης τών «Times» του Λονδίνου πα
ρατηρεί: 

Εtδαμε τήν ελληνική δημοκρατία νά aποκαθίσταται 

καί νά αναπτύσσεται μέ μεγάλο δυναμισμό, ετσι όSστε ό 

ύπόλοιπος κόσμος νά εχει τώρα {;μπιστοσύνη στό μέλλον 

της . Είδαμε μιά ίκανή Κυβέρνηση νά ήγείται τής χώρας 

σας καί δ κ. Κωνσταντίνος Καραμανλής πού είναι πλέον 

πρόεδρος τής Δημοκρατίας εχει τεράστιο παγκόσμιο κύ

ρος. Βλέπουμε τώρα τήν 'Ελλάδα νά δδεύει πρός τίς επό

μενες εκλογές μέ τήν δημοκρατία της σέ πλήρη λειτουρ

γία. Κι αυτά δλα, μας προκαλουν βαθύτατη ίκανοποίηση. 

'Ο aρχισυντάκτης τής «Guardian» τονίζει: 

'Η' Ελλάδα ύπήρξε εξαιρετικά τυχερή, πού διέθετε μιά 
καταξιωμένη πολιτική φυσιογνωμία σάν τόν κ. Καραμαν

λή, δ δποίος μπόρεσε νά δώσει στόν λαό ενα αίσθημα στα

θερότητος καί συνεχείας. Μιά φυσιογνωμία ευρυτάτης 

aποδοχής, γύροο ό.πό τήν όποία οί 'Έλληνες αισθάνθηκαν 
δτι ελεύθερα μπορουσαν νά συσπειρωθουν χωρίς τόν κίν

δυνο πολώσεως, πού θά προκαλουσε μιά τυχόν αμφιλεγό

μενη προσωπικότητα, εναντι τής δποίας αυτομάτως θά 

ενοιωθαν ύποχρεωμένοι νά ταχθουν ύπέρ η κατά. Οί 'Έλ

ληνες aντέδρασαν κατ' εξοχήν όSριμα. Κι αυτό είναι μιά 

εγγύηση καί μιά ελπίδα, πώς ή δημοκρατία στήν 'Ελλάδα 

θά παγιωθεί καί πώς δ,τι επετεύχθη δέν ήταν άπλώς ενα 
διάλειμμα ό.νάμεσα σέ δικτατορίες. 

'Ο είδικός τής «Sίiddeutsche Zeitung» γιά διεθνή 
θέματα, Γ. Ρηντμίλλερ, ύπογραμμίζει: 

'Ο Κ. Καραμανλής aπεδείχθη εξαίρετος πολιτικός στό 

χειρισμό δυσχερών προβλημάτων. Παρ' δλο πού εζησε 

πολλά χρόνια στήν εξορία, δέν εχασε τήν επαφή μέ τά 
ελληνικά πράγματα. 'Αντίθετα, κατά τήν έπάνοδό του, 

ήξερε ακριβώς ό.πό που επρεπε ν' aρχίσει, ό.πό που ξεκι

νώντας ν' aνοικοδομήσει τήν ελληνική δημοκρατία, πώς 

νά περιμαζέψει τά ερείπια, πού άφησε πίσω του τό καθε

στώς τών συνταγματαρχών. Αυτά ύπήρξαν μιά μεγίστη 

προσφορά στόν κ . Καραμανλή. Μιά aλλη μεγάλη του 

προσφορά ήταν δτι εδωσε σταθερές Κυβερνήσεις στήν 

'Ελλάδα, μιά χώρα στήν όποία ή μιά Κυβέρνηση διαδεχό

ταν τήν aλλη . 'Όμως, ή μεγαλύτερη προσφορά του, ή ύψί

στη ύπηρεσία του, μιά ύπηρεσία aνυπολόγιστης aξίας, εί

ναι - κατά τήν γνώμη μου - δτι: τό 1974, δταν μόλις είχε 
aρχίσει ή πορτογαλική επανάσταση καί στό τέλος του ιδί

ου χρόνου, δταν πέθανε στήν 'Ισπανία δ Φράνκο, δ κ. 

Καραμανλής aπέδειξε δτι εJ:ναι εφικτή ή μετάβαση ό.πό 

τήν δικτατορία στήν δημοκρατία. 'Απέδειξε δτι τουτο εί

ναι δυνατό, τήν στιγμή πού στήν 'Ισπανία καί στήν Πορ

τογαλία έπικρατουσε ή aποψη δτι ή δικτατορία aντικαθί

σταται ό.πό aλλη δικτατορία ή εν πάση περιπτώσει, μετά 

τήν δικτατορία ή δημοκρατία δέν αποκαθίσταται χωρίς 

περιπέτειες. 

'Ο διευθυντής τής «11 Popolω>, Μ. Τζιλμότσι, το
νίζει: 

Κατά τά 10-11 χρόνια - πού ό Κωνσταντίνος Καρα

μανλής εζησε εξόριστος στό Παρίσι - κατόρθωσε νά δια

τηρήσει ακέραιη μιά ώρισμένη aντίληψη περί δημοκρα

τίας, τήν όποία καί προσπάθησε νά καλλιεργήσει στόν λαό 

του. Πραγμα τό όποίο εχουν κατά βάθος αναγνωρίσει ολοι. 

» Ασχετα aν τά προβλήματα μιας δημοκρατίας, πού είναι 

συνήθως τεράστια καί βαθειά, δέν βρίσκουν aμεση λύση. 

Συνέβη τό ίδιο καί στήν δική μας δημοκρατία. 'Όλοι λένε 

δτι ή iταλική δημοκρατία νοσεί. 'Εγώ θάλεγα δτι πρόκει

ται γιά δημοκρατία σέ διαρκή κρίση, ακριβώς γιατί βρί

σκεται σέ αναζήτηση μιας κάποιας ισορροπίας, πού θά τής 

επιτρέψει νά αναπτυχθεί. Νομίζω δτι κάτι τέτοιο συμβαίνει 

καί στήν 'Ελλάδα. Καί θεωρώ τόν ρόλο του κ. Καραμανλή 

θετικό, γιατί συνέδεσε δύο στιγμές τής δημοκρατίας στήν 

'Ελλάδα aφήνοντας εξ ω τή θλιβερή παρένθεση τής δικτα

τορίας. 

'Ο εκδότης τής «Frankfurter AHgemeine», Μπρου
νο Ντεσάμπς, λέγει: 

'Η οικοδόμηση τής γνήσιας δημοκρατίας στήν 'Ελλά

δα, δέν θά ήταν σ' αυτόν τόν βαθμό δυνατή, χωρίς τήν 

σπάνια ευτυχη συγκυρία, πού ονομάζεται Κωνσταντίνος 

Καραμανλης. 'Η συγκυρία ήταν, δτι σήμανε ή όSρα γιά τόν 

άνδρα εκείνο, πού ενέπνεε εμπιστοσύνη, διέθετε κύρος καί 

πού λόγω aποστάσεως, ήταν σέ θέση νά διακρίνει τί ηταν 

γιά τότε καί γιά τό μέλλον καλό γιά τήν 'Ελλάδα: έσωτε" 

ρική γαλήνη προπάντων, μετριοπάθεια, ψύχραιμη λογική, 

δημοκρατική Κυβέρνηση, πού σημαίνει Κυβέρνηση εκλε

γμένη ό.πό τήν πλειοψηφία. Κυβέρνηση γιά καθωρισμένο 

ό.πό τό Σύνταγμα χρόνο, ό.λλά παρ' δ λα αυτά ίκανή νά 

κυβερνα καί νά έγγυαται σταθερότητα καί aποτελεσματικό

τητα. Χωρίς αυτή τή δυνατή, ευρύτατης ό.ποδοχης προσω

πικότητα, πού κερδίζει τούς aνθρώπους καί προκαλεί αί

σθημα εμπιστοσύνης, πιθανόν ή πολιτική κατάσταση στήν 

'Ελλάδα νά μήν επειθε γιά τήν εικόνα της σταθερότητος, 

της ευημερίας καί του κύρους στό εξωτερικό πού τώρα 

παρουσιάζει. 

Καί στή «Figaro» ό ακαδημαϊκός Ζάν ντ' Όρ
μεσσόν σημειώνει: 

'Η καλλιέργεια, βέβαια, της προσωπολατρείας είναι 

κάτι aπωθητικό. 'Όμως ύπάρχουν πολιτικοί aνδρες πού 

ενσάρκωσαν τήν ιδέα της έθνικης ανεξαρτησίας, της ελευ

θερίας, της δημοκρατίας. 'Ανάμεσα σέ αυτούς ηταν στήν 

Γαλλία δ στρατηγός Ντέ Γκώλ. Στήν 'Ελλάδα είναι δ πρό

εδρος Καραμανλης. Καί πιστεύω δτι δ κ. Καραμανλης δέν 

είναι μόνο μιά μεγάλη πολιτική φυσιογνωμία καί ενας με

γάλος 'Έλληνας πολιτικός. Πιστεύω δτι είναι καί μέγας 

Ευρωπαίος πολιτικός. Καί ό.κόμα, θάλεγα, δτι tσως εδωσε 

καί τό παράδειγμα αυτου πού πρέπει νά κάνουν τά δημο

κρατικά Κράτη, γιά νά παραμείνουν στό ϋψος της ό.ποστο

λης τους καί τών ελπίδων πού μπορουν νά εμπνεύσουν 

στούς λαούς5 . 

28 ΙΟΥΛΙΟΥ 1980 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται όμάδα 'Αμερικανών 
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γερουσιαστών καί βουλευτών άπό τήν Καλιφόρνια, 

οί όποίοι του επιδίδουν κοινή άπόφαση τ&ν δύο το

πικών σωμάτων ύπέρ τής μόνιμης διεξαγωγής τ&ν 
'Ολυμπιακών 'Αγώνων στήν Έλλάδα. 

Μέ τήν άπόφαση, πού είχε ληφθεΊ: μέ παμψηφία 

καί επιδοθεί καί στόν πρόεδρο Κάρτερ, καλουνται ή 

ΔΟΕ καί ή 'Ολυμπιακή 'Επιτροπή τ&ν ΗΠΑ νά 

εξετάσουν εύμεν&ς τήν πρόταση του Κ. Καραμανλή 
γιά μόνιμη τέλεση τ&ν 'Αγώνων στήν 'Ελλάδα. 

'Ακόμη, τονίζεται δτι ή επαναφορά τ&ν ' Ολυμπια

κών 'Αγώνων στή χώρα προελεύσεώς τους, θά επι

τρέψει στό θεσμό νά άρθε'ί ύπεράνω πολιτικών εκμε

ταλλεύσεων καί άντιδικι&ν καί θά συμβάλει στήν 

άναβίωση του άρχαίου όλυμπιακου ιδεώδους τής 

είρήνης καί άρμονίας. 

'Εξάλλου, σχετικά μέ τήν πρότασή του, ό Κ. 

Καραμανλής είχε παραχωρήσει, στίς άρχές 'Ιουνίου, 

τήν άκόλουθη συνέντευξη στή βαυαρική ραδιοφω

νία: 

- Κύριε πρόεδρε, ποιά ε{ναι ή ίστορία καί ή σημασία 

τών 'Ολυμπιακών 'Αγώνων; 

«'Όπως θά γνωρίζετε - κι aσφαλώς γνωρίζετε, aφov 

aσχολείσθε μέ τό θέμα - ό θεσμός τών 'Ολυμπιακών 

'Αγώνων γεννήθηκε στήν 'Ελλάδα τό 776 π.Χ. καί λει
τούργησε &διάκοπα περίπου lπί 1000 χρόνια. 'Ύστερα aπό 
μιά διακοπή πολλών αlώνων αναβίωσε ό θεσμός καί πάλι 

στήν 'Ελλάδα μέ πρωτοβουλία τοv βαρώνου Ντέ Κουμ

περταίν. 

»Οί δημιουργοί του θεσμοv τών 'Ολυμπιακών 'Αγώνων 

τοv έδωσαν lfνα χαρακτήρα Ιδεολογικό. Καί τοvτο γιατί 

έταξαν ώς σκοπό του θεσμοv αύτοv τήν εύγεvfί aμιλλα καί 

τή συναδέλφωση τών λαών καί συνεπώς τήν ενίσχυση τής 

είρήνης. 'Απόδειξη αύτοv εlναι ότι κι όταν &κόμη γινόταν 

- τήν εποχή εκείνη - πόλεμος, εκηρρύσσετο εκεχειρία, 

μέχρι νά τερματισθούν οί 'Ολυμπιακοί 'Αγώνες. Αύτή 

ήταν ή iστορία καί ή σημασία του θεσμοv αύτοv». 

- Ποιοί εΙναι οί λόγοι πού σi'iς ώθησαν νά κάνετε τήν 

γνωστή πρότασή σας γιά τήν έπάνδο τών ' Ολυμπιακών 

'Αγώνων στήν 'Ελλάδα; 

«Τά τελευταία χρόνια ό αiωνόβιος αύτός θεσμός μπήκε 

σέ μεγάλη κρίση. Είναι γνωστά τά επεισόδια πού έγιναν 

στούς 'Ολυμπιακούς 'Αγώνες του Μόντρεαλ. 'Επίσης εl

ναι γνωστή ή εξέλιξη τήν όποίαν εlχε ή 'Ολυμπιάς, ή 
όποία πρόκειται νά γίνει στή Μόσχα. Κι /;μπήκε σέ κρίση 

ό θεσμός, γιά τόν λόγον ότι χρησιμοποιούνται ο{ 'Ολυμ

πιακοί 'Αγώνες γιά σκοπούς πολιτικούς, εμπορικούς καί 

γενικότερα lξωαθλητικούς. Κάθε φορά πού πρόκειται νά 

καθορισθεί ό χώρος γιά τήν τέλεση τών 'Ολυμπιακών 

'Αγώνων, ανακύπτουν aντιθέσεις - καί θά έλεγα έριδες 

- πολιτικές, φυλετικές, Ιδεολογικές, άκόμη καί θρησκευ

τικές, μέ aποτέλεσμα, άντί οί &γώνες αύτοί νά συμβάλλουν 

στήν συναδέλφωση τών λαών καί νά δημιουργούν ε να κλί

μα ύφέσεως, νά δημιουργούν κλίμα πολιτικής εντάσεως 

(όπως γίνεται στήν προκειμένη περίπτωση). Αύτός είναι ό 

λόγος γιά τόν όποίον aποφάσισα νά κάνω τήν πρότασή 

μου, γιά ν' aπαλλάξω τούς 'Ολυμπιακούς 'Αγώνες aπ' 

όλα αύτά τά μειονεκτήματα. 

»Είναι βέβαια γνωστό ότι τήν πρότασή μου δέν τήν 

έκανα εφέτος. 'Αρχικώς έκανα τήν πρόταση αύτή τό 1976, 
όταν έγιναν τά γνωστά επεισόδια στούς 'Ολυμπιακούς 

'Αγώνες τοv Μόντρεαλ. Τήν lπανέλαβα καί τώρα, μέ τήν 
ελπίδα ότι θά είναι δυνατόν νά διασωθεί ό θεσμός τών 

'Ολυμπιακών 'Αγώνων». 

- Ποιά ε{ ναι τά πλεονεκτήματα πού προσφέρει ή πρό

τασή σας γιά τήν έπαναφορά τών 'Ολυμπιακών ' Αγώνων 

στήν ' Ελλάδα· ιiλλά καί ποιά ε{ναι τά προβλήματα; 

«Πιστεύω ότι, άν τελικά γίνει δεκτή αύτή ή πρότασή 

μου, θά συμβάλει στήν επιβίωση του θεσμοv, διότι θά τόν 

aπαλλάξει aπ, όλους αύτούς τούς κινδύνους, οί όποίο ι τόν 

&πειλοvν, κι άπ' όλες αύτές τίς καταχρήσεις, οί όποίες τόν 
όδήγησαν στή σημερινή κρίση. Διότι, όπως είναι γνωστό, 

εμείς προτείνουμε νά γίνονται μονίμως οί 'Ολυμπιακοί 

'Αγώνες στήν 'Ελλάδα· καί γιά ν' aπαλλάξουμε τό θεσμό 

&κριβώς aπ, αύτά τά μειονεκτήματα, πού τόν όδήγησαν 

στήν κρίση, διαθέτουμε lfνα κατάλληλο χώρο στήν περιο

χή τής 'Ολυμπίας, ό όποίος χώρος θά ε{ ναι διεθνώς ούδέ

τερος, εiς τρόπον ώστε νά μή προκύπτει περίπτωση λόγω 

προκαταλήψεων νά δημιουργούνται τά προβλήματα πού 

δημιουργήθηκαν μέχρι τώρα, όταν έγιναν οί &γώνες σέ άλ

λες χώρες. 

»Πέραν τών άλλων, θ' aπαλλάξουμε καί aπό lfνα μεγά

λο μειονέκτημα τόν θεσμό, δεδομένου ότι λόγω τών ύψη~ 

λών δαπανών πού συνεπάγεται ή τέλεση τών 'Αγώνων, αύ

τή τή στιγμή δέν μποροvν παρά λίγες, έλάχιστες, πλούσιες 

χώρες νά τελοvν τούς 'Αγώνες. Δέν μποροvν δηλαδή νά 

έχουν τήν τιμή καί τήν εύθύνη τής τελέσεως τών 'Αγώνων 

ή μεγάλη πλειοψηφία τών μικρών χωρών, λόγω τών ύψη

λών δαπανών. λοιπόν, τά πλεονεκτήματα εlναι ότι λόγω 

τής ούδετερότητας του χώρου, δέν θά ύπάρχουν πολιτικοί 

aνταγωνισμοί καί θά εlναι πραγματικά οΙκουμενικός χώ

ρος, δεδομένου ότι όλες οί χώρες μέ τό ίδιο δικαίωμα θά 

μετέχουν τών 'Αγώνων. 

»Βέβαια, ή πραγματοποίηση τής προτάσεώς μου άπαι

τεί όρισμένες προϋποθέσεις νομικής, οiκονομικής καί τε

χνικής φύσεως. Έμείς κάναμε τήν πρότασή. Δώσαμε τήν 
iδέα γιά τήν διάσωση τών 'Ολυμπιακών 'Αγώνων καί δί

νουμε καί τόν χώρο. Καί δηλώσαμε στή Διεθνή 'Ολυμπια

κή 'Επιτροπή ότι είμαστε πρόθυμοι νά συζητήσουμε τίς 

ρυθμίσεις εκείνες, τίς όποίες ή ίδια κρίνει ότι είναι χρήσι

μες γιά τήν άποδοχή καί τήν πραγματοποίηση αύτής τής 

προτάσεως. VΗδη ή πρόταση έχει γίνει συμπαθώς δεκτή 

aπό τή διεθνή κοινή γνώμη, aπό πολλές Κυβερνήσεις καί 

aπό τίς περισσότερες 'Εθνικές 'Ολυμπιακές 'Επιτροπές, 

ενώ καμμιά μέχρι τώρα δέν διετυπώθη aντίρρηση. 

»Αύτό σημαίνει ότι ή πρότασή μου, έστω κι άν πάρει 

χρόνο, θά πραγματοποιηθεί, γιά τό λόγο ότι εlναι ή μόνη 

λύση, ή όποία θά μπορούσε νά διασώσει αVτόν τόν αiωνό

βιο καί οlκουμενικό θεσμό»6• 

ΙΟΥΛΙΟΣ 1980 

Στή γαλλική επιθεώρηση «Cahiers Europeens» 
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δημοσιεύεται aρθρο τοϋ Κ. Καραμανλή μέ τίτλο 

«Γιά μιά 'Ενωμένη Εύρώπψ>: 

«Αίσθάνομαι τήν άνάγκη νά άποτίσω φόρο τιμής 

στούς πρωτοπόρους έκείνους, οι' όποίοι, πρό τριάντα 

έτών, άνέλαβαν μιά πραγματική σταυροφορία γιά 

τήν ένωση τής Εvρώπης. 

»Χρειάσθηκε νά πεθάνουν έκατομμύρια άνθρώπι

να όντα - τά όστii τους είναι έγκατεσπαρμένα σ· 

δλες τίς χώρες τής Εvρώπης - γιά νά συνειδητοποιή

σουν οι' Εvρωπαίοι τήν ταυτότητά τους, τήν προέ

λευσή τους καί τήν κοινή τους άποστολή. 

» Άρχικά, οι' οπαδοί τής 'Ενωμένης Εvρώπης 

ήταν σπάνιοι. Σήμερα είναι πολλοί, καί χρόνο μέ τό 

χρόνο γίνονται δλο καί περισσότεροι. Θά μπορουσε 

μάλιστα νά λεχθεί δτι ή εvρωπαϊκή ίδέα κερδίζει πιό 

γρήγορα τούς λαούς άπό τούς κυβερνήτες τους. 

»Θεωρώ πώς είναι κοινοτοπία νά έπισημανθεί ή 

έπικαιρότητα τής ένώσεως τής Εvρώπης, δοθέντος 

δ τι ολοι οι' λαοί τήν έχουν συνειδητοποιήσει. 'Ενδέ

χεται νά ύπάρχουν διαφορές άπόψεων ώς πρός τήν 

μορφή, τίς διαστάσεις καί τό ρυθμό τής ένώσεως. 

·Αλλά δέν μπορεί νά ύπάρξει λογική άντίρρηση σ· 

δ, τι άφορii αvτή τήν ϊδια τήν ένωση, ή όποία άποτε

λεί ζήτημα ζωής ή θανάτου γιά τήν ήπειρό μας. 

»Είναι, έξάλλου, γνωστό δτι ή ένωση - κάθε 
ένωση - ταυτίζεται σχεδόν μέ τή δύναμη. v Απειρα 

παραδείγματα έπιβεβαιώνουν αvτή τήν άλήθεια, άπό 

τή Ρώμη, πού χάρη στήν ένότητά της, κατέκτησε τή 

διηρημένη 'Ελλάδα, έως τίς Ήvωμένες Πολιτείες 

καί τή Γερμανία, οι' όποίες άπέκτησαν μιά μοναδική 

δύναμη, χάρη στήν ένοποίησή τους. VΑν οι' πόλεις 

τής Άρχαίας 'Ελλάδος είχαν άκούσει τόν 'Ισοκρά

τη πού καθ· δλο τόν βίο του τούς συνεβούλευε νά 

ένωθουν, ή έξέλιξη του Έλληνισμου καί έκείνη τής 
ι'στορίας τής άνθρωπότητος, θά ήσαν διαφορετικές. 

»Ή Εvρώπη, ή όποία έως τίς άρχές του αίώνος 

μας κυριαρχουσε του κόσμου, ύπό διάφορες μορφές, 

σήμερα βρίσκεται σέ παρακμή, θά είχε χάσει άκόμα 

καί τήν έλευθερία της, ά'v δέν είχε έπωφεληθεί τής 

ύποστηρίξεως τών Ήνωμένων Πολιτειών. Είναι ήδη 

σαφές δτι οφείλει νά ένωθεί γιά νά έπιβιώσει. 'Οφεί

λει έπίσης νά τροποποιήσει τό τεράστιο δυναμικό 

πού διαθέτει σέ πολιτική, οίκονομική καί ήθική δύ

ναμη. 

»Γιά νά έκτιμηθεί καλύτερα ή σημασία τής ένώ

σεως τής Εvρώπης, πρέπει νά τήν ίδουμε στά πλαίσια 

τής σημερινής πραγματικότητας. Ή άvθρωπότητα 

περνάει σήμερα μιά κρίσιμη μεταβατική φάση, πού 

χαρακτηρίζεται άπό μιά γενική καί έντονη άνησυ

χία. Ή άνησυχία αvτή έκφράζεται μέ διάφορες μορ

φές, άπό τήν άγωνία ε ως τή βία. 'ο άνθρωπος τής 

έποχής μας προσπαθεί ν. άποφύγει έναν όρισμένο 

τρόπο ζωής γιά νά εϋρει ένα νέο. 

»Αvτή ή άγωνιώδης άναζήτηση άποτελεί καθ' 

έαυτήν μιά δύναμη πού δέν μπορουμε νά άγνοήσου

με. Θά μπορεί νά καταστεί δημιουργική, aν ή πολι

τική καί πνευματική "έλίτ" σταθεί ι'κανή νά τήν κα

τευθύνει. Θά μπορεί μάλιστα νά καταλήξει σέ μιά 
καλύτερη ζωή καί θά έλεγα άκόμα σέ μιά ·Α ναγέν

νηση. v Α ν, δμως, τήν άφήσουμε στήν τύχη της, θά 

μπορεί νά γίνει καταστροφική. 

»Μόνο ή Εvρώπη μπορεί νά κατευθύνει αvτή τή 

δύναμη. 'Όχι μόνον έπειδή έχει μιά μεγάλη πολιτι
στική παράδοση, άλλά καί έπειδή θά έμπνέεται άπό 

τήν άναζήτηση ένός ίδεώδους: τή δημιουργία μιiiς 

εvρείας κοινότητας πού θά συνδέει τήν έλευθερία μέ 

τήν τάξη, τήν τάξη μέ τήν κοινωνική δικαιοσύνη· 

μιά κοινότητα πού θά ζεί είρηνικά καί θά έξελίσσε

ται πολιτιστικά, πού θά χρησιμοποιεί τούς πόρους 

της γιά τήν καλυτέρευση τής ποιότητας τής ζωής, 

άντί νά διατηρεί τή βουλιμία καί τό συβαριτισμό τών 

πολιτών της. Χωρίς τάξη, δέν μπορεί νά ύπάρξει 
έλευθερία, δ πως άκριβώς δέν μπορεί νά ύπάρξει τάξη 

χωρίς κοινωνική δικαιοσύνη. 

»Ή γνώμη αvτή ένδέχεται νά φανεί ύπερβολική 

καί περιέχουσα ένα μεσογειακό ένθουσιασμό. 'Αλλά 

πρόκειται έδώ γιά μιά έσφαλμένη έντύπωση. ·Εκ πε

ποιθήσεως, είμαι οπαδός του μέτρου, πού άποτελεί 

τή βάση τής φιλοσοφίας του ·Αριστοτέλους. Δέν 

άγνοώ, έν τούτοις, τόν Πλάτωνα, ό όποίος μiiς διδά
σκει δτι δέν μπορεί κανείς νά δημιουργήσει ένα μεγά

λο έργο aν δέν είναι καί λίγο όραματιστής. Προσω

πικά, πιστεύω στίς μεγάλες δυνατότητες καί κατά 

συνέπεια στόν ι'στορικό ρόλο τής Εvρώπης. Αι5τός 

είναι ό λόγος γιά τόν όποίο παλεύω έπί δεκαοκτώ 
χρόνια, diστε νά πετύχω τήν είσοδο τής χώρας μου 

στήν Εvρωπαϊκή Κοινότητα. Καί είμαι εvτυχής διότι 

προβλέπεται δτι ό στόχος αvτός θά έπιτευχθεί σύν

τομα. 

»Γνωρίζω τίς δυσκολίες τής βάσεως καί τής δια

δικασίας. Γνωρίζω έπίσης τά προβλήματα τά όποία 

άντιμετωπίζει σήμερα ή Εvρώπη: προβλήματα πολι

τικά, οίκονομικά, κοινωνικά. ·Αλλά γνωρίζω έπίσης 

δτι τά προβλήματα αvτά δέν άποτελουν άρκετούς λό

γους γιά νά καθυστερήσει ή ένοποίηση τής Εvρώ

πης, δπως πιστεύουν μερικοί. Τουναντίον έπιβάλ

λουν τήν έπιτάχυνσή της. Πράγματι, πρόκειται γιά 
προβλήματα πού δέν μπορουν νά έπιλυθουν στά στε

νά δρια κάθε έθνους, άλλά στό πλατύτερο πλαίσιο 

τής ένωμένης Εvρώπης. 

»Βέβαια, ύπάρχουν παντου καί πάντοτε σκεπτικι

στές, δύσπιστοι, άκόμα καί άντιτιθέμενοι . Μερικοί 

άντιτιθέμενοι, έν ονόματι ένός ξεπερασμένου έθνικι
σμου, άποδίδουν μεγαλύτερη σημασία στά μικρο

συμφέροντα παρά στούς μεγάλους στόχους τής ένώ

σεως. Τό δέντρο τούς κρύβει τή θέα του δάσους. 

'Άλλοι άντιδρουν γιατί εύχονται ή Εvρώπη νά είναι 
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διηρημένη καί aσθενής, εvκολη λεία γιά τόν κομ

μουνισμό. 'Άλλοι, τέλος, ύποστηρίζουν δτι τά έθνη 

πού θά σχηματίσουναvτήν τήν κοινότητα θά χάσουν 

τή δική τους προσωπικότητα, δτι ολοι έμείς οί Εv

ρωπαίοι θά χάσουμε τόν έθι;ικό μας πολιτισμό γιά νά 

καταστοf5με μιά aμορφη μάζα καί χωρίς χαρακτήρα. 

»Είναι λυπηρή ή διαπίστωση δτι όρισμένοι aν

θρωποι δέν έχουν έμπιστοσύνη στόν έαυτό τους καί 

δέν έμπιστεύονται οvτε καί τούς λαούς των. Κανένας 

λαός πού έχει έπίγνωση τής ίστορίας του, πού είναι 

φορέας ένός aρχαίου πολιτισμοf5, δέν aφήνεται νά 

aπορροφηθεί aπό aλλους λαούς, έστω καί aν αvτοί 

είναι πολύ πιό μεγάλοι καί πλούσιοι. 

;; Ή ένωμένη Εvρώπη θά είναι μιά πολιτεία όργα
νωμένη κατά τρόπο δημοκρατικό. Καί έπειδή ό σκο

πός τής &ληθινής δημοκρατίας είναι ή ανάπτυξη των 
&ρετων τοf5 πολίτου, ή διατήρηση καί ή έξέλιξη τής 

έθνικής προσωπικότητας κάθε λαοf5, οί σκοποί αvτοί 

θά είναι καί έκείνοι τής Κοινότητας. 

;;Qί aνησυχίες αvτων των σκεπτικιστων όφείλον

ται προφανως σέ κάποια σύγχυση. Δέν βλέπουν παρά 

τίς διαφορές φόρμας καί όχι τήν ένότητα στό βάθος. 

Αησμονοf5ν τήν κοινή μας πολιτιστική παράδοση. 

Τήν συγγένεια των ήθων μας. Τήν όμοιότητα των 

τρόπων τής σκέψεr.6ς μας. Μέ aλλα λόγια, λησμο
νοf5ν τόν εvρωπαϊκό πολιτισμό, πού είναι σύνθεση 

τοf5 έλληνικοf5, τοf5 ρωμαϊκοf5 καί τοf5 χριστιανικοf5 

πνεύματος. Οί έννοιες τής έλευθερίας, τής &λήθειας 

καί τής όμορφιaς, aνήκουν στή συμβολή τής 'Ελλά

δος, οί έννοιες τοf5 Κράτους καί τής δικαιοσύνης, 

στή συμβολή τής Ρώμης, ή πίστις καί ή &γάπη στή 

συμβολή τοf5 Χριστιανισμοf5. 

;;Πάνω σ' αι5τόν τόν κοινό πολιτισμό θά κτίσου

με τήν εvρωπαϊκή συνομοσπονδία, ή όποία θά στα

θεροποιήσει τήν aσφάλεια των λαων μας καί τούς 

δημοκρατικούς μας θεσμούς. Καί ή όποία, έπί πλέον, 

θά έπιταχύνει τήν ύλική καί ήθική πρόοδο τής Εv

ρώπης. 

;; 'Η δημιουργία μιaς ένωμένης Εvρώπης, είμαι 
βέβαιος, θά είναι τό μεγαλύτερο πολιτιστικό γεγονός 

τοf5 αΙώνα μας. Είναι ένα γεγονός πού θά έχει aποφα

σιστική έπίδραση στά πεπρωμένα τής ήπείρου μας 

καί στήν έξέλιξη τής aνθρωπότητας, διότι θά έπιτρέ

ψει τήν έπανεξισορρόπηση τής αναλογίας των δυνά

μεων &νά τόν κόσμο, θά aποτελέσει τό όχυρό τής 

ανεξαρτησίας τής Εvρώπης καί θά συμβάλει στήν 

καθίδρυση τής εΙρήνης καί τής τάξεως στόν πλανή

τη. 

;;Qί πρόοδοι τής έπιστήμης, ή τεράστια καί δα

πανηρή έξέλιξη των τεχνικων μέσων, καί έπίσης, 

δυστυχως, των μέσων καταστροφής, στεροf5ν τίς μι

κρές χωρες τής δυνατότητας ν ' &κολουθήσουν τήν 

πρόοδο αvτή σ' όλους τούς τομείς. ~Ετσι, ή Ισχύς 

έχει μονοπωληθεί aπό τίς aνθρώπινες κοινότητες, 

πράγμα πού καθιστa φυσικά τούς μικρούς ύποτελείς 

στούς μεγάλους. 

;;Μπροστά στά τεράστια συγκροτήματα πού σχη

ματίστηκαν, όλοι οί ευρωπαϊκοί λαοί, &κάμα καί οί 

πολυπληθέστεροι, είναι μικροί καί &δύναμαι. Καί 

δέν ύπάρχει παρά μιά λύση γιά νά μπορέσουν νά για

τρέψουν τήν κατάσταση τής μειονεκτικότητάς τους, 

νά σχηματίσουν μιά εvρεία ένωση, lσάξια μέ τίς μεγά

λες πολιτικές ένώσεις τοf5 κόσμου τής σήμερον. Μό

νον ύπ, αvτόν τόν δ ρο θά μπορέσουν νά συμμετέχουν 

στή γενική πρόοδο καί νά ένισχύσουν τήν aσφάλεια 

τής Εvρώπης. 

;; Ή Εvρώπη &σφαλως ξεπερνάει τή Σοβιετική 
'Ένωση σέ aριθμό πληθυσμοf5 καί σέ τεχνικά μέσα. 

Δέν είναι ύποδεέστερή της σ' δ, τι &φορa τήν τεχνο

λογική πρόοδο. 'Ά ν, ένωμένη, aξιοποιήσει τίς δυνα

τότητές της, θά καταστεί aπό πάσης aπόψεως αvτό

νομη. Ά ντί νά έξαρτaται aπό τίς Ήνωμένες Πολι

τείες, θά μπορέσει νά συνεργάζεται μαζί τους εΙλι

κρινά καί έπί [σοις όροις. 

;; Ή ένωμένη Εvρώπη θά έχει, δ πως είπα, ένα χα
ρακτήρα αvθεντικά δημοκρατικό. Χάρη στή δομή 

της καί στή δημοκρατική της λειτουργικότητα, θά 

σταθεροποιήσει τά δημοκρατικά καθεστωτα των χω

ρων μελων της. Είναι πρόδηλο δτι ή δημοκρατία, 

πού αvτή τή στιγμή διέρχεται μιά έπικίνδυνη κρίση, 

έχει &νάγκη νά προσαρμοσθεί στίς συνθήκες τής 

έποχής μας. 'Αποκαλυπτικό τής κρίσεως αvτής είναι 

τό γεγονός δτι, έπί των έκατόν πενήντα Κρατων πού 

ύπάρχουν στόν κόσμο, δέκα έννέα μόνον έχουν κα

θεστώς &ληθινά δημοκρατικό. 'Αλλά καί σ' αvτά τά 

Κράτη &κάμα, οί δημοκρατικοί θεσμοί δοκιμάζονται 

σκληρά. 

;; Ή οlκονομική καί κοινωνική κρίση πού διέρ
χεται σήμερα ή Εvρώπη είναι συνέπεια τής κρίσεως 

των δημοκρατικων της θεσμων, πού κλονίζονται aπό 

τήν κατάχρηση τής έλευθερίας καί τοf5 ει5δαιμονι

σμοf5. 'Η Εvρώπη, ένωμένη, μπορεί νά ανασχηματί

σει τούς δημοκρατικούς της θεσμούς καί νά τούς δι

αφυλάξει. 'Η δημοκρατία μπορεί νά καταρρεύσει σέ 

μιά aπομονωμένη χώρα, όχι δμως στήν ένωμένη Εv

ρώπη. Αvτό aποτελεί έναν πρόσθετο λόγο, ό όποίος 

συνηγορεί ύπέρ τής έπιταχύνσεως τής ένοποιήσεως 

τής Εvρώπης. Διότι, aν καθυστερήσει παρά πολύ ή 

ένωση καί aν έν τφ μεταξύ ανατραπεί ή δημοκρατία 
σέ όρισμένες χωρες, τό όνειρο τής ένωμένης Εvρώ

πης θά σβήσει όριστικά. 

;; 'Εξυπακούεται δ τι, γιά νά καταστεί έφικτή ή 
έφαρμογή μιaς ένιαίας πολιτικής σ ' δ, τι &φορa τήν 

πολιτική, τήν. οlκονομία cκαί τήν aμυνα, θά χρειασθεί 

δπως δλες οί χωρες νά παραχωρήσουν ένα μέρος τής 

lσχύος τους στήν Εvρωπαϊκή Συνομοσπονδία. 

;; 'Ενδέχεται όρισμένες aπό τίς σκέψεις αvτές νά 
aνήκουν πρός τό παρόν στόν τομέα τοf5 όραματι-
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σμοί5. 'Αλλά πρόκειται γιά όραματισμούς πού ή δύ

ναμη τών πραγμάτων, τά κοινά συμφέροντα, οίκοι

νοί κίνδυνοι πού μaς άπειλοvν, θά τούς μετατρέψουν 

προοδευτικά σέ πραγματικότητα. Βρισκόμαστε ήδη 

καθ' όδόν, καί ό δρόμος τόν όποίο έχουμε ήδη διανύ

εσι, έπιτρέπει νά έλπίζουμε. Δέν έχουμε άλλη έκλογή 

παρά νά άκολουθήσουμε αύτόν τόν δρόμο ως τό τέ

λος, εως δτου ό όραματισμός συμπέσει qπόλυτα μέ 

τήν ίστορική πραγματικότητα. 

»'Όπως έχω ήδη ύπογραμμίσει, ή !Jνωση τών εύ

ρωπαϊκών λαών θά εlναι τό πιό σημαντικό έργο στήν 

ίστορία τijς ι] πείρου μας. Θά εlναι έπίσης μιά μεγάλη 

ήμερομηνία στήν ίστορία τijς άνθρωπότητας. Θά εl

ναι !Jνα έργο στήν ύπηρεσία τijς έλευθερίας, τijς εiρή

νης καί τijς προόδου, δχι μόνο τών Εύρωπαίων, άλλά 

καί δλων τών λαών τijς γfίς. 'Ενδέχεται οί άντιδρα

στικοί νά πολεμήσουν αύτή ν τήν πραγμάτωση. 'Εν

δέχεται οί σκεπτικιστές νά καταφέρουν νά τήν καθυ

στερήσουν. Δέν μποροvν, δμως, νά τήν καταποντί

σουν, διότι άποτελεί μιάν ίστορική άναγκαιότητα. 

»Νομίζω δτι θά μπορέσουμε νά έφαρμόσουμε 

στήν !Jνωση τijς Εύρώπης αύτό πού εlχε πεί ό φιλο

μοναρχικός Σατωβριάνδος γιά τή δημοκρατία: "Μπο

ρείς νά τήν πολεμήσεις. Μπορείς νά τήν έπιβραδύ

νεις. 'Αλλά, δ, τι κι aν κάνεις, δ,;rι κι aν πείς, αύτή 

τελικά θά κερδίσει τή νίκη"». 

5 ΑΥΓΟΥΣτΟΥ 1980 

'Ο Κ. Καραμανλής αποστέλλει στόν 'Ιταλό όμό

λογό του, Α. Περτίνι, συλλυπητήριο τηλεγράφημα 

γιά τήν τρομοκρατική ένέργεια στό σιδηροδρομικό 

σταθμό της Μπολώνια, δπου βρήκαν τό θάνατο 76 
aτομα καί τραυματίστηκαν πάνω από 200. 

8 ΑΥΓΟΥΣτΟΥ 1980 

Στά πλαίσια του ίδιαίτερου ένδιαφέροντός του 

γιά τήν πορεία τ&ν πολιτιστικών θεμάτων, ό Κ. Κα

ραμανλής δέχτηκε τούς ύπουργούς Οίκονομικ&ν καί 

Πολιτισμοί>, Μ. 'Έβερτ καί Α. 'Ανδριανόπουλο, καί 

ένημερώθηκε γιά τήν πορεία έκτελέσεως σειρaς πο

λιτιστικών προγραμμάτων. Είδικότερα, ένδιαφέρθη

κε γιά τήν έξέλιξη τ&ν θεμάτων τfίς καλλιτεχνικής 
παιδείας, τfίς μουσικής, του θεάτρου καί γιά τήν πρό

οδο τ&ν έργασι&ν σχετικά μέ τή διαμόρφωση του 

χώρου γιά τήν ανέγερση του Πολιτιστικοί> Κέντρου 

'Αθηνών. 

12 Α ΥΓΟΥΣτΟΥ 1980 

'Ο Κ . Καραμανλής δέχεται στό Προεδρικό Μέ

γαρο τόν πρώην πρωθυπουργό, Παναγιώτη Κανελλό

πουλο. 

Τήν ίδια ήμέρα, ό πρόεδρος της Δημοκρατίας συ

ναντήθηκε μέ τόν πρόεδρο της ΕΔΑ, Η. 'Ηλιοu. 

19 ΑΥΓΟΥΣτΟΥ 1980 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται στό Προεδρικό Μέ

γαρο τόν ύπουργό, ύπεύθυνο γιά θέματα ΕΟΚ, Γ. 

Κοντογεώργη. 

Τήν ίδια ήμέρα, ό Κ. Καραμανλής δέχτηκε τόν 

πρόεδρο τfίς Βουλής, Δ. Παπασπύρου. 

22 Α ΥΓΟΥΣτΟΥ 1980 

'Ο Κ. Καραμανλής εχει συνάντηση καί συνομι

λία, στό Προεδρικό Μέγαρο, μέ τόν πρόεδρο της 

Κυπριακής Δημοκρατίας, Σ. Κυπριανου, ό όποίος 

τόν ένημερώνει γιά τήν πρόσφατη συμφωνία σχετικά 
μέ τήν έπανάληψη τ&ν διακοινοτικών συνομιλιών. 

'Ο Σ. Κυπριανου ένημέρωσε σχετικά καί τόν πρωθυ

πουργό, καθώς καί τούς αρχηγούς τ&ν κομμάτων. 

Τήν ίδια> ήμέρα, 22 Αύγούστου, ό Κ. Καραμαν

λής δέχεται τόν κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του 

ΚΚΕ (έσ . ) , Λ. Κύρκο. 

3-6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1980 

'Ο Κ. Καραμανλής, συνοδευόμενος από τόν 

ύπουργό 'Εξωτερικών, Κ. Μητσοτάκη, καί τό γενικό 

γραμματέα τfίς Προεδ,ρίας τfίς Δημοκρατίας, πρέσβη 

Π. Μολυβιάτη, πραγματοποιεί έπίσημη έπίσκεψη 

στή Ρουμανία. 

Τόν πρόεδρο τfίς 'Ελληνικής Δημοκρατίας ύπο

δέχτηκε στό αεροδρόμιο του Βουκουρεστίου ό πρόε

δρος Ν. Τσαουσέσκου, έπικεφαλfίς του 'Υπουργικοί> 

Συμβουλίου. Τό ίδιο απόγευμα aρχισαν οί διμερείς 

συνομιλίες : 

Καραμανλής: «Οί διμερείς σχέσεις μας εlναι εξαίρετες. 
Δέν προυσιάζουν προβλήματα, aλλ ' aντιθέτως προσφέ
ρουν δυνατότητες διευρύνσεως. Τά τελευταία πέντε χρόνια 

έχουν ύπερδιπλασιασθεί οί εμπορικές aνταλλαγές μας καί 

ή γνωριμία τών δύο λαών έγινε κατά τρόπο ώστε νά ενι

σχυθεί ή φιλία μεταξύ τους. Μπορώ νά πώ δτι παλαιότερα 

ή φιλία αvτή ήταν περισσότερο τυπική. Τελευταία δμως 

έγινε ουσιαστική, διότι εκδηλώνεται σέ δλους τούς τομείς. 

Θά επαναλάβω αvτό πού εlπα, δτι στίς διμερείς σχέσεις 

ύπάρχουν πολλές δυνατότητες εξελίξεως. 'Αφ' ένός ύπάρ

χει τό ψυχολογικό κλίμα aφ, έτέρου ή βούληση καί τών 

δύο λαών μας γιά νά εμβαθύνουμε καί διευρύνουμε τή συ

νεργασία αvτή. 'Ελπίζω δτι τίς δυνατότητες αvτές θά τίς 

aξιοποιήσουν οί συνεργάτες μας. Αvτά δσον aφoρii τίς 

διμερείς μας σχέσεις. 
»'Ένα θέμα πού πρέπει νά μiiς aπασχολεί, διότι είναι 

θέμα κοινού ενδιαφέροντος, είναι ή κατάσταση πού επιδι

ώξαμε νά δημιουργήσουμε στά Βαλκάνια. ' Υποστηρίξαμε 

τήν ι'iποψη δτι πέραν τών διμερών σχέσεων τών χωρών τής 

περιοχής ύπάρχει τό θέμα τής διαβαλκανικής συνεργασί

ας, μέ φιλοδοξία νά εφαρμόσουμε στήν περιοχή, δίνοντας 

τό παράδειγμα, τίς aρχές τής συμφωνίας τού Έλσίνκι. Τά 

τελευταία χρόνια έγιναν μερικές προσπάθειες. Δέν aπέδω

σαν τά aποτελέσματα πού θελήσαμε νά επιδιώξουμε στόν 
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Πρώτη επίσκεψη σέ βαλκανική χώρα, ώς aρχηγός τού έλληvικοv Κράτους. 
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τομέα η]ς οvσιατικής συνεργασίας, άλλά έγιναν άφορμή 

νά δημιουργηθεί εvνοϊκό κλίμα, νά διαλυθεί ή παλαιά δυ

σπιστία καί νά διαπιστώσουμε δτι δχι μόνο μπορουμε νά 

συνυπάρχουμε εlρηνικά άλλά καί νά συνεργαζόμεθα. Νο

μίζω δτι ή προσπάθεια αvτή πρέπει νά συνεχισθεί καί θά 

παρακαλουσα τόν πρόεδρο νά άναλάβει αvτός περαιτέρω 

πρωτοβουλία, διότι έγώ έξήντλησα τίς δυνατότητες πού 

εlχα. Ή προσπάθεια αvτή άνταποκρίνεται στά αΙσθήματα 

καί τό συμφέρον δλων τών λαών τής περιοχής. Πρέπει νά 

βρεθουν οί μέθοδοι νά πεισθουν οι' Κυβερνήσεις νά έρμη

νεύσουν τό συναίσθημα τών λαών τους καί νά προχωρή

σουν ςπή συνεργασία αvτή. Τό νά μπορουμε σ' αvτόν τόν 

άσυνάρτητο καί άναρχούμενο κόσμο νά δημιουργήσουμε 

περιοχή γαλήνης, συνεργασίας, καλής γειτοvι'ας καί φιλί

ας θά ώφελήσει δχι μόνο τούς λαούς τής περιοχής άλλά 

καί τό διεθνές κλίμα. 

»'Ανήκουμε βεβαίως σέ διαφορετικούς συνασπισμούς. 

Αvτό δέν μaς έμποδίζει νά δημιουργήσουμε τό κατάλληλο 

κλίμα στά Βαλκάνια ό5στε νά προάγουμε τή συνεργασία, 

καί ό καθένας, εκεί πού άνήκει, νά μεταφέρει τό πνευμα τής 

συνεργασίας αvτής. Θά επαναλάβω αvτό πού εlπα προη

γουμένως, νά άναλάβει ό κ. πρόεδρος περαιτέρω πρωτο

βουλία, διότι εγώ εξήvτλησα τίς δυνατότητες πού είχα. 
Πρόκειται τόν προσεχή μήνα νά επισκεφθώ τή Βουλγαρία 

καί τόν μεταπροσεχή τή Γιουγκοσλαβία. Θά ήθελα εκεί 

πού θά πάω νά 'είμαι ό φορεύς τών άπόψεων του κ. προέ

δρου, διότι γνωρίζω δτι κατά τόν ίδιο τρόπο άvτιλαμβανό

μεθα τήν συνεργασία στά Βαλκάνια. Θά μπορούσαμε νά 

είμαστε (παρά τό κακόηχο τής λέξεως) ό άξων(' Αθηνών

Βουκουρεστίου) στήν προσπάθεια αvτή, διότι δέν έχουμε 

διαφορές πού νά μaς εμποδίζουν. 
»μ Αλλα θέματα πού θά ήθελα νά συζητήσουμε εlναι ή 

διεθνής κατάσταση δπως έμφανίζεται σήμερα. 'Όπως δια

μορφώνεται, δημιουργεί άνησυχίες γιά το μέλλον καί πι

στεύω δτι αvτή τή στιγμή ή aνθρωπότης βαδίζει άκαθοδή

γητη. Αvτό όφείλεται καί στό γεγονός δτι ύπάρχουν πολ

λές έστίες εντάσεως καί χωρίς νά κατευνασθουν οί παλαιές 

δημιουργουνται νέες καί είναι άνάγκη δλες οί χώρες πού 

ενδιαφέρονται γιά τήν εlρήνη νά καταβάλουν πρόσπάθειες 
γιά νά περιορίσουν τούς κινδύνους πού τήν aπειλουν. Συμ

βαίνει οί περισσότερες aπό τίς έστίες αvτές νά βρίσκονται 

στήν περιοχή μας, στήν στενότερη ή εvρύτερη: 'Α νατολι

κή Μεσόγειος, Μέση Ά νατολή, Κεντρική 'Ασία. Δέν 

μπορουμε νά aγνοήσουμε τούς κινδύνους αvτούς έχουμε 

ύποχρέωση νά βοηθήσουμε καί νά δουμε πώς μπορουμε νά 

τούς aντιμετωπίσουμε. 

»'Όταν συναντηθήκαμε δλοι οι' Εvρωπαίοι στό Έλ

σίνκι πού ύπογράψαμε τήν Τελική Πράξη, πιστέψαμε δτι 
δημιουργήσαμε στή διεθνή ζωή μιά νέα κατάσταση. Οί 

εξελίξεις διέψευσαν αvτή τήν προσδοκία. 'Ένα τελευταίο 

πρόσφατο γεγονός πού κλόνισε καί τραυμάτισε τήν ϋφεση 

του Έλσίνκι είναι ή περιπέτεια του 'Αφγανιστάν. Δέν θέ

λω νά κάνω κριτική τής πράξεως αvτής τής ΕΣΣΔ ούτε νά 

πώ άν ήταν δικαιολογημένη ή δχι πρωτοβουλία. Είναι γε
γονός δμως δτι ή ενέργεια αvτή έκλόνισε τή διεθνή ϋφεση. 

»Παρακαλώ τόν πρόεδρο νά aναφέρει άλλα εlδικά θέ

ματα· aνέφερα τίς διμερείς σχέσεις, τά Βαλκάνια, τήν διε

θνή κατάσταση. Μέσα σ' αvτά θά ύπάρχουν άλλα εlδικά 

θέματα πού ί'σως θά θέλατε νά θίξετε. 

Τσαουσέσκου: Θά Ί'jθελα νά aναφερθω καί εγώ σέ προ

βλήματα πού aφορουν στίς σχέσεις 'Ελλάδος καί Ρουμα

νίας. Συμφωνω aπόλυτα μέ τήν εκτίμηση δτι τά τελευταία 

χρόνια οί σχέσεις των δύο χωρων aνεπτύχθηκαν σημαντι

κά. Χωρίς aμφιβολία, ή εντατικοποίηση των επαφων των 

επισκέψεων ακόμα καί στό aνώτατο επίπεδο δπως σήμερα, 

εχουν συμβάλει στήν πορεία αuτή των σχέσεών μας. Γιά νά 

άναφερθουμε σέ aριθμούς, ό διπλασιασμός των εμπορικων 

aνταλλαγων τά πέντε τελευταία χρόνια είναι σημαντικό 

γεγονός. Πιστεύω δτι ύπάρχουν οί δυνατότητες γιά τά επό

μενα πέντε χρονια νά ξαναδιπλασιασθουν. 

Καραμανλής: Τό πιστεύω καί εγώ. 

Τσαουσέσκου: Καί ή 'Ελλάς καί ή Ρουμανία εχουν 

προγράμματα οiκονομικής αναπτύξεως καί γι, αuτό προ

σφέρονται δυνατότητες πρός τήν κατεύθυνση αuτή. Είναι 

aλήθεια δτι οί χωρες μας εχουν διαφορετικά συστήματα 

καί δτι οί οiκονομίες μας αναπτύσσονται μέ διαφορετικές 

μεθόδους. 'Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να διαπιστώσουμε δτι 

στόν σημερινό κόσμο οί Κυβερνήσεις στό Κράτη εχουν 
σημαντικώτατο ρόλο στήν καθοδήγηση τής οiκονομίας, 

&κόμη καί μέ τό σύστημα τής ελευθέρας aγοράς. 'Ακόμα 

καί στίς πλέον ανεπτυγμένες χωρες οί πρόεδροι καί οί aρ

χηγοί Κρατων εχουν ώς βασική aπασχόληση τήν οiκονο

μία καί τήν aνάπτυξη. Στίς περισσότερες διεθνείς συναντή

σεις τά θέματα αuτά aπασχολουν τήν ήγεσία των Κρατων. 

Γι' αuτό καί δσον άφορά στήν aνάπτυξη των οiκονομικων 

σχέσεων 'Ελλάδος καί Ρουμανίας οί Κυβερνήσεις καί οί 

aρχηγοί Κρατων πρέπει νά εχουν εναν iδιαίτερο λόγο γιά 

νά συμβάλουν περισσότερο πρός τήν κατεύθυνση αuτή. 

»Έκτός άπό τά έπιτεύγματα πού εϊχαμε rος τώρα, νομί

ζω δτι θά πρέπει νά δώσουμε σημασία στήν οiκονομική 

συνεργασία, πού Ί'jδη άρχισε άνάμεσα στίς δυό μας χωρες. 

'Υπάρχουν όρισμένες συζητήσεις πάνω σέ θέματα οiκονο

μικής συνεργασίας καί πιστεύω δτι οί ύπουργοί 'Εξωτερι

κων πρέπει νά έξετάσουν τά θέματα αuτά, νά τά κάνουν 
συγκεκριμένα καί νά δώσουν κατευθύνσεις καί σέ άλλους 

τομείς δπως ό ένεργειακός, ό γεωλογικός, τά πετρέλαια, ό 

όρυκτός πλουτος, ή βιομηχανία καί άλλα. 

»Μικτές έπιχειρήσεις εως τώρα εχουν γίνει μόνο στόν 

τομέα του έμπορίου . Πρέπει νά εϋρουμε δυνατότητα γιά 

τήν ϊδρυση μικτων έπιχειρήσεων στόν τομέα τής παραγω

γής, εϊτε στήν Ρουμανία εϊτε στήν 'Ελλάδα. 'Έχουμε πολ

λές τέτοιες μικτές έπιχειρήσεις μέ τήν Δ. Γερμανία, τήν 

Γαλλία, τίς 'Ηνωμένες Πολιτείες, τήν 'Αγγλία καί πολλές 

άλλες αναπτυσσόμενες χωρες. 

»Βεβαίως, θά μπορούσαμε νά εχουμε ύπόψη μας τήν 

ϊδρυση τέτοιων έπιχειρήσεων ακόμα καί σέ τρίτες χωρες, 

iδίως σέ χωρες του Τρίτου Κόσμου. Πιστεύω δτι οί χωρες 
μας διαθέτου~ καλλίτερες συνθήκες πρός τήν κατεύθυνση 
αuτή , διότι γνωρίζονται μεταξύ τους. Οί λαοί μας εχουν 

συνεργασθεί καί θά εϋρουν πιό εϋκολο τό aντικείμενο. 

»Μέ τή βάση αuτή στά επόμενα πέντε χρόνια θά αuξή

σουν τίς συναλλαγές τους . 

Καραμανλής: 'Επιθυμία ύπάρχει. Πρέπει νά εύρεθουν 

πρακτικοί τρόποι. Είπε ό κ. πρόεδρος δ τι εlναι διάφοροι οί 

τρόποι πού λειτουργουν οί οΙκονομίες μας. Τουτο εlναι 

aκριβές καί έχει σημασία. Σημαίνει δτι, γιά νά γίνουν μι

κτές επιχειρήσεις, πρέπει στήν Έλλάδα νά ενδιαφερθεί ή 

Ιδιωτική πρωτοβουλία. Ή Κυβέρνηση μπορεί νά συμβά-
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λει δίνοντας τά πλαίσια, τίς προϋποθέσεις, δημιουργώντας 

τό κατάλληλο κλίμα καί νά δώσει προτεραιότητες στούς 

τομείς πού τήν ενδιαφέρουν. 'Απομένει στούς ύπουργούς 

νά βροvν τούς σχετικούς πρακτικούς τρόπους. 

»Μιά νέα έξόρμηση γιά τή διεύρυνση τής συνεργασίας 

μας ε{ναι δτι η ·Ελλάς έντάσσεται στήν ΕΟΚ. Τό γεγονός 

αvτό ένισχύει τίς δυνατότητες αvτές. ΚακiίJς ύπάρχει η έν

τύπωση δτι η Ιfνταξή μας θά έπηρεάσει άρνητικά τίς σχέ

σεις μας. Έγώ άντιθέτως πιστεύω δτι θά δημιουργήσει 

μεγαλύτερες δυνατότητες. 

»Στό πλαίσιο αvτό μπορεί νά ένεργήσει η Κυβέρνηση 

γιά νά προχωρήσουμε πρός τήν κατεύθυνση αuτή. 

Τσαουσέσκου: Οί μικτές έπιχειρήσεις πού aνέφερα μέ 

δυτικές χώρες εχουν γίνει μέ ιδιωτικές έπιχειρήσεις. Βε

βαίως, οί Κυβερνήσεις μπορουν νά λύσουν όρισμένα προ

βλήματα πού δημιουργουνται. 'Η διαφορά πού οφείλεται 

στά διαφορετικά οικονομικά συστήματα τών δύο χωρών 

δέν θά σημειωθεί. Σκοπός μας οί έπιχειρήσεις νά είναι 

aποδοτικές. 'Όπως ύπάρχουν δύο μέρη στίς έπιχειρήσεις, 

κάθε πλευρά θά διαθέτει τά κέρδη της δπως νομίζει καλύ

τερα. 

Καραμανλής: Δέν άμφιβάλλω δτι πρέπει νά ύπάρχουν 

συμφέροντα κοινά. 

Τσαουσέσκου: 'Όσον aφoρfi τή νέα κατάσταση πού θά 

δημιουργηθεί μέ τήν προσχώρηση τής 'Ελλάδος στήν 

ΕΟΚ, πρέπει νά έφαρμόσουμε παρόμοιες πράξεις συνερ

γασίας καί ταυτόχρονα νά αναθεωρήσουμε παλιές συμφω

νίες. 'Εδώ πρέπει νά πώ δτι εχουμε πείρα λόγω <iλλων 

συμφωνιών . Πρακτικώς καί τώρα, δσον aφoρfi τήν έφαρ

μογή ώρισμένων οικονομικών στόχων στή Ρουμανία, συ

ναγωνίζονται περισσότερες χώρες καί εταιρείες δυτικές 

πού δέν συμμερίζονται τήν ίδια <iποψη. 'Έχουμε ενα μεγά

λο εργο , δπου συναγωνίζονται τρείς χώρες τής ΕΟΚ. Κάθε 

μιά προσπαθεί νά κερδίσει γιατί πρόκειται γιά μεγάλο ερ

γο. 

Καραμανλής: Τό ίδιο κι έμείς. Κι ό άνταγωνισμός αv

τός δημιουργεί προβλήματα πολιτικά. Κι αuτό ε{ναι φυσι

κό, γιατί οί χiίJρες αuτές πού συναγωνίζονται ε{ναι περισ

σότερο άνεπτυγμένες τεχνολογικiίJς άπό τήν 'Ελλάδα καί 

τή Ρουμανία. 

Τσαουσέσκου:" Αν καί είναι ιδιωτικές έπιχειρήσεις, οί 

Κυβερνήσεις τών χωρών προσπαθουν νά πιέσουν κατ' ευ

θείαν· μέχρι καί aρχηγοί Κρατών. 

Καραμανλής: Πίεση δέν θά μπορέσουν νά άσκήσουv

θά ήταν άδιανόητο. 'Αλλά δημιουργούν ψυχολογική άτμό

σφαιρα, τεχνικές καί θεσμικές προϋποθέσεις, γιά νά διευ

κολύνουν τόν σκοπό τους. 

Τσαουσέσκου: Τό aνέφερα αυτό γιά νά ύπογραμμίσω 
δτι σήμερα οί aρχηγοί Κρατών καί οί Κυβερνήσεις εχουν 

βαρύνουσα γνώμη στίς οικονομικές ύποθέσεις . Θά ήθελα 

καί έμείς νά συμβάλομε ουσιαστικά γιά τά έπόμενα πέντε 

χρόνια. 

Καραμανλής: Δέν ύπάρχει άμφιβολία δτι αuτό ε{ναι 

κοινή έπιθυμία μέ βάση τό κοινό συμφέρον. Είπαμε δτι οί 

οίκονομικές σχέσεις των χωρiίJν μας έξελίχθησαν καλά σέ 
σχέση μέ τό παρελθόν, δπου ήταν άνύπαρκτες, άλλά παρ' 

δλα αuτά παραμένουν σέ χαμηλό έπίπεδο. Θά κάνουμε 

δ, τι ε{ ναι δυνατόν γιά vά διπλασιασθούν. Ε{πε ό πρόεδρος 

γιά συνεργασία σέ τρίτες χώρες. Αvτό μπορεί νά γίνει σέ 

περιορισμένο βαθμό, διότι ε{ναι περιορισμένες οί δυνατο

τητες. 'Αλλά ε{ ναι γεγονός δτι οί χiίJρες μας συναντούν 

έμπιστοσύνη σέ χiίJρες του Τρίτου Κόσμου, οί όποίες αί

σθάνονται φόβο καί δυσπιστία πρός τίς μεγάλες χiίJρες λό

γω προκαταλήψεων του παρελθόντος. 'Εμείς μπορούμε νά 

βροvμε καλό κλίμα. Μπορούν οί Κυβερνήσεις τρίτων χω
ρiίJν νά τό συνεκτιμήσουν καί αuτό. 

Τσαουσέσκου: 'Επίσης νομίζω δτι μπορουμε νά έπε

κτείνουμε τήν συνεργασία μας στήν έπιστήμη καί τεχνο

λογία καί νά αναπτύξουμε aνταλλαγές στόν πολιτιστικό 

τομέα καί τίς έπαφές μεταξύ τών λαών μας. Βεβαίως , θέ

λουμε ή συνεργασία μεταξύ τών δύο λαών μας νά aποκτή

σει νέες διαστάσεις, συμμεριζόμενοι τίς παραδόσεις aλλά 

καί τή σημερινή πραγματικότητα στόν κόσμο. 

»'Όσον aφορa τίς σχέσεις στά Βαλκάνια, είναι aλήθεια 

δτι πραγματοποιήσαμε βήματα πρός τή βελτίωση τής κα

ταστάσεως, aλλά μπορώ νά πω δτι βρισκόμαστε ακόμα 

στήν aρχή. Βεβαίως, ή Ρουμανία δέν εχε(προβλήματα μέ 
καμιά βαλκανική χώρα. Πιστεύω δτι ύπάρχουν δυνατότη

τες γιά καλλιτέρευση τών σχέσεων μεταξύ τών χωρών καί 

βεβαίως, χωρίς νά μιλήσουμε γιά <iξονα, μπορουμε νά που

με δτι οί δύο χώρες μας μπορουν νά κάνουν περισσότερα 

πρός τήν κατεύθυνση αυτή. Είχα συνάντηση με τόν πρόε

δρο Ζίφκωφ καί είχαμε μακρά συζήτηση πάνω στό θέμα 

αυτό. Καταλήξαμε στήν κοινή διαπίστωση δτι πρέπει νά 

κάνουμε περισσότερα. Οί σχέσεις μας μέ τή Γιουγκοσλα

βία είναι καλές . Τό φθινόπωρο θά πραγματοποιήσω καί 

έγώ έπίσκεψη στό Βελιγράδι καί είμαι βέβαιος δτι ή βαλ

κανική συνεργασία θά aποτελέσει ενα aπό τά κυριότερα 

θέματά μας. 

»Καλές σχέσεις εχουμε καί μέ τήν Τουρκία. Χαιρετί

σαμε καί εκτιμήσαμε θετικά τό γεγονός δτι εγιναν πρό

σφατα όρισμένες συζητήσεις μεταξύ · Ελλάδος καί Τουρ

κίας. Πιστεύω δτι μία συνεχής καλλιτέρευση μεταξύ τών 

σχέσεων τών δύο χωρών θά εχει μεγάλη σημασία γιά τήν 

διαβαλκανική συνεργασία. Θά πρέπει νά σκεφθουμε πώς 

θά ένεργήσουμε στό μέλλον γιά νά διευρύνουμε τήν συνερ

γασία αυτή. Πιστεύω δτι, έκτός aπό οiκονομικά προβλήμα

τα πού ήδη συζητουμε σέ βαλκανικό έπίπεδο, θά πρέπει νά 

σκεφθουμε τίς μεταφορές καί τό περιβάλλον, aλλά ταυτό

χρονα καί προβλήματα δπως νά μήν επιτρέψουμε τήν το

ποθέτηση νέων δπλων καί πυρηνικών στήν περιοχή μας. 

Θά εχουμε τήν ευκαιρία νά συζητήσουμε περισσότερο πά

νω σ' αυτά. Πιστεύω δτι στόν τομέα του aφοπλισμου οί 

βαλκανικές χώρες πρέπει νά δώσουν τό παράδειγμα. 

Καραμανλής: Μιλώντας γιά διαβαλκανική συνεργασία 

ό κ. πρόεδρος Ιfθιξε τίς έλληνοτουρκικές διαφορές. Είναι 

γνωστόν δτι ύπάρχουν άντιθέσεις Βουλγαρίας καί Γιουγ

κοσλαβίας δπως καί 'Ελλάδος- Τουρκίας. Ύπάρχει μία 

θεωρία πού ύποστηρίζει δτι πρiίJτα πρέπει νά τά λύσουμε 

αvτά καί μετά νά συνεργασθούμε. ·Η δική μου θεωρία είναι 

νά δΊευρύνουμε τή συνεργασία γιά νά διευκολύνουμε τήν 
έπίλυσή τους. Διότι μέ συνεχείς έπαφές δημιουργείται κλί
μα ευνοϊκό γιά τήν έπίλυση. Γι, αuτό, δταν έπήρα τήν 

πρωτοβουλία τό 1975, έκάλεσα τήν Τουρκία νά συμμετά
σχει καί μάλιστα ιz,έ έποχή πού οί σχέσεις μας ήταν σέ 

έπικίνδυνο σημείο. Δέν έπιθυμiίJ σέ ξένη χώρα νά κάνω 

κριτική τής πολιτικής μιiiς άλλης. 'Αλλά πρέπει νά ξέρει 

ό κ. πρόεδρος δτι άπό έλληνικής πλευρiiς κάναμε δ, τι ήταν 
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δυνατόν. Οί διαφορές είναι τεχνητές. Είναι διαφορές πού 

lχουν είρηνικ:ές λύσεις. Δέν μπορώ νά πώ δτι βρήκαμε 

κατανόηση. Ή Τουρκία δυστυχώς γιά δλους μας περνii 
δύσκολη περίοδο. 'Επειδή δέν lχει σταθερή Κυβέρνηση, 

δέν μπορεί ύπεύθυνα vά διαπραγματευθεί. Άλλά, aν δέν 

μπορεί νά λύσει τά έλληνοτουρκ:ικ:ά, αvτό πού μπορεί κ:αί 

είναι δυνατόν νά κάνει είναι νά άφήσει fίσυχη τήν Κύπρο. 

Τό Κυπριακό τό ξέρει ό κ:. πρόεδρος κ:αί τήν ίστορία του 
κ:αί τήν τωρινή κατάσταση κ:αί κατανοεί τήν άνάγκ:η νά 

δοθεί λύση στό πρόβλημα. 'Εγώ έκ:πλήσσομαι άπό τήν 

συμπεριφορά τής Τουρκίας πού δέν σπεύδει νά δώσει λύ

ση. 'Έχουν έκ:δοθεί δκ:τώ άποφάσεις τοίί Συμβουλίου 

'Ασφαλείας κ:αί τρείς άποφάσεις τής Γενικής Συνελεύσε

ως, τίς όποίες άγνοεί, κ:αί νομίζω δτι ε{ναι ντροπή γιά τήν 

έποχή κ:αί τήν περιοχή μας νά εύρίσκ:εται ύπό κατοχήν μία 

άνεξάρτητη χώρα. Ή λύση ε{ναι εύκολη, διότι οί θέσεις 

πού παίρνουν οί 'Ελληνοκύπριοι περίπου ίκ:ανοποιοίίν 

βασικές θέσεις τής Τουρκίας. Άλλά άπό πλευρiiς Τουρκί

ας ύπάρχει άπροθυμία κ:αί δημιουργείται ή έντύπωση δτι 

άποβλέπει στή διχοτόμηση. 'Ενώ, aν έγκ:ατελείψει τή στά

ση αvτή, ή λύση είναι εύκολη. Πάντως, αvτό έπιβεβαιώνει 

δτι οί διεθνείς δργανισμοί δέν lχουν τήν δυνατότητα νά 

έπιβάλλουν τίς άποφάσεις τους. "Ο πως είπα, ύπάρχουν άλ

λεπάλληλες άποφάσεις πού άγνοεί ή Τουρκία. Αvτή τήν 

κριτική τήν lκ:ανα στό πλαίσιο τής συζητήσεως πού lκ:ανε 

ό κ:. πρόεδρος γιά τή διαβαλκανική συνεργασία. 

Τσαουσέσκου: 'Υπάρχουν δύο θεωρίες aλλά καί πε

ρισσότεροι τρόποι γιά νά καταλήξουμε στή διεύρυνση τής 

συνεργασίας. Νομίζω δτι πρέπει νά προσπαθήσουμε νά 

επιτύχουμε μία συμβίωση μεταξύ τών δύο θεω.ριών μέ τήν 
εννοια νά προχωρήσουμε σέ μία παράλληλη επίλυση τών 

διμερών προβλημάτων καί προώθηση τής πολυμερους συ

νεργασίας. Κατ' αuτόν τόν τρόπο θά επιτύχουμε καλύτερη 

aνάπτυξη σχέσεων μεταξύ τών βαλκανικών χωρών. n Άλ

λωστε αuτό ακριβώς γίνεται. 

»' Αναφέρατε τό Κυπριακό . 'Έχουμε συζητήσει κι ι'iλ

λοτε πάνω σ ' αuτό θέμα. Νομίζω δτι πρέπει νά ξεκινήσου

με aπό τήν aρχή δτι καμμιά ξένη χώρα δέν πρέπει νά ό.να

μειχθεί στά εσωτερικά τής Κύπρου. 'Αντιθέτως, πρέπει νά 

ύποστηριχθουν οί δύο κοινότητες γιά τήν επίλυση τών δι

αφορών τους μέ διαπραγματεύσεις μέ βάση τόν σεβασμό 

τής ανεξαρτησίας καί τής εδαφικής ακεραιότητας. 

Καραμανλής: Σ' αvτό συμφωνοίίμε. 'Αλλά ύπάρχει μία 

. διαφορά. Ή έλληνικ:ή κοινότης τής Κύπρου δέν έξαρτiiται 
άπό μiiς. Δέν τής ύπαγορεύουμε πολιτική. Τό lχω δηλώσει 

κ:αί δημόσια δτι ή άρμοδιότης χαράξεως πολιτικής άνήκ:ει 

άποκ:λειστικ:ά στό κυπριακό Κράτος. 'Η τουρκοκυπριακή 

δμως κοινότης έξαρτiiται 100% άπό τήν VΑγκ:υρα κ:αί πρό 
παντός άπό τίς 30.000 τουρκ:ικ:οίί στρατοί) πού βρίσκονται 
στήν Κύπρο. 'Εάν φύγουν οί 30.000, οί δύο κοινότητες θά 
βροίίν τόν τρόπο νά συνεννοηθοίίν. Κατά συνέπεια, ή λύση 

έξαρτiiται άπό τήν v Αγκ:υρα. 'Έχει στρατό κατοχής στήν 

Κύπρο. Π θά γίνει aν στείλω κ:ι έγώ 30.000 στρατό στήν 
Κύπρο, δπως δικ:αιοίίμαι νά κάνω βάσει τής συνθήκης έγ

γυήσεως. 'Εάν τό κάνω, πiiμε γιά πόλεμο. Δέν τό lκ:ανα. 

Ή λύση έξαρτiiται 100% άπό τήν VΑγκ:υρα. 
Τσαουσέσκου: Δέν θά ήθελα νά μπουμε σέ λεπτομέρει

ες . 'Αντικειμενικά πιστεύω δτι καί ή 'Αθήνα εχει ρόλο 

στή λύση του θέματος. 

Καραμανλής: Τό πρόβλημα τό lθεσε ό κ:. πρόεδρος κ:αί 

ήμουν ύποχρεωμένος νά τοίί πώ τί έκ:τιμοίίμε έμείς. 'Ο πρό

εδρος lχει άκ:ούσει τίς τουρκικές άπόψεις. Είναι χρήσιμο 

νά ξέρει ποιά είναι ή πραγματικότητα. Τό συμπέρασμα γιά 
μένα ε{ναι δτι ή λύση 100% έξαρτiiται άπό τήν 'Άγκυρα, 
γιατί lχει στρατό στή νήσο. 

Τσαουσέσκου: Νομίζω δτι δέν δίνετε σημασία στό ρό

λο τής 'Ελλάδος. 

Καραμανλής: Δέν τό ύποτιμώ άλλά δέν θέλησε ή Έλ

λάς νά δξύνει τά πράγματα, διότι θά πηγαίναμε σέ πόλεμο. 

Πρέπει νά ξέρετε δτι τρείς φορές προεκ:λήθην σέ πόλεμο 
στήν Κύπρο κ:αί στό Αίγαίο κ:αί τόν άπέφυγα. VΕκ:ανα με

τριοπαθείς προτάσεις γιά μιά λογική κ:αί lντιμη λύση. Δέν 

lχω άνταπόκ:ριση. 

Τσαουσέσκου: Πιστεύω δτι κι εσείς εχετε σημαντικό 

ρόλο στή λύση του προβλήματος. 

Καραμανλής : Ή λύση έξαρτiiται άπό δύο μέρη. 'Όταν 

τό ένα μέρος δέν θέλει λύση, δέν ύπάρχει λύση. 

Τσαουσέσκου: Βεβαίως, πάντα ύπάρχουν δύο πλευρές, 

aλλά εσείς εχετε σημαντικό ρόλο. 

Καραμανλής : Θά παρακ:αλοίίσα τόν κ:. πρόεδρο, δταν 

έπικ:οινωνήσει μέ τούς Τούρκους, νά τούς δώσει κ:αμμιά 

χρήσιμη συμβουλή. 

'Η συζήτηση, κατόπιν, στράφη~ε στή διεθνfj κα

τάσταση καί ιδιαίτερα στά προβλήματα τ&ν εξοπλι

σμ&ν, του 'Ιράν καί του 'Αφγανιστάν, γιά τά όποία ό 

Ν. Τσαουσέσκου επέρριψε εuθύνες κυρίως στήν πο

λιτική τ&ν ΗΠΑ, εν& ό Κ. Καραμανλfjς επεσήμανε 

τήν ελλειψη αμοιβαίας εμπιστοσύνης καί στούς δύο 

μεγάλους συνασπισμούς. 

Στή συνέχεια, ό Ν. Τσαουσέσκου παρέθεσε γευμα 

πρός τιμή του Κ. Καραμανλfj. Στήν προσφώνησή 

του, ό Ρουμάνος πρόεδρος εξfjρε τή συμβολή του 

'Έλληνα όμολόγου του στή διαρκfj ανάπτυξη τfjς 

φιλίας καί συνεργασίας μεταξύ τ&ν δύο χωρ&ν, αλλά 

καί στά Βαλκάνια γενικότερα. 

'Από τήν πλευρά του, ό Κ. Καραμανλfjς αναφέρ

θηκε στίς φιλικές σχέσεις τ&ν δύο Κρατ&ν καί ιδίως 

στήν ανάπτυξη τfjς διμερους συνεργασίας από τό 

1975, ή όποία είχε επηρεάσει ευεργετικά καί τό πολι
τικό κλίμα τfjς εuρύτερης περιοχfjς τ&ν Βαλκανίων . 
'Η Χερσόνησος του Αϊμου, γνωστή παλαιότερα γιά 

τήν «παροιμιώδη αστάθεια καί τίς εκρηκτικές της 

αντιθέσεις», αποτελουσε πλέον διεθν&ς παράδειγμα 

ειρηνικfjς καί δημιουργικfjς συνεργασίας μεταξύ 

χωρ&ν μέ διάφορα: οικονομικά καί κοινωνικά συστή

ματα. Κατόπιν, ό 'Έλληνας πρόεδρος αναφέρθηκε 

στήν ανάγκη νά γίνεται σεβαστή ή αρχή τfjς μή ανα

μείξεως στίς εσωτερικές ύποθέσεις τρίτων, ή όποία 
είχε δεχτεί ισχυρά πλήγματα τόσο μέ τή σοβιετική 
εiσβολή στό 'Αφγανιστάν, δσο καί μέ τήν τουρκική 

εiσβολή στήν Κύπρο. Γιά τή Μέση 'Ανατολή, στήν 

όποία ή ενταση εθετε σέ κίνδυνο τήν παγκόσμια ειρή

νη, ύποστήριξε τήν αναγκαιότητα ένός καθολικου 

διακανονισμου, πού θά επέτρεπε στούς Παλαιστίνι-
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ους νά aποκτήσουν πατρίδα, ένω θά έγγυόταν καί τήν 

ϋπαρξη του 'Ισραήλ. 

Τήν έπομένη, ό Κ. Καραμανλης δέχτηκε τό δή

μαρχο του Βουκουρεστίου, ό όποίος τόν ανακήρυξε 

έπίτιμο δημότη της πόλεως. 'Ακόμη, κατέθεσε στέ

φανο στό Μνημείο των 'Ηρώων στή ρουμανική 

πρωτεύουσα καί, στή συνέχεια, συναντήθηκε έκ νέου 

μέ τό Ν. Τσαουσέσκου. Στή συνομιλία αuτή έθίγη 

πρωτο τό θέμα της πολιτικης καταστάσεως στήν Εu

ρώπη, ένόψει της πλημμελοuς έφαρμογης της Τελι

κης Πράξεως του 'Ελσίνκι, της &πογοητεύτικης 
έξελίξεως των έργασιωv της Διασκέψεως του Βελι

γραδίου καί, τέλος, της προσεχοuς συγκλήσεως της 

Διασκέψεως στή Μαδρίτη. 'Ο Κ. Καραμανλης δή

λωσε, aπό τήν πλευρά του, δτι θά ύποστήριζε τή 

σύγκληση της νέας Διασκέψεως στό Βουκουρέστι, 

δπως έπιθυμοuσε ή ρουμανική πλευρά. Γιά τό ζήτη

μα της εuρωπαϊκης συνεργασίας, εiδικότερα, ό 'Έλ

ληνας πρόεδρος τόνισε: 

((Τό θέμα εlναι μεγάλου ενδιαφέροντος. Πολλά άλλα 

προβλήματα θά επηρεασθούν aπό τήν πορεία τfjς ευρωπαϊ

κής συνεργασίας. Πιστεύω δτι καμμιά πλευρά δέν έχει επι

θετικές βλέψεις. Η Α ν ύπάρχει δυσάρεστο κλίμα, αvτό 

οφείλεται στήν ψυχολογία δυσπιστίας πού επικρατεί. 'ο 

μόνος τρόπος νά ξεπεραστεί ή δυσπιστία εlναι νά δημιουρ

γηθούν προϋποθέσεις aσφαλείας στήν Εvρώπη. Γιά νά τό 

πετύχουμε αvτό πρέπει νά επιδιώξουμε Ισορροπία δυνάμε

ων μέ παράλληλη βέβαια προσπάθεια μειώσεως τών εξο

πλισμών. 'Ήθελα νά σtiς πώ δτι αvτή καθ' αύτή ή μείωση 

των εξοπλισμών δέν εξασφαλίζει aσφάλεια στήν Εvρώπη. 

Γιατί πόλεμος μπορεί νά γίνει μέ πολλά ή λίγα δπλα. Τό 

θέμα ε{ ναι νά δημιουργηθεί κλίμα ιiμοιβαίας εμπιστοσύνης 

καί ιiμοιβαίου σεβασμου όfστε νά διαλυθεί ή δυσπιστία. 

Γιά νά ενισχυθεί ό παράγων τής aσφαλείας πρέπει νά επι

διώξουμε ελεγχόμενη Ισορροπία δυνάμεων στό κατώτατο 

επίπεδο. Πιστεύω δτι ή διάσκεψη τής Μαδρίτης προσφέρει 

τήν ευκαιρία νά μπουν τά θέματα αvτά σέ κάποιο δρόμο. 

Είναι ιiλήθεια δτι aπό τόν καιρό του 'Ελσίνκι έχει ύπάρξει 

οπισθοχώρηση στή συνεργασία τών εvρωπαϊκών χωρών. 

Καί αvτή ή οπισθοχώρηση διαπιστώθηκε στή διάσκεψη 

του Βελιγραδίου. Είναι ιiνάγκη ή διάσκεψη τής Μαδρίτης 

νά προπαρασκευαστεί καλά, διότι, άν aποτύχει καί αvτή, 

θά έχουμε ύποχωρήσει στή διεθνή κατάσταση. Καί ύπάρχει 

σοβαρός κίνδυνος νά aποτύχει, γιατί γίνεται σέ κλίμα εντά

σεως πού εlναι συνέπεια τών τελευταίων γεγονότων. Ή 

ένταση αvτή ελπίζω δτι μπορεί νά μtiς κάνει νά aντιμετω

πίσουμε φρονιμότερα τή διάσκεψη αvτή, ιiλλά δέν aπο

κλείεται νά εκδηλωθούν aντιθέσεις καί παρουσιαστούν 

aρνητικά φαινόμενα. Γι, αvτό στό παρελθόν σκέφθηκα μή

πως θά έπρεπε νά αναβληθεί. 

ι>Γιά νά τό aποφύγουμε αvτό πρέπει στή διάσκεψη νά 

προπαρασκευαστουν επιμελώς τά θέματα πού θά εiσαχθουν 

γιά συζήτηση καί συμφωνώ μέ τόν πρόεδρο δτι τά θέματα 

αvτά πρέπει νά εlναι περιορισμένα σέ aριθμό καί νά μήν 

μπορουν νά προκαλέσουν aντιδράσεις. 'Εάν είμαστε προ

παρασκευασμένοι, εlναι δυνατόν νά ελέγξουμε τήν πορεία 

τών συζητήσεων, όfστε να αποφύγουμε τίς μακρηγορίες 

πού θά όδηγήσουν σέ aποτυχία. Νομίζω επ' αvτοv δτι οι' 

aντιπροσωπείες τών δύο χωρών μπορουν νά συνεργα

σθούν». 

'Επακολούθησε ή έξέταση των προβλημάτων της 
Μέσης 'Ανατολης, γιά τά όποία, γιά μιά &κόμη 

φορά, ό πρόεδρος Τσαουσέσκου έξέφρασε τήν άποψη 

δτι έπιβctλλόταν ή ίiποχώρηση του 'Ισραήλ aπό τά 
κατεχόμενα, ένω ή συγκρότηση παλαιστινιακοί) 

Κράτους ήταν αναπόφευκτη. 'Υποστήριξε έπίσης τή 

σύγκληση διεθνους Διασκέψεως γιά τά προβλήματα 

της περιοχης. 'Από τήν πλευρά του, ό Κ. Καρα

μανλης επεσήμανε: 

((Δέν ξέρω άν μπορουμε νά περιμένουμε θετικά aποτελέ

σματα. Γιά πολλά θέματα έγιναν διασκέψεις χωρίς νά επι

φέρουν τά aποτελέσματα πού οι' προσερχόμενοι στή διά

σκεψη ήλπιζαν, κυρίως λόγω προκαταλήψεων. 'Εγώ πι

στεύω δτι γιά τήν επίλυση τού Μεσανατολικού χρειάζον

ται δύο πράγματα: τό πρώτο εlναι νά συνεννοηθουν οί aρα

βικές χώρες, οι' όποίες λόγω δημαγωγικου aνταγωνισμού 

δέν καθορίζουν κοινή γραμμή, επί μιiiς ρεαλιστικής βάσε

ως. Δέν μπορούν νά λύσουν τό Παλαιστινιακό δταν σκο

τώνονται μεταξύ τους καί δέχονται ξένες επιρροές. Πρέπει 
νά εφαρμόσουν μία κοινή λογική καί ρεαλιστική γραμμή 

καί δεύτερον, οί 'Αμερικανοί νά πειθαρχήσουν τό 'Ισρα

ήλ. Τό 'Ισραήλ έχει aπόλυτο εξάρτηση aπό τίς ΗΠΑ. 

'Εάν αvτά τά δύο γίνουν συνδυασμένα, ε{ναι δυνατόν νά 

ύπάρξει πρόοδος, όfστε, άν γιά τυπικούς λόγους γίνει διά

σκεψη, νά μπορέσει νά δώσει aποτέλεσμα. Πάντως, κατά τή 

γνώμη μου, ή διευθέτηση τού Μεσανατολικου επείγει, διό

τι κάθε μέρα περιπλέκεται καί γίνετα.ι οξύτερο. 'Ελλείψει 

πολιτικής λύσεως ή διένεξη έχει προεκτάσεις καί στόν 
οΙκονομικό τομέα. Τό ενεργειακό έκανε πιό επικίνδυνο τό 

Μεσανατολικό. Ή ενεργειακή κρίση έχει τώρα μεγαλύτε

ρη σημασία aπό τό πολιτικό θέμα. Εlναι δυνατόν ό συνδυ

ασμός του πολιτικου μέ τό οΙκονομικό νά προκαλέσει κά

ποια σύρραξη. 'Ακόμη καί οι' δυσκολίες στήν εvρωπαϊκή 

συνεργασία πρόερχονται aπό τό Μεσανατολικό. Τό πρό

βλημα έχει πάρει τέτοια μορφή καί έκταση όfστε, άν εγκαί

ρως δέν aντιμετωπισθεί, θά όδηγήσει σέ μεγάλες περιπέ

τειες. 'Εγώ εκτιμώ τό θάρρος καί τό ρεαλισμό του προέ

δρου Σαντάτ. Μπορεί, δπως εlπε ό κ. πρόεδρος, ή συμφω

νία του Κάμπ Νταίηβιντ νά εlναι ξεπερασμένη, ιiλλά θά 

μπορουσε νά aποτελέσει τό πρώτο βήμα γιά μία σφαιρική 

διευθέτηση. 'Αντί δμως οί άλλοι ΗΑραβες νά συνεργα

σθούν, τόν ιiπεδοκίμασαν καί τόν κατεδίκασαν. ΗΑν συ

νεργαζόντουσαν μαζί του, θά μπορουσαν νά επιτύχουν 

πολλά. Τό συμπέρασμά μου είναι δτι τό Μεσανατολικό 

aποτελεί τήν πιό επικίνδυνη έστία διεθνούς εντάσεως καί 

πρέπει νά δοθεί προτεραιότητα στή διευθέτηση του θέμα

τος αvτου, διότι, δπως εlπα καί προηγουμένως, ή συνεργα

σία στήν Εvρώπη τορπιλλίζεται aπό τό Μεσανατολικό σέ 

συνδυασμό μέ τό ενεργειακό. ΗΗδη ή χρησιμοποίηση του 

πετρελαίου σάν δπλου πιέσεως δημιουργεί μιά πολύ επι

κίνδυνη κατάσταση σέ δλο τόν κόσμο καί κυρίως στήν 

Εvρώπη. 'Εκτός του δτι καμμιά χώρα δέν μπορεί νά προ

γραμματίσει τήν οlκονομία της εξ αlτίας τής αυθαίρετης 
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ενίοτε αύξήσεως τής τιμής του πετρελαίου, ύπάρχει καί 

&νασφάλεια στό θέμα έξασφαλίσεως εlσαγωγών. 'Εάν ol 
Υ Αραβες πουν κάποτε "Υ Α ν ή Εύρώπη δέν κάνει κάτι, δέν 

δίνουμε πετρέλαιο", ή Εύρώπη θά εύρεθεί πρό διλήμματος 

ή νά δεχθεί τόν έκβιασμό καί νά χρεωκοπήσει ή νά κάνει 

χρήση βίας. Γι' αύτό ύποστηρίζω δτι ή πιό έπικίνδυνη 

έστία γιά τήν εlρήνη στόν κόσμο εlναι ή Μέση Ά νατο

λψ>. 

Γιά τή διεθνή οίκονόμική κατάσταση, τέλος, ο{ 

δύο ήγέτες άντάλλαξην τίς άκόλουθες άπόψεις: 

Καραμανλής: Καί αύτό, δπως καί τό πρόβλημα του 

&φοπλισμου, συζητουνται χρόνια ματαίως χωρίς aποτέλε

σμα. Κανείς δέν ε[ναι διατεθειμένος νά κάνει θυσίες γιά νά 

δώσει λύση. Ol πλούσιοι σήμερα δέν ε[ναι διατεθειμένοι 
νά κάνουν παραχωρήσεις. "Οταν ο{ πλούσιοι έχουν &νερ

γία δέν θά δώσουν μέρος του έθνικου τους εlσοδήματος. 

Σήμερα πλούσιοι εlναι μόνο οί ΥΑραβες. "Ολοι ο{ άλλοι, 

καί ή Δύση, περνουν όξύ οlκονομικό πρόβλημα. Ό μόνος 

τρόπος ε{ναι ό περιορισμός τών στρατιωτικών δαπανών, 

έφόσον τά κεφάλαια θά έδίδοντο στίς ύπό ανάπτυξη χώρες. 

Αύτή ή πολιτική θά μπορουσε νά δώσει -δύο σημαντικά 

aποτελέσματα. Περιορισμός στούς έξοπλισμούς πού θά 

περιόριζε τούς κινδύνους κατά τής εlρήνης καί θά άφηνε 

χρήματα γιά τήν ένίσχυση τών ύπό &νάπτυξη χωρών. Κατά 

τή γνώμη μου ε{ναι ή καλύτερη μεθόδευση στή συζήτηση 

Βορρ{i-Νότου. 

»Ή ύπόθεση τής νέας διεθνους οlκονομικής τάξεως 
καί ή aπάλειψη τής φτώχειαςε{ναι τά κρισιμώτερα προβλή

ματα του κόσμου. Χωρίς έπίλυση τών προβλημάτων αύτών 

δέν μπορουμε νά έχουμε aσφάλεια, εlρήνη καί σταθερότη

τα στόν κόσμο.' ΥΕκαvα μία όμιλία στή Γενεύη. στή ΔΟΕ· 

ε{πα δτι, άν δέν βοηθηθουν ο{ φτωχοί λαοί, ο{ πλούσιοι θά 

χάσουν καί αύτά πού έχουν, καί δεύτερον δτι ε{ναι συμφέ

ρον τών πλουσίων νά &ναπτυχθουν οι' φτωχοί, διότι έτσι 

μπορεί νά διευκολυνθεί ή επίλυση τών προβλημάτων τής 

παραγωγής. Πρόκειται γιά τό μεγαλύτερο μακροπρόθεσμο 

πρόβλημα μαζί μέ τό δημογραφικό. 'Υπολογίζεται δτι τό 

έτος 2000 ή aνθρωπότης θά έχει φθάσει τά 7 δισεκατομμύ
ρια_ 'Από αύτά τό 1,5 δισεκατομμύριο θά ζεί σέ αναπτυγμέ
νες συνθήκες καί ο{ύπόλοιποι θά εlναι νηστικοί· καί τουτο 

γιατί ή αϋξηση του πληθυσμου εκμηδενίζει τήν αϋξηση 
του κατά κεφαλή εlσοδήματος. Αύτή τή στιγμή οι' ύπό &νά

πτυξη χρωστουν 360 δισεκατομμύρια δολλάρια καί δέν 
έχουν νά πληρώσουν οϋτε τά τοκοχρεολύσια καί κάνουν 

νέα δάνεια γιά νά τά πληρώσουν. Μέ τήν οiκονομική 

κρίση τό πρόβλημα γίνεται πιό έντονο. Μέ τήν &νεργία 

πού ύπάρχει δέν βρίσκουν δάνεια. 

Ν. Τσαουσέσκου: Νά πάρουμε μία κοινή πρωτοβουλία 

γιά νά δημιουργηθεί μαζί μέ τίς ύποανάπτυκτες χώρες μία 

επιτροπή πού θά προτείνει τήν aπόσβεση τών χρεών. 

Καραμανλής: Θά τό μελετήσουμε, &λλά κάποιος θά πρέ

πει νά πληρώνει τά χρέη. Δέν εlναι πρός Κυβερνήσεις &λ

λά πρός Τράπεζες. Κάποιος πρέπει νά πληρώσει τίς Τρά
πεζες. 'Εν πάση περιπτώσει τό θέμα ε{ναι σοβαρότατο. 

'Εάν ύπήρχε μία στάθερή οiκονομική κατάσταση, οί Κυ
βερνήσεις θά μπορουσαν νά προγραμματίσουν. 

Ν. Τσαουσέσκου: Ξέρετε τί γίνεται. 'Όποια ύποανά

πτυκτη χώρα καί άν πάρουμε, &πό τίς πιστώσεις πού λαμβά

νει πρέπει νά πληρώσει τούς τόκους. Γίνεται &πό τίς πολυ

εθνικές μία εκμετάλλευση στίς τιμές καί τελικά μετά άπό 

αuτή τή διαδικασία ή χώρα μένει φτωχότερη. Καμμιά δρα

στηριότητα, δπως ε{ναι η εκμετάλλευση ορυχείων, δέν 

aποδίδει περισσότερο άπό 10-12%. Στήν πρακτική, μέ τίς 
έμπορικές aνταλλαγές icαί τό σύστημα τών πιστώσεων, οί 
άνεπτυγμέvες χώρες παίρνουν περισσότερα άπό τή δική 

τους δραστηριότητα. ΥΕτσι, η διαμόρφωση τών διεθνών 

οικονομικών σχέσεων ε{ναι aπαράδεκτη . 

Κ. Καραμανλής: 'Ασφαλώς ναί, &λλά πώς μπορεί νά 

γίνει &ναμόρφωση; 'Όπως είπαμε, χρειάζονται 2 πράγμα
τα: ή έξεύρεση τών οiκονομικών πόρων, καί δέν ύπάρχει 

τρόπος παρά μόνο μέ τή μείωση τών εξοπλισμών. Κανείς 

λόγω διεθνους οiκονομικής κρίσεως δέν μπορεί νά διαθέ

σει κεφάλαια. Εlναι μέσα στήν aνθρώπινη φύ~η. Οϋτε 
συγγενής δέν δίνει εlς βάρος τής δικής του εύημερίας. 

Ν. Τσαουσέσκου: Τότε δέν μένει παρά νά τά πάρουνε μέ 

τή βία. 

Κ. Καραμανλής: Δέν διαφωνουμε. ΥΑλλο τό τί εlναι 

σωστό, άλλο ποιές εlναι ο{ επιθυμίες μας καί άλλο τί μπο

ρεί νά γίνει. Δέν διαφωνουμε δτι ύπάρχει πρόβλημα σοβα

ρό πού πρέπει νά λυθεί άλλά πρέπει νά έξευρεθουν τά μέσα. 

Ή γνώμη μου ε[ ναι δτι μόνομέ τή μείωση τών έξοπλισμών 

μπορεί νά έξευρεθουν τά κεφάλαια. Εlναι ένας τρόπος. 
Άλλά άν δέν λύσουμε τά άλλα, αύτό δέν λύνεταυ/. 

Oi συνομιλίες όλοκληρώθηκαν τό ϊδιο βράδυ καί 
τό πρωί τής έπομένης. Παράλληλα, συνομιλίες είχε 

καί ό ύπουργός 'Εξωτερικών, Κ. Μητσοτάκης, μέ 
τόν όμόλογό του, Στ. 'Αντρέι. 

Στό κοινό έλληνορουμανικό άνακοινωθέν ύπο

γραμμίστηκε ή πρόοδος πού ε{χε σημειωθεί στίς δι

μερείς σχέσεις τά τελευταία χρόνια, μέ άφετηρία τήν 

ύπογραφή τής Πανηγυρικής Κοινής Δηλώσεως τής 

27ης Μαtου 1975 [βλ. τόμο Η ' ]. Ή διμερής συνερ

γασία θά μποροuσε νά επεκταθεί άκόμη περισσότερο 

σέ άλλους τομείς - τή δημιουργία μικτών επιχειρή

σεων, τήν ενέργεια, τίς μεταφορές, τίς μηχανικές κα

τασκευές, τά ναυπηγεία, τή χημική βιομηχανία, τή 

βιομηχανία τροφίμων, άλλά καί τίς μορφωτικές σχέ

σεις, οί όποίες είχαν fjδη άναπτυχθεί σημαντικά. Γιά 

τή διεθνή κατάσταση, τό άνακοινωθέν επεσήμανε τή 

σύγκλιση άπόψεων μεταξύ τών δύο χωρών, προση
λωμένων στίς άρχές του Καταστατικοu Χάρτη του 

ΟΗΕ - ίδιαίτερα, τήν άνεξαρτησία, τήν εθνική 
κυριαρχία καί τήν μή άνάμιξη στίς εσωτερικές ύπb
θέσεις τρίτων Κρατών· ύπογράμμιζε τή σημασία πού 

άπέδιδαν τά δύο μέρη στήν προσεχή πανευρωπαϊκή 

Διάσκεψη τής Μαδρίτης, ενώ άνέφερε δτι θά άνα

λάβουν πρωτοβουλίες γιά σύγκληση νέων διαβαλκα

νικών συναντήσεων· καί τόνιζε τήν άνάγκη νά 

ύπάρξουν μέτρα γιά τόν περιορισμό τών εξοπλισμών 
καί γιά τή μείωση του χάσματος μεταξύ άναπτυγμέ

νων καί ύπαναπτύκτων χωρών. Γιά τό Κυπριακό, τό 

άνακοινωθέν επεσήμανε τήν άνάγκη νά ύπάρξει δί-
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και η καί διαρκής λύση μέ διαπραγματεύσεις των δύο 

Κοινοτήτων ύπό τήν αιγίδα του ΟΗΕ, πού νά δια

σφαλίζει τήν κυριαρχία, έδαφική άκεραιότητα, άνε

ξαρτησία, ένότητα, καθώς καί τόν άδέσμευτο χαρα
κτήρα τfίς Κυπριακής Δημοκρατίας. Ό Ν. Τσαου

σέσκου είχε άποδεχτεί πρόσκληση του Κ. Καρα

μανλή νά έπισκεφθεί έπίσημα τήν 'Ελλάδα. 

Ή έπίσκεψη του Κ. Καραμανλή στή Ρουμανία 

θά σχολιαστεί άπό τόν έλληνικό καί τό διεθνή τύπο. 

Χαρακτηριστικά, στίς 5 Σεπτεμβρίου, ή «Αυγή» το
νίζει: 

Τόσο τά θέματα πού συζητήθηκαν δσο καί οί άπόψεις 

πού διατυπώθηκαν μέσα σ' ενα κλίμα άμοιβαίας εγκαρδιό

τητος, εκτιμώνται σάν ενα νέο βήμα στή διεύρυνση των 

σχέσεων φιλίας καί συνεργασίας μεταξύ τών δύο χωρών 

καί σάv μιά πολύτιμη συμβολή στήν ύπόθεση τής διεθνους 

ϋφεσης καί τής πολυμερους συνεργασίας στήν περιοχή τής 

Βαλκανικής ... 'Η εποικοδομητική σκοπιά, άπό τήν όποία 
εξετάστηκαν τόσο τά προβλήματα τής διμερους συνεργα
σίας, δσο καί τά γενικώτερα διεθνή θέματα, άπέδειξε γι' 

ίiλλη μιά φορά τά μεγάλα περιθώρια, πού στήν εποχή μας 

επιτρέπουν σέ μικρές χώρες καί μέ διαφορετικά κοινωνικά 

συστήματα νά παίζουν σημαντικό ρόλο στόν διεθνή στίβο 

γιά τήν έδραίωση τής ειρήνης, εις πείσμα τής πόλωσης 

πού τροφοδοτείται άπό τούς άντιπάλους συνασπισμούς. 

'Η έβδομαδιαία, έξάλλου, έπιθεώρηση «Πολιτι
κά Θέματα» ύπογραμμίζει, στίς 12 Σεπτεμβρίου: 

'Η πρώτη επίσημη προεδρική επίσκεψη του Κ. Καρα

μανλή στή Ρουμανία ύπήρξε άναμφισβήτητα περισσότερο 

άπό επιτυχής καί εδειξε δτι ή βαλκανική πολιτική, πού μέ 

πρωτοβουλία του χάραξε καί άκολούθησε, εχει δημιουργή

σει τώρα στά Βαλκάνια μιάν άλλη πραγματικότητα, πού 

άναγνωρίζεται άπό δλες τίς βαλκανικές χώρες. Θά πρέπει 

νά σημειωθεί δτι ή πολιτική αύτή δέν άλλαξε άπλώς ενα 
δυσάρεστο κλίμα πού ύπήρχε στόν βαλκανικό χώρο, άλλά 

δημιούργησε βάσεις έδραίωσης πολύπλευρων σχέσεων 

στίς άρχές τής ισοτιμίας καί του άμοιβαίου συμφέροντος, 

πού μπορουν νά διευρυνθουν καί νά παραμείνουν ώς πάγια 

πολιτική ( ... ) Δέν θά άποτελουσε ύπερβολή, άλλά οϋτε 
ύπερβολική εκτίμηση, άν τονισθεί δτι ή πρώτη επίσκεψη 

του Κ. Καραμανλή σέ μιά βαλκανική χώρα εlχε κ~ί τήν 
πρόθεση νά καταδειχθεί ή άξιολόγηση αύτής τής πολιτι

κής γιά τήν 'Ελλάδα, ύπό τίς σημερινές συνθήκες τής χώ

ρας, άλλά καί του κόσμου όλόκληρου. 'Ιδιαίτερα τίς πα

ραμονές τής ενταξης τής χώρας μας στήν ΕΟΚ, πού ση

μαίνει άμεση πλέον επαφή τών ύπολοίπων βαλκανικών 

χωρών μέ τήν Κοινότητα. 

'Η βαρύτητα πού δόθηκε στήν έπίσκεψη του Κ. 

Καραμανλή στή Ρουμανία, άναδεικνύεται καί άπό 

τήν ευρύτατη κάλυψη πού είχε τόσο στό ρουμανικό, 

δσο καί στόν ευρωπαϊκό τύπο. 'Η «Roumania Libe
ra», μέ τήν ευκαιρία τfίς έπισκέψεως του Κ. Καρα
μανλ fί στό Βουκουρέστι, άναφέρεται έκτενώς στό 

ίστορικό τfίς έλληνορουμανικfίς φιλίας καί συνερ-

γασίας καί τονίζει δτι δ διάλογος Καραμανλή- Τσα

ουσέσκου έγγράφεται σάν μιά φυσική συνέχεια τfίς 

συνεργασίας πού άρχισε τό 1975, μέ τήν πρώτη έπί
σκεψη του τότε 'Έλληνα πρωθυπουργοί) στή Ρουμα

νία (3.9). 
Στή συνεχή «άνοδική έξέλιξη τfίς φιλίας καί συ

νεργασίας μεταξύ 'Ελλάδος καί Ρουμανίας», καθώς 

καί στήν προώθηση τfίς ιδέας γιά διαβαλκανική συ

νεργασία άναφέρεται μέ έκτενfί άρθρα καί έκτεταμέ

νη ειδησεογραφία καί ή «Scinteia», ή όποία, έξαίρον
τας τό μεγάλο πολιτικό κύρος του 'Έλληνος προέ

δρου, καταλήγει: «Ή έπίσκεψη του Κ. Καραμανλή 

άντιπροσωπεύει μιά νέα στιγμή ίστορικfίς σημασίας 

στό χρονικό των παραδοσιακών δεσμών φιλίας των 

δύο λαών». (2, 3, 4. 9). 
Τήν έπίσκεψη του Κ. Καραμανλή στή Ρουμανία 

κάλυψε καί τό άγγλόφωνο δελτίο του <Πass» (3.9), έν& 
τό πρακτορείο «Τανγιούνγκ» (15.9) θά ύπογραμμίσει 
ιδιαίτερα τήν πρωτοβουλία του Κ. Καραμανλή, ώς 

πρωθυπουργοί), γιά τήν άνάπτυξη τfίς πολυμεροuς 
βαλκανικής συνεργασίας. , 

Τήν έπίσημη έπίσκεψη του Κ. Καραμανλή στή 

Ρουμανία κάλυψε μέ άνταποκρίσεις καί σχόλια καί ό 

ευρωπαϊκός τύπος, καθώς καί τά διεθνή ειδησεογρα

φικά πρακτορεία. 

'Ένα άπό τά προβλήματα πού άπασχόλησαν περισσό

τερο τόν Κ. Καραμανλή κατά τή διάρκεια τής πρωθυπουρ

γίας του ήταν ή συνεργασία άνάμεσα στίς χώρες τής Βαλ

κανικής Χερσονήσου. Καί ύπό τό πρίσμα αύτό, δέν εΙναι 

τυχαίο τό γεγονός δτι ή πρώτη χώρα πού επισκέπτεται ό κ. 

Καραμανλής ώς πρόεδρος τής 'Ελλάδος εΙ ναι βαλκανική 

(BBC, 3.9). 

Οί συνομιλίες κορυφής του Βουκουρεστίου θά επιτρέ

ψουν νά γίνει ό άπολογισμός των δσων εχουν ήδη επιτευ

χθεί στό επίπεδο τής βαλκανικής συνεργασίας άπό τής δι

ασκέψεως τής 'Αθήνας τόν Φεβρουάριο του 1975 καί θά 
καθορισθεί τό κατάλληλο πλαίσιο γιά τήν επιτάχυνση τής 

ύφισταμένης διαδικασίας ... Βέβαια ή βαλκανική συνεργα
σία προσκρούσει στίς Ιδιάζουσες πραγματικότητες τής πε

ριοχής. 'Ωστόσο, ή Ιδέα τής συνεργασίας κερδίζει εδα

φος ... Κατά τό μέτρο του δυνατου, ή 'Αθήνα καί τό Βου
κουρέστι, προσπαθουν νά καθορίσουν μιά πολιτική συνερ

γασία πού βασίζεται σ' ενα κοινό μέλημα άνεξαρτησίας 

(«Le Monde», 5.9). 

'Ο Κ. Καραμανλής πού πραγματοποιεί τήν πρώτη επί

σκεψή του στό εξωτερικό ώς άρχηγός Κράτους, ελπίζει 
πώς θά μπορέσει νά συνεχίσει τήν πολιτική του συνετου 

άνοίγματος πρός 'Ανατολάς, τήν όποία ε{χε άρχίσει ώς 

πρωθυπουργός («Les Echos», 4.9). 

'Η πρώτη επίσκεψη του Κ. Καραμανλή ώς προέδρου, 

στήν Ρουμανία, άποδεικνύει πόση σημασία άποδίδει ό 

'Έλληνας πρόεδρος στήν άσφάλεια τής 'Ελλάδος, στόν 

γεωγραφικό της χώρο καί στίς σχέσεις της μέ τίς γειτονι

κές χώρες. Τά σχέδιά του γιά οικονομική συνεργασία τών 
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βαλκανικ&ν χωρ&ν δέν εχασαν τήν επικαιρότητά τους. Δέν 

περιορίζονται ούτε άπό τίς προσεχείς ύποχρεώσεις τής 

'Ελλάδος σάν χώρας - μέλους τής ΕΟΚ ούτε άπό τήν προ
σπάθειά της γιά επάνοδο στό στρατιωτικό σκέλος του 

ΝΑΤΟ («Salzburger Nachrichten», 9.9). 

6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1980 

'Ο Κ. Καραμανλfjς εγκαινιάζει τή Διεθνfj »Εκθε

ση Θεσσαλονίκης, πρός τήν όποία είχε &πευθύνει, 

πρίν &πό τήν ιlφιξή του, τόν άκόλουθο χαιρετισμό: 

«'Η έφετι νή Διεθνής ΥΕκθεση τής Θεσσαλονίκης γίνε

ται κάτω aπό δύσκολες διεθνείς οΙκονομικές συνθήκες, κύ

ριο χαρακτηριστικό τών δποίων είναι δ πληθωρισμός σέ 

παγκόσμια κλίμακα καί τό ενεργειακό πρόβλημα πού συ

νεχώς οξύνεται. 

ιι Ή διεθνής αυτή συγκυρία συμπίπτει μέ τήν έν,ταξη 

τής Έλλάδος στήν Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Ή εi'σοδός 

της στόν ευρωπαϊκό χώρο τής επιτρέπει νά προσδοκii πολ

λαπλii οΙκονομικά, κοινωνικά καί πολιτιστικά dιφελήματα 

καί τής δίδει τήν ευχέρεια νά ενισχύσει τό ρόλο της στίς 

διεθνείς οΙκονομικές συναλλαγές. 
»Βέβαια, δ πως έτόνισα κατ' επανάληψιν, ή aξιοποίηση 

τών δυνατοτήτων πού μiiς προσφέρει ή /Jνταξη, θά aπαιτή

σει /Jνταση τών προσπαθειών μας καί τολμηρές προσαρμο

γές. 

ιιΜέ τήν ένταξή μας θά διευρυνθεί aσφαλώς καί δ ρόλος 
τής Δ ιεθνους 'Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, πού aποτελεί ήδη 

lfνα παγκοσμίως αναγνωρισμένο θεσμό, πού δίδει τήν ευ
καιρία &φ , ένός νά προβληθουν τά επιτεύγματα τής έλλη

νικής οlκονομίας καί &φ ' έτέρου νά παρουσιασθουν οί 

εξελίξεις πού σημειώνει ή παγκόσμια τεχνολογία. 
ιι 'Έμπρακτη μαρτυρία τής πεποιθήσεως αυτής aποτελεί 

ή συνεχώς αυξανόμενη συμμετοχή σέ έκθέτες καί χώρες 

πού συμμετέχουν, όχι μόνο γιά τό ύψηλό επίπεδο του θε

σμου, &λλά καί γιά τό ρόλο πού μπορεί νά διαδραματίσει ή 

'Ελλάδα στήν καλλιέργεια του πνεύματος τής διεθνους οΙ

κονομικής συνεργασίας. 

!!Μέ τή βεβαιότητα δτι ή έφετινή ΥΕκθεση θά aποτελέ

σει aφετηρία γιά νέες κατακτήσεις, aπευθύνω θερμό χαιρε

τισμό στούς οργανωτάς της, στούς 'Έλληνες καί ξένους 

έκθέτας καί Ιδιαίτερα στούς &γαπητούς Θεσσαλονικείς». 

Κηρύσσοντας τήν εναρξη λειτουργίας τfjς εκθέ

σεως, ό πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας τόνισε: 

«Κυρίες καί κύριοι, 

»Είμαι ευτυχής, γιατί καί ύπό τή νέα Ιδιότητα του &ρ
χηγου του Κράτους παρίσταμαι σήμερα στή λαμπρή αυτή 

τελετή. Καί οφείλω νά ευχαριστήσω τήν Διοίκηση τής 

'Εκθέσεως πού μου έδωσε μέ τήν πρόσκλησή της τήν ευ

καιρία αυτή. "Οπωςοφείλω νά ευχαριστήσω καί σiiς, κύριε 

πρόεδρε, πού μου δώσατε aπόψε τήν Ικανοποίηση νά &να

φερθείτε στίς ύπηρεσίες πού προσέφερα στή Θεσσαλονί

κη. Γιατί γιά ένα πολιτικό πού aφιερώνεται στήv ύ"πηρεσία 
του τόπου του, δέν ύπάρχει άλλη Ικανοποίηση aπό τήν 

άναγνώριση του έργου του. 

ιΠήν 'Έκθεση αυτή τήν εγκαινιάζω aπό τό 1956. Καί 

τήν παρακολουθώ /Jκτοτε μέ ζωηρό ενδιαφέρον. Ένδιαφέ-

ρον πού οφείλεται τόσο στή μεγάλη σημασία πού aποδίδω 

στήν aποστολή της, δσο καί στήν &γάπη πού /Jχω γιά τήν 

πόλη αυτή, τή Θεσσαλονίκη. 

ιι Είναι dις έκ τούτου φυσικό νά αΙσθάνομαι Ιδιαίτερη 

Ικανοποίηση, δταν διαπιστώνω τήν καταπληκτική πρόοδο 

πού ή ΥΕκθεση αυτή έσημείωσε /Jκτοτε. Μία πρόοδος πού, 

έκτός τών άλλων, δίδει καί τό μέτρο τής γενικώτερης προό

δου πού σημειώθηκε στόν τόπο μας κατά τά τελευταία χρό

νια. 

ιι Ή έφετινή ΥΕκθεση συμπίπτει μέ ένα μεγάλο Ιστορι

κό γεγονός. Τήν /Jνταξη τής χώρας μας στήν Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα. Ή Έλλάς μετά τέσσερις μήνες γίνεται τό δέ

κατο μέλος τής Κοινότητος. Καί θά κληθεί νά έντείνει τίς 

προσπάθειές της, γιά νά aξιοποιήσει τά πλεονεκτήματα 

πού ή ένταξη αυτή μiiς προσφέρει. 

ιΠουτο, άλλωστε, επιβάλλεται καί γιά τόν πρόσθετο 

λόγο, δτι ή διεθνής κατάσταση, πολιτική καί οΙκονομική, 

συνεχώς επιδεινώνεται· καί είναι &νάγκη νά καταλάβουμε 

δτι aπό τήν κρίση αυτή δέν θα βγουν όρθιοι παρά μόνον 

εκείνοι πού θά επιδείξουν θάρρος καί σωφροσύνη. 
»Πιστεύω δτι, παρ ' δλο πού οί δυσκολίες πού aντιμε

τωπίζουμε τελευταία οφείλονται κατά μέγα μέρος στή διε

θνή συγκυρία, μπορουμε σημαντικά νά τίς περιορίσουμε, 

άν συμπεριφερθουμε δπως συμπεριφέρεται σέ δύσκολους 

καιρούς κάθε συνετός νοικοκύρης. Γιατί ή πολιτεία δέν 

είναι παρά μία μεγάλη οΙκογένεια. "Αν ή όμόνοια, δ μό

χθος καί ή εγκράτεια είναι aπαραίτητες γιά τήν προκοπή 

κάθε οΙκογένειας, ε{ναι έξ !'σου αναγκαίες καί γιά τήν προ

κοπή κάθε πολιτείας. 

ιι 'Όπως είπα καί άλλοτε, ή δύναμη ένός λαου πού θέλει 

νά ζήσει καί νά προοδεύσει έν έλευθερία, ε{ναι &περιορι
στη. Καί μπορεί μέ τή δύναμη αυτή νά κάνει θαύματα, δταν 

θέλει καί ξέρει νά τήν aξιοποιήσει. 

»Εlμαι βέβαιος δ τι δ λ οι μας συνειδητοποιουμε τίς &λ ή

θειε ς αυτές καί δτι θά επιδείξουμε καί στήν περίπτωση 

αυτή τίς aρετές έκείνες πού φωτίζουν τήν πορεία του 

/Jθνους μας στίς δύσκολες στιγμές του. 

»Καί μέ τήν προσδοκία αυτή, κηρύσσω τήν /Jναρξη τών 

έργασιών τής 45ης Διεθνους 'Εκθέσεως Θεσσαλονίκης». 

Τήν έπομένη, ό πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας επι

σκέφθηκε τίς Σέρρες, δπου εγινε δεκτός μέ μεγάλο 

ενθουσιασμό. 'Απαντώντας στήν προσφώνηση τοϋ 

δημάρχου, ό Κ. Καραμανλfjς, εμφανώς συγκινημέ

νος, σημείωσε: 

«Κύριε δήμαρχε, 

ιιΣiiς ευχαριστώ διά τούς φιλόφρονας λόγους σας καί 

δι' ύμών ευχαριστώ τούς Σερραίους, τούς συμπολίτες σας 

καί συμπολίτες μου, γιά τήν θερμή ύποδοχή πού επεφύλα

ξαν. 
»Γεννήθηκα, μεγάλωσα καί σταδιοδρόμησα στόν τόπο 

αυτό καί /Jζησα aπό μικρός δλες τίς λύπες καί τίς χαρές 

του. Εlναι φυσικό dις έκ τούτου νά αΙσθάνομαι ψυχικά συν

δεδεμένος μαζί του. 
» 'Όπως εlναι φυσικό νά αΙσθάνομαι ευγνωμοσύνη καί 

γιά τήν άγάπη καί τήν σταθερή εμπιστοσύνη, μέ τήν όποία 

μέ στήριξαν οί Σερραίοι σέ δλους μου τούς &γώνες. 

ιι 'Όπως είπα καί στή Θεσσαλονίκη, ή χώρα μας έση-
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μείωσε σημαντικάς προόδους κατά τά τελευταία χρόνια, 

παρά τούς εσωτερικούς καί εξωτερικούς κινδύνους, στούς 

όποίους, χωρίς εύθύνη του λαοv της, βρέθηκε παγιδευμένη. 
Μέσa σ' έναν κόσμο άναρχούμενο πολιτικά καί οΙκονομι

κά, ή 'Ελλάς πορεύεται μέ βfjμα σταθερό πρός ένα καλλί

τερο μέλλον. Είνα άλήθεια ότι κατά τόν τελευταίο καιρό 

άντιμετωπίζουμε μαζί μέ όλο τόν κόσμο έκτακτα καί δύ

σκολα προβλήματα. Πιστεύω όμως ότι μποροvμε τίς δυ

σκολίες αύτές νά τίς ξεπεράσουμε, εφ' όσον ή άντιμετώπι

σίς τους εξαρτiiται σέ μεγάλο βαθμό άπό έμiiς τούς ίδιους. 
»Παρακολουθώ πάντα μέ ενδιαφέρον τήν εξέλιξη τfjς 

πόλεως αύτfjς καί τfjς περιοχής της καί διαπιστώνω μέ 

ίκανοποίηση τήν εντυπωσιακή πρόοδο πού σημειώθηκε 

στόν τόπο αύτό, χάρη στήν εργατικότητα καί σωφροσύνη 

τών πολιτών του. 

»Κύριε δήμαρχε, 

»Αύτή τή φορά δέν ήρθα στίς Σέρρες, στήν άγαπητή 

αύτή πόλη, γιά νά ζητήσω ψήφους· ούτε καί γιά νά επιλύ

σω προβλήματα. Ήρθα γιά νά ίκανοποιήσω μία ψυχική 

άνάγκη. Νά συναντήσω παλιούς καί άγαπητούς φίλους καί 

νά ξ αναφέρω στή μνήμη μου τά νεανικά μου χρόνια. Καί μέ 

τήν εύκαιρία αύτή νά στοχασθώ τή διαδρομή πού έκανα 

γιά νά φθάσω μέ τή δική σας συμπαράσταση έκεί πού βρί

σκομαι σήμερα. 

» 'Αγαπητοί Σερραίοι, 

ι>Σiiς εύχαριστώ καί πάλι γιά τήν συμπάθεια μέ τήν 

όποία μέ ύπεδέχθητε· καί σiiς παρακαλώ νά βεβαιωθείτε 

ότι μοv χαρίσατε σήμερα μιά άπό τίς πιό έντονες συγκινή

σεις τfjς ζωfjς μοω>. 

Τήν έπομένη, έπισκέφθηκε τή γενέτειρά του, 

Πρώτη, καί έπέστρεψε στή Θεσσαλονίκη. 

Στίς 9 Σεπτεμβρίου, ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας 
δέχτηκε στό Κυβερνείο τούς ύπουργούς Βορείου 

'Ελλάδος καί Πολιτισμοu, τόν πρύτανη του 'Αρι

στοτελείου Πανεπιστημίου, Γ. Στεργιάδη, τούς κα

θηγητές Μ. 'Ανδρόνικο καί Δ. Παντερμαλή καί 

ύπηρεσιακούς παράγοντες του ύπουργείου Πολιτι

σμοu, aπό τούς όποίους ένημερώθηκε γιά τήν πρόο

δο των aνασκαφων στή Βεργίνα, τό Δίο καί τή Σίνδο, 

καθώς καί γιά τό πενταετές πρόγραμμα πού είχε κα

ταρτιστεί, μετά aπό δική του σύσταση κατά τήν 

προηγούμενη έπίσκεψή του, τόν 'Ιούλιο. 'Ο πρόε

δρος τής Δημοκρατίας συνέστησε στούς παριστάμε

νους ύπουργούς νά εiσηγηθουν στήν Κυβέρνηση τήν 

εγκριση των αναγκαίων πιστώσεων γιά τήν ύλοποίη

ση του προγράμματος. 

10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1980 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τόν πρόεδρο τής Κυ

πριακής Βουλής, Α. Μιχαηλίδη, πρός τόν όποίο καί 

έκφράζει τό σταθερό του ένδιαφέρον γιά τήν τελική 

δικαίωση του aγώνα των 'Ελλήνων τής Κύπρου. 

11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1980 

Ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας δέχεται τόν aπο-

στολικό προνούτσιο στήν 'Αθήνα, Τζιοβάννι Μαρι

άννι, ό όποίος του έπέδωσε προσωπικό μήνυμα του 

Πάπα 'Ιωάννη - Παύλου Β', σχετικά μέ τό μείζον 
θέμα των aνθρωπίνων δικαιωμάτων, ενοψει τής 

Διασκέψεως τής Μαδρίτης γιά τήν Εύρωπαϊκή 

'Ασφάλεια καί Συνεργασία. 

15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1980 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας εχει συνεργασία 

μέ τόν πρωθυπουργό, Γ. Ράλλη. 

19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1980 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχτηκε τήν πρόεδρο τής 

'Επιτροπής Πολιτισμοί) τής Βουλγαρίας, Λουντμίλα 

Ζίφκοβα. 

22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1980 

'Ο Κ. Καραμανλής συναντi'iται στό Προεδρικό 

Μέγαρο μέ τήν πρωθυπουργό τής Βρετανίας, Μ. Θά

τσερ, ή όποία πραγματοποιεί έπίσημη έπίσκεψη 

στήν 'Ελλάδα. 'Εξετάστηκαν ή διεθνής κατάσταση, 

ή πορεία τής Εύρώπης, τό Μεσανατολικό, οί έλληνα

τουρκικές διαφορές καί τό Κυπριακό. Στή συνέχεια, 

ή Μ. Θάτσερ παρακάθησε σέ πρόγευμα πού παρέθεσε 

πρός τιμή της ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας. 

Τήν ίδια ήμέρα, ό Κ. Καραμανλής δέχτηκε τόν 

πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Α. Παπανδρέου. 

25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1980 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας δέχεται στό Προε

δρικό Μέγαρο τόν ύφυπουργό Γεωργίας, Χ. Καραπι

πέρη, καί ένημερώνεται γιά τήν πρόοδο των έργα

σιων του προγράμματος γιά τήν αναδάσωση τής 

'Αττικής, πού είχε έξαγγείλει καί θέσει σέ έφαρμογή, 

ώς πρωθυπουργός, τό 1976. 
'Όπως ανακοίνωσε στόν πρόεδρο τής Δημοκρα

τίας ό Χ. Καραπιπέρης, μέ τή λήξη του 1981, πού 
συνέπιπτε καί μέ τόν πέμπτο χρόνο τής έφαρμογής 

του προγράμματος, θά εχουν αναδασωθεί συνολικά 

στό Λεκανοπέδιο 'Αττικής 50.000 στρέμματα, ένω 
η δη εχουν αναδασωθεί 40.000, εναντι δαπάνης ϋψους 
650 έκατ . δρχ. 'Ο Κ. Καραμανλής συνέστησε τήν 

έπίσπευση έκτελέσεως του εργου. 

25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1980 

'Ο Κ. Καραμανλής aπευθύνει πρός τό νέο πρόε

δρο τής Διεθνοuς 'Ολυμπιακής 'Επιτροπής, Χουάν 

' Αντόνιο Σάμαρανκ, τήν aκόλουθη έπιστολή: 

«Κύριε πρόεδρε, 
»Κατ' aρχήν θά ήθελα νά σiiς συγχαρώ γιά τήν 

εκλογή σας στή θέση τοϊί προέδρου τής Διεθνοίϊς 
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ 

·Επίσκεψη στή γενέτειρα. Στόν τάφο τών γονέων του, μέ κατοίκους τijς Πρώτης, 

στό πατρικό σπίτι. 

41 
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Όλυμπιακής 'Επιτροπής. Είμαι βέβαιος δτι άπό τή 

θέση αύτή θά χρησιμοιήσετε τήν πείρα, άλλά καί τό 

κύρος σας, γιά τή θεραπεία τών κινδύνων πού άπει

λοvν τόν τελευταίο καιρό τήν Όλυμπιακή 'Ιδέα. 

»Είσθε ενήμερος, άσφαλώς, τών άπόψεών μου επί 

τοv θέματος αύτοv. Συνεπώς καί τής προτάσεώς μου 

γιά τήν μόνιμη τέλεση τών Όλυμπιακών 'Αγώνων 

στή χώρα πού γεννήθηκαν καί, μετά μακράν εκλει

ψιν, άνεβίωσαν. 

»'Η πρόταση αύτή, πού εμπνέεται άπό τό ζωηρό, 

άλλά καί δικαιολογημένο, ενδιαφέρον τής χώρας 

μου γιά τήν τύχη του ίστορικοv αύτου θεσμου, εγινε, 

ώς γνωστόν, εύμενώς δεκτή άπό τήν διεθνή κοινή 

γνώμη. Καί νομίζω δτι καί ή Διεθνής Όλυμπιακή 

'Επιτροπή τήν εξετάζει ήδη μέ κατανόηση. Γι ' αύ

τό, aλλωστε, καί συνέστησε, μέ άπόφαση τής 82ας 

Συνόδου της, Εiδική 'Επιτροπή, γιά νά μελετήσει, 

επί τόπου, τό θέμα καί νά εiσηγηθεί σχετικώς. 

»Ή 'Επιτροπή αύτή επρόκειτο νά ελθει στήν 

'Ελλάδα τόν περασμένο Μάιο, δπως μέ εβεβαίωσε ό 

κ. Γκιραντού πού επισκέφθηκε ό ίδιος τήν 'Ολυμπία. 

»Δέν γνωρίζω τούς λόγους τής άναβολής. Πι

στεύω δμως δτι ή καθυστέρηση δέν οφείλεται σέ εν

δεχόμενες άντιδράσεις, άλλά στήν άλλαγή πού επήλ

θε στό προεδρείο τής 'Επιτροπής καί στά εκτακτα 

γεγονότα πού συνώδευσαν τούς άγώνες τής Μόσχας. 

»Γνωρίζετε, κύριε πρόεδρε, καλλίτερα άπό κάθε 

aλλον, τήν βαθύτερη εννοια τής Όλυμπιακής 'Ιδέ

ας, καθώς καί τούς κινδύνους πού τήν άπειλοvν. 

'Ελπίζω, ώς εκ τούτου, δ τι θά υίοθετήσετε καί σείς 

προσωπικά τήν έλληνική πρόταση καί θά θελήσετε 

νά επιταχύνετε καί νά μεθοδεύσετε τήν περαιτέρω 

διαδικασία, κατά τρόπο dfστε νά καταλήξουμε εiς εvα 
θετικό άποτέλεσμα. 

»Γιατί είναι βέβαιο δτι, aν ό {στορικός αύτός θε

σμός δέν άναμορφωθεί, τελικά θά εκφυλισθεί. Καί 

τότε ι] μπορεί νά άνακύψει καί ό κίνδυνος νά διασπα

σθεί ή κίνηση ή Όλυμπιακή. 

»Πιστεύω δτι ή σημερινή κρίση τοv θεσμοί)' άπα

τελεί ι'στορική πρόκληση γιά δλους μας καί iδιαίτε

ρα γιά σiiς, κύριε πρόεδρε, λόγω τής ύψηλής θέσεως 

πού κατέχετε στόν τομέα του διεθνοvς άθλητισμου». 

'Ο Χ.-Α. Σάμαρανκ άπάντησε τήν επομένη : 

«Κύριε πρόεδρε, 

» Ό κ. Ν. Νησιώτης, έλληνικό μέλος τής Διεθνους 
'Ολυμπιακής 'Επιτροπής, μου παρέδωσε σήμερα τό πρωί 

τήν επιστολή σας τής 25ης Σεπτεμβρίου 1980. 'Αντιλαμβά
νομαι τήν aνυπομονησία σας καί επιθυμω νά σaς διαβε

βαιώσω σχετικά μέ τίς προθέσεις τής ΔΟΕ. 

» ' Από τήν εποχή τής εκλογής μου στήν προεδρία εζή

τησα aπό τόν κ . Πέδρο Ραμίρεζ Βάσκεζ, μέλος τής ΔΟΕ 

γιά τό Μεξικό καί ijδη ύπουργό Δημοσίων 'Έργων, νά ελ

θει σέ επαφή μέ Ι.θύνοντες του aθλητισμου τής χώρας σας 

καί νά μου παρουσιάσει μιά εκθεση σχετικά μέ τή δυνατό-

τητα εφαρμογής τής προτάσεως πού γενναιόδωρα εκάματε 

στή Διεθνή 'Ολυμπιακή 'Επιτροπή. 

»'Ο κ. Ραμίρεζ Βάσκεζ, 1\νας aπό τούς πιό γνωστούς 

aρχιτέκτονες στόν κόσμο, είναι επίσης μέλος τής 'Επι

τροπής πού προεδρεύεται aπό τήν Α.Ε. τόν κ. Λ. Γκιραν

του Ν ' Ντιάε . Πρόκειται νά ελθει στήν χώρα σας . Δέν θά 

παραλείψω νά σaς κάμω γνωστή τήν ήμερομηνία τής επι

σκέψεώς του. ' Επίσης, θά σaς ενημερώσω δταν γίνει δυνα

τό νά προγραμματιστεί μιά νέα σύγκληση τής 'Επιτροπης. 

»'Ανανεώνω τήν εκφραση τής εύγνωμοσύνης τής ΔΟΕ 

καί σaς παρακαλω νά δεχθείτε, κύριε πρόεδρε, τή διαβε
βαίωση της ύψηλης μου εκτιμήσεως»8 . 

Στό μεταξύ, ή Συνέλευση τοϋ Συμβουλίου τής Ευ

ρώπης ύπερψήφισε πρόταση τοϋ Γάλλου άκαδημαϊ

κοϋ, Μ. Ντρυόν, γιά μόνιμη τέλεση τών 'Ολυμπια

κών' Αγώνων στήν 'Ελλάδα. Ό ίδιος ό Μ. Ντρυόν 

χαρακτήρισε τό ψήφισμα «θρίαμβο τοϋ άθλητισμοϋ 

καί τοϋ πολιτισμοϋ» καί ώς «τή μεγαλύτερη μέχρι 

τώρα συμβολή τής Εuρώπης στή διάσωση τών 

'Ολυμπιακών' Αγώνων». 

28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1980 

Στό περιοδικό «New York Times Magazine», μέ 
τίτλο «Καραμανλής: 'Άποψη άπό τόν 'Όλυμπο», 

δημοσιεύεται έκτενής άνταπόκριση άπό τήν 'Αθήνα, 

μέ άναφορά στό εργο καί τήν προσωπικότητα τοϋ κ. 

Καραμανλή. 

'Η άνταπόκριση άναφέρεται στήν ένθουσιώδη 

ύποδοχή πού έπεφύλαξε ό έλληνικός λαός στόν Κ. 
Καραμανλή, μετά τήν έπιστρQφή του στήν 'Ελλάδα 

τό 1974, συνεχίζει μέ άνασκόπηση τοϋ δλου εργου 
του καί, άκόμη, έπισημαίνει: 

'Όταν επέστρεψε στήν 'Ελλάδα, τό 1974, δ Καραμαν
λης εδρασε γρήγορα καί aποφασιστικά, aποκαθιστώντας 

τήν δημοκρατία στήν χώρα, πετυχαίνοντας τήν ενταξη της 

'Ελλάδος στήν Κοινή 'Αγορά καί καθιστώντας την πα

ράλληλα μιά δραστήρια καί πλήρως ευρωπαϊκή χώρα, aντί 

γιά ί\να φτωχό συγγενή . Μείωσε τήν aπειλή του πολέμου 

μέ τήν Τουρκία καί βελτίωσε τίς σχέσεις μεταξύ 'Ελλάδος 

καί των κομμουνιστικων γειτόνων της του Βορρa. Δημι

ούργησε !\να πολιτικό κόμμα, τή Νέα Δημοκατία, πού εδω

σε στήν ' Ελλάδα μιά aπό τίς λίγες Κυβερνήσεις μέ πλειο

ψηφία σέ δλη τήν Εύρώπη. Καί στά 6 χρόνια aπό τήν 
επιστροφή του, τόσο οί μισθοί δσο καί τό κατά κεφαλήν 

εl.σόδημα σχεδόν διπλασιάσθηκαν. 

Τώρα, στά 73 χρόνια του, προχώρησε aπό τήν πρωθυ
πουργία στήν προεδρία, aξίωμα πού θά επρεπε νά θεωρηθεί 

aντάξια aμοιβή γιά τόν Καραμανλή, όχι μόνο γιά τά επι
τεύγματά του των 6 τελευταίων χρόνων, aλλά καί γιά τόν 

ρόλο του στήν aνοικοδόμηση τής 'Ελλάδος, κατά τήν 

πρώτη 8ετία του σάν πρωθυπουργός, aπό τό 1955 μέχρι το 
1963, δταν εθεσε τά θεμέλια γιά τήν ι'iνοδο της χώρας. 

Καί ή άνταπόκριση καταλήγει: 

'Ο Κ. Καραμανλης, πού μετά τόν τίτο είναι δ πιό πα-
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λαίμαχος ήγέτης τής Ευρώπης, εχει εξασφαλίσει σημαντι

κή θέση στήν έλληνική ίστορία, επειδή μετέβαλε τήν 'Ελ

λάδα aπό φτωχή καί κατεστραμμένη σέ μιά ευημεροuσα 

καί σύγχρονη χώρα, πού θά πάρει σύντομα τή θέση της 

ιiνάμεσα στίς ανεπτυγμένες χrορες τής Δυτικής Ευρώπης. 

30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1980 

Διαβεβαίωση όμόθυμης καί σταθερής συμπαρα

στάσεως τής 'Ελλάδος στόν άγώνα τής Κύπρου μέ

χρι δικαιώσεώς του παρέχει ό πρόεδρος τής Δημο

κρατίας σέ μήνυμά του πρός τόν Σ. Κυπριανοu, μέ 

τήν εύκαιρία τής 20ής έπετείου άπό τήν άνακήρυξη 
τής άνεξαρτησίας της: 

«Κύριε πρόεδρε, 

»Πρίν aπό είκοσι χρόνια ή Κύπρος έγινε, γιά 

πρώτη φορά στή μακρά τfίς ίστορία, Κράτος ανεξάρ

τητο, κυρίαρχο καί ένιαίο. Ή Γδρυση τijς Κυπρια

κijς Δ,ημοκρατίας δικαίωσε τούς &γώνες τών Κυπρί

ων γιά τήν ελευθερία. Τούς έδωσε ταυτοχρόνως τήν 

δυνατότητα νά aξιοποιήσουν τόν έμφυτο δυναμισμό 

τους καί νά όδηγήσουν τήν Κύπρο στόν δρόμο τfίς 

προόδου καί τfίς εύημερίας. 

»Στά χρόνια δμως πού πέρασαν, ή Κύπρος ύπέστη 

πολλές σκληρές δοκιμασίες. Δοκιμασίες, πού ώφεί

λοντο στήν ξένη επιβουλή, &λλά καί σέ σφάλματα 

δικά μας. Ή σκληρότερη aπό τίς δοκιμασίες αύτές 

ύπijρξε ή τουρκική είσβολή του 1974, τίς συνέπειες 
τijς όποίας &κόμη ύφίσταται ή μαρτυρική Μεγαλό

νησος. 

»Πιστεύω δτι θά δικαιώσουμε τόν σημερινό έορ

τασμό, εάν τήν ήμέρα αύτή τήν καταστήσουμε aφε

τηρία μιiiς καινούργιας προσπάθειας, εμπνευσμένης 

aπό τήν όμοψυχία δλων μας καί θεμελιωμένης στήν 

πίστη, &λλά καί τήν πικρή πείρα του παρελθόντος. 

Γιατί γιά κάθε λαό πού περνii στιγμές δύσκολες, ή 

aρραγής ένότης aποτελεί τήν aσφαλέστερη εγγύηση 

γιά τήν επιβίωσή του. Καί αύτό &κριβώς είναι τό 
μεγάλο δίδαγμα πού πρέπει νά aποκομίσουμε ολοι 

μας, καί ίδιαίτερα ό 'Ελληνισμός τfίς Κύπρου, aπό τίς 

περιπέτειες αύτijς τfίς είκοσαετίας. 

»Μέ τήν εύκαιρία αύτή, κύριε πρόεδρε, θά ήθελα 
νά επαναλάβω τή διαβεβαίωση δτι ή Κύπρος θά έχει 

τήνόμόθυμη καί σταθερή συμπαράσταση τfίς 'Ελλά

δος μέχρι δικαιώσεως αύτου του &yώνος. 

»Καί μέ τίς σκέψεις αύτές εκφράζω τίς είλικρινείς 

εύχές του έλληνικου λαου καί εμου προσωπικώς γιά 

τήν εύτυχία του λαου τfίς Κύπρου». 

'Ο Σ. Κυπριανοu άπάντησε: 

«Μέ πολλή συγκίνηση επήρα τό μήνυμα πού μου εστεί
λατε μέ τήν ευκαιρία τής εiκοσαετηρίδος τής Κυπριακής 

Δημοκρατίας. 

»'Εκφράζω καί πάλιν τή βαθυτάτη ευγνωμοσύνη τής 

Κύπρου γιά τήν ιiμέριστη καί πολύπλευρη συμπαράσταση 

τής 'Ελλάδος στόν δύσκολο ιiγώνα μας, πού θά συνεχισθεί 

μέ καρτερία καί πίστη μέχρι τή δικαίωση». 

6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1980' 

'Ο Κ. Καραμανλής συγχαίρει τό Δυτικογερμανό 

καγκελλάριο, Χ. Σμίτ, γιά τήν έπικράτηση του κόμ

ματός του στίς έκλογές: 

«Κύριε καγκελλάριε καί &γαπητέ φίλε, 

»Σiiς aπευθύνω τά θερμά μου συyχάρητήρια γιά 

τήν εκλογική σας επιτυχία. Είμαι βέβαιος δτι ή επι

τυχία αύτή θά aποβεί πρός δφελος όχι μόνο τfίς Γερ

μανίας &λλά καί τijς Εύρώπης όλοκλήρου. Γιατί ή 

Γερμανία θά lξακολουθήσει νά aποτελεί κάτω aπό 
τήν ήγεσία σας ένα σημαντικό παράγοντα σταθερό

τητος, aσφαλείας καί συνεργασίας στόν εύρωπαϊκό 

χώρω>. 

8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1980 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται σέ άκρόαση τόν πρό

εδρο του ΚΟΔΗΣΟ, I. Πεσμαζόγλου. 

10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1980 

Ό Α. Κ. Χουσαίν, άπεσταλμένος τοu 'Ιρακινοu 

προέδρου, έπιδίδει στόν Κ. Καραμανλή μήνυμα του 

Σαντάμ Χουσείν, μέ άναφορα στό ίστορικό τής 
διενέξεως μέ τό 'Ιράν, πού όδήγησε πρόσφατα στήν 

εκρηξη πολέμου μεταξύ τών δύο χωρών. 

11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1980 

Σέ άντικατάσταση του I. Μπούτου, πού παραιτή
θηκε γιά λόγους ύγείας, όρκίζεται ένώπιον του τφοέ

δρου τής Δημοκρατίας, ώς ύπουργός Συντονισμοu, ό 

πρωθυπουργός Γ. Ράλλης. 'Ορκίστηκαν έπίσης ό I. 
Παλαιοκρασσtiς, ύπουργός άναπληρωτής Συντονι

σμοu, ό Σ. Δήμας, ύπουργός aνευ Χαρτοφυλακίου, 

καί ό Α. Καλαντζάκος, 'Εμπορίου. 

Τήν ίδια ήμέρα, ό Κ. Καραμανλής άπηύθυνε πρός 

τόν πρόεδρο τής 'Αλγερίας μήνυμα συμπαθείας γιά 
τά θύματα του ίσχυροu σεισμοu πού επληξε τή-χώρα 
του. 

12-15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1980 

'Ο Κ. Καραμανλής, συνοδεύομενος άπό τόν 

ύπουργό 'Εξωτερικών, Κ. Μητσοτάκη, καί τό γενικό 

γραμματέα τής Προεδρίας τής Δημοκρατίας, πρέσβη 

Π. Μόλυβιάτη, πραγματοποιεί έπίσημη έπίσκεψη 

στή Βουλγαρία. 

Τόν πρόεδρο τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας ύπο

δέχτηκε στό άεροδρόμιο τής Σόφιας ό Βούλγαρος 

όμόλογός του, Τ. Ζίφκωφ. Τό άπόγευμα τής ίδιας 
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ημερας, ό Κ. Καραμανλής κατέθεσε στέφανο στό 

μνημείο των πεσόντων καί πραγματοποιήθηκε iδιαί

τερη συνάντηση τών δύο ήγετών, κατά τήν όποία 

εγινε ανασκόπηση των διμερών σχέσεων, καθώς καί 

μιά πρώτη έξέταση διεθνών ζητημάτων, δπως τόΜε

σανατολικό, οί σχέσεις' Ανατολής-Δύσεως καί ή δι

αβαλκανική συνεργασία. Κατόπιν, στίς συνομιλίες 

ελαβαν μέρος καί οί δύο aντιπροσωπείες. Μετά aπό 

σχετική πρόταση του Κ . Καραμανλή, τά θέματα τής 

συζητήσεως εθεσε ό Βούλγαρος ύπουργός 'Εξωτερι
κών, Π. Μλαντένωφ: 

Μλαντένωφ : 'Αξιότιμε κ. πρόεδρε. Σύντροφε Ζίφκωφ. 

Τά θέματα τά όποία θέλω νά θέσω εχουν σαφή χαρακτήρα 

καί dφοροϋν τήν οικονομική συνεργασία των χωρων μας. 

' Από τήν Ι η 'Ιανουαρίου 1980 μπαίνετε στήν ΕΟΚ καί 
δημιουργείται μία νέα πραγματικότης . Αuτό είναι ενα θέμα 
πού εχετε λύσει πρός τό συμφέρον τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ. 'Η 

νέα αuτή πραγματικότης δημιουργεί δυνατότητες dλλά καί 

περιορισμούς. Αuτό είναι κάτι πού τό γνωρίζουμε aπό τίς 

σχέσεις μας μέ τήν 'Αγγλία. Γιά τήν διατήρηση , λοιπόν, 

των σημερινων επιπέδων καί γιά τήν έξύψωση των συναλ

λαγωv θά ήθελα νά σας επιστήσω τήν προσοχή στά έξής 

δύο συνολικά θέματα. Το πρωτο είναι νά παράσχουν οί δύο 

Κυβερνήσεις τήν ύποστήριξή τους στούς οικονομικούς 

καί εμπορικούς οργανισμούς τους. Τό δεύτερο aφορά στή 

δημιουργία καί ύποστήριξη μικτων επιχειρήσεων. 'Εμείς 

εδω εχουμε διάταγμα πού νά επιτρέπει τή δημιουργία μι

κτων επιχειρήσεων καί εχουμε τή βούληση νά δημιουργή

σουμε μικτές επιχειρήσεις στά εδάφη καί των δύο χωρων. 
Παράκληση είναι, ή έλληνική πλευρά νά παράσχει βοή

θεια στήν καταχώρηση των έταιρειων ωστε νά νομιμοποι

ηθοϋν εσωτερικά . 'Εμείς aπό τήν πλευρα μας μποροϋμε νά 

δεχθοϋμε τέτοιες εταιρείες. 

Καραμανλής: VΕχουν προχωρήσει τέτοια σχέδια; 

Μλαvτένωφ : 'Υπάρχουν συμφωνίες γιά τέτοιες έταιρεί
ες. 

Μητσοτάκης: 'Επί τής aρχής εϊμαστε σύμφωνοι. 

Καραμανλής : 'Υπάρχει καθυστέρηση στήν διαδικασία. 

Θέλω επίσης νά προσθέσω πώς δέν νομίζω δτι ή ένταξή 
μας στήν ΕΟΚ θά περιορίσει τή συνεργασία μας. 'Α ντίθε

τα πιστεύω δτι θά τήν διευρύνει . Υίς μικτές επιχειρήσεις 

τίς ενθαρρύνουμε, &λλά έχουμε στήν 'Ελλάδα σύστημα 

ελευθέρας ο{κονομίας κι έτσι εlναι θέμα {διωτικής πρωτο

βουλίας τήν όποία μποροvμε άπλώς νά ενθαρρύνουμε. 

Μλαντένωφ: 'Ένα άλλο θέμα πού συνδέεται μέ τίς μι

κτές επιχειρήσεις είναι ή αναθεώρηση τοϋ καθεστωτος θε

ωρήσεων, ωστε νά εξυπηρετείται τό καθεστώς των έται

ρειων αuτων . 'Όταν, κ. προέδρε, εϊσαστε πρωθυπουργός, 

εϊχαμε λύσει τό θέμα των θεωρήσεων των τουριστων. Τώρα 

δμως πρέπει νά εξυπηρετήσουμε εμπορικούς aντιπροσώ

πους καί εργαζομένους στίς μικτές επιχειρήσεις. 

Καραμανλής: Πέρσυ ήρθανε στήν 'Ελλάδα 50.000 
Βούλγαροι καί στήν Βουλγαρία 200.000 'Έλληνες. Βλέπε

τε, τά μέτρα τά όποία είχαμε λάβει έχουν δώσει &ποτελέ

σματα. Θά δοvμε τί ύπολείπεται νά γίνει γιά τούς &ντιπρο

σώπους. 

Μητσοτάκης: Εϊμαστε πρόθυμοι νά εξετάσουμε επί δι-

αφορετικής βάσεως τό θέμα των θεωρήσεων Ι;μπορικων aν

τιπροσώπων. 

Μλαντένωφ: Αuτή είναι καί ή πρότασή μας. Τό τρίτο 

θέμα πού Ί'jθελα νά θέσω είναι τό θέμα τοϋ ενεργητικοϋ aπό 

τό clearing. Είναι κάτι πού θέλω νά συζητήσω μέ τόν κ. 
Μητσοτάκη. 'Υπάρχει ενεργητικό 30.000.000 δολλαρίων 
ύπέρ τής 'Ελλάδος. 

Καραμανλής: 'Εγώ έχω τήν εντύπωση δτι εiχαμε παθη

τικό. 

Μλαντένωφ : Καί τό τέταρτο θέμα είναι, ή σύγκληση τής 

μικτής διϋπουργικής επιτροπής καί τής επιτροπής επι

στημονικής καί τεχνικής συνεργασίας εντός τοϋ ετους. 

Καραμανλής: Μποροvμε νά καθορίσουμε τίς ήμερομη

νίες τώρα πού είμαστε εδώ. 

Μητσοτάκης : Θέλω νά προσθέσω μέ τήν άδεια τοϋ κ. 

προέδρου δτι ή εϊσοδος στήν ΕΟΚ δέν δυσχεραίνει καθό

λου τίς κοινές επιχειρήσεις . Πάντως, διαπιστώνουμε συμ

φωνία στά θέματα πού εθεσε ό κ. ύπουργός. 

Καραμανλής: 'Έχω τήν εντύπωση δτι ή ένταξή μας 

στήν ΕΟΚ θά διευκολύνει τή συνεργασία μας, διότι έτσι θά 

εlναι δυνατόν νά προσεγγίσει ή Βουλγαρία διά τής 'Ελλά

δος τό χώρο τής Ει5ρώπης. 

Μητσοτάκης: 'Εμείς, λόγω των σχέσεών μας μέ τήν 

Βουλγαρία, μποροϋμε νά διευκολύνουμε τίς ύποθέσεις τής 

Βουλγαρίας στήν ΕΟΚ. 

Μλαντένωφ: Βεβαίως, αuτό είναι σωστό. 

Ζίφκωφ : 'Έχουμε μία συμφωνία Ι;μπορικων dνταλλα

γων πού μέ τήν εϊσοδο τής 'Ελλάδος στήν ΕΟΚ ακυρώνε

ται. Πρέπει λοιπόν νά αναζητήσουμε νέους τρόπους. Πι

στεύω δμως, είμαι αισιόδοξος, δτι θά βρεθεί ή φόρμουλα 

γιά νά διευρύνουμε τή συνεργασία μας . 

Καραμανλής: Θά &λλάξει άπλώς μορφή. Δέν θά επηρεά

σει τήν οι5σία. Εlναι θέμα τύπων. 

Μλαντένωφ: v Αλλα θέματα, δπως τά μορφωτικά, συζη

τήθηκαν στήν 'Αθήνα, aπό τήν κα Ζίφκοβα. 

Μητσοτάκης : 'Εγώ aπό έλληνικής πλευράς δέν εχω νά 

προσθέσω τίποτα. 

Καραμανλής: Θά ήθελα νά πώ δύο λόγια γιά νά ενημε

ρώσω τούς κυρίους. Συζητήσαμε γιά τό Νέστο. Διαπιστώ

σαμε δτι ύπάρχει καλή βούληση. 'Επειδή -τά στοιχεία τών 

τεχνικών μας δέν είναι επαρκή, συμφωνήσαμε εντός τριών 

μηνών νά δοθοvν τά στοιχεία στούς ύπουργούς, οι' όποiοι 

θά προτείνουν στούς προέδρους λύσεις. Διότι μέχρι σήμε

ρα είχαμε διαφορετικά νούμερα. Θά συνεχίσουμε τίς συζη

τήσεις καί θά επιδιώξουμε προσέγγιση. 

ιι 'Επίσης, συζητήσαμε τό θέμα τής ει5ρυτέρας συνερ

γασίας στή Βαλκανική. Ε{ναι θέμα πού &φορa πολλές χώ

ρες. 'Αλλά είμαι βέβαιος δτι καί οί άλλες θά συμφωνή

σουν. Οί ύπουργοί 'Εξωτερικών μποροvν νά εξετάσουν επί 

ποίων θεμάτων ύπάρχουν πρακτικές δυνατότητες. 

ιι "Οσον &φορa τά διεθνή θέματα, διαπιστώσαμε δτι ό 

κόσμος δέν πάει καλά, καί σάν μικρές χώρες πώς θά μεί

νουμε &π' έξω. 'Επίσης, καί στή Διάσκεψη τής Μαδρίτης 

θά συνεργασθοvμε γιά τόν περιορισμό τών κινδύνων γιά 

τήν εlρήνη. 

Ζίφκωφ: Συμφωνω μέ τήν ενημέρωση πού μίiς εκανε ό 

κ. πρόεδρος καί γιά τό πνεϋμα μέ τό όποίο συζητήσαμε καί 

σέ δσα καταλήξαμε. Δέν εχω νά προσθέσω τίποτα έκτός 

άπό τό νά εκφράσω τήν ίκανοποίησή μου γιά τό dποτέλε-
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Θερμή ύποδοχή στή Σόφια. 
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σμα τών συνομιλιών. Νά δώcrει ό Θεός τέτοιες σχέσεις νά 
Εχουν δλες οί χώρ.ες. 

Καραμανλής: Δύσκολο αvτό. 

Ζίφκωφ: Πρέπει νά aπευθυνόμαστε πρός τόν 'Ύψιστο. 

Καραμανλ~ς: Γιά νά άκούσει ό 'Ύψιστος πρέπει νά τόν 
πιστεύεις. Πάντως, θέλω νά προσθέσω δτι μέ συνεκίνησε ή 

ύποδοχή πού μου επιφυλάξατε. 'Η ταν έκδηλη ή φιλία στά 
πρόσωπα τών άνθρώπων. Τό αίσθημα τής φιλίας μεταξύ 

μας έχει μεταδοθεί καί στούς λαούς μας καί αvτό είναι τό 

καλύτερο aποτέλεσμα τών προσπαθειών μας. 

Ζίφκωφ: Θά fίθελα νά ύπογραμμίσω, επειδή τό παρετή

ρησα, δτι ύπάρχει προσωπική συμπάθεια πρός τό ι'iτομό 

σας. 

Καραμανλής: 'Ίσως επειδή είμαστε γείτονες. 

Ζίφκωφ : 'Εμείς οί μαρξιστές -λενινιστές δέν aρνούμε

θα τό ρόλο τής προσωπικότητας, δταν ε{ ναι πρός τό συμφέ

ρον του λαου9 . 

Στή συνέχεια, ό πρόεδροςΖίφκωφ παρέθεσε γευ

μα πρός τιμή του Κ. Καραμανλή. Κατά τήν προσφώ

νησή του, ό Βούλγαρος ή γ έτη ς αναφέρθηκε στήν 

ανάγκη νά εμπεδωθεί ή είρήνη καί ή διεθνής uφεση, 

ενω ύπογράμμισε τήν aποφασιστική συμβολή του 

'Έλληνα προέδρου στήν ανάπτυξη τ&ν ελληνοβουλ

γαρικών σχέσεων καί τής διαβαλκανικής συνεργα

σίας. 

'Ο Κ. Καραμανλής aπάντησε: 

«Κύριε πρόεδρε, 

»Γιά μιά aκόμη φορά, μέ ύποδέχεται ή φιλόξενη χώρα 

σας. Γιά μιά aκόμη φορά, μου δίδεται ή χαρά, ύπό άλλη 

πιά Ιδιότητα, νά σaς συναντήσω. 

»Καί γιά μιά aκόμη φορά, μaς δίδεται ή εvκαιρία νά 

aνταλλάξουμε aπόψεις γιά τά μεγάλα προβλήματα πού 

άπασχολουν τήν aνθρωπότητα καί συγχρόνως νά εξετά
σουμε, aπό κοινου, τήν πορεία τών σχέσεων τών δύο χω

ρών μας. 

»Προσωπικά, πιστεύω στήν aναγκαιότητα τής aνταλ

λαγής επισκέψεων μεταξύ ήγετών, γειτονικών κυρίως χω

ρών. Ή προσωπική γνωριμία, ή προσωπική επαφή δέν 

διευκολύνουν μόνο τήν κατανόηση aλλά καί συμβάλλουν 

στήν οΙκοδόμηση aμοιβαίας εμπιστοσύνης. Καί τίποτε δέν 

είναι πολυτιμότερο, στήν όμαλή καί καρποφόρα aνάπτυξη 
τών διεθνών σχέσεων, aπό τήν έδραίωση κλίματος εμπι

στοσύνης. 

»Οι' επισκέψεις αuτές δίδουν τήν εvκαιρία επισκοπήσε

ως τών διμερών σχέσεων καί χαράξεως νέων λεωφόρων γιά 

τήν διεύρυνσή τους. Ταυτόχρονα παρέχουν τήν δυνατότη

τα aνταλλαγής σκέψεων καί άπόψεων γύρω aπό τά επίκαι

ρα διεθνή προβλήματα. 

»Είναι εvχάριστη πάντα ή διαπίστωση δτι οί έλληνο

βουλγαρικές σχέσεις συνεχίζουν τήν aνοδική τους πορεία 

σέ δλους τούς τομείς. Καί δέν είναι μόνο δτι ύπάρχουν οί 

δυνατότητες γιά τήν περαιτέρω aνάπτυξή τους aλλά είναι 

δεδομένη καί ή πολιτική βούληση γιά τήν κατανόηση τών 

έκατέρωθεν aναγκών καί τήν ύπερπήδηση τών δποιων δυ

σκολιών τυχόν παρουσιάζονται. 

»Οι' έλληνοβουλγαρικές σχέσεις έχουν ήδη φθάσει σέ 

επίπεδο εντυπωσιακό. 'Αποτελουν σήμερα ύπόδειγμα συ

νεργασίας μεταξύ χωρών μέ διαφορετικά πολιτικά, οΙκο

νομικά καί κοινωνικά συστήματα. Καί οι' διαστάσεις του 

επιτεύγματος αvτου γίνονται περισσότερο αΙσθητές άν 

σκεφθεί κανείς δτι ξεκινήσαμε σχεδόν aπό τό μηδέν. Χα

ρακτηριστικό τής εξελίξεως αvτής είναι τό γεγονός δτι, 
ενώ επί 150 χρόνια οvδεμία εγένετο συνάντηση ήγετών τών 
δύο χωρών μας, εμείς συναντώμεθα γιά έκτη φορά, κατά 

τήν διάρκεια τής τελευταίας πενταετίας. 

»Ή εξέλιξη αvτή τών σχέσεών μας, πέραν τών άλλων, 
επηρέασε εvεργετικά καί τό κλίμα τής περιοχής μας. 'Ήδη 

ή Βαλκανική δίδει τό παράδειγμα εΙρηνικής συμβιώσεως 

καί συνεργασίας μέσα σ' ένα κόσμο πού συγκλονίζεται 

aπό τήν βία καί τήν αvθαιρεσία. Ή προώθηση εξ άλλου 
τής lδέας τής Διαβαλκανικής Συνεργασίας σέ συγκεκριμέ

νους οΙκονομικούς τεχνικούς τομείς θά aποδειχθεί χρήσι

μη, όχι μόνο γιά τούς λαούς τής περιοχής μας, aλλά καί γιά 

τήν Εvρώπη γενικότερα. Γιατί, πέραν τών άλλων, θά aμβλύ

νει καί τίς τυχόν ύπάρχουσες διμερείς διαφορές. 

»Σέ aντίθεση δμως μέ τήν γαλήνη πού επικρατεί στήν 

περιοχή μας, κύριε πρόεδρε,~ ή διεθνής κατάσταση εξελίσ

σεται κατά τρόπον άJστε νά εμπνέει ζωηρές aνησυχίες γιά 

τό μέλλον. Πόλεμοι τοπικοί, εμφύλιοι πόλεμοι, όξύτατα 

προβλήματα κοινωνικά καί οΙκονομικά συνταράσσουν τήν 

aνθρωπότητα καί aπειλουν τήν εlρήνη του κόσμου. 

»'Όλοι σχεδόν οι' λαοί κατέχονται aπό α!σθημα aνα

σφάλειας πού όφείλεται στήν άμοιβαία δυσπιστία πού επι

κρατεί σήμερα στίς διεθνείς σχέσεις. Καί τό αίσθημα αvτό 

δέν μπορεί νά διαλυθεί παρά μόνο μέ τόν σταδιακό aφο

πλισμό καί τήν ελεγχόμενη Ισορροπία δυνάμεων, στό κα

τώτερο δυνατό επίπεδο. Στήν προσπάθεια αvτή θά μπορου

σαν νά συμβάλουν aσφαλώς καί οί διεθνείς όργανισμοί, 

άν ενισχυθεί τό κύρος καί ή εξουσία τους. 

»Είναι φυσικό, μέσα σ' αuτό τό επικίνδυνο κλίμα, νά 

aναμένεται μέ προσδοκίες ή προσεχής έναρξη συνομιλιών 

άτή Γενεύη γιά τόν περιορισμό τών πυρηνικών δπλων μέ

σου βεληνεκους στόν εvρωπαϊκό χώρο. Καθώς καί ή έναρ

ξη τής οvσιαστικής φάσεως τών εργασιών τής διασκέψεως 

τής Μαδρίτης. Ή aξιολόγηση τής εφαρμογής τής Τελι

κής Πράξεως του 'Ελσίνκι θά πρέπει νά γίνει χωρίς πάθος 

aλλά καί χωρίς φόβο. Μέ πνευμα εποικοδομητικό θά πρέ

πει νά καλύψει όλόκληρο τό φάσμα τών διατάξεών της. 

'Από τήν έκβαση τής διασκέψεως αvτής θά εξαρτηθεί ή 
aποκατάσταση τής ύφέσεως καί ή ενίσχυση τής διεθνους 

εlρήνης. Καί είναι συνεπώς aναγκαίο νά επιτύχει. Γιατί οί 

έστίες διεθνους aναταραχής αvξάνουν σέ aριθμό καί σέ 
ένταση. Οι' εχθροπραξίες 'Ιράκ καί 'Ιράν, εκτός aπό τίς 

aνθρώπινες aπώλειες καί τίς ύλικές ζημίες στίς δύο χώρες, 
περικλείουν τόν κίνδυνο aναφλέξεως - μέ τήν μεταφορική 

· aλλά καί ετυμολογική έννοια τής λέξεως - όλόκληρης τής 

περιοχής, μέ καταστρεπτικές συνέπειες καί γι' αvτή καί 

γιά τήν παγκόσμια οΙκονομία. Ή 'Ελλάς εϋχεται τήν τα

χεία κατάπαυση τών εχθροπραξιών καί τήν ρύθμιση τών 

διαφορών μέ εΙρηνικά μέσα. 

»Στήν Μέση 'Ανατολή, τό Παλαιστινιακό παραμένει 

στό επίκεντρο τής ενδημικής κρίσεως πού επί δεκαετίες 

μαστίζει τήν περιοχή αvτή. Κατά τήν γνώμη μας, τά οvσι

αστικά στοιχεi'α ένός έντιμου καί δίκαιου διακανονισμου 

εξακολουθουν νά εlναι: 1) ή aναγνώριση του πλήρους δι-
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κ:αιώματος αύτοδιαθέσεως τών Παλαιστινίων, 2) τό δικαί
ωμα ύπάρξεως δλων τών χωρών τής περιοχής σέ αναγνω

ρισμένα κ:αί aσφαλή σύνορα κ:αί 3) ή συμμετοχή τής 'Ορ
γανώσεως 'Απελευθερώσεως τής Παλαιστίνης στήν κα

τάρτιση του διακ:ανονισμου. Ή δημιουργία τετελεσμένων 

γεγονότων, δπως δ έποικ:ισμός τής Δυτικής VΟχθης κ:αί ή 

αύθαίρετη μεταβολή του καθεστώτος τής 'Ιερουσαλήμ, 

δχι μόνο δέν συντελουν στήν έπίλυση του προβλήματος 

&λλά, τούναντίον, παρεμβάλλουν πρόσθετα έμπόδια σ' αύ

τή. 

ιιΔέν θά ήθελα νά κλείσω τήν σύντομη αύτή έπισκ:όπη

ση τών προβλημάτων τής Μέσης Ά νατολής, χωρίς νά 

&ναφερθώ κ:αί στήν κατάσταση στόν 'Αφγανιστάν. VΕχει 

κ:αί αύτή τό γνώρισμα τοπικής κρίσεως μέ εύρύτερες δμως 

συνέπειες κ:αί κινδύνους. Καί στήν κρίση αύτή ή πολιτική 

βούληση μπορεί νά δώσει πολιτική λύση μέ βάση τήν aρ

χή τής μή αναμίξεως στίς έσωτερικ:ές ύποθέσεις κ:αί τόν 
σεβασμό τής &κ:εραιότητος, ανεξαρτησίας κ:αί ούδετερό

τητος τής χώρας αύτής. Στόν aφγανικό λαό έναπόκ:ειται νά 

διαλέξει τό καθεστώς τής προτιμήσεώς του, έλεύθερα κ:αί 

χωρίς δποιεσδήποτε έξωτερικ:ές επεμβάσεις. 
ιι ΝΕρχομαι, τέλος, στό τραγικό πρόβλημα τής Κύπρου, 

του δποίου οί aνθρώπινες πτυχές συγκ:ινουν όχι μόνο τόν 

'Ελληνισμό &λλά κ:αί τήν Παγκόσμια κοινή γνώμη. Παρά 

τίς &λλεπάλληλες aποφάσεις τών Ήνωμένων 'Εθνών, τό 

πρόβλημα αύτό όχι μόνο δέν διευθετήθηκε &λλά έγινε κ:αί 

όξύτερο. Ό διακοινοτικός διάλογος πού άρχισε πρίν aπό 
μερικές ήμέρες, κάτω aπό τήν αΙγίδα του γενικ:ου γραμματέ

ως τών Ήνωμένων Έθvών, διανοίγει aσφαλώς δυνατότη

τες. 

ιι Ή aξιοποίηση δμως τών δυνατοτήτων αύτών θά έξαρ- / 
τηθεί κυρίως aπό τήν συμπεριφορά τής τουρκικής πλευρίiς 

&λλά κ:αί aπό τήν aποφασιστικότητα του Όργανισμου 

Ήνωμένων 'Εθνών. Γιά μιά &κόμη φορά θά &ντιπαρατα

χθουν γύρω aπό τό τραπέζι τών διαπραγματεύσεων ή βία μέ 

τήν ι]θικ:ή κ:αί τό δίκαιο. 

ιιΚύριε πρόεδρε, 

ιιΜέσα σ' ένα κόσμο aσυνάρτητο κ:αί αναρχούμενο πού 

δδηγείται aπό τήν μιά κρίση στήν Ιiλλη, ή σημερινή μας 

συνάντηση &ποκ:τίi Ιδιαίτερη σημασία. Oi χώρες μας, liν 
κ:αί μικρές, μπορουν νομίζω νά συμβάλουν στό μέτρο τών 

δυνάμεών τους, στήν έδραίωση τής γαλήνης στήν περιοχή 
μαςκ:αί στόν περιορισμό τών κινδύνων πού &πειλουν σή

μερα τήν διεθνή εΙρήνη. Στήν προσπάθεια αύτή ή δική σας 

συμβολή, κύριε πρόεδρε, σάν ήγέτου μέ ρεαλισμό κ:αί πο

λιτικό θάρρος μπορεί aσφαλώς νά είναι aποφασιστική. 
Καί rι' αύτόν &κ:ριβώς τόν πρόσθετο λόγο αΙσθάνομαι Ιδι

αίτερη ίκ:ανοποίηση γιά τήν σημερινή μας συνάντηση. 

ιιΚαί μέ τήν βεβαιότητα δτι οί συζητήσεις μας θά είναι 

γόνιμες, όχι μόνο γιά τό μέλλον τών δύο χωρών μας &λλά 

κ:αί γιά τό γενικότερο συμφέρον, προπίνω ύπέρ τής εύημε

ρίας του βουλγαρικ:ου λαου, ύπέρ τής προσωπικής σας 

ύγείας κ:αί εύτυχίας, κύριε πρόεδρε, κ:αί ύπέρ τής φιλίας 

τών δύο λαών μαςι>. 

Τήν έπομένη, συνεχίστηκαν οί διμερείς συνομι

λίες, μετά τό πέρας των όποίων οί δύο πρόεδροι επι

σκέφθηκαν τήν πόλη Πράβετς, γενέτειρα του Τ. Ζί

φκωφ. Κατά τή θερμή ύποδοχή του Κ. Καραμανλή 

άπό τούς κατοίκους, ό Βούλγαρος ήγέτης τόνισε: 

«Είναι βέβαια αρχηγός Κράτους ό κ. Καραμανλής. 

'Αλλά ε{ ναι καί κάτι άλλο. 'Εδώ καί αρκετά χρόνια, είναι 

ενας καλός, πολύτιμος φίλος. Σ' αύτόν τόν φίλο καί τόν 

λαό του ανοίγω τό σπίτι μου καί τήν καρδιά μου απόψε». 

·Ο Κ. Καραμανλής πρόσθεσε: 

«'Η έπισκ:εψή μου στή γενέτειρα του Βούλγαρου ήγέτη 

μου θυμίζει καί τό δικό μου χωριό. Καί οί δύο ξεκινήσαμε 
aπό χωριό κ:αί aγροτικ:ή ζωή κ:αί φθάσαμε στήν κ:ορυφήιι. 

Τήν έπομένη, 14 'Οκτωβρίου, ό Κ. Καραμανλής 
επισκέφθηκε τή Φιλιππούπολη, όπου του επιφυλά

χθηκε ενθουσιώδης ύποδοχή . Τό άπόγευμα, καί πάλι 

στή Σόφια, ό πρόεδρος τής 'Ελληνικής Δημοκρατί

ας παρέστη σέ δεξίωση πρός τιμή του, μέ τή συμμε

τοχή των επικεφαλής των ξένων διπλωματικων άπο

στολων. 

Σέ νέα συνάντηση Καραμανλή- Ζίφκωφ, τό πρωί 

τής 15ης 'Οκτωβρίου, εγινε άπολογισμός των συζη

τήσεων καί διαπιστώθηκε ή πλήρης επιτυχία των 

συνομιλιων. Ειδικότερα, ό Κ. Καραμανλής τόνισε: 

«Στά προβλήματα, δπου οί aπόψεις μας δέν συμπί

πτουν, τουλάχιστον συγκλίνουν. 'Επίσης συμφωνήσαμε 

στήν &νάληψη κοινών προσπαθειών, diστε νά συμβάλουμε 

δ καθένας στό χώρο του γιά τήν κατοχύρωση τής εΙρήνης. 

'Όπου δέν συμπίπτουν οί aπόψεις μας αύτό δέν συμβαίνει 

λόγω κακής πίστεως &λλά λόγω περιορισμένων δυνατο
τήτων, λόγω τών διαφορετικών πολιτευμάτων πού έχουμε 

καί τών πλαισίων τής διεθνους τοποθετήσεώς μας. Ούτε 

έγώ είμαι έπιρρεπής σέ ύπερβολές, δέν aρέσκομαι στά 
μεγάλα λόγια, &λλά τό έργο τό δποίο έπιτελουμε είναι 

ίστορικό καί δύσκολο στήν έποχή μας. Θά μπορουσε νά 

είναι παράδειγμα γιά Ιiλλους. Δύο τέτοια ίστορικά φαινό

μενα ύπάρχουν στήν έποχή μας, τό πρώτο είναι τό 

παράδειγμα τής Γαλλίας κ:αί τής Γερμανίας γιά τήν στα

θεροποίηση τής εΙρήνης στήν Εύρώπη, ε{ναι τό ίδιο πού 

έχουμε κάνει καί έμείς στά Βαλκάνια. Μίλησε δ κ:. 

πρόεδρος γιά έπιφυλάξεις. Στήν 'Ελλάδα κανείς δέν έχει 

έπιφυλάξεις γιά τή συνεργασία μας. 'Όλα τά κόμματα 
συμφωνουν γιά αύτόιι 10• 

Στό κοινό άνακοινωθέν πού εκδόθηκε μετά τό πέ

ρας τής επισκέψεως επισημάνθηκε τό εξαίρετο επί

πεδο των διμερων σχέσεων, πολιτικων, οiκονομικων, 

μορφωτικων καί επιστημονικων, τό όποίο καί άπο

τελεί σημαντικό παράγοντα γιά τήν έδραίωση τής 

εiρήνης καί τήν άνάπτυξη τής συνεργασίας στή 

Βαλκανική. Οί δύο χωρες επιθυμουν νά εμβαθύνουν 

άκόμη περισσότερο τίς μεταξύ τους σχέσεις, iδίως 

στόν εμπορικό καί οiκονομικό τομέα καί ύπογραμ

μίζουν τή σημασία πού άποδίδουν στήν εiσαγωγή . 
, I _ , , er , 

νεων μορφων μακροχρονης συνεργασιας, οπως τη 

δημιουργία μικτων επιχειρήσεων. Σχετικά μέ τά ϋδα

τα του Νέστου, τό άνακοινωθέν άνέφερε ότι επιτρο

πή Βουλγάρων εiδικων θά επισκεπτόταν τήν 'Ελλά-
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δα γιά νά ενημερωθει πάνω στίς έλληνικές ανάγκες, 

δπως γιά τίς βουλγαρικές ανάγκες είχαν ενημερωθεί 

οί 'Έλληνες είδικοί. Τά δύο μέρη, ακόμη, εξέφρασαν 
τήν ανησυχία τους γιά τή διεθνfj ενταση, καί τόνισαν 

τή διάθεσή τους νά εργαστοuν γιά τήν ανάπτυξη τfjς 

βαλκανικfjς συνεργασίας, καθώς καί τήν ύποστήριξή 

τους σέ μιά δίκαιη καί διαρκfj λύση του Κυπριακου 

μέ βάση τό σεβασμό τfjς ανεξαρτησίας, τfjς εδαφικfjς 

ακεραιότητας καί του αδέσμευτου χαρακτήρα τfjς 

Κύπρου. τέλος, επεσήμαναν τήν ανάγκη γιά πλήρη 

αποχώρηση του 'Ισραήλ από τά κατεχόμενα, εξέ
φρασαν ανησυχία γιά τή συνέχιση του πολέμου 

'Ιράν-' Ιράκ καί ύπογράμμισαν τήν ανάγκη νά εφαρ

μοστει μέ συνέπεια ή Τελική Πράξη του 'Ελσίνκι 

καί νά ληφθοuν μέτρα γιά τήν πρόληψη του ανταγω

νισμοί) των εξοπλισμών. 

Σέ δηλώσεις του πρός τή βουλγαρική τηλεόραση, 

πρίν αναχωρήσει από τή Σόφια, ό Κ. Καραμανλfjς 

εξέφρασε τήν αίσιοδοξία του γιά τό μέλλον των ελ

ληνοβουλγαρικών σχέσεων, πού «εχουν θεμελιωθεί 

σέ βάσεις ασφαλείς»· καί ύπογράμμισε: 

«Οί φιλικές, οί θερμές φιλικές εκδηλώσεις τofi βουλγα

ρικοί) λαοί) κατά τή διάρκεια τijς παραμονής μου στή χώρα 

σας επιβεβαιώνει τήν αλήθεια αι5τή καί aποδεικνύει ότι ή 

προσπάθεια τήν όποία aναλάβαμε ό πρόεδρος Ζίφκωφ κι 

εγώ, νά αναπτύξουμε τίς έλληνοβουλγαρικές σχέσεις, βρί

σιωυν aνταπόκριση στά αlσθήματα τών δύο λαών μας καί 

επιβεβαιώνουν τό γεγονός ότι aνοίξαμε μιά κανούργια σε

λίδα στήν ίστορία τών σχέσεών μας». 

Τήν επίσκεψη του Κ. Καραμανλfj στή Βουλγαρία 

θά σχολιάσει εκτενώς ό έλληνικός τύπος: 

'Η έπίσκεψη τίς ήμέρες αύτές του 'Έλληνος προέδρου 

στή βουλγαρική πρωτεύουσα καί οί συνομιλίες του μέ τόν 

προέδρο τijς γειτονικijς χώρας έπιβεβαιώνει τήν αίσιόδοξη , 

ι'iποψη δτι τό πνευμα του 'Ελσίνκι δέν aποτελεί ούτοπία 

καί δτι ύπάρχει μιά περιοχή - δυστυχώς μία - δπου 

έφαρμόζεται Πραγματικά καί ύποδειγματικά τό πνευμα αύ
τό τijς συνυπάρξεως ~αί τijς είρήνης .. . . Ή ίστορία θά 
αναγνωρίσει στήν έλληνική πλευρά καί στόν 'Έλληνα πρό

εδρο προσωπικά τήν συμβολή του στήν έφαρμογή καί 

συντήρηση του πνεύματος του' Ελσίνκι στήν περιοχή μας 

(«Ή Καθημερινή», 14.10). 

Δέν είναι, βέβαια, συμπτωματικό τό γεγονός, δτι οί 

πρώτες έπισκέψεις του Κ. Καραμανλij, uστερα aπό τήν 

έκλογή του ώς προέδρου τijς Δημοκρατίας, πραγματοποι

ουνται aκριβώς στίς γειτονικές μας χώρες. Στή Ρουμανία 

τόν Σεπτέμβριο, στή Β ου λ γαρ ία aπό χθές, στή Γιουγκοσ

λαβία τήν πρώτη έβδομάδα του Νοεμβρίου. Οί έπισκέψεις 

αύτές δίνουν τό μέτρο τijς σημασίας, πού ή δέκατη aπό τόν 

'Ιανουάριο του 1981 χώρα- μέλος τijς Εύρωπαϊκijς Κοινό-

, τητος aποδίδει δχι μόνο στή διατήρηση των σχέσεων κα
λijς γειτονίας μέ τά ι'iλλα βαλκανικά Κράτη, aλλά καί στή 

συνεχij aνάπτυξη τijς συνεργασίας μαζί τους ... 'Ο Κων
σταντίνος Καραμανλijς εδωσε μεταδικτατορικά, ώς πρω-

θυπουργός, μέ τή βαλκανική πολιτική του, στήν ανάπτυξη 

τijς βαλκανικijς συνεργασίας μιάν rοθηση πού δέν επιδέχε

ται συγκρίσεις. Τά aποτελέσματα δέν ι'iργησαν νά φανουν. 

'Όπως ύπογράμμισε ό κ. Καραμανλijς, ή Βαλκανική δίδει 

σήμερα τό παράδειγμα εiρηνικijς συμβιώσεως καί συνερ

γασίας, μέσα σ' ενα κόσμο πού συγκλονίζεται aπό τή βία 

καί τήν αύθαιρεσία («Ή Βραδυνή», 13.10). 

Ή πολιτική τijς είρηνικijς συνυπάρξεως καί συνεργα

σίας, στήν όποία δόθηκε iσχυρή rοθηση τό '75 καί κατά 
κοινή aναγνώριση, μέ πρωτοβουλία του Κ. Καραμανλij, 

aφαίρεσε σέ μεγάλο βαθμό τά έναύσματα πού μετέβαλαν τή 

Βαλκανική σέ πυριτιδαποθήκη καί τούς λαούς της σέ εu

κολα θύματα ξένων aνταγωνισμών. Μέ τήν πολιτική αύτή 
δημιουργουνται οί προϋποθέσεις γιά νά γίνουν τά Βαλκά

νια καί οί λαοί τους, σ' δσο βαθμό είναι τουτο έφικτό, 

κύριοι τijς τύχης τους ... Τό σημερινό ~αξίδι του κ. Καρα
μανλij εχει διπλή σημασία. Ώς έπίσκεψη στή Βουλγαρία 

έπιβεβαιώνει τή συνεχij άνάπτυξη τών ελληνοβουλγαρι

κών σχέσεων φιλίας καί συνεργασίας, μέσα στά πλαίσια 

τών όποίων θά βρουν aσφαλώς τή λύση τους δσα ζητήματα 

ύπάρχουν μεταξύ τών δύο χωρών. Καί ώς σταθμός στήν 

βαλκανική περιοδεία του έπιβεβαιώνει τήν ανάπτυξη καί 
σταθεροποίηση του κλίματος συνεννοήσεως καί συνεργα

σίας πού διαμορφώνεται μεταξύ των βαλκανικών χωρών 

(<Πό Βijμω>, 12.10). 

'Η πολυδιάστατη πολιτική πού μέ συνέπεια χάραξε ό 

Κωνσταντίνος Καραμανλijς προσφέρει ενα σημαντικό πο

λιτικό χαρτί δταν, τήν 1η 'Ιανουαρίου 1981, ό 'Έλληνας 
ύπουργός 'Εξωτερικών έγκαταλείψει τή θέση του παρατη

ρητij πού ήδη κατέχει σήμερα καί πάρει τό λόγο γιά νά 

μιλήσει πάνω στήν πολιτική καί στίς οίκονομικές προο

πτικές τijς Κοινότητας ώς πρός τά Βαλκάνια ... τίς παλιές 
- συχνά έμπόλεμες -aνταγωνιστικές σχέσεις στά Βαλκά

νια διαδέχθηκαν οί φιλικές πρωτοβουλίες πού πijρε aπό το 

1974 ό Κ. Καραμανλijς ... Τά Βαλκάνια, πολιτικά καί 
ίδεολογικά, είναι ό κόσμος σέ μικρογραφία ... 'Ένας κό
σμος δμως πού θέλει καί προσπαθεί γιά τήν uφεση, τή 

συνεργασία καί τήν είρήνη. Αύτό είναι ήδη καί τό σημαν

τικώτερο aποτέλεσμα τijς συναντήσεως Ζίφκωφ - Καρα

μανλij («Ή Μεσημβρινή», 14.10). 

'Η έξαιρετικά έγκάρδια καί φιλική άτμόσφαιρα πού 

κυριάρχησε κατά τήν ύποδοχή, τήν φιλοξενία καί τίς συ
νομιλίες του προέδρου Καραμανλij στή Σόφια χαρακτηρί

ζει aρκετά καθαρά τό σημερινό έπίπεδο τών ελληνοβουλ

γαρικών σχέσεων. Στήν ούσία καί μόνη ή συνεχής προ

σέγγιση ανάμεσα στίς βαλκανικές χώρες - πράγμα πού 
έπιβεβαιώνεται καί άπό τά aποτελέσματα τών έπισκέψεων 

του Κωνσταντίνου Καραμανλij στό Βουκουρέστι καί στή 

Σόφια- άποτελουν στοιχεία πού προωθουν τή γόνιμη καί 

μέ μεγάλες προοπτικές iδέα τijς διαβαλκανικijς συνεργα

σίας («Ή Αύγή», 15.10). 

Έξάλλου, ό «Ριζοσπάστης» (15.10) μέ τίτλο: 

«' Αποφασιστικός παράγοντας είρήνης», χαρακτηρί
ζει τίς συνομιλίες του Κ. Καραμανλfj μέ τό Βούλγα

ρο όμόλογό του ώς ενα «νέο αποφασιστικό βfjμα γιά 

τήν παραπέρα πολύπλευρη ανάπτυξη καί διεύρυν-
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ση τής ελληνοβουλγαρικής συνεργασίας». 

Είρήνη καί φιλία ήταν οί λέξεις κλειδιά πού κυριάρχη

σαν στήν μεγαλειώδη ύποδοχή πού επεφύλαξε δ λαός τής 
Φιλιππούπολης τήν περασμένη Τρίτη στόν πρόεδρο τής 

'Ελληνικής Δημοκρατίας. Είρήνη καί φιλία διακρίνουν 

τίς έλληνοβουλγαρικές σχέσεις. Είρήνη καί φιλία είναι οί 

καρποί των πολυετων προσπαθειων πού κατέβαλαν oi ήγέ
τες των δύο γειτονικων χωρων κύριοι Κ. Καραμανλής καί 

Τ. Ζίφκωφ («Πολιτικά Θέματα», 17-23.10). 

Στήν προεδρική έπίσκεψη καί στίς συνομιλίες 
Καραμανλή - Ζίφκωφ αναφέρονται έκτεν&ς οί βουλ
γαρικές έφημερίδες, μέ πλήρη ειδησεογραφική κά

λυψη, έκτενή ι'iρθρα καί φωτογραφίες στήν πρώτη 

σελίδα τ&ν έφημερίδων. Τό έπίσημο οργανο του 

ΚΚΒ «Ραμποτνίτσεσκο Ντελό» δημοσιεύει, τήν πα

ραμονή τής αφίξεως του 'Έλληνα προέδρου, έκτενές 

ι'iρθρο, στό όποίο έπισημαίνει: 

Πρέπει νά σημειώσουμε δτι σήμερα, τή στιγμή πού 

γνωστοί κύκλοι τής Δύσεως δροϋν aρνητικά, ύποσκάπτουν 

τήν εμπιστοσύνη καί όξύνουν τή διεθνή κατάσταση , οί 

φιλικές σχέσεις ' Ελλάδος - Βουλγαρίας παραμένουν στα
θερές . Καί δχι μόνον σταθερές, aλλά καί αναπτύσσονται 

θετικά καί aποτελοϋν παράγοντα είρήνης καί aσφαλείας 

στή βαλκανική μας περιοχή. Σ' αuτό συνέβαλαν καί οί δύο 

χωρες ... Δέν ύπάρχει aμφιβολία δτι οί συνομιλίες Καρα
μανλή-Ζίφκωφ θά aποτελέσουν νέα φάση στήν aνοδική 

εξέλιξη των καρποφόρων άμοιβαίων σχέσεών μας σέ διά~ 
φορους τομείς, γιά τό καλό των δύο φιλικων λαων μας, γιά 

τήν ύπόθεση τής είρήνης, τής aσφάλειας καί τής κατανοή

σεως στήν βαλκανική περιοχή. 

'Η ίδια έφη μερίδα, στήν εβδομαδιαία ανασκόπη

ση τ&ν γεγονότων, στίς 18 'Οκτωβρίου παρατηρεί: 

'Η αϊθρια aτμόσφαιρα πού έπικράτησε κατά τήν εκτη 

- μέσα στά τελευταία πέντε χρόνια - συνάντηση aνωτά

του έπιπέδου ... μaς δδηγοϋν στό συμπέρασμα δτι δ βουλ

γαροελληνικός διάλογος διήνυσε νέα φάση στήν έξέλιξή 

του ... Υ Εχει δίκιο δ κ. Καραμανλής, δταν, μιλώντας γιά τήν 
aνοδική πορεία των βουλγαροελληνικων σχέσεων, ύπο

γράμμισε σαφέστατα τή σημασία τής πολιτικής θελήσεως 

των δύο χωρων γιά κατανόηση . 'Η πολιτική αuτή θέληση 

έκδηλώθηκε καί πάλι μέ μεγάλη δύναμη καί όδήγησε σέ 

νέα βήματα γιά τήν περαιτέρω έμβάθυνση καί έδραίωση 

όλόκληρου τοϋ συμπλέγματος των αμοιβαίων σχέσεων, σέ 

μακροπρόθεσμη καί κοινά έπωφελή βάση. 

Σέ σχόλιό του, ό ραδιοφωνικός σταθμός τής Σό

φιας έπεσήμανε, στίς 13 του μηνός: 

'Εξαιρετικά σπουδαίο ρόλο γιά τή συνεπή έφαρμογή 

τής συνεργασίας μεταξύ των λαων διαδραμάτισαν οί 

παραδοσιακές fjδη συναντήσεις κορυφής, πού εδωσαν πλού

σιους καρπούς . Στήν εκτη κατά σειρά συνάντηση μεταξύ 

των δύο ήγετων εγινε έμπεριστατωμένη έπισκόπηση τοϋ 

δρόμου πού διανοίχτηκε καί χαράκτηκαν oi προοπτικές 
γιά τήν παραπέρα διεύρυνση καί έμβάθυνση των βουλ γα-

ροελληνικων δεσμων ... Οί βουλγαροελληνικές συνομιλίες 
aποτελοϋν συγκεκριμένη συμβολή γιά τήν έδραίωση τής 

καλής γειτονίας καί συνεργασίας στά Βαλκάνια, πού είναι 

σπουδαίος παράγοντας γιά τήν είρήνη καί τήν aσφάλεια 

στήν περιοχή μας, στήν Εuρώπη καί στόν κόσμο. 

τέλος, αναφερόμενη στή βαλκανική πολιτική 

τής 'Ελλάδος καί συνδέοντας τήν έπίσκεψη του Κ. 

Καραμανλή στή Σόφια μέ τό κυπριακό πρόβλημα, ή 

κυπριακή έφημερίδα «Φιλελεύθερος» (14.10), σέ σχό
λιο μέ τίτλο «Προϋποθέσεις πού εθεσε ό Κωνσταντί

νος Καραμανλής», ύπογραμμίζει: 

«Θά ήταν αδιανόητο νά μή θιγεί τό Κυπριακό στίς 

συνομιλίες των προέδρων τής 'Ελλάδος καί τής Βουλγα

ρίας. 'Όπως τό εθεσε δ 'Έλληνας πρόεδρος, προκαλεί aπό

λυτη iκανοποίηση στόν κυπριακό λαό. 'Ο κ. Καραμανλής 

aντίκρυσε τό πρόβλημά μας τόσο σάν θέμα aρχής, δσο καί 

σάν θέμα πού βρίσκεται αuτή τή στιγμή σέ συγκεκριμένη 

εξέλιξη, μέ τίς διακοινοτικές συνομιλίες πού διεξάγονται 
στήν Λευκωσία». 

17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1980 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται στό Προεδρικό Μέ

γαρο τόν πρόεδρο του Σοσιαλδημοκρατικοί> κόμμα

τος καί πρώην καγκελλάριο τής Δ. Γερμανίας, Β . 

Μπράντ. 

18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1980 

'Ο Κ. Καραμανλής εχει στό Προεδρικό Μέγαρο 

συνομιλία μέ τόν πρωθυπουργό, ό όποίος του έκθέτει 

τίς άπόψεις τής Κυβερνήσεως σχετικά μέ τίς νέες 

προτάσεις πού ύπέβαλε ό στρατηγός Ρότζερς γιά τήν 

έπανένταξη τής 'Ελλάδος στό σ,τρατιωτικό σκέλος 

του ΝΑΤΟ. 

'Η έπανένταξη έγκρίθηκε όμόφωνα από τήν 

'Επιτροπή 'Αμυντικής Σχεδιάσεως τής Συμμαχίας, 

καθώς καί από τό 'Υπουργικό Συμβούλιο στήν 'Αθή

να, στίς 20 του μηνός. Θά έπικυρωθεί από τήν ελλη
νική Βουλή στίς 24 'Οκτωβρίου, μέ ψήφους 182 
εναντι 20· από τήν ψηφοφορία απείχαν οί βουλευτές 
του ΠΑΣΟΚ. 

Γιά τήν έπανένταξη τής 'Ελλάδος, ό Γ. Ράλλης 

θά καταγράψει μεταγενέστερα: 

«Ό Ρότζερς, μέ τήν έπιμονή του, εκαμψε τελικά τήν 

τουρκική αδιαλλαξία καί μaς είδοποίησε aπό τήν "Αγκυ

pα, τό aπόγευμα τής Παρασκευής, 17 'Οκτωβρίου, νά τόν 
περιμένει στό αεροδρόμιο 'Ελληνικοϋ aξιωματικός εξου

σιοδοτημένος aπό τόν στρατηγό Γκράτσιο γιά νά δώσει 

τήν τελική γνώμη τής έλληνικής στρατιωτικής ήγεσίας έπί 

δσων δ Ρότζερες είχε συμφωνήσει μέ τούς Τούρκους καί τά 

όποία θά μaς ανακοίνωνε στό αεροδρόμιο . 

»Οί προτάσεις τοϋ Ρότζερς συνέπιπταν aπόλυτα μέ τίς 

τελευταίες δικές μας άπόψεις καί ετσι δ ύποπτέραρχος 

Κουρής, πού τόν περίμενε στό 'Ελληνικό, τοϋ δήλωσε δτι 
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οί στρατιωτικοί είναι σύμφωνοι, θά πρέπει δμως νά ενημε

ρώσουν καί τήν Κυβέρνηση, τή μόνη άρμόδια νά λάβει 

άπόφαση γιά τό θέμα αuτό. 

»Ή συμφωνία γίνεται μέ βάση τά εγγραφα τοu ΝΑΤΟ, 

τά όποία εχουμε προσυπογράψει καί εμείς, καί τά όποία 

εξακολουθοuν νά ισχύουν σέ συνδυασμό μέ τίς έλληνικές 

άπαντήσεις στά ερωτήματα πού μaς είχε θέσει ή Συμμαχία 

τό 1977, άπαντήσεις πού είναι γνωστές ώς προτάσεις Ντά
βου. 'Επειδή δμως πρίν άπό τήν άποχώρησή μας, τό 1974, 
ύπηρχαν όρισμένες εκκρεμότητες, πάνω στίς όποίες γίνον

ταν συζητήσεις γιά πολύ καιρό χωρίς νά βρίσκεται λύση, 

ενω τώρα δημιουργήθηκε καί μία νέα εκκρεμότητα μέ τήν 

ϊδρυση τοu στρατηγείου Σμύρνης, συμφωνήθηκε οί εκκρε

μότητες αuτές νά λυθοuν, άφοu συζητηθοuν άπό τούς δύο 

διοικητές καί τό διοικητή του στρατηγείου Νεαπόλεως. 

'Άν ύπάρξει όμοφωνία της επιτροπης, τότε δέν θά εχουμε 

πρόβλημα. Σέ άντίθετη περίπτωση, θά συνεχιστεί ή συζή

τηση καί στά άνώτερα κλιμάκια, δπου καί εκεί ισχύει ή 

άρχή της όμοφωνίας. Είναι φανερό, δτι οί διατάξεις μaς 

συμφέρουν άπόλυτα, γιατί, χωρίς αuτό νά λέγεται ρητά, 

επανερχόμαστε στό ΝΑΤΟ μέ τό καθεστώς τοu 1974, δλες 
δέ οί εκκρεμότητες θά συζητηθοuν καί δέν μπορεί νά λη

φθεί άπόφαση αν δέν συμφωνήσουμε καί εμείς, άφοu, δπως 

είναι γνωστό, αν εμείς προβάλουμε "βέτο", δέν εΊναι δυνα

τό νά ληφθεί άπόφασψ 11 • 

22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1980 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχτηκε στό Προεδρικό Μέ

γαρο τόν uπατο πρόεδρο τής ελληνοαμερικανικής 

οργανώσεως ΑΧΕΠΑ, Ν. Σμυρνή. 

Τήν ϊδια ήμέρα, ό Κ. Καραμανλής συναντήθηκε 

μέ τόν πρωθυπουργό τής Τσεχοσλοβακίας, Λ. Στρού

γκαλ. Τό σχετικό σημείωμα άναφέρει: 

<<'Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας καλωσορίζει τόν κ. 

Στρούγκαλ καί τόν βεβαιώνει δτι διατηρεί αριστες άναμνή

σεις άπό τό ταξείδι του κατά τό παρελθόν ετος στήν Τσε

χοσλοβακία καί ρωτa τόν Τσέχο πρωθυπουργό εάν είναι 
εξίσου ίκανοποιημένος άπό τή σημερινή επίσκεψή του 

στήν 'Ελλάδα. " 
»'Ο κ. Στρούγκαλ άναφέρει δτι τό ταξείδι τοu κ. Καρα

μανλη στήν Πράγα άποτέλεσε σταθμό στήν ίστορία των 

σχέσεων των δύο χωρων καί εδωσε νέα ώθηση γιά τήν 

προώθηση των σχέσεών τους στούς διάφορους τομείς. Σή

μερα επρόκειτο νά ύπογραφοuν τέσσερες συμφωνίες, οί 

όποίες προετοιμάσθηκαν κατά τό διάστημα πού μεσολά

βησε. 'Ο Τσέχος πρωθυπουργός διαπιστώνει δτι στόν οι

κονομικό τομέα σημειώθηκε ijδη σημαντική πρόοδος καί 

εξέφρασε τήν ελπίδα δτι ή προσεχής ενταξη της 'Ελλάδος 

στήν ΕΟΚ δέν θά δημιουργήσει προβλήματα. Θεωρεί δτι ή 

άνάπτυξη των οικονομικων σχέσεων πρέπει νά βασισθεί 

στήν προοπτική μόνιμης συνεργασίας καί οχι σέ άπλή πε

ριστασιακή άνταλλαγή προϊόντων. 

»Τή στιγμή αuτή οί οικονομικοί ύπουργοί των δύο χω

ρων συνεδριάζουν άκριβως γιά νά διερευνήσουν τούς το

μείς στούς όποίους θά μποροuσε νά άναπτυχθεί μία επωφε

λής καί γιά τίς δύο χωρες συνεργασία. 

»'Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας συμφώνησε μέ τή δια

πίστωση τοu Τσέχου πρωθυπουργοί) καί πρόσθεσε δτι 

ύπάρχουν πολλά περιθώρια στή συνεργασία των δύο χω

ρων στόν οικονομικό τομέα, γιατί οί οικονομίες τους δέν 

είναι άνταγωνιστικές, άλλά συμπληρωματικές. 'Ακολού

θως, ό κ. Καραμανλης ρώτησε τόν Τσέχο πρωθυπουργό τή 

γνώμη του γιά διάφορα διεθνη θέματα. 

»'Ο Τσέχος πρωθυπουργός μίλησε διά μακρων γιά τά 

γεγονότα πού μεσολάβησαν άπό τήν επίσκεψη τοu κ. Κα

ραμανλη στήν Πράγα καί τά όποία βάρυναν τή διεθνη άτμό

σφαιρα. Στή συνέχεια, κατηγρόρησε τή Δύση δτι προκαλεί 

άνταγωνισμό εξοπλισμων μέ τό επιχείρημα δτι εχει άνα
τραπεί η ισορροπία. 'Η συμφωνία Salt Π δέν εχει άκόμα 
επικυρωθεί καί, γενικότερα, ή Δύση εκμεταλλεύεται διά

φορες έστίες άναταραχης γιά νά δικαιολογήσει τούς εξο

πλισμούς της. 

»'Ο κ. πρόεδρος της Δημοκρατίιiς άπάντησε δτι επι
βάλλεται νά επικρατήσει λογική, γιατί κάθε πρόβλημα 

εχει μία αιτία, η όποία, αν επισημανθεί καί θεραπευθεί, θά 

εκλείψει καί τό πρόβλημα. Χρειάζεται πρωτα άπ' δλα κα

λή πίστη στίς διεθνείς σχέσεις καί αρση της δυσπιστίας, 

γιατί πιστεύει δτι κατά βάθος δλοι επιθυμοuν τήν ειρήνη. 

Προσωπικά τάσσεται ύπέρ μιaς ελεγχομένης ισορροπίας 

δυνάμεων. 

»'Ακολούθως, ό κ. Στρούγκαλ, άπαντώντας σέ ερώτη

ση του 'Έλληνος προέδρου, είπε δτι είναι ύπέρ της διασκέ

ψεως της Μαδρίτης, δέν είναι δμως σέ θέση άκόμη νά άνα

κοινώσει εάν θά συμμετάσχουν σέ επίπεδο ύπουργων 

'Εξωτερικων. Πιστεύει δτι η Διάσκεψη της Μαδρίτης, εάν 

λειτουργήσει σωστά, θά άποδώσει άποτελέσματα. 'Εάν 

δμως χρησιμοποιηθεί ώς βημα γιά τήν άνταλλαγή συκο

φαντιων καί κατηγοριων, τότε η Διάσκεψη αuτή πιθανόν 

νά άποβεί επιβλαβής. 

»'Ο κ. πρόεδρος της Δημοκρατίας συμφώνησε καί είπε 

δτι άπαιτείται σοβαρή προετοιμασία της Διασκέψεως καί 

ειλικρινής επιθυμία γιά τή βελτίωση του διεθνοuς κλίμα

τος. Οί διεθνείς διασκέψεις άποτυγχάνουν συνήθως γιατί 

δλοι οί όμιλητές διαβάζουν τήν όμιλία τους χωρίς κατά 

βάθος νά επιδιώκουν τή λύση των προβλημάτων. Στή συνέ

χεια, ό κ. Πρόεδρος είπε δτι είναι της γνώμης δτι η Μαδρί

τη θά πρέπει νά περιορισθεί στά θέματα εκείνα στά όποία 

συγκλίνουν οί άπόψεις καί αuτά νά συζητηθοuν καί νά 

λυθοuν σέ στενότερο κύκλο, γιατί, εάν επιμείνουν άπλως 

σέ εκείνα στά όποία ύπάρχουν άντιθέσεις, θά ύπάρξει επι

δείνωση της καταστάσεως. 

»'Ο κ. Στρούγκαλ εξέφρασε τή γνώμη δτι ή δεκαετία 
του '80 προμηνύεται δύσκολη καί δτι η μόνη λύση είναι ό 
διάλογος. 

»'Ο κ. πρόεδρος της Δημοκρατίας συμφώνησε καί άνέ

φερε δτι τό ίδιο ύποστήριξε καί πρός τούς Κινέζους κατά 

τό ταξείδι του στήν Κίνα, γιατί οί Κινέζοι θεωροuν τόν 

πόλεμο ώς άναπόφευκτο. Κατά τόν κ. Καραμανλη, ό κίνδυ

νος εκρήξεως πολέμου δέν προέρχεται άπό τίς Μεγάλες 

Δυνάμεις, άλλά άπό τούς μικρούς καί άνεύθυνους, οί όποί

οι δέ πρέπει επ, οuδενί λόγω νά ενθαρρύνονται. 

»'Ακολούθως, η συζήτηση περιστράφηκε στό Μεσα

νατολικό καί τό πρόβλημα του πολέμου μεταξύ 'Ιράν

, Ιράκ. 'Ο κ . Στρούγκαλ άνέπτυξε τίς γνωστές θέσεις του 

γιά τή Συμφωνία τοu Κάμπ Ντέηβιντ, η όποία διαίρεσε τούς 
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"Αραβες καί δημιούργησε περισσότερα προβλήματα άντί 

νά τά επι~ύσει, καί άνέφερε δτι ή Τσεχοσλοβακία καί ό 

ανατολικός συνασπισμός γενικότερα προμήθευε τό 'Ιράκ 

μέ όπλισμό, ή παράδοση δμως όπλισμου άνεστάλη μέ τήν 

εκρηξη του πολέμου, γιά νά ύποχρεωθουν οί εμπόλεμοι νά 

σταματήσουν τό συντομότερο. 

»'Ο κ. προέδρος της Δημοκρατίας άπάντησε δτι τό πρό

βλημα της Μέσης Άνατολης θά λυθεί μόνο εάν βρεθεί 

τρόπος νά πεισθουν οί "Αραβες νά υίοθετήσουν μετριοπα

θέστερη πολιτική καί εάν οί 'ΗνωμένΕς Πολιτείες πειθαρ
χήσουν τό 'Ισραήλ. Αυτή τή στιγμή κανείς δέν ελέγχει 

κανένα. Τό ενεργειακό, τό όποίο εΙναι aπότοκο της κρίσε

ως της Μέσης 'Ανατολης, εΙναι σοβαρό πρόβλημα πού 

εχει οικονομικές καί πολιτικές επιπτώσεις σέ δλο τόν κό

σμο. Πρέπει πάση θυσία νά ύπάρξει διεθνής συμφωνία, ή 
όποία θά προστατεύει τά συμφέροντα καί τών χωρών πού 

παράγουν aλλά καί τών χωρών πού καταναλίσκουν πετρέ

λαιο, γιατί τή στιγμή αυτή ή παγκόσμια οικονομία εξαρτά

ται aπό 4-5 χώρες . 

»'Ο κ. Στρούγκαλ επεσήμανε τό ενδεχόμενο διεθνο

ποιήσεως της συρράξεως 'Ιράν - 'Ιράκ, πράγμα πού θά 

δημιουργουσε σοβαρούς κινδύνους. 

»Στό τέλος της συνομιλίας ό κ. Στρούγκαλ διαβίβασε 

εκ μέρους του προέδρου της Δημοκρατίας της Τσεχοσλο

βακίας κ. Χούζακ πρόσκληση πρός τόν κ. Καραμανλη νά 

επισκεφθεί επίσημα τήν Τσεχοσλοβακία ύπό τήν νέα ιδιό

τητά του του προέδρου της • Ελληνικης Δημοκρατίας. ·Ο 
κ. πρόεδρος aπάντησε δτι aποδέχεται ευχαρίστως καί δτι 

ελπίζει νά βρεθεί στό μέλλον κατάλληλη ήμερομηνία γιά 

τήν πραγματοποίησή της»12 • 

22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1980 

Εύθύς μετά τήν aναγγελία τής παραιτήσεώς του 

aπό τήν ήγεσία του 'Εργατικου κόμματος, ό Κ. 

Καραμανλής aπευθύνει στόν πρώην πρωθυπουργό 

τής Μ. Βρετανίας, Τζ. Κάλλαχαν, τήν aκόλουθη 

έπιστολή: · 

«Κύριε πρόεδρε καί aγαπητέ φίλε, 

;;λυπήθηκα είλικρινά γιά τι} ν aπόφασή σας νά πα
ραιτηθείτε aπό τήν ήγεσία τοv 'Εργατικού κόμματος. 

;;Δέν έχω βέβαια άρμοδιότητα νά aναμιγνύομαι 

στίς έσωτερικές ύποθέσεις τής χώρας σας. 'Έχω 

δμως τό δικαίωμα νά έκφράσω τήν λύπη μου γιά τό 

γεγονός δτι ή 'Αγγλία καί γενικότερα ή Εύρώπη θά 

στερηθqvν τών ύπηρεσιών ένός ήγέτου μέ σπάνιες 

aρετές καί πλούσια πείρα. 

;; 'Ενθυμούμαι δτι τήν τελευταία φορά πού συναν
τηθήκαμε στό Λονδίνο συζητήσαμε γιά τήν κρίση 

πού διέρχονται σήμερα οί δημοκρατικοί θεσμοί. Φο

βοvμαι δτι καί ή παραίτησή σας έπιβεβαιώνει τήν 

ί5παρξη τής κρίσεως αύτής. 
;;Θά χαρώ πολύ νά σiiς συναντήσω, aν aποφασί

σετε νά έπισκεφθείτε τήν Έλλάδω;. 

Ό Τζ. Κάλλαχαν, θά aπαντήσει στίς 31 'Οκτω
βρίου: 

«'Αγαπητέ μου κύριε πρόεδρε, 

»ΕΙμαι ευγνώμων διά τήν ευγενη, aπό της 22ας 'Οκτω

βρίου, επιστολή σας καί εκτιμώ ιδιαιτέρως δ,τι γράφετε. 
»Δέν προτίθεμαι νά άποσυρθώ aπό τόν δημόσιο βίο άλ

λά νά παραμείνω εις τά πίσω εδρανα του Κοινοβουλίου καί 
νά εχω άπό εκεί τήν δυνατότητα νά όμιλώ- πιό ελεύθερα, 

τώρα δτε δέν περιορίζομαι πλέον aπό τίς αναστολές της 

εξουσίας. 

»Παρηκολούθησα μέ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τήν πρό

οδο της 'Ελλάδος εiς τήν πορεία της πρός τήν Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα καί τή στενώτερη συνεργασία, ή όποία ανα

πτύσσεται μέ τήν 'Ατλαντική Συμμαχία. Εύρέθητε εiς τήν 

πρώτη γραμμή της προσπαθείας διά τήν πραγματοποίηση 

τών αντικειμενικών αυτών σκοπών, τούς όποίους ενθέρμως 

ύποστηρίζω, καί θά εΙμαι πολύ ευτυχής νά πράξω δ, τι δή
ποτε fιμπορώ διά νά βοηθήσω τήν πλήρη πραγματοποίησή 

τους. 

»Σάς ευχαριστώ διά τήν πρόσκληση νά σάς ϊδομε, δταν 

επισκεφθουμε τήν ·Ελλάδα. Θά επωφεληθώ όπωσδή

ποτε»13. 

25-29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1980 

'Ο Κ. Καραμανλής έπισκέπτεται τή Θεσσαλονί

κη, προκειμένου νά παραστεί στίς έορτές γιά τήν 

aπελευθέρωση τής πόλεως καί τήν 28η 'Οκτωβρίου. 

Στό aεροδρόμιο τής συμπρωτεύουσας, aπαντών

τας στήν προσφώνηση του δημάρχου, ό πρόεδρος 

τής Δημοκρατίας τόνισε: 

«Κύριε δήμάρχε, 

ι>Σfiς εύχαριστώ γιά τά φιλόφρονα λόγια σας. Παρακα

λώ νά βεβαιωθείτε δiι αίσθάνομαι διπλή χαρά πού εύρί

σκομαι καί πάλι στή Θεσσαλονίκη, τήν πόλη αύτή, τήν 

όποία Ιδιαιτέρως άγαπώ καί μέ τήν όποία μέ συνδέουν 

πολλαπλοί δεσμοί: 

;; 'Η χαρά μου αύτή γίνεται έντονώτερη άπό τό γεγονός 
δτι εύρίσκομαι σήμερα έδώ, γιά νά παραστώ σέ μεγάλα 

ίστορικά γεγονότα. 

;; Ή Θεσσαλονίκη κατά τά 70 αύτά χρόνια, άπό τήν 
άπελευθέρωσή της, έσημείωσε μεγάλη πρόοδο σέ δλους 

τούς τομείς. Καί ε{μαι εύτυχής καί ύπερήφανος, διότι συνέ
βαλα κάπως καί έγώ στήν πρόοδο αύτήν;>. 

Τήν έπομένη, ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας παρέ

στη στή δοξολογία γιά τήν aπελευθέρωση τής πόλε
ως, στόν 'Ιερό Ναό του 'Αγίου Δημητρίου. Κατόπιν, 

ό Μητροπολίτης Παντελεήμων του aπένειμε χρυσό 

σταυρό, σέ ενδειξη «τιμής καί εύγνωμοσύνης» γιά τίς 
ύπηρεσίες πού ε{χε προσφέρει στήν πόλη κατά τήν 
περίοδο του μεγάλου σεισμου, τό 1978. 

'Ο Κ. Καραμανλής aπάντησε: 

«Παναγι'ώτατε, 
»Σfiς εύχαριστώ θερμώς γιά τήν τιμή τήν όποία μου 

έκάνατε καί σfiς παρακαλώ νά βεβαιωθείτε δτι έκτιμώ βαθύ

τατα τή σκέψη πού είχατε νά μου άπονείμετε τόν Σταυρόν 

αύτόν, τό Σύμβολο τής πίστεώς μας, πού έγινε ήδη καί σύμ

βολο τής Θεσσαλονίκης. 
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»Σι1ς ύπόσχομαι νά τό διαφυλάξω σάν τήν πολυτιμότε

ρη προσφορά πού μου tyένετο ποτέ στή ζωή μου». 

Τό άπόγευμα τfjς ίδιας ήμέρας, ό Κ. Καραμανλής 

παρέστη στόν πανηγυρικό έορτασμό τής επετείου, 

στό 'Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Πρίν άπό τήν τε

λετή, ό πρύτανης, Γ. Στεργιάδης, τοu επέδωσε τό 

άναμνηστικό Χρυσό Μετάλλιο του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης «2300 χρόνια άπό τόν θάνατο του 
'Αριστοτέλη», άναφέροντας τά άκόλουθα: 

«Κύριε πρόεδρε, 

»Τό 'Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σiiς 

καλωσορίζει γιά πρώτη φορά μέ τήν ίδιότητα του προέ

δρου τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας καί σiiς ύποδέχεται 

στήν καινούργια αυτή αίθουσα τελετ&ν του Πανεπιστημί
ου μας πού άνοιξε τίς πύλες της γιά πρώτη φορά γιά νά τήν 
εγκαινιάσει δ άξιος ήγέτης καί aρχηγός του έλληνικοu 

Κράτους πού aφιέρωσε δλόκληρη τή ζωή του στήν ύπηρε

σία του εθνους. 

»Σiiς προσκαλέσαμε γιά νά τιμήσετε μέ τήν παρουσία 

σας τήν καθιερωμένη τελετή πού γίνεται γιά τήν έορτή τοu 

πολιούχου 'Αγίου Δημητρίου καί τήν έΠέτειο τής aπελευ

θερώσεως τής πόλεως Θεσσαλονίκης καί γιά νά σiiς τιμή

σουμε μέ τήν aπονομή τοu άναμνηστικοu Μεταλλίου πού 

έκδόθηκε άπό τό Πανεπιστήμιό μας γιά τά "2309 χρόνια 
aπό τόν θάνατο του 'Αριστοτέλη". 

»Γιά τό δεύτερο γεγονός ή Σύγκλητος τοu 'Αριστοτε

λείου Πανεπιστημίου aνέθεσε σέ μένα τόν πρύτανη νά 

aπονείμω σέ σiiς, τόν διακεκριμένο πολιτικό άνδρα καί 
άξιο τέκνο τής Μακεδονίας μας, τό Χρυσό Μετάλλιο καί 

τό σχετικό Δίπλωμα γιά τίς ύπηρεσίες πού προσφέρατε καί 

προσφέρετε στό εθνος καί είδικώτερα στό Πανεπιστήμιό 

μας. 

»Καί είναι, πράγματι, οί ύπηρεσίες σας αυτές τόσο μεγά

λες καί ουσιαστικές γιατί άλλαξαν τήν πορεία τής αναπτύ

ξεως του 'Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης 

στά τελευταία 25 χρόνια τής ζωής του . 

' »Σταθμός τής μεγάλης σας προσφορiiς είναι ή δημοσί
ευση τόν 'Ιούλιο του 1954, μέ δική σας πρόταση ώς ύπουρ
γοu τότε Δημοσίων 'Έργων, του διατάγματος γιά τήν \:δρυ

ση τής Πανεπιστημιουπόλεως. 

»Γιά τό τεράστιο αυτό εργο διατέθηκαν στήν οκταετία 

1955-1962 πιστώσεις πάνω άπό 270 εκατομμύρια δραχμές, 
πού γιά τήν έποχή έκείνη i'jταν μεγάλο έπίτευγμα. 

»Τόση i'jταν ή προσφορά σας στή χορήγηση πιστώσε

ων καί σέ κατασκευές εργων, πού τό Πανεπιστήμιό μας 

μπόρεσε μέ τήν κτιριακή αυτή άνάπτυξη καί ύποδομή νά 

θέσει τίς βάσεις του καί γιά τήν άλματώδη πληθυσμιακή 

ανάπτυξη πού πραγματοποίησε στά έπόμενα χρόνια . 

»Κύριε πρόεδρε, 

»Τό 'Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης γεν

νήθηκε μέν άπό τόν όραματισμό του ίδρυτοu του αείμνη

στου 'Αλεξάνδρου Παπαναστασίου, δ δποίος πρίν aπό 54 
χρόνια συνέλαβε τό νόημα τής προσφορiiς ένός aνωτάτου 

πνευματικοί) καί έκπαιδευτικοu ίδρύματος στή Βόρειο 

' Ελλάδα, aλλά ή πραγματική καί ουσιαστική πραγμάτωση 

του σκοποu του καί ή μεγαλειώδης παρουσία του στό βαλ

κανικό, ευρωπαϊκό καί διεθνή χώρο οφείλεται, έκτός των 

άλλων, καί στό συνεχές καί-aδιάπτωτο ένδιαφέρον σας κα

θώς καί στή δική σας ύποστήριξη πού άρχισε τό 1954 καί 
συνεχίσθηκε μέχρι σήμερα. 

»Γι' αυτό, τό ' Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλο

νίκης, δι' έμοu του πρυτάνεώς του, σiiς aπονέμει σήμερα μέ 

βαθύτατη συγκίνηση καί τιμή τό αναμνηστικό Χρυσό Με

τάλλιο γιά τά "2300 χρόνια aπό τό θάνατο του 'Αριστοτέ
λη", σέ ενδειξη ευχαριστιών, άναγνωρίσεως καί ευγνωμοσύ

νης γιά τίς μεγάλες ύπηρεσίες πού προσφέρατε στή διάρ

κεια τής δεύτερης 25ετίας τής ζωής του» . 

'Ο Κ. Καραμανλής άπάντησε: 

«Κύριε πρύτανη, 

ιιΣι1ς εvχciριστώ, καί δι' ύμών εvχαριστώ τήν σύγκλητο 

του 'Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, γιά τήν τιμή πού μοίι 

κάνατε νά μοίι άπονείμετε τό Χρυσό Μετάλλιο. 

»Τήν διάκριση αvττί τήν έκτιμώ, τοσούτφ μάλλον κα

θώς εχει σχέση μέ τόν γίγαντα τής σκέψεως, τόν 'Αριστοτέ

λη, τής σχολής τοίι δποίου ε{μαι πιστός οπαδός. 

ιι Άλλά τήν έκτιμώ, Jφοπαντός, διότι προέρχεται άπό 

ενα !δρυμα γιά τό δποίο εχω μεγάλη έκτίμηση καί στήν 

έξέλιξη τοίι δποίου, δπως καί έσείς έμνημονεύσατε, συνέ

βαλα καί προσωπικά. 

ιι 'Ακόμη καί σήμερα εχω τήν τιμή νά συνεργάζομαι μέ 

έπίλεκτα μέλη του στήν πραγματοποίηση ένός πενταετοίις 

προγράμματος γιά τήν μεθόδευση καί τήν ενταση τών άρ

χαιολογικών έρευνών στόν μακεδονικό χώρο. Τό Πανεπι

στήμιο Θεσσαλονίκης εύρίσκεται σέ πολύ ύψηλό έπίπεδο, 

τόσο άπό άπόψεως έμψύχου ύλικοίι, δσο καί άπό άπόψεως 

έξοπλισμοίι. 
ιι Ή πλήρης δμως άξιοποίηση τών δυνατοτήτων του 

πρqϋποθέτει καί τήν σύμπραξη τών σπουδαστών. Καί τήν 
σύμπραξη αvτή θά τήν εχετε, άν άσκήσετε έκτός τής έπι

στημονικής καί τήν παιδαγωγική σας έπιρροή έπ' αvτών. 

'Εάν δηλαδή τούς διδάξετε, έάν θέλετε νά . τούς πείσετε δτι, 
γιά νά γίνουν καλοί έπιστήμονες, θά πρέπει νά άσχολοίιν

ται περισσότερο μέ τίς σπουδές τους καί ολιγότερο μέ τήν 

πολιτική. 

»Γιατί γιά μέν τό δεύτερο εχουν μπροστά τους άπεριό

ριστο χρόνο, ένώ γιά τό πρώτο δ χρόνος ε{ναι περιορισμέ

νος καί πρέπει πλήρως νά τόν άξιοποιήσουν καί γιά τό 

δικό τους άλλά καί γιά τό καλό τοίι τόπου. Ν Αλλωστε, άν 

γίνουν καλοί έπιστήμονες, θά γίνουν καί καλοί πολίτες. 

Καί γενόμενοι καλοί πολίτες θά μποροίιν νά έπηρεάζουν 

θετικώτερα, θά μποροίιν νά έπηρεάζουν ευεργετικά τή δη

μόσια ζωή τής χώρας μας. 

»Πιστεύω, κύριε πρύτανι, δτι τό 'Αριστοτέλειο Πανε

πιστήμιο μπορείνά γίνει παράδειγμα γιά δλόκληρο τό χώ

ρο τής έλληνικής παιδείας». 

Τό πρωί τής έπο μένη ς, 27 'Οκτωβρίου, ό Κ. Κα
ραμανλής εγκαινίασε τήν Τράπεζα Μακεδονίας-Θρά

κης καί, άπαντώντας σέ σύντομη προσφώνηση του 

προέδρου του νέου πιστωτικοί) ίδρύματος, είπε: 

«Κύριε πρόεδρε, 

ιιΕ{ναι κοινό μυστικό δτι τό τραπεζικό μας σύστημα 

εχει άνάγκη έκσυγχρονισμοίι. Καί ή άνάγκη αvτή γίνεται 

έπιτακτικότερη τώρα, πού μπαίνουμε στήν Εvρωπαϊκή 
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Κοινότητα καί θά aντιμετωπίσουμε καί στόν τομέα αυτόν 

τόν έλεύθερο συναγωνισμό. 

»Θά πρέπει συνεπώς σάν Τράπεζα καινούργια νά δώσε

τε τό παράδειγμα, έφαρμόζοντας νέες όργανωτικές μεθό

δους, πού θά έπιτρέψουν τήν όρθολογική καί γόνιμη λει

τουργία του ίδρύματος αυτου. Θά πρέπει μέ άλλα λόγια νά 

έξυπηρετείτε μέ προθυμία καί έντιμότητα τούς πελάτες σας 
καί νά aποβλέπετε περισσότερο στήν ανάπτυξη τής οΙκο

νομίας μας καί λιγότερο στήν πραγματοποίηση κερδών. 

»Καί αυτό ιiκριβώς τό κριτήριο θά πρέπει νά καθοδηγεί 

τήν δράση δλων τών παραγόντων τής οiκονομικής μας ζω
ής, δημόσιας καί Ιδιωτικής. Γιατί, δπως εlπε καί δ Περι

κλής στόν 'Επιτάφιό του, μόνο στά πλαίσια μιiiς ευημερού

σης Πολιτείας μπορουν καί τά άτομα νά ευημερουν. Γι ' 

αυτό καί θά σiiς ευχηθώ όχι μόνο καλές, ιiλλά καί χρήσι

μες γιά τόν τόπο μας δουλειές». 

Στή συνέχεια, ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας θά 

εγκαινιάσει τήν ' Εστία Τύπου τής ' Ενώσεως Συν

τακτών Μακεδονίας - Θράκης καί τήν 'Έκθεση Τύ
που μέ θέμα «Ή συμβολή τής δημοσιογραφίας στόν 

πόλεμο 1940-41». 
Προσφωνώντας τόν πρόεδρο τής Δημοκρατίας, ό 

πρόεδρος τής ·Ενώσεως, Χρ. Λαμπρινός, τόν άνακή

ρυξε επίτιμο μέλος τής ' Ενώσεως, καί τόνισε : 

«Κύριε πρόεδρε, 

»Χαρά μεγάλη χαίρεται ό κόσμος του Τύπου της Μακε

δονίας καί τfίς Θράκης γιά τήν παρουσία σας στήν ·Εστία 

του. Δική σας προσφορά καί δικό σας δημιούργημα, ή 

'Εστία. Σaς περίμενε επί 20 χρόνια νά τήν εγκαινιάσετε . 

ΕΙστε ό πρώτος άνώτατος επίσημος πού τήν επισκέπτεσθε 
σ' δλο αuτό τό διάστημα. 'Ολοκληρώνετε μέ τήν σημερινή 

σας τιμητική επίσκεψη τήν προσφορά σας πρός τόν δημο

σιογραφικό κόσμο του βορειοελληνικου χώρου. 

»Ταυτόχρονα, εχουμε τήν τιμή νά σaς παρουσιάσουμε 

καί μία ενδειξη γιά τό πώς άξιοποιουμε τήν ώραία σας καί 
επωφελή χειρονομία . Στόν χώρο αuτό, χάρις στήν συνερ

γασία μέ τούς εκλεκτούς συναδέλφους μας τών 'Αθηνών, 

εχουμε τήν ϋψιστη τιμή νά ξαναζωντανέψουμε τόν παλμό 

του γένους σέ μία άπό τίς άνεπανάληπτες στιγμές του, στήν 

καλύτερη όSρα τfίς νεώτερης ίστορίας του» . 

·Ο Κ. Καραμανλής άπάντησε: 

«Σiiς ευχαριστώ γιά τήν πρόσκληση καί γιά τήν ευκαι

ρία πού μου δώσατε νά έγκαινιάσω, μαζί μέ τήν έκθεση 

αυτή, καί τήν 'Εστία Τύπου Μακεδονίας - Θράκης. 
»Εlναι aσφαλώς μεγάλη ή aποστολή του Τύπου στήν 

λειτουργία μιiiς Πολιτείας καί Ιδίως τής δημοκρατικής. 

Εlναι τόσο μεγάλη, άiστε νά χρειασθεί νά πεί κάποτε ένας 

διάσημος δημοσιολόγος: ""Αν θέλετε νά λύσουμε τό πρό

βλημα τής δημοκρατίας, θά πρέπει πρώτα νά λύσουμε τό 

πρόβλημα του Τύπου". 

)) 'Ο Τύπος ένημερώνει καί καθοδηγεί τήν κοινή γνώμη. 
Καί δημιουργεί τό κλίμα έκείνο, μέσα στό δποίο δ λαός 

ημπορεί νά κάνει θαύματα, ιiλλά καί σφάλματα. 

)) Ή έκθεση αυτή aποδεικνύει ότι δ Τύπος στίς κρίσι
μες στιγμές του έθνους, δπως δ πόλεμος τής 'Αλβανίας, 

ένώνει καί έμψυχώνει τόν λαό καί τόν καθιστά ίκανό νά 

κάμει θαύματα. 

))Σiiς συγχαίρω, γιατί εΥχατε τήν πρωτοβουλία νά όργα

νώσετε αυτήν τήν τόσο διαφωτιστική καί έθνικά χρήσιμη 

έκθεσφλ 

Τό βράδυ, ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας, στή δι

άρκεια δείπνου πού παρέθεσε πρός τιμή του ό διοι
κητής του Γ' Σώματος Στρατοu, είχε τήν εύκαιρία νά 

τονίσει: , 

«Στρατηγέ, 

))Σiiς ευχαριστώ, γιατί μέ τήν πρόσκλησή σας μου δώ

σατε τήν ευκαιρία νά έπικοινωνήσω aπόψε μέ τό Σώμα τών 

'Ελλήνων aξιωματικών, γιά τούς δποίους έχω lδιαίτερη 

στοργή καί έκτίμηση. 

))Κύριοι aξιωματικοί, 

))Γιορτάζουμε σήμερα δύο μεγάλα καί χαρμόσυνα ίστο

ρικά γεγονότα. Τήν aπελευθέρωση τής Θεσσαλονίκης aπό 

τόν τουρκικό ζυγό καί τήν περήφανη aντίσταση τής 'Ελλά

δος στήν πρόκληση τήν φασιστική. 

))Οί έορτασμοί αυτοί, πού τελούνται κάθε χρόνο, θά 

μπορουσαν νά έξελιχθουν σέ μιά aνιαρή ρουτίνα, άν δέν 

μiiς ύποχρέωναν νά σκεφθουμε γιατί ιiκριβώς γιορτάζουμε. 

"Αν δέν μiiς ύποχρέωναν δηλαδή νά συνειδητοποιήσουμε 

τό νόημα τών γεγονότων τής έποχής έκεί νης καί ,νά παρα

δειγματιστουμε aπό τίς aρετές, τίς θυσίες, ιiλλά καί τά 
σφάλματα του έθνους. 

)) Ή 'Ιστορία, δταν δέν εlναι παραμορφωμένη, δπως ή 
δική μας, εlναι τό καλύτερο μάθημα γιά τούς πολίτες μιiiς 

χώρας. Γιατί τούς διδάσκει τί πρέπει νά κάνουν καί τί νά 

aποφεύγουν, γιά νά έξασφαλίσουν τήν έλευθερία καί τήν 

ευημερία τους. 

))Γιατί τόσο οί θρίαμβοι, δσο καί οί συμφορές του 

έθνους, όφείλονται σέ αrτια πού έχουν άμεση σχέση μέ τήν 

πολιτική συμπεριφορά μας. 

)) 'Η έξαρση ή πατριωτική, πού δδήγησε στούς θριάμ
βους του 1912 - 1913, εlχε σάν ύπο~ομή της τήν δμοψυχία 
του έθνους. Τούς θριάμβους δμως έκείνους τούς διαδέχθη
κε δ έθνικός διχασμός, πού δηλητηρίασε έπί 50 περίπου 
χρόνια τήν έθνική μας ζωή καί προκάλεσε αλλεπάλληλες 

συμφορές. 

)) Τό Υδιο συνέβη καί μέ τόν πόλεμο του '40, πού γιορτά

ζουμε σήμερα. Στά βουνά τής 'Αλβανίας γράψαμε μιά aπό 

τίς λαμπρότερες σελίδες τής 'Ιστορίας μας. Καί αυτό, για
τί καί στήν περίπτωση έκείνη ή έθνική δμοψυχία ένέπνεε 

ένθουσιασμό καί αυταπάρνηση. Καί τήν λαμπρή δμως αυ

τή σελίδα τήν ιiμαύρωσαν οί γνωστές καί aντεθνικές ιiθλιό

τητες, πού διαδέχθηκαν τό 'Αλβανικό 'Έπος. 

)) Ή Πολιτεία aπεφάσισε, ώς γνωστό, νά δώσει Ιδιαίτε
ρη έμφαση στόν φετεινό έορτασμό, μέ τήv ευκαιρία τής 

συμπληρώσεως 40 έτών aπό τόν πόλεμο τής 'Αλβανίας. 
Καί αυτό, γιά νά ύπεvθυμίσει όχι μόνο στούς 'Έλληνες 

ιiλλά καί στούς ξένους, καί Ιδίως στούς έν δπλοις συμμά

χους μας, τήν προφορά του έλληνικου έθνους στήν έλευθε

ρία καί τή δικαιοσύνη. Προσφορά πού μiiς έπιτρέπει νά 

aτενίζουμε ύπερήφανα έχθρούς καί φίλους. 

)Πά ίστορικά γεγονότα πού έμνημόνευσα προηγουμέ

νως, μiiς διδάσκουν δτι ή μέν δμόνοια, πού aποτελεί δύνα-
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μη αυτή καθ, έαυτή, όδηγεί σέ θριάμβους, ενώ ή διχόνοια 

σέ συμφορές. Καί μiiς διδάσκουν επίσης δτι ή &γάπη γιά 

τήν πατρίδα δέν εlναι aρκετό νά εκδηλώνεται μονάχα στά 

πεδία τών μαχών. Θά πρέπει νά καθοδηγεί καί τήν πολιτι

κή καί κοινωνική μας συμπεριφορά, γιά νά μή χάνουμε, 

δπως ελέχθη, στήν εΙρήνη δ, τι κερδίζουμε στόν πόλεμο. 

ιιΟί &λήθειες αυτές Ισχύουν κατά μείζονα λόγο σήμερα, 

πού κίνδυνοι σοβαροί &πειλοvν τήν εΙρήνη τοv κόσμου. 

Καί &πειλοvν Ιδιαίτερα τήν ευρύτερη περιοχή μας, πού 

εκτείνεται aπό τήν Άναiολική Μεσόγειο μέχρι καί τήν 

Κεντρική 'Ασία. 

ιιΣτήν εποχή μας, γιά νά αΙσθάνεται aσφαλής ένας λα

ός, όφείλει πρώτα &π' δλα νά σφυρηλατεί τήν ένότητά του. 

Καί νά ενισχύει παράλληλα τά διπλωματικά του ερείσματα 

καί τίς &μυντικές του δυνάμεις. Τόσο τό 1912, δσο καί τό 
1940 οί "Ενοπλες Δυνάμεις τοv έθνους θριάμβευσαν, γιατί 
ύπfίρξαν φορείς τfίς εθvικfίς όμοψυχίας δπως ύπfίρξαν εν 

συνεχεία καί τά θύματα τών πολιτικών μας aνταγωνισμών. 

)) Υ Η δη οί ΥΕνοπλες Δυνάμεις τfίς χώρας, aπαλλαγμένες 

aπό τούς φατριασμούς του παρελθόντος, δίνουν τό παρά

δειγμα τfίς ένότητος. 'Ενότητος πού τούς επέτρεψε νά φθά
σουν aπό aπόψεως φρονήματος, όπλισμοv καί εκπαιδεύ

σεως, στό ύψηλότερο επίπεδο πού βρέθηκαν ποτέ. Καί 

επειδή τό επίτευγμα αυτό προσλαμβάνει Ιδιαίτερη σημα

σία κάτω aπό τίς σημερινές κρίσιμες περιστάσεις, όφείλω 

νά συγχαρώ τούς ήγέτες, τά στελέχη καί τούς άνδρες τών 

'Ενόπλων μας Δυνάμεων. 

ιιτό παράδειγμά τους θά πρέπει νά τό μιμηθοvν δλες οί 

τάξεις τοv έλληνικοv λαοv, άν θέλουν νά συμβάλουν στήν 
aσφάλεια καί δι , αυτης στήν πρόοδο του τόπου. Γιατί ή 
aσφάλεια μιiiς χώρας aπαιτεί, πέραν τών δπλων, οΙκονομία 
εύρωστη καί ευστάθεια πολιτική καί κοινωνική. 

ιιΣiiς ευχαριστώ, στρατηγέ, καί πάλι γιά τήν φιλοξενία 
σας καί εύχομαι σέ δλους ύγεία καί συνεχfί επιτυχία στήν 

aποστολή σαςιι. 

Τήν έπομένη, 28η 'Οκτωβρίου, πραγματοποιή

θηκε στή συμπρωτεύουσα, ένώπιον του προέδρου τfjς 

Δημοκρατίας, ή μεγάλη στρατιωτική παρέλαση, μετά 

τήν όποία, μέ δήλωσή του, ό Κ. Καραμανλfjς έξfjρε 

τήν έμφάνιση τών 'Ενόπλων Δυνάμεων. 

Παράλληλα, ό πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας απηύ

θυνε πρός τόν έλληνικό λαό τό ακόλουθο μήνυμα: 

«Συμπληρώνονται αύριο 40 χρόνια aπό τήν ήμέρα πού 
οί 'Έλληνες διεκήρυξαν γιά μιά &κόμη φορά δτι προτιμούν 

νά πεθάνουν παρά νά ύποταγοvν. 

ιιΣτίς 28 'Οκτωβρίου 1940 ό Μουσολίνι, εναντίον 
aσφαλώς τfίς θελήσεως του lταλικοv λαοv, εζήτησε τήν 

άνευ δρων ύποταγή τfίς 'Ελλάδος. Ή Έλλάς, καίτοι 

εγνώριζε δτι τελικά θά συνετρίβετο -καί σ, αυτό ακριβώς 

έγκειται ή σημασία τfίς έλληνικfίς aντιστάσεως- aντιστά

θηκε μέ ήρωισμό καί αυταπάρνηση, πού εξήρθη τότε aπό 

όλόκληρον τόν κόσμο. Ή Ευρώπη ε{ χε ήδη ύποταχθεί τήν 

στιγμή έκείνη στόν όλοκληρωτισμό. Ή aντίσταση δμως 

τfίς 'Ελλάδος καί οί νίκες τοv στρατοv μας aπέδειξαν δτι ό 

Υ Αξων δέν ήταν &ήττητος, δ πως επιστεύετο μέχρι τότε. 

Καί aπετέλεσαν στίς σκοτεινές εκείνες ήμέρες τήν πρώτη 

&κτίνα ελπίδος γιά τούς λαούς τfίς Ευρώπης. 

ιιΕlναι χρήσιμο νά θυμόμαστε τίς δοξασμένες αυτές σε
λίδες τfίς προσφάτου ίστορίας μας. Γιά νά τιμοvμε τούς 

ήρωες πού τίς έγραψαν. Καί νά μήν ξεχνοvμε ούτε εμείς, 

&λλά ούτε οί φίλοι καί οί aντίπαλοι, ποιά ύπfίρξε πάντοτε 

ή στάση τfίς 'Ελλάδος στίς κρίσιμες στιγμές τών μεγάλων 

&ποφάσεωνιι. 

Στίς 29 'Οκτωβρίου, ό Κ. Καραμανλfjς κήρυξε 
τήν εναρξη τών τριημέρων έκδηλώσεων, μέ τήν ευ

καιρία τfjς συμπληρώσεως 40 χρόνων από τήν ϊδρυ
ση τfjς 'Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. 

Κατά τή διάρκεια είδικfjς τελετfjς, ό καθηγητής 

Κ. Βαβουσκος, πρόεδρος τfjς 'Εταιρείας, έπέδωσε 

στόν Κ. Καραμανλfj τό Χρυσό Μετάλλιο γιά τά 40 
χρόνια τfjς 'Εταιρείας, τόν τιμητικό τόμο γιά τά 

2300 από τό θάνατο του 'Αριστοτέλη, καθώς καί τό 
λεύκωμα τfjς 40ετηρίδος τfjς 'Εταιρείας. 

'Ο Κ. Καραμανλfjς είπε: 

«Κύριε πρόεδρε, 

ιιΣiiς ευχαριστώ κατ' aρχήν γιά τήν τιμή πού μοv κάνα

τε νά μοv &πονείμετε τό Χρυσό Μετάλλιο τfίς 'Εταιρείας 

σας. 'Αλλά σiiς ευχαριστώ προπαντός γιατί μοv δώσατε 

τήν ευκαιρία νά παραστώ στόν έορτασμό τών 40 χρόνων 
τfίς 'Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. 

ιιτό έργο τfίς 'Εταιρείας σας τό παρακολούθησα καθ' 

δλο αυτό τό διάστημα μέ ζωηρό ενδιαφέρον. Καί ώς πολι

τικός, &λλά καί ώς Μακεδών. Καί μπορώ νά σiiς διαβεβαι

ώσω δτι τό εκτιμώ βαθύτατα. 

ιιΜέ τή δραστηριότητά σας επληρώσατε ένα μεγάλο 

κενό. Τό κενό πού άφηνε τό Κράτος μέχρι πρότινος σέ ένα 

εθνικ:ά κρίσιμο τομέα. Καί λέγω μέχρι πρότινος, γιατί τόν 

τελευταίο καιρό ή Πολιτεία &νέλαβε σημαντικές πρωτο

βουλίες τόσο στόν &ρχαιολογικό, δσο καί στόν ίστορικό 

τομέα. 

ιι Ή 'Εταιρεία σας μπορεί νά ε{ ναι ύπερήφανη γιά τήν 

εθνική καί πολιτιστική της δράση. Δράση, στήν όποία εl

χα καί εγώ τήν τιμή νά τfίς συμπαρασταθώ. 

ιιΣiiς παρακαλώ νά συνεχίσετε καί νά διευρύνετε τήν 

δραστηριότητά σας, μέ τήν βεβαιότητα δτι επιτελείτε έργο 

εθνικόιι. 

29-31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1980 

'Ο Κ. Καραμανλfjς πραγματοποιεί περιοδεία σέ 

πόλεις τfjς Μακεδονίας, δπου του έπιφυλάσσεται έν

θουσιώδης ύποδοχή. 

'Υποδεχόμενος τόν πρόεδρο τfjς Δημοκρατίας 

στήν Κοζάνη, πρώτο σταθμό τfjς περιοδείας του, ό 

δήμαρχος τfjς πόλεως τόνισε, μεταξύ aλλων: 

«Στό πρόσωπό σας χαιρετοuμε τούς άγώνες του λαοu 

μας. Πόθοι πού εγιναν άλήθειες, άγωνίες πού ξεπεράστη
καν, δνειρα πού πραγματοποιήθηκαν, πικρές στιγμές πού 

φιλορρόησαν κι εμειναν στό χώρο τής πικρής άνάμνησης. 

'Αγώνες πού δέ χάθηκαν, πού καρποφόρησαν κι εγιναν 

Ελευθερία κι εγιναν δημοκρατία. Τήν ελευθερία καί τήν 

δημοκρατία χαιρετοuμε». 
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'Ο Κ. Καραμανλής aπάντησε: 

«Κύριε δήμαρχε, 

ιιΣιiς εύχαριστώ γιά δσα είπατε, καθώς καί γιά τήν θερ

μή υποδοχή, πού μοίJ έπεφυλάξατε, έ(πίς καί οί συμπολίτες 

σας. 

ιιΠρέπει νά σιiς βεβαιώσω δτι αίσθάνομαι είλικρινή 

χαρά πού βρίσκομαι, ί5στερα aπό πολλά χρόνια, στήν πόλη 

σας. Εlχα ζωηρή τήν έmθυμία νά σιiς έπισκεφθώ, μετά τήν 

έπιστροφή μου aπό τήν Γαλλία καί τήν aποκατάσταση τής 

δημοκρατίας. Οί δύσκολες, όμως, περιστάσεις, πού κλη

ρονόμησα, δέν μου έπέτρεψαν νά ίκανοποιήσω τήν έπιθυ

μία μου αι3τήν. Γιατί βρήκα, όπως γνωρίζετε, πολλά καί 

δύσκολα προβλήματα, έσωτερικά καί έξωτεικά. Καί έπρε

πε, όχι μόνο νά ξαναφέρω τόν τόπο στήν δημοκρατική 

τάξη, aλλά καί νά του aνοίξω τόν δρόμο γιά ένα καλύτερο 

μέλλον. 

ιι Ή Κοζάνη, μέ τήν μακρά έθνική καί πολιτιστική της 

παράδοση, μου εlναι προσφιλής. Καί λόγω παλαιών προ

σωπικών δεσμών, aλλά προπαντός γιατί δίνει τό παράδει

γμα πόλεως, πού αναπτύσσεται στά πλαίσια τών έθνικών 

μας παραδόσεων καί τής κοινωνικής γαλήνης. 

ιι Ή πόλη σας, κύριε δήμαρχε, μπορεί aσφαλώς νά 

υπολογίζει σ' ένα καλύτερο μέλλον. Καί διότι διαθέτει 

aξιόλογο μεταλλευτικό πλουτο, aλλά καί διότι συγκαταλέ

γεται, μαζί μέ τήν Πτολεμαίδα, μεταξύ τών έξι έκείνων 

πόλεων, πού προβλέπεται νά έξελιχθουν σέ πόλους έλξεως 
γιά νά aνα~όψουν τόρευμα πρός τήν 'Αθήνα καί τήν Θεσ
σαλονίκη. 'Ένα ρευμα, πού πήρε τά τελευταία χρόνια δια

στάσεις έθνικά έπικίνδυνες. 

»Πιστεύω, κύριε δήμαρχε, ότι δέν θά περάσει πολύς 

καιρός καί οί κάτοικοι τών μεγάλων κέντρων θά ζηλεύουν 

έσιiς πού μείνατε στήν ακριτική καί ώραία αύτή πόλη. 

ιιΣιiς εύχαριστώ, καί πάλι, γιά τήν θερμή υποδοχή σας 

καί σιiς εύχομαι πρόοδο καί είρήνηιι. 

Τό βράδυ, ό Κ. Καραμανλής παρέστη σέ δεξίωση 
πού παρέθεσε ό δήμαρχος τής πόλεως, ενω τήν επομέ

νη δέχτηκε εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων. 
Τό aπόγευμα τής 30ής 'Οκτωβρίου, αναχώρησε 

γιά τή Φλώρινα, δπου, aπαντώντας στήν προσφώνη

ση του δημάρχου, ε{πε: 

«'Απ' δ, τι βλέπω, μέ υποδέχεσθε, όχι μόνο σάν aρχηγό 

Κράτους, aλλά καί σάν φίλο σας παλαιό. Καί αύτό, τό 

δεύτερο, μέ συγκινεί ίδιαιτέρως. 

»Κύριε δήμαρχε, 

ιι Ή έπίσκεψή μου αύτή δέν έχει πολιτικό χαρακτήρα. 

'Έχει τήν έννοια προσκυνήματος σέ μιά πόλη &κριτική, 

πού στάθηκε όρθια σέ δλες τίς δοκιμασίες του έθνους. 

»'Εν όψει τής έπισκέψεώς μου, έζήτησα νά έvημερωθώ 

γιά τήν έξέλιξη τής περιοχής σας. Καί πληροφορήθηκα μέ 

ίκανοποίηση δτι ή ένταξή σας στό πρόγραμμα τών παρα
μεθορίων περιοχών aποδίδει ήδη τούς καρπούς της. Βέ

βαια, ή πλήρης aξιοποίηση τής περιοχής σας θά aπαιτή

σει χρόνο. Καί προπαντός θά aπαιτήσει τήν δραστηριο

ποίηση τήν δική σας. Γιατί, χωρίς αύτή ν, δσαδήποτε μέσα 

καί άν διαθέσει ή Πολιτεία, τό aποτέλεσμα θά εlναι aρνη
τικό. Θά aπαιτήσει, δμως, καί τόν ένθουσιασμό σας, πού 

είναι δύναμη δημιουργική. Γιατί οί άνθρωποι πού θέλουν 

νά προκόψουν χτίζουν τά σπίτια τους τραγουδώντας καί 

όχι κλαίγοντας, δπως πολλές φορές τό κάνουμε στόν τόπο 

μας, πού γκρινιάζουμε γιά δλα καί μέ δλους. 

)) Ή Φλώρινα aπέδειξε ότι κατέχεται άπό αίσιοδοξία 
καί αύτοπεποίθηση. Καί aπέδειξε έπίσης ότι διαθέτει υψη

λό έθνικό φρόνημα, δυναμισμό καί σωφροσύνη. Μέ τίς 

aρετές αύτές, άλλά καί μέ τήν συμπαράσταση τής Πολιτεί

ας μπορείτε aσφαλώς νά aποβλέπετε σέ ένα καλύτερο μέλ

λον. 

ιιΚύριε δήμαρχε, 

))Εύρισκόμενος στήν Φλώρινα δέν μπορώ νά μή &να

φερθώ σέ δύο διακεκριμένους συμπολίτες σας. Τόν άεί

μνηστο Γεώργιο Μόδη, πού ήταν φίλος μου προσωπικός, 

καί τόν Δημ. Μακρή, συνεργάτη καί φίλο. 'Αναφέρομαι 

σ, αύτούς τούς δύο, διότι υπηρέτησαν καί οί δύο μέ πίστη 

καί πατριωτισμό τήν περιοχή σας. 

))Σιiς ει3χαριστώ γιά τήν θερμή καί, θά έλεγα, συγκινη

τική υποδοχή σαρλ 

'Αφοu, τήν επομένη, δέχτηκε εκπροσώπους τών 

τοπικών aρχών, ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας εφθα

σε στήν 'Έδεσσα, δπου, σέ σύντομη όμιλία του, &.νέ

φερε: 

«Τήν "Εδεσσα τήν έπισκέφθηκα κατ' έπανάληψιν στό 

παρελθόν. Τήν έπισκέφθηκα όμως ώς aρχηγός κόμματος 

καί ώς πρωθυπουργός. Αύτή τήν φορά έπισκέπτομαι τήν 

όμορφη πόλη σας ώς aρχηγός του Κράτους, πού έπιθυμεί 

νά πάρει άμεση έπαφή μέ τόν λαό της. Τό λαό μιιiς πόλεως 

πού, έκτός άπό τήν φυσική ομορφιά της, έχει καί μεγάλη 

έθνική καί ίστορική παράδοση. 

)Πό γεγονός ότι έρχομαι ώς aρχηγός του Κράτους δέν 

σημαίνει βέβαια δτι δέν θά ζητήσω νά ένημερωθώ γιά τά 

προβλήματα, πού aπασχολουν τήν περιοχή σας, καί νά 

μεταφέρω τά λογικά καί δίκαια αίτήματά σας στήν Κυβέρ

νηση. Καί δταν λέγω λογικά, έννοώ έκείνα πού ή σημερινή 

κατάσταση τής οίκονομίας μας έπιτρέπει νά ίκανοποιη

θουν. Γιατί, δπως γνωρίζετε, άπό τόν περασμένο χρόνο, ή 

οίκονομία μας aντιμετωπίζει δύσκολα προβλήματα. 

)Πά τελευταία χρόνια, χάρις στόν μόχθο του λαου μας, 

σημειώθηκε στόν τόπο μας aξιόλογη πρόοδος. Τήν πρόο

δο αι3τή θά πρέπει νά τήν προστατεύσουμε, όχι μόνο γιά νά 

aποφύγουμε οπισθοδρόμηση, άλλά γιά νά τήν χρησιμο

ποιήσουμε σάν βάση γιά περαιτέρω πρόοδο. Καί γιά νά 

τήν προστατεύσουμε, θά πρέπει νά τήν έκτιμήσουμε. Γιατί 

στήν ζωή δτιδήποτε δέν έκτιμήσουμε καί δέν άγαπήσουμε, 

τό χάνουμε. 

)Πά προβλήματα, πού aντιμετωπίζει σήμερα ή χώρα 

μας, καί έκείνα, πού θά aντιμετωπίζει στό μέλλον, άφου ή 

ζωή δημιουργεί συνεχώς νέα προβλήματα, δέν μπορεί νά 

έπιλυθουν παρά μόνο μέ τήν συνεργασία καί τήν άμοιβαία 

κατανόηση πολιτών καί Κράτους. 

)) 'Ομιλών, πρό καιρου, στήν Θεσσαλονίκη, έτόνισα, 
μεταξύ άλλων, δτι ή Πολιτεία δέν εlναι παρά μιά μεγάλη 

οίκογένεια. Καί δτι, γιά νά προκόψει, χρειάζεται τήν δμό

νοια καί τόν μόχθο πού εlναι οί προϋποθέσεις γιά τήν προ

κοπή κάθε οίκογένειας. 

))Σιiς ει3χαριστώ καί πάλι γιά τήν έγκάρδια υποδοχή σας 
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καί σiiς βεβαιώ δτι θά διατηρήσω ζωηρή τήν ανάμνηση 

τijς σημερινής έπισκέψεώς μου στήν ώραία σας πόλη». 

3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1980 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται στό Προεδρικό Μέ

γαρο τόν ύπουργό Έξωτερικων τής 'Ιταλίας, 'Εμί

λιο Κολόμπο. 

Τήν ίδια ήμέρα, ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας, 

εχει συνεργασία μέ τόν πρωθυπουργό, Γ. Ράλλη. 

5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1980 

'Ο Κ. Καραμανλής aποστέλλει στό νικητή των 

aμερικανικων προεδρικων εκλογων, Ρόναλντ Ρήγ

καν, συγχαρητήριο τηλεγράφημα: 

«'Αγαπητέ κύριε πρόεδρε, 

))Σiiς άπευθύνω τά θερμά συγχαρητήριά μου γιά 

τήν tκλογή σας ώς προέδρου τών 'Ηνωμένων Πολι

τειών, καθώς καί τίς εlλικρινείς εύχές μου γιά τήν 

επιτυχία τής άποστολής σας. 

))Είμαι πεπεισμένος δτι κατά τήν διάρκεια τής 

θητείας σας θά tνισχυθοϊ5ν περαιτέρω οί παραδοσια

κοί δεσμοί τών δύο λαών μας, πού σφυρηλατήθηκαν 

σέ κοινούς άγώνες γιά τήν tλευθερία καί τήν δικαιο

σύνφλ 

'Ο Ρ. Ρήγκαν aπάντησε: 

«'Αγαπητέ κύριε πρόεδρε, 

»'Εξετίμησα βαθύτατα τό ευγενικό συγχαρητήριο μή
νυμά σας γιά τήν εκλογή μου ώς προέδρου τ& ν 'Ηνωμένων 

Πολιτειών. Προσβλέπω σέ συνεχώς στενότερες σχέσεις 

συνεργασίας μεταξύ 'Ελλάδος καί 'Ηνωμένων Πολιτειών, 
κατά τήν επιδίωξη τ&ν κοινών μας στόχων, τής εiρήνης 

καί εuημερίας άνά τόν κόσμο». 

5-7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1980 

'Ο Κ. Καραμανλής, συνοδευόμενος aπό τόν 

ύπουργό 'Εξωτερικων, Κ. Μητσοτάκη, καί τό γενικό 

γραμματέα τής προεδρίας τής Δημοκρατίας, πρέσβη 

Π. Μολυβιάτη, πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη 

στή Γιουγκοσλαβία, όλοκληρώνοντας τόν πρωτο κύ

κλο επισκέψεων στά Βαλκάνια μέ τή νέα του 

ίδιότητα, ώς aρχηγου του Κράτους. 

'Αφου εγινε δεκτός aπό τό Γιουγκοσλάβο πρόε

δρο, Τ σ. Μιγιάτοβιτς, ό πρόεδρος τής 'Ελληνικής 

Δημοκρατίας κατέθεσε στέφανο στόν τάφο του τίτο. 

Τό aπόγευμα τής ίδιας ήμέρας, aρχισαν οί συνομι

λίες, aρχικά μέ ίδιαίτερη συνάντηση των δυό προέ

δρων: 

Καραμανλής: Κύριε πρόεδρε, θά fίθελα έν όλίγοις νά μέ 

ένημερώσετε γιά τήν κατάσταση πού έπικρατεί σήμερα 

στήν χώρα σας. 

Μιγιάτοβιτς: Στά σύνορά μας δέν εχουμε κανένα εiδικό 

πρόβλημα πρός τό παρόν. Ξέρετε, άσφαλ&ς, δτι οί σχέσεις 

μας μέ τήν Βουλγαρία παρουσιάζουν κάποια ενταση, πλήν 

δμως, παρά τίς διαφορές μας, τώρα σημειώνεται μιά μικρή 

βελτίωση. 

Καραμανλής: Miiς ένδιαφέρει πώς έχει ή έσωτερική 

κατάσταση στήν Γιουγκοσλαβία καί ή έξωτερική της πο

λιτική. 

Μιγιάτοβιτς: 'Η εσωτερική κατάσταση στήν χώρα μας 

άπό πολιτικής πλευρίiς εlναι σταθερή καί μετά τόν θάνατο 
του τίτο. 'Ασφαλώς εχουμε μερικές όμάδες οί όποίες μaς 

άντιπολιτεύονται, άλλά δέν είναι τίποτα τό iδιαίτερο. Στόν 

εσωτερικό τομέα εχουμε τίς γνωστές οiκονομικές δυσκολί

ες, οί όποίες θά ύπήρχαν καί liν ζουσε ό τίτο, πλήν δμως 

σήμερα παίρνουν άλλη σημασία, διότι δέν ύπάρχει ή δική 

του προσωπικότητα. 'Η εξωτερική κατάσταση είναι ή 
ίδία, δπως τήν χάραξε ό πρόεδρος τίτο. 

Καραμανλής: ΥΕχετε aντιθέσεις μεταξύ τών διαφόρων 

έθνοτήτων πού ζουνε στήν χώρα σας, διότι, ώς γνωστόν, 

έσείς ε{σθε πολυεθνικό Κράτος. 

Μιγιάτοβιτς: 'Όχι, τέτοιο πρίiγμα δέν ύπάρχει. Τό θέμα 

αuτό τό εχουμε επιλύσει μιά γιά πάντα, ύπό τήν καθοδήγη

ση του στρατάρχου τίτο. 

Καραμανλής: Χαίρομαι πού τό aκούω, διότι μιά ένωμέ

νη καί iσχυρή Γιουγκοσλαβία aποτελεί πάντοτε έγγύηση 

γιά τήν εiρήνη καί τήν σταθερότητα τijς περιοχijς. 

Μιγιάτοβιτς: Τό ίδιο καί εμείς λέμε γιά τήν 'Ελλάδα. 

'Επιτρέψτε μου δμως, κύριε πρόεδρε, νά σaς θέσω μία λε

πτή ερώτηση σχετικά μέ τήν επανένταξή σας στήν στρα

τιωτική δομή τής 'Ατλαντικής Συμμαχίας. Θά ήθελα συγ

κεκριμένα νά ρωτήσω, εάν μέ τήν επανένταξή σας θά δημι

ουργηθουν νέες βάσ'εις καί liν θά αuξηθεί ό όπλισμός. Αuτό 
μίiς ενδιαφέρει, διότι εύρισκόμεθα πολύ κοντά σας. 

Καραμανλής: ΗΟχι, τέτοιο θέμα δέν ύπάρχει. Κατ' aρ

χήν, οί βάσεις αvτές θά τεθουν τώρα ύπό έλληνικήν διοί

κησιν. Ή 'Ελλάδα θά aποφασίζει πότε καί πώς μπορουν 

νά χρησιμοποιηθουν αvτές οί βάσεις καί ώς έκ τούτου δέν 

ύπάρχει κανένας λόγος aνησυχίας. 

Μιγιάτοβιτς: VΟχι, τήν ερώτηση δέν τήν θέτουμε μέ 

τήν εννοια αuτή, διότι αuτό άφορα εσaς καί μόνον εσaς, 

είναι δικαίωμά σας. 'Εκφράζουμε δμως μιά άνησυχία, διό

τι τά στρατόπεδα αuτά πλησιάζουν πολύ πρός τήν περιοχή 

μας. 

Καραμανλής: Νά σiiς πώ. Γιά σiiς ε{ναι καλύτερα νομί

ζω πού ή 'Ελλάδα μπijκε στήν στρατιωτική δομή του 

ΝΑΤΟ, διότι καί ή 'Αμερική aλλά καί ή Εvρώπη θέλουν 

νά διατηρηθεί ή Γιουγκοσλαβία έτσι δπως ε{ναι σήμερα. 

Αvτό μπορώ νά σiiς τό διαβεβαιώσω έγώ προσωπικώς, διό

τι, λόγω τών συχνών έπαφών μου μέ τούς aρχηγούς τών 

δυτικοευρωπαϊκών χωρών, γνωρίζω πολύ καλά τίς aπόψεις 

τους γιά τήν Γιουγκοσλαβία. 'Εξ άλλου, σiiς ε{ ναι γνωστό 

δτι έμείς δέv ε!χαμε βγεί aπό τό πολιτικό σκέλος του 

ΝΑΤΟ. 'Εμείς βγήκαμε aπό τήν στρατιωτική δομή του 

ΝΑΤΟ, δταν ή Τουρκία πραγματοποίησε τήν aπόβαση 

στήν Κύπρο. 

Μιγιάτοβιτς: Ναί, αότό τό γνωρίζουμε. Σίiς εuχαριστ& 

γιά τήν ενημέρωση. 

Καραμανλής: Νομίζω, κύριε πρόεδρε, δτι χρειάζεται νά 

προαγάγουμε τήν διαβαλκανική συνεργασία. Πρόσφατα 

ε{ χα έπισκεφθεί τήν Ρουμανία καί τήν Βουλγαρία. Ή Ρου

μανία, δ πως θά γνωρίζετε aσφαλώς, έχει ανεπιφύλακτα τα-
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χθεί ύπέρ τfίς συνεργασίας αι'ιτfίς. Τώρα δμως δείχνει καλή 

διάθεση καί ή Βουλγαρία, παρά τίς επιφυλάξεις πού είχε 

έκφράσει παλαιότερα. Είχα συζητήσεις μέ τόν Ζίφκωφ καί 
τοίί είπα δτι, εάν δέν aποδεχθείς τήν συνεργασία, τότε δη

μιουργείς ύπόνοιες σέ μάς δτι έχεις άλλους σκοπούς. Τότε 

μοίί είπε δτι, καλά, τήν aποδέχομαι. Τοίί είπα, λοιπόν, δτι, 
εάν συμφωνήσουν καί οι' Γιουγκοσλάβοι, τούς όποίους 

προσεχώς θά επισκεφθώ, τότε θά έλεγα ή διαβαλκανική 

διάσκεψη νά πραγματοποιηθεί τήν άνοιξη στήν Σόφια. 

Συμφώνησε μέ τήν πρότασή μου καί νομίζω δτι καί έσείς 

θά έπρεπε νά συμφωνήσετε. 

Μιγιάτοβιτς: Κατ ' aρχήν, λέω τό ναί, ό.λλά θά ήθελα τό 

θέμα αύτό νά τό φέρετε πρός συζήτηση καί στήν όλομέ

λεια, δπου θά είναι παρόντες καί οί uπόλοιποι σύντροφοι. 

Καραμανλής: Πολύ καλά. 

Μιγιάτοβιτς: Κύριε πρόεδρε, μέ τήν εύκαιρία αύτή θά 

ήθελα νά σaς πω δτι τώρα έχει καλυτερέψει ή aτμόσφαιρα 

γύρω aπό τήν μακεδονική μειονότητα στήν 'Ελλάδα καί 

αύτό εμείς τό εκτιμουμε. Π. χ. μεταφράστηκε στήν έλληνι

κή γλώσσα μία συλλογή ποιημάτων του Μακεδόνος ποιη

του Κώστα Ράτσιν καί. .. 
Κ. Καραμανλή: Γιά νά σάς πώ, κύριε προέδρε, ένα λε

πτό. Στό θέμα αι'ιτό διαφέρουν ριζικώς οι' aπόψεις μας. Γιά 

μένα καί γιά τήν 'Ελλάδα δέν ύπfίρχε, ούτε ύπάρχει τέτοιο 

θέμα. Καί aΠό ι'στορική άποψη καί aπό τήν τωρινή κατά

σταση. Μήν aνακινείτε θέματα τά όποία μάς χωρίζουν. 

Δώσε προτεραιότητα στήν συνεργασία καί στήν εlρήνη 

στά Βαλκάνια, παρά σέ δ, τιδήποτε άλλο. Σέ μtiς στήν Μα

κεδονία, ζοίίν 2.300.000 κάτοικοι. Είναι δλοι "Ελληνες, 
έκτός aπό ένα μικρό aριθμό πού είναι Μουσουλμάνοι. 'Εξ 

άλλου, τί πtiμε πιό μακριά. Καί γώ είμαι Μακεδόνας. Νομί

ζω δτι βλάπτει τίς σχέσεις μας δταν τά Σκόmα κάθε τόσο 

ύποκινοίίν τό λεγόμενο Μακεδονικό θέμα. 

Μιγιάτοβιτς: Κύριε πρόεδρε, θά ήθελα εδω νά κάνω μιά 

παρατήρηση, δτι τό θέμα δέν είναι θέμα των Σκοπίων, ό.λ

λά είναι τής Γιουγκοσλαβίας. 'Ασφαλώς, εάν τά Σκόπια 

κάνουν κάτι μόνα τους, τότε πέστε τό μας καί εμείς θά τό 

εξετάσουμε ό.μέσως. Θά ήθελα δμως ή συμπεριφορά σας νά 

είναι ϊδια καί πρός τά Σκόπια, δπως είναι πρός τίς άλλες 

δημοκρατίες τής Γιουγκοσλαβίας. Διότι συνέβη νά πάει ό 
γενικός πρόξενος τής Γιουγκοσλαβίας στήν Θεσσαλονίκη 

σέ κάποιον οργανισμό καί οί άνθρωποι εκεί του είπαν δτι 

δέν μπορουν νά συζητήσουν μ' αύτόν στήν μακεδονική 

γλώσσα καί ό.παίτησαν οί συζητήσεις νά γίνουν στήν σερ

βοκροατική . 

Καραμανλής: Μά aκοίίστε. Καί ό δικός σας ό πρέσβυς 

πρίν aπό ένα ή ένάμιση χρόνο, δέν θυμοίίμαι aκριβώς, επι

σκέφθηκε τήν Φλώρινα καί ρώτησε τόν νομάρχη τfίς περι

οχfίς "πώς διαβιοίίν οι' Σλαβομακεδόνες τfίς περιοχfίς 

αι'ιτfίς"! Βλέπετε, λοιπόν, πόσο δίκιο έχω δταν λέω δτι τό 

θέμα αι'ιτό δέν πρέπει νά ύποκινείται, διότι, δπως σάς είπα, 

γιά μtiς τέτοιο θέμα δέν ύπάρχει. 

Μιγιάτοβιτς : Ναί, γνωρίζω τή θέση τής 'Ελλάδος επ' 

αύτου . Θά ήθελα μόνο νά κάνω μία διευκρίνηση δτι, δταν 

λέμε εθνική μακεδονική μειονότητα, δέν εννοουμε καί 
εδαφικές βλέψεις ή αλλαγή των συνόρων .• ο τίτο τό τόνι

σε στό 'Ελσίνκι, δτι ή Γιουγκοσλαβία αναγνωρίζει τά σύ

νορα ώς έχουν σήμερα καί εμείς αύτό τηρουμε καί θά τό 

τηρήσουμε. 

Καραμανλής : Γιά νά τελειώνουμε. 'Εγώ δέν ήλθα γιά 

νά συζητήσουμε τέτοιο θέμα έδώ καί δέν θά ήθελα νά συ

ζητηθεί στήν 'Ολομέλεια. Σκοπός μου είναι νά προωθή

σουμε τήν δημιουργική συνεργασία στά Βαλκάνια. Νά σάς 

πώ μόνον ένα πράγμα, δτι, εάν τρίτοι θελήσουν νά δημι

ουργήσουν κάποια aναταραχή στά Βαλκάνια καί lδίως εlς 

βάρος τijς Γιουγκοσλαβίας, θά χρησιμοποιήσουν τό Μα

κεδονικό. Καί, τέλος, θά ήθελα νά σάς πώ δτι οι' διεθνείς 
διαφορές λύνονται ή μέ πόλεμο ή μέ λύσεις, στίς όποίες θά 

συμφωνήσουν τά δύο μέρη ή, έάν διαφέρουν ριζικά οι' aπό

ψεις, τίς παγώνουμε. Δηλαδή τίς βάζουμε στό ψυγείο. Τήν 

τρίτη περίπτωση θά πρέπει νά εφαρμόσουμε γιά τό θέμα 

αι'ιτό. 

Κατόπιν, οί συνομιλίες συνεχίστηκαν μέ τή συμ

μετοχή τ&ν δύο &ντιπροσωπει&ν. Πρ&το εξετάστηκε 
τό ζήτημα τής διαβαλκανικής συνεργασίας: 

Καραμανλής: Πιστεύω δτι ή Τελική Πράξη τοίί 'Ελ

σίνκι μπορεί νά έφαρμοσθεί στά Κράτη μας. Ή φιλία είναι 

lσχυρότερη άπό τίς πολιτικές ένέργειες. Οι' συμμαχίες εί

ναι συμβατικές, άλλά ή φιλία καί ή συνεργασία είναι εκεί
νες πού εξασφαλίζουν τήν εlρηνική συμβίωση. Δέν πι

στεύω δτι ή συνεργασία αι'ιτή στά Βαλκάνια μπορεί νά πά

ρει μεγαλύτερες διαστάσεις, γιατί είναι διαφορετική ή το

ποθέτηση κάθε χώρας. Έκ τών πραγμάτων είναι άνέφικτη 

στόν πολιτικό τομέα. 'Αλλά είναι πραγματοποιήσιμη στόν 

οΙκονομικό, μορφωτικό, επιστημονικό καί άλλους τομείς. 
»Τό γεγονός δτι θά aνταλλάσσονται έπαφές βελτιώνει 

τό κλίμα. Άπό τή στιγμή πού ένα Κράτος aποκτήσει αί

σθημα εμπιστοσύνης καί φιλίας, θά φθάσει κάποτε καί 

στήν πολιτική συνεννόηση. 

» "Οταν έκανα τήν πρόταση γιά τή Διαβαλκανική Συ
νεργασία, ή Βουλγαρία είχε επιφυλάξεις. Σιγά-σιγά ήρε τίς 

aντιρρήσεις της. Είπα στόν πρόεδρο Ζίφκωφ, κατά τήν 
πρόσφατη συνάντησή μας, "μέ τό νά άρνείσθε συνεργασία 

μ{iς κάνετε νά σάς ύποπτευόμαστε, γιατί κανείς χωρίς λόγο 

δέν aρνείται συνεργασία". ΝΕτσι συμφωνήσαμε νά συνε

χίσουμε. 

»Πρίν πάω στή Σόφια, πfίγα στό Βουκουρέστι. Ό Τσα

ουσέσκου είναι πολύ ένθερμος ύποστηρικτής τfίς iδέας. 
Στό Ζίφκωφ είπα, άν έγκρίνεις τήν iδέα, τότε νά συνεχί

σουμε καί όχι νά έγκατελείψουμε κάθε προσπάθεια. Είπε 

δτι συμφωνεί νά συνεχίσουμε. Τότε πρότεινα νά συγκαλέ

σουμε τήν προσεχfί Διάσκεψη στή Σόφια. Τοίί είπα, έπί

σης, δτι, δταν θά πάω στή Γιουγκοσλαβία, θά τό προτείνω 

καί, άν συμφωνοίίν καί εκείνοι, τότε νά τήν κάνουμε αι'ιτή 

τή στιγμή τήν πρόταση καί νομίζω δτι πρέπει νά συνεχί

σουμε. Δέν άναμένουμε θεαματικά άποτελέματα. Τό δτι 

δμως συζητοίίμε, μάς φέρνει κοντά. 

» Έπί 150 χρόνια μέ τή Βουλγαρία δέν aνταλλάξαμε 
επισκέψεις ούτε σέ έπίπεδο ύφυπουργών. Άπό τό 1974 πfί
γα πολλές φορές καί έτσι διαλύθηκε ή δυσπιστία. ΝΑν 

συμφωνεί ό πρόεδρος, πρέπει νά συνεχίσουμε. ΝΕτσι άντι

λαμβάνομαι έγώ τήν κατάσταση στά Βαλκάνια. Παρακαλώ 

ό πρόεδρος νά μοίί πεί τίς παρατηρήσεις του. 
Μιγιάτοβιτς : Τό θέμα τό συζητήσαμε καί προηγουμέ

νως. Καί ή δική μας θέση είναι ή ίδια. Κανείς δέν επιβάλ
λει στόν άλλο τίς aπόψεις του. ' Η ζωή είναι πολύπλευρη . 
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'Άφιξη στή Γιουyιωσλαβία (άνω)· κατάθεση στεφάνου στόν τάφο τοv Πτο (κάτω). 
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Καί ύπάρχουν πολλοί τομείς πού μπορεί νά αναπτυχθεί 

τέτοια συνεργασία. 'Υπάρχουν πολλά παραδείγματα, π.χ. 

επικοινωνίας, παραμεθόριες περιοχές. Είμαστε απόλυτα 

σύμφωνοι καί ασπαζόμαστε τή θέση σας . 'Από τή στιγμή 

πού θά ύπάρξει αμοιβαία /;μπιστοσύνη, οί διμερείς διαφο

ρές θά έπιλυθοuν. 'Εκείνο πού προέχει ε{ναι νά εγκαθιδρύ

σουμε τήν εl.ρήνη στήν περιοχή μας .. 
»Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, εχει μεγάλη σημασία 

νά ύπάρχει είρήνη στήν περιοχή. 'Ο διεθνής δρίζοντας 

ε{ναι πολύ σκοτεινός. Κάθε ένέργεια πού ένισχύει τήν 

ί5φεση ε{ναι πολύ α)φέλιμη. Τά Βαλκάνια στό παρελθόν 

l'jταν πυριτιδαποθήκη. Σήμερα ή κατάσταση ε{ναι ακριβώς 

αντίθετη. 

Καραμανλfjς : Μπορώ νά πώ δτι ή Τελική Πράξη του 

'Ελσίνκι μόνο έδώ στά Βαλκάνια έφαρμόζεται. 'Ανεξάρ
τητα aπό πολιτικά συστήματα. Καί έχουμε aπ' δλα, καί 

ιiδέσμευτους καί μέλη του ΝΑΤΟ καί του Συμφώνου τfίς 

Βαρσοβίας. 

Μιγιάτοβιτς: 'Έχουμε καί τήν 'Αλβανία. 

Καραμανλfjς: Ή 'Αλβανία είναι λίγο έπιφυλακτική 

στήν lδέα τfίς συνεργασίας. Οί σχέσεις μας μαζί της είναι 
καλές. Ξέρετε έμείς, ένώ έχουμε τόσο καλές σχέσεις, βρι

σκόμαστε νομικά &κόμη σέ έμπόλεμη κατάσταση μαζί της. 

Συνθήκη εlρήνης δέν ύπογράφηκε ποτέ μεταξύ μας. 'Αρ

χίσαμε έπαφές καί σείς έπίσης τό ίδιο. Πρέπει νά τήν εν

θαρρύνουμε σέ συνεργασία γιά νά βγεί aπό τήν aπομόνω

ση. Καί αvτό κάνουμε. 

Μιγιάτοβιτς: 'Όπως είπατε, οί 'Αλβανοί δυσπιστοuν 

καί φοβοuνται τή συνεργασία. Πολλές φορές μaς /;πι τίθεν

ται μέ τόν παλιό Ι.δεολογικό τρόπο. Δέν απαντοuμε. Στόν 

οίκονομικό τομέα, αντίθετα, κάνουμε βήματα μπροστά. 

Καραμανλfjς: Πρέπει vά βγεί aπό τήν aπομόνωση. Τά 

Βαλκάνια πρέπει νά περιλάβουν καί τή:' 'Αλβανία. 

'Ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων σχετικά μέ τή 

διεθνή κατάσταση· συζητήθηκε iδιαίτερα ή πολιτική 

κατάσταση στή Μεσόγειο, καθώς καί ή πρόταση του 

Κ. Καραμανλή γιά συνεργασία των βόρειων, εύρω

παϊκ&ν μεσογειακών Κρατών, σέ εποχή πού ή νότια 

Μεσόγειος διέρχεται φάση εντονης αναταραχής. 

'Εξετάστηκαν οί σχέσεις Βορρ<i-Νότου, ή διεθνής 

οικονομική κατάσταση, ή προσεχής πανευρωπαϊκή 

Διάσκεψη στή Μαδρίτη- θέματα πού είχε θίξει ό Κ. 

Καραμανλής καί κατά τίς προηγούμενες εξόδους του 
από τή χώρα14 • 

Στή συνέχεια, σέ γευμα πρός τιμή του Κ. Καρα

μανλή, ό Γιουγκοσλάβος πρόεδρος τόνισε δτι οί δύο 

χ&ρες θά όφειλαν νά συνεχίσουν τήν πολιτική τής 

φιλίας καί συνεργασίας, ζήτησε τήν αποχώρηση των 

ξένων στρατευμάτων από τήν Κύπρο καί ύπογράμμι

σε τή σημασία τής διαβαλκανικής συνεργασίας. 

'Από τήν πλευρά του, ό Κ. Καραμανλής αναφέρθη

κε στήν εντυπωσιακή ανάπτυξη των διμερών σχέσε

ων καί τής πολυμερους συνεργασίας στήν περιοχή . 

Οί χ&ρες τής Χερσονήσου του Αϊμου πρέπει νά ξε

περάσουν τίς αντιθέσεις τους καί νά αποθαρρύνουν 

τρίτους πού θά μπορουσαν νά δημιουργήσουν παρό-

μοιες αντιθέσεις. τίς θέσεις αυτες, συνέχισε ό Κ. 

Καραμανλής, αποδέχονται καί οί ιθύνοντες τής Ρου

μανίας καί τής Βουλγαρίας, μέ τούς όποίους είχε πρό

σφατα συνομιλήσει. Ό 'Έλληνας πρόεδρος ανα

φέρθηκε ακόμη στό Κυπριακό, τό Μεσανατολικό, τό 

'Αφγανικό καί τόν πόλεμο 'Ιράν-' Ιράκ. 

Τήν 'επομένη, καί αφου ό Κ. Καραμανλής κατέ
θεσε στέφανο στό Μνημείο του 'Αγνώστου Στρα

τιώτη, ακολούθησε νέος γύρος συνομιλι&ν, πού 

εστιάστηκαν καί πάλι σέ διεθνή θέματα. 'Εξετάστη
καν τό Μεσανατολικό, σέ συνδυασμό μέ τό 'Ενερ

γειακό, τό πρόβλημα του πολέμου στό 'Αφγανιστάν, 

καθώς καί ή πρόσφατη εκρηξη του πολέμου 'Ιράν

, Ιράκ, γιά τόν όποίο τά δύο μέρη συμφώνησαν δτι 
επιβαλλόταν ή πρόληψη επεκτάσεώς του στό μεσα

νατολικό χ&ρο. Στή συνέχεια, συζητήθηκε τό Κυ

πριακό, στό όποίο οί δύο αντιπροσωπείες, γιά μιά 

ακόμη φορά, εξέφρασαν παρόμοιες απόψεις σχετικά 

μέ τήν αναγκαιότητα αποχωρήσεως των στρατευμά

των κατοχής καί υίοθετήσεως μετριοπαθών θέσεων 

από τήν Τουρκία. τέλος, οί Γιουγκοσλάβοι iθύνοντες 

εστρεψαν καί πάλι τή συζήτηση στή διεθνή θέση τής 

χώρας τους: 

Καραμανλfjς: 'Όλη ή Εvρώπη ύποστηρίζει καί έπιθυ

μεί ή Γιουγκοσλαβία νά συνεχίσει τήν πολιτική του Π το. 

Αvτό μπορώ νά σiiς τό διαβεβαιώσω. Είναι aπαραίτητο γιά 

τήν παγκόσμια εΙρήνη, νά μείνει ή Γιουγκοσλαβία στή 

γραμμή τfίς ουδετερότητας καί τfίς έδαφικfίς ανεξαρτησί
ας. Ή Έλλάς ένδιαφέρεται Ιδιαίτερα γι' αvτό, γιατί, άν 

ύπάρχει Ισορροπία στή Βαλκανική, αvτό όφείλεται στήν 

ουδετερότητα τfίς Γιουγκοσλαβίας. 'Υποστηρίζουμε καί 

θά ύποστηρίζουμε αvτή τή θέση. 

Μιγιάτοβιτς: VΕχουμε αuτόν ακριβώς τό σκοπό .• Υπάρ
χει δ όρθός δρόμος καί τόν ακολουθοuμε μέ συνέπεια. 

Γνωρίζουμε καί τίς θέσεις τών ΗΠΑ καί άλλων χωρών. 

Έκτιμοuμε τήν εuνοιά τους καί έπιθυμοuμε δ κόσμος νά 

μaς δεχθεί δπως εϊμαστε. Καί αuτό τό λέμε καί στούς δύο 

συνασπισμούς, γιά νά διαλύσουμε τίς αuταπάτες. Σάν έκεί

νη δτι θά μποuμε στήν όμπρέλλα τfjς Δύσεως. 

Καραμανλfjς: Δέν τό θέλουν αvτό. 

Μιγιάτοβιτς: 'Υπάρχουν πάντως κρούσεις δυτικών κύ

κλων νά καλυφθεί ή Γιουγκοσλαβία στήν όμπρέλλα τfjς 

Δύσεως. Προσπαθοuν νά δημιουργήσουν Ι.σχυρή, επηρεα

ζόμενη από τή Δύση αντιπολίτευση. 'Ισχυρίζονται δτι 

ύπάρχει σταλινιστικό καθεστώς καί καταπίεση καί δτι αυ

τό τό καθεστώς πρέπει νά φιλελευθεροποιηθεί. 

Καραμανλfjς: v Αν γίνεται κάτι τέτοιο, γίνεται aπό ιiνεύ

θυνους κύκλους. Ή Εvρώπη έπιθυμεί νά παραμείνει ή Γι

ουγκοσλαβία δπως είναι. 'Οποιαδήποτε μετακίνηση τfίς 

Γιουγκοσλαβίας θά δημιουργήσει περιπέτειες. Ή Εvρώπη 

δέν είναι aνόητη . 'Αντίθετα, προσπαθεί νά ένθαρρύνει τή 

Γιουγκοσλαβία νά μείνει έκεί πού είναι καί νά aντισταθεί 

σέ τυχόν πιέσεις αvτό μπορώ νά τό πώ ύπεύθυνα. 

Μιγιάτοβιτς: 'Όταν l'jρθε έδώ δ Μπρέζνιεφ γιά νά απο

τίσει φόρο τιμfjς στόν τίτο, διάβασε ενα κείμενο πού ελεγε 

δτι σέβεται τό καθεστώς καί τήν ανεξαρτησία τfjς Γιουγ-
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κοσλαβίας. Εϊπαμε νά δώσει άνάλογη δήλωση γιά δλους 

τούς λαούs. 

Καραμανλής: Ό δρόμος πού θά άιωλουθήσει ή Γιουγ

ιωσλαβία ε[ ναι θέμα τοίi γιουγιωσλαβιιωίi λαοv· αν διατη

ρήσει τήν ένότητά του, κανείς δέν μπορεί νά μετακινήσει 

τή Γιουγκοσλαβία άπό τή θέση της. 'Εμείς, επαναλαμβά

νω, θέλουμε καί έχουμε συμφέρον ή Γιουγκοσλαβία νά πα

ραμείνει στή θέση πού βρίσκεται . Γιατί όποιαδήποτε μετα

τόπιση θά δημιουργήσει fJέματα στά Βαλκάνια. 

Μιγιάτοβιτς: ΈκτιμL 'με τή θέση αuτή . 

Κατά τήν τελευταία ήμέρα τής παραμονής του 

στό Βελιγράδι, ό Κ. · Καραμανλής έπισκ:έφθηκ:ε τό 

«Πάρκο τής Φιλίας», οπού κ:αί έφύτευσε συμβολικά 

ενα δέντρο, γιά νά ύπογραμμίσει τό στενό σύνδεσμο 

μεταξύ τ&ν δύο χωρών. Στή συνέχεια, εγινε δεκτός 
στό Δημαρχείο, δπου, σέ είδικ:ή τελετή, τό Δημοτικό 

Συμβούλιο του έπέδωσε τή χρυσή πλάκα τής πόλεως. 

τέλος, ό 'Έλληνας πρόεδρος είχε νέα ίδιαίτερη συ

νάντηση μέ τόν Τσ. Μιγιάτοβιτς, στή διάρκεια τής 

όποίας είχε τήν εύκ:αιρία νά έπαναλάβει, aπευθυνό

μενος στό συνομιλητή του: 

«Άλλά μιά καί μιλfiμε εlλικρινά, κύριε πρόεδρε, θά 

ήθελα μέ τήν εύκαιρία αύτή νά σfiς πώ ξανά εκείνα πού σfiς 

είπα καί προχθές στήν κατ ' lδίαν μας συζήτηση. Πρόκει

ται γιά τό περιβόητο Μακεδονικό. Σfiς είχα πεί, λοιπόν, 

ότι οί διαφορές λύνονται ή μέ πόλεμο ή μέ άναζήτηση 

λύσεων, εάν ύπάρχει ταυτότης άπόψεων, ή παγώνουν καί 

μπαίνουν στό ψυγείο. Διότι άλλοιώς δηλητηριάζουν τίς 

σχέσεις τών λαών μας καί lδιαιτέρως τώρα, όταν εlναι τόσο 

άπαραίτητη ή εlρήνη στήν περιοχή μας, ενόψει μάλιστα 

τής προωθήσεως τής Διαβαλκανικής Συνεργασίας. 'Εγώ 

σfiς εξέθεσα τίς άπόψεις μας σχετικά μέ τό θέμα αύτό. Γιά 

μfiς αύτό δέν ύπάρχει. 'Όταν έλθετε στήν 'Αθήνα, ίσως θά 

έχουμε περισσότερο καιρό νά συζητήσουμε. Θά μπορούσα 

τότε νά σfiς άναπτύξω μέ ίστορικά ντοκουμέντα τό θέμα 

αύτό. 'Αλλά καί πάλι σfiς λέω, γιατί σκαλίζετε συνεχώς 

ένα θέμα τό όποίο δέν μπορείτε νά τό λύσετε ή γιά τό όποίο 

δέν ύπάρχει λύση. 'Όλα αύτά τά είπα διότι κατά τήν χθεσι

νή συνέντευξη τύπου τοίi εκπροσώπου τοίi ύπουργείου 

'Εξωτερικών τής Γιουγκοσλαβίας γιά τούς UΕλληνες δη

μοσιογράφους ένας δικός μας άνόητος δημοσιογράφος 

έθεσε τήν ερώτηση γιά τό Μακεδονικό. 'Ο άντιπρόσωπος 

τοίi ύπουργείου 'Εξωτερικών τοίi άπήντησε ότι αύτό είναι 

ένα μεγάλο εθνικό θέμα, πάνω στό όποίο ύπάρχουν διαφο

ρές καί μέ τήν χώρα σας, άλλά κυρίως ύπάρχουν μέ τήν 

Βουλγαρία, ή όποία έχει εδαφικές βλέψεις καί ή όποία θά 

ήθελε νά γυρίσει στήν Συνθήκη τοίi 'Αγίου Στεφάνου. 

Ά ντιλαμβάνεσθε τί σημαίνουν τέτοιες δηλώσεις. 'Εγώ 

άμέσως κάλεσα· τούς δικούς μας δημοσιογράφους καί τούς 

εξώρκισα νά μ ή γράψουν τίποτα γι ' αύτό στόν έλληνικό c 

τύπο. Διότι, άντιλαμβάνεστε πόσο θά βλάψει αύτό τό πρfi

γμα τίς σχέσεις μας. 'Από τήν aλλη πλευρά όμως επίκειται 

επίσκεψη τοίi ύπουργοίi σας επί τών 'Εξωτερικών στήν 

Βουλγαρία καί εσείς κάνετε τέτοιες δηλώσεις. 'Ακόμα μιά 

φορά επαναλαμβάνω. Οί διαφορές επιλύνονται ή μέ πόλε

μο ή μέ άναζήτηση λύσεων, εάν ύπάρχει προσέγγιση άπό-

ψεων, ή τίς παγώνουμε βάζοντάς τις στό ψυγείο: 'Ασφα

λώς, εγώ δέν σfiς δίνω συμβουλές. Εlναι θέμα δικό σας καί 

τής Κυβερνήσεώς σας ποιά πολιτική θά προτιμήσετε. 

'Εγώ τονίζω μόνο τί θά έκανα εγώ εάν ήμουνα στήν θέση 

σας. 

Μιγιάτοβιτς: Πιστέψτε με δτι αuτό δέν τό fiξερα καί δτι 
τό άκούω γιά πρώτη φορά 1 5. 

Στό κοινό ανακοινωθέν, έπισημάνθηκ:ε ή βούλη

ση των δύο χωρών νά αναπτύξουν τίς διμερείς σχέ

σεις σέ δλα τά έπίπεδα κ:αί νά συμβάλουν στήν προ

ώθηση τής πολυμεροuς βαλκανικής συνεργασίας, 

καθώς έπίσης κ:αί ή σημασία πού aπέδιδαν στό σε

βασμό των aρχών του Καταστατικοί) Χάρτη του 

ΟΗΕ κ:αί τής Τελικής Πράξεως του 'Ελσίνκι. Τά δύο 
μέρη αναφέρθηκαν στήν crνάγκ:η νά έπιλυθεί τό Κυ

πριακό μέ βάση τήν ανεξαρτησία, έδαφικ:ή ακεραιό

τητα, ένότητα κ:αί αδέσμευτο χαρακτήρα τής Δημο

κρατίας κ:αί χαιρέτισαν τήν έπανάληψη των διακοι

νοτικών συνομιλιών. 'Επεσήμαναν τήν έπικ:ίνδυνη 

κατάσταση στή Μέση 'Ανατολή, τήν ανάγκη γιά 

αποχώρηση των ίσραηλιν&ν στρατευμάτων aπό τά 

κατεχόμενα, καθώς κ:αί γιά αναγνώριση του δικαιώ

ματος των Παλαιστινίων γιά αύτοδιάθεση· έξέφρα

σαν aνησυχία γιά τή σύρραξη 'Ιράν-' Ιράκ: καθώς 

κ:αί τήν ύποστήριξή τους σέ μέτρα περιορισμοί) των 

έξοπλισμ&ν. 'Ακόμη, διακήρυξαν τήν crνάγκ:η νά 
μειωθεί ή διαφορά μεταξύ των οίκ:ονομικ:ά ανεπτυγμέ

νων κ:αί των ύπό ανάπτυξη χωρών. 

'Η έπίσκ:εψη του Κ. Καραμανλή στή Γιουγκοσ

λαβία εγινε αντικείμενο έκ:τεν&ν σχολίων aπό τόν 

έλληνικ:ό τύπο: 

Γιά τή σταθεροποίηση τής εθνικής aσφάλειας ή πολι

τική τοϋ Κ. Καραμανλή κινήθηκε καί μέ τό άνοιγμα τοϋ 

διπλωματικοϋ όρίζοντα πρός δ λες τίς κατευθύνσεις, μέ τήν 

άνάπτυξη καλών καί άμοιβαίως επωφελών σχέσεων μέ 
δλους, μέ τήν ενίσχυση, διά τής μεθόδου αuτής, τοϋ κλί

ματος τής συνεννοήσεως καί τής εiρήνης καί εiδικώτερα 

μέ τή βαλκανική συνεργασία. 'Η άνάπτυξη τών διμερών 

σχέσεων μέ τίς βαλκανικές χώρες aποτελεί άπό παλαιότε

ρα πολιτική των ελληνικών Κυβερνήσεων. 'Η συμβολή 

του Κ. Καραμανλή στόν τομέα αuτό τά τελευταία χρόνια 

είναι δτι εiσήγαγε τόν στόχο τής πολυμεροίJς διαβαλκανι

κής συνεργασίας, πού θά συνδέσει τά διμερή σχήματα σ' 

ενα πλέγμα άμοιβαίων σχέσεων, ωστε νά εξυπηρετηθουν ή 

προσέγγίση των λαών καί ή εiρήνη στήν περιοχή, άλλά 
καί πρακτικά συμφέροντα. 

Τήν πολιτική αuτή συνεχίζει βέβαια καί ή διάδοχος 

Κυβέρνηση, άλλά γιά τήν πολιτική αuτή εξακολουθεί νά 
εργάζεται καί ό ϊδιος ό Κ. Καραμανλής, δπως aποδεικνύει 

ή περιοδεία πού πραγματοποίησε ώς πρόεδρος τής Δημο

κρατίας τό φθινόπωρο, στίς τρείς βαλκανικές χώρες (<Πό 

Βήμα», 28.11). 

'Η iδέα τής συνυπάρξεως καί τής συνεργασίας λαών 

καί χωρών πού άνήκουν σέ τελείως διαφορετικούς κό-
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σμους, ρίζωσε μέσα σέ ελάχιστα χρόνια, παρά τόν σκεπτι

κισμό μέ τόν όποίο εγινε aρχικά δεκτό στίς βαλκανικές 

χώρες «τό άνοιγμα» του πρωθυπουργου Καραμανλή ... Πε
ρισσότερο aπό τά ύλικά όφέλη ... σημασία εχει ή αίσθηση 
τών βαλκανικών λαών δτι μπορουν πιά νά παραμερίσουν 
τά παλιά μίση καί τίς διαφορές καί νά μετατρέψουν τήν 
«πυριτιδαποθήκη» τους, σέ δαση είρήνης ... ; Η περιοδεία 
Καραμανλή, πού πραγματοποιήθηκε ϋστερα aπό πολλές 

προσκλήσεις, aποβλέπει βασικά στήν μετατροπή αύτής 

τής αίσθησης σέ βεβαιότητα («'Ελευθεροτυπία», 1.11). 

Μέ τήν επίσκεψη του Κωνσταντίνου Καραμανλή στό 

Βελιγράδι, εκλεισε ενας σπουδαίος κύκλος συνομιλιών μέ 

τούς ήγέτες τών βαλκανικών Κρατών. Καί ό κύκλος αύτός 

ήταν aπόλυτα άναγκαίος μετά τό θάνατο του τίτο, γιά νά 
κλείσει τό κενό πού δημιούργησε ή απώλεια του ίσχυρου 

aνθρώπου τής Βαλκανικής .. . 'Όσοι είναι ενημερωμένοι γιά 
τά ίδιαίτερα προβλήματα τής περιοχής, μπορουν νά εκτι

μήσουν πόσο σημαντικά είναι τά aποτελέσματα των ταξει

διών αύτών ... ~Αν δέν όλοκληρωνόταν μέ τίς νέες συνθήκες 
αύτή ή ρεαλιστική πολιτική πού εγκαινίασε ό Καρα

μανλής - μέ τόν παραμερισμό στενόκαρδων aντιλήψεων 

- ή κατάσταση στή Βαλκανική θά ήταν πιθανότατα 

χειρότερη aπό τής Μ. ' Ανατολής («Μεσημβρινή», 8.11). 

. ο γιουγκοσλαβικός τύπος εδωσε iδιαίτερη ση
μασία στήν επίσκεψη τοϋ προέδρου τής 'Ελληνικής 

Δημοκρατίας: 

'Ενώ ή 'Ελλάδα ενδυναμώνει τίς σχέσεις της μέ τίς 

οίκονομικές καί στρατιωτικές δυνάμεις τfjς Δύσεως, συγ

χρόνως διακηρύσσει εξίσου φιλία μέ δλες τίς χώρες καί 
τούς λαούς, ίδιαίτερα τούς γειτονικούς . Ό Κωνσταντίνος 

Καραμανλής είναι ό δυναμικός πρόμαχος αύτής τής πολι

τικής ... Στό χ&ρο τών Βαλκανίων, ή πολιτική του εχει 
σκοπό τήν πολύπλευρη ανάπτυξη των σχέσεων, τόσο των 

διμερών δσο καί τών πολυμερών («Τανγιούγκ», 4.11). 

Σήμερα δέν ύπάρχει σχεδόν 'Έλληνας πού νά aρνείται 

στόν Κ. Καραμανλή τήν εθνική του καταξίωση. 'Όλοι τόν 

θεωρουν μεγάλη εθνική φυσιογνωμία. Οί 'Έλληνες διαπι

στώνουν μέ ύπερηφάνεια δτι είναι ό σωστός άνθρωπος στή 

σωστή θέση. Μέ τέτοιον aρχηγό Κράτους οί Γιουγκοσλά

βοι εϋρισκαν πάντοτε κοινή γλώσσα («Πολίτικα 'Εξπρές», 

4.1 1). 

'Η Γιουγκοσλαβία, ώς σοσιαλιστική aδέσμευτη χώρα, 

καί ή ·Ελλάδα, ή όποία είναι καί πάλι στό ΝΑΤΟ καί 

προσεχώς πλήρες μέλος τής ΕΟΚ, αναμφίβολα ενδιαφέ

ρονται νά οίκ:οδομουν τίς σχέσεις τους μέσα σέ πνευμα 

φιλίας καί καλής γειτονίας. Μέ τόν τρόπο αύτό συμβάλ

λουν στήν ενδυνάμωση τής εμπιστοσύνης, τής aσφάλειας 

καί τής συνεργασίας επί ίσης βάσεως, οχ ι μόνο στά Βαλκά

νια, aλλά καί εύρύτερα στή Μεσόγειο καί τήν Εύρώπη 

(«Μπάρμπα», 5.11). 

Χαρακτηριστική, τέλος, τοϋ ενδιαφέροντος πού 

ή επίσκεψη Κ. Καρ,ιψανλή στό Βελιγράδι προκά

λεσε σέ ευρύτερη διεθνή κλίμακα είναι ή άνάλυση 
των άποτελεσμάτων της άπό τό δυτικογερμανικό 

ραδιοφωνικό σταθμό τής «Ντώυτσε Βέλλε» (7.11), σέ 

εκτενές σχόλιο τοϋ Ντ. Σλέγκερ: 

'Ο κ. Καραμανλής κ:αί ώρισμένοι aπό τούς συνομι

λητές του θέλουν μιά περιοχή, στήν όποία οί διάφορες 

χώρες νά επιλύουν τά επίμαχα θέματα πού επίσης aντιμε

τωπίζουν μέ εiρηνικά μέσα κ:αί χωρίς ξένη ανάμειξη, μιά 

περιοχή στήν όποία οί χώρες προσπαθουν νά λύσουν τά 

επείγοντα οiκ:ονομικά προβλήματα μέ βάση τήν συνεργα

σία τους, ανεξαρτήτως των διαφορετικών πολιτικών συ

στημάτων, μιά περιοχή, τέλος, ή όποία aναζητα κοινά ση

μεία του πολιτικου παρόντος κ:αί μέλλοντος aπό τίς θετικές 

κ:αί aρνητικές σελίδες μιας κοινής ίστορίας. 

'Όλα αύτά μπορεί νά φαίνονται ούτοπιστικ:ά. Καί ό κ. 

Καραμανλής θεωρείται ρεαλιστής πολιτικός. 'Εκείνος 

ήταν πού εξασφάλισε στήν χώρα του μία αναίμακτη κ:αί 

εiρηνική μετάβαση άπό τήν δικτατορία στήν δημοκρατία. 

'Ακολουθεί μία ρεαλιστική εξωτερική πολιτική κ:αί εiς 

αύτά τά θέματα πού aφόρουν άμεσα τά εθνικά συμφέροντα c 

τής ·Ελλάδος, δπως οί σχέσεις μέ τήν Τουρκία. 'Ακριβώς 

δέ αύτός δέν θά επρεπε νά γνωρίζει τήν διαφορά μεταξύ 

ούτοπίας καί ρεαλιστικ~ς πολιτική'ς ; ·Ο 'Έλλην πρόε
δρος, δμως, γνωρίζει δτι ή ρεαλιστική πολιτική εχει άνάγ
κ:η μιας δόσης ούτοπίας, άν πρόκειται αύτή ή πολιτική νά 

εξυπηρετεί τίς aνάγκες τών aνθρώπων. Οί άνθρωποι στέρ
γουν διαρκώ(; καί ελπίζουν δτι θά επικρατήσει ή εiρήνη . 
Γι' αύτούς δέν aποτελεί ή εiρήνη ούτοπία aλλά αναγκαιό

τητα ... Καί aκόμα, δταν ό στόχος τής διαβαλκανικής συ
νεργασίας δέν μπορεί νά πραγματοποιηθεί ετσι δπως τήν 

φαντάζονται ό κ. Καραμανλής καί οί άλλοι ήγέτες, παραμέ

νει πάντως ενα θετικό γεγονός, δτι δηλαδή ή εiρήνη δια

τηρήθηκε στά Βαλκάνια σέ μιά εποχή κατά τήν όποία ή 

ϋφεση κ:αί ή εiρήνη άπειλουνται σοβαρά, δχι μόνο στήν 

Εύρmπη, aλλά καί σέ δλο τόν κόσμο. Τό γεγονός αύτό 

χαρακτήρισε ό κ: . Καραμανλής κατά τήν διάρκεια επισκέ

ψεώς του στό Βελιγράδι, σάν σημαντική επιτυχία στίς 

προσπάθειες γιά τήν συνεργασία μεταξύ τών βαλκανικών 

χωρών. 

8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1980 

'Ο Κ. Καραμανλής παρίσταται στόν επίσημο 

έορτασμό τών 50 χρόνων τής Πολεμικής 'Αεροπο
ρίας, στή Δεκέλεια. 

10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1980 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τόν ύπουργό Πολιτι

σμοϋ, Α . 'Ανδριανόπουλο, ό όποίος τόν ενημερώνει 

γιά τήν πορεία των άνασκαφών στή Μακεδονία καί 

τοϋ προγράμματος γιά τήν προστασία των μνημείων 

τής 'Ακροπόλεως. 

Στiς 5 Δεκεμβρίου, άπό τό ύπουργείο Πολιτισμοϋ 
θά άνακοινωθεί δτι, μετά τήν εκδήλωση ιδιαίτερου 

ενδιαφέροντος άπό τήν πλευρά τοϋ προέδρου τής 

Δημοκρατίας, περιελήφθη στόν προϋπολογισμό δη

μοσίων επενδύσεων πρόσθετη πίστωση 230 έκατ. δρχ. 
γιά τήν άπρόσκοπτη εκτέλεση των σχετικών προ

γραμμάτων. 
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18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1980 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τόν πρωθυπουργό, Γ. 

Ράλλη. 

'Η συνάντηση πραγματοποιεϊ:ται τήν έπομένη 

του έορτασμου τής έπετείου του Πολυτεχνείου, πού 

είχε καταλήξει σέ βίαια έπεισόδια, μέ άποτέλεσμα τό 
θάνατο δύο άτόμων. 

20-22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1980 

'Ο πρόεδρος τής 'Ιταλικής Δημοκρατίας, Α. 

Περτίνι, συνοδευόμενος άπό τόν ύπουργό 'Εξωτερι

κών, Ε. Κολόμπο, πραγματοποιεϊ: έπίσημη έπίσκεψη 

στήν 'Αθήνα. 

'Ενόψει τής έλεύσεως του Α. Περτίνι στήν 'Αθή

να, ό Κ. Καραμανλής είχε παραχωρήσέι συνέντευξη 

στήν ιταλική τηλεόραση: 

- Πώς βλέπετε τίς σχέσεις μεταξύ 'Ελλάδος- 'Ιταλί-

ας; 

«Πρώτα aπ ' όλα θά ήθελα νά εκφράσω τή χαρά μου γιά 

τήν επικείμενη επίσκεψη του προέδρου, κ:. Περτίνι, στήν 

'Ελλάδα. Ή επίσκεψη αύτή όχι μόνο θά επιβεβαιώσει, 
aλλά κ:αί θά ενδυναμώσει τή φιλία κ:αί τή συνεργασία τών 

δύο χωρών μας. 

))Qί σχέσεις πού vφίστανται μεταξύ τfjς 'Ελλάδας κ:αί 

τfjς 'Ιταλίας θά μπορουσα νά πώ ότι εlναι εξαίρετες σέ 
όλους τούς τομείς. Τόν πολιτικό, τόν οlκ:ονομικ:ό κ:αί τόν 

πολιτιστικό. Καίε[ ναι βέβαιο ότι οί σχέσεις αύτές θά διευ

ρυνθουν μέ τήν ένταξη τfjς 'Ελλάδος στήν Εύρωπαϊκ:ή 

Κοινότητα. Καί αύτό, γιατί εvρισκ:όμεθα στήν ίδια γεω

γραφική περιοχή. 

))Θά ήμπορουσα νά πώ ότι aντιμετωπίζουμε κ:αί τά ίδια 

σχεδόν προβλήματα. Καί τά προβλήματα aκ:ριβώς αύτά θά 

επιβάλλουν τήν aνάγκ:η στενώτερης συνεργασίας)). 

- Γιά ποιούς λόγους έπιδιώξατε τήν ενταξη τi'jς 'Ελλά

δος στήν ΕΟΚ; 

«Τήν ένταξη τfjς 'Ελλάδος στήν Εvρωπαϊκ:ή Κοινότη
τα τήν aποφάσισα κατά βάση γιά λόγους πολιτικούς κ:αί, 

θά έλεγα, iδεολογικ:ούς. Γιατί επίστευα κ:αί πιστεύω ότι ή 

Εύρώπη μέ τήν ένοποίησή της όχι μόνο θά θεραπεύσει τά 

δικά της προβλήματα, ιiλλά κ:αί θά καταστεί δύναμις ίκ:ανή 

νά επηρεάσει τήν πορεία τfjς aνθρωπότητος. Καί αύτό έχει 

lδιαίτερη σημασία σέ μιά εποχή πού τό μέλλον του κό

σμου, κ:αί συνεπώς κ:αί τfjς Εύρώπης, εlναι σκοτεινό κ:αί 

άβέβαιο. Στήν προσπάθεια αύτή ήτο φυσικό νά θέλει νά 

συμβάλει κ:αί ή Έλλάς, στό μέτρο τών δυνάμεών της. 

))Βέβαια, παράλληλα μέ τό lδεολογικ:ό αύτό κριτήριο, ή 

Έλλάς μέ τήν ένταξή της επεδίωξε τήν επιτάχυνση τfjς 

οlκ:ονομικ:fjς κ:αί κ:οινωvικ:fjς της άναπτύξεως. Γιατί πιστεύ
ει ότι στήν προσπάθειά της αύτή θά έχει τήν κατανόηση 

κ:αί τήν aλληλεγγύη τfjς Κοινότητος. Άλλά κ:αί διότι πι

στεύει επίσης ότι vπό τήν πίεσιν του όγκου τfjς προσαρμο

γής θά εντείνει τίς δυνάμεις της, γιά νά παρακολουθήσει 

τήν πρόοδο τfjς Κοινότητορ). 

- Ποιό είναι τό μέλλον τi'jς Εuρώπης; 

«Ή Εύρώπη μέχρι κ:αί τών aρχών του αlώνος αύτοu 

κ:υριαρχουσε vπό διαφόρους μορφάς στόν κόσμο. Σήμερα 

μπορώ νά πώ ότι εvρίσκ:εται σέ μιά επικίνδυνη εξάρτηση, 
πολιτική κ:αί οiκ:ονομικ:ή. Καί αύτό, όχι γιατί τfjς λείπουν 

οί δυνατότητες γιά νά άπαλλαγεί aπό τήν εξάρτηση, άλλά 

γιατί δέν έχει τή βούληση, δέν έχει τή θέληση νά τίς aξιο
ποιήσει. 'Εάν ή Εύρώπη προωθήσει τήν ένοποίησή της, 

θά ξαναβρεί τή θέση της στόν κόσμο. Θά ξεπεράσει τήν 
πολύμορφη κρίση πού aντιμετωπίζει σήμερα. Καί πέραν 

αύτου, θά καταστεί ίκ:ανή νά συμβάλει στή διαμόρφωση 

ένός κ:αλλιτέρου μέλλοντος γιά τήν aνθρωπότητα. 'Εάν 

όχι, εάν δηλαδή δέν προωθήσει τήν ένοποίησή της, θά 

κινδυνεύσει νά συνθλιβεί aνάμεσα σέ υπερδυνάμεις κ:αί σέ 

μεγάλες ένότητες πού διαμορφώνονται ήδη στόν κόσμο. 

))Αυπουμαι γιάτί οί aλήθειες αύτές δέν έχουν κατανοη

θεί επαρκώς στήν Εύρώπη. Μέ τήν συμπεριφορά μας δεί

χνουμε ότι φοβόμαστε εκείνο aκ:ριβώς πού πρόκειται νά 

μίiς σώσε!>). 

-'Έχετε νά προσθέσετε τίποτε aλλο, κύριε πρόεδρε; 

<ιΔέν έχω νά προσθέσω τίποτε. Θά σίiς παρακαλέσω 

όμως νά μεταφέρετε στόν φίλο iταλικ:ό λαό τίς εύχές μου 

γιά πρόοδο κ:αί εlρήνη. Εύχαριστώ)) 16 • 

Τόν πρόεδρο τής 'Ιταλικής Δημοκρατίας ύποδέ

χτηκαν, στό άεροδρόμιο του 'Ελληνικου, ό Κ. 

Καραμανλής, ό πρωθυπουργός, Γ. Ράλλης, μέλη τής 

Κυβερνήσεως, ό άρχηγός τής άξιωματικής qντιπολι

τεύσεως Κ'αί aλλοι έπίσημοι. Στήν Πύλη του 'Αδρια
νου, ό δήμαρχος 'Αθηναίων, Δ. Μπέης, άπένειμε 

στόν Α. Περτίνι τό χρυσό μετάλλιο τής πόλεως . 
Τό άπόγευμα, πραγματοποιήθηκε ή πρώτη συνο

μιλία των δύο προέδρων, έν& άντιπροσωπεϊ:ες των 

δύο χωρών είχαν συνάντηση στό ύπουργεϊ:ο ' Εξωτε
ρικών. Τό βράδυ, ό Κ . Καραμανλής παρέθεσε δεϊ:πνο 

πρός τιμή του 'Ιταλου όμολόγου του, τόv όποιο καί 

προσφώνησε: 

«Κύριε πρόεδρε, 

)) Ή Έλλάς σίiς vποδέχεται μέ αiσθήματα lδιαίτερης 
χαρίiς κ:αί ίκ:ανοποιήσεως. Καί τά αlσθήματα αύτά τά εμπνέ

ει τόσον ή lδιότης σας ώς προέδρου Δημοκρατίας μιίiς 

φίλης χώρας, όσο κ:αί ή προσωπικότητά σας. Στό πρόσωπό 

σας ό έλληνικ:ός λαός aναγνωρίζει τόν άκ:ατάβλητο μαχη

τή τfjς δημοκρατίας κ:αί τόν ένθερμο υποστηρικτή τών δι

καιωμάτων του aνθρώπου. Καί εκ:τιμίi τοσούτφ μίiλλον 

τούς aγώνες σας γιά τά {δανικά αvτά, καθ , όσον ή δράση 

σας δέν περιορίσθηκε μόνο στή χώρα σας, aλλά επεκτάθη

κε παντου όπου aπειλήθηκαν ή καταπατήθηκαν οί δημο

κρατικές ελευθερίες. 

))Εlναι γνωστοί, κύριε πρόεδρε, οί στενοί φιλικοί δε

σμοί πού συνδέουν τίς δύο χώρες. 'Όπως εlναι γνωστό ότι 

ή φιλία αvτή δύσκολα θά μπορουσε νά aναπτυχθεί, aν δέν 

ήταν θεμελιωμένη σ' ένα κοινό ίστορικ:ό κ:αί πολιτιστικό 

υπόβαθρο, πάνω στό όποίο οlκ:οδομήθηκ:ε ό εvρωπαϊκ:ός 

πολιτισμός. Γιατί ό πολιτισμός τfjς Δύσεως δέν εlναι παρά 
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μία σύνθεση, στήν όποία τό έλληνικό πνεvμα εΙσέφερε τήν 

iδέα τής έλευθερίας, τής άλήθειας καί τής όμορφιtiς, τό δέ 
ρωμαϊκό τήν Ιδέα τοD Κράτους καί τοD δικαίου. 

»Άλλά καί aργότερα, μετά τήν πτώση τοD Βυζαντίου, 

ή συνάντηση τοD έλληvικου μέ τό λατινικό πνευμα άνοιξε 

τόν δρόμο, γιά νά δημιουργηθεί τό θαυμα τής 'Α ναγεννή

σεως. 

»Πέραν ομως άπό τό πολιτιστικό καί lστορικό αvτό 

ύπόβαθρο, τό πολιτικό καί οίκονομικό περιεχόμενο τών 

έλληνοϊταλικών σχέσεων aποδεικνύει οτι τό πλέγμα . τών 

σχέσεων αvτών έχει άvαπτυχθεί τά τελευταία χρόνια κατά 

τρόπον έντυπωσιακόν. 'Αποδεικνύει έπίσης οτι ή συνερ

γασία τών δύο χωρών μας δέν είναι στατική, άλλά δυναμι

κή. Καί ή συνεργασία αvτή άσφαλώς θά διερευνηθεί μέ τήν 

ένταξη τής 'Ελλάδος στήν Εvρωπαϊκή Κοινότητα. Γιατί 

βρισκόμαστε στήν ίδια γεωγραφική περιοχή καί aντιμε

τωπίζουμε τά ίδια σχεδόν προβλήματα: 
»Θά ήταν εvχής έργον, κύριε πρόεδρε, νά aκολουθου

σαν ο{ σχέσεις ολων τών χωρών τήν όμαλή καί σταθερή 

πορεία τών lδικών μας. Δυστυχώς, ή διεθνής κατάσταση 

έξελίσσεται, lδίως τόν τελευταίο καιρό, κατά τρόπο πού νά 

δικαιολογεί ζωηρές aνησυχίες γιά τό μέλλον. Οι' aρχές πού 

καθιερώσαμε μεταπολεμικά γιά τήν εlρηνική συμβίωση 

τών λαών, καί στίς όποίες ολοι διακηρύσσουμε τήν πίστη 

μας, παραβιάζονται καθημερινά καί σέ ολες σχεδόν τίς 

τ]πείρους. Μέσα στό κλίμα αvτό aναρριπίζονται παλιά 

πολιτικά πάθη καί ξεπερασμένοι έθvικισμοί, πού πολλές 

φορές ενθαρρύνονται καί άπό ί5ποπτα συμφέροντα. Πόλε

μοι τοπικοί, έμφύλιοι πόλεμοι καί παντός είδους βία καί 

αυθαιρεσία συνταράσσουν σήμερα τόν κόσμο καί aπει

λούν τήν διεθνή είρήνη. 

»Θά μπορουσα νά άναφέρω πολλά παραδείγματα. Τά 

πιό χαρακτηριστικά ομως είναι αvτά πού συμβαίνουν στήν 

περιοχή πού έκτείνεται άπό τήν Ά νατολική Μεσόγειο μέ

χρι καί τήν Κεντρική 'Ασία. Τό Μεσανατολικό παραμένει 

εκκρεμές καί μέ τίς πολιτικές καί οlκονομικές προεκτάσεις 
πού παίρνει, γίνεται κάθε μέρα καί πιό επικίνδυνο γιά τήν 

εlρήνη του κόσμου. Ή aνοικτή σύγκρουση μεταξύ του 

'Ιράκ καί του 'Ιράν, άν δέν διευθετηθεί τάχιστα μέ εlρη νι

κά μέσα, μπορεί νά διευρυνθεί καί νά πάρει καί αvτή δια

στάσεις επικίνδυνες γιά τή διεθνή εlρήνη. Τό ίδιο θά μπο

ρουσε νά λεχθεί καί γιά τό Άφγανικό, πού τραυμάτισε 

βαρύτατα τή διεθνή ί5φεση καί μπορεί νά καταστεί κι αvτό 

χρόνια έστία άναταραχής στόν κόσμο. v Αφησα τελευταίο 

τό Κυπριακό, καί διότι μtiς συγκινεί Ιδιαίτερα έμtiς τούς 

"Ελληνες, άλλά καί διότι ήθελα νά τονίσω Ιδιαιτέρως τό 

γεγονός οτι aποτελεί έvτροπή γιά τόν δημοκρατικό κόσμο, 

στούς κόλπους του όποίου δημιουργήθηκε καί συνεχίζεται 

αvτή ή τραγωδία. 

»'Όλα αvτά aποδεικνύουν οτι ή διεθνής ζωή περνti μιά 

φάση επικίνδυνη καί μtiς ύποχρεώνουν νά εντείνουμε καί 

νά συντονίσουμε τίς προσπάθειές μας, γιά νά προστατεύ

σουμε τήν εlρήνη. 

»VΗδη στή Μαδρίτη άναζητείται ό τρόπος νά περισω

θουν ol άρχές πού θέσαμε μέ τήν Τελική Πράξη του 'Ελ

σίνκι. Άλλά, γιά νά περιορισθουν, θά πρέπει πρώτον νά 

συμφωνήσουμε έπί τής πραγματικής έννοίας τών aρχών 

πού καθιερώσαμε· δεύτερον, νά κάνομε μέ θάρρος καί εΙλι

κρίνεια τόν aπολογισμό τής μέχρι τουδε έφαρμογής των 

καί τρίτον, νά αναζητήσουμε πρακτικούς τρόπους aποκα

ταστάσεως τής διεθνους έμπιστοσύνης, ή έλλειψη τής 

όποίας όδήγησε στά σημερινά αδιέξοδα. 

»Παράλληλα ομως μέ τήν προσπάθεια αvτή, θά πρέπει 

νά επιταχυνθεί καί ή διαδικασία τής ένοποιήσεως τής Εv

ρώπης. Πιστεύω στόν μεγάλο ρόλο πού μπορεί καί πρέπει 

νά διαδραματίσει ή Εvρώπη γιά τήν κατοχύρωση τής διε

θνους εlρήνης, γιά τήν άναζωογόνηση τής δημοκρατίας 

καί τήν άναγέννηση τήν πολιτιστική. Μέ μιά λέξη, γιά τό 

καλό τής aνθρωπότητας. Καί έχει ολες τίς δυνατότητες 

πρός τουτο. 'Ο πληθυσμός της, ή οίκονομία της, τό πολι

τικό της δυναμικό τής έπιτρέπουν νά είναι Ισοδύναμη, άν 

όχι Ισχυρότερη, aπό τίς δύο ύπερδυνάμεις. Υ Εχει πρό παν

τός τό προνόμιο νά μπορεί νά δώσει στήν aνήσυχη νεο

λαία της ένα Ιδανικό: τήν ένωση τής Εvρώπης καί δι' αv

τής μία νέα Ά ναγέννηση πολιτική καί τ]θική. 

;>Υίς άλήθειες αvτές, κύριε πρόεδρε; τίς γνωρίζουμε 

ολοι. 'Αποφεύγουμε ομως νά τίς μεταβάλουμε σέ πράξη, 

γιατί φαίνεται οτι φοβούμεθα εκείνο aκριβώς πού πρόκει

ται νά μ aς σώσει. Πάντως, γιά νά πάρει σάρκα καί όστti τό 

οραμα τής 'Ενωμένης Εvρώπης, aπαιτείται θάρρος καί πρό 

παντός έφεση γιά θυσίες άπό ολους μας καί σέ ολους τούς 

τομείς. Χρειάζεται ό παραμερισμός τών βραχυχρόνιων 

συμφερόντων χάριν τών μακροχρόνιων καί μεγάλων επι

διώξεων, οπως είναι ή aσφάλεια, ή ανεξαρτησία καί ή πρό
οδος τής Εvρώπης καί πέραν αvτών ή έδραίωσή τής διε
θνους εΙρήνης. 

»'Όσον aφoρti τήν 'Ελλάδα, θά ήθελα νά ύπογραμμίσω 

aκόμη μία φορά τήν πίστη της στόν aποφασιστικό καί 

εvεργετικό ρόλο πού μπορεί νά διαδραματίσει ή Εvρώπη 
στήν πορεία τής aνθρωπότητας. Άλλά καί τήν φιλοδοξία 

της νά συμβάλει καί ή ίδια, στό μέτρο τών δυνάμεών της, 

στήν έξέλιξη αvτή. 

»Γνωρίζετε, κύριε πρόεδρε, οτι, έκτός άπό τήν εvρω

παϊκή πολιτική της -ή μtiλλον μέσα στά πλαίσια αvτής 

τής πολιτικής της- ή Έλλάς άνέλαβε πρωτοβουλίες γιά 
τήν δημιουργία ένός νέου πλέγματος φιλίας καί συνεργα

σίας στόν χώρο τής Βαλκανικής. Πιστεύω οτι ή είρηνική 

αvτή προσπάθεια, πού βρήκε ήδη εvνοϊκή aπήχηση, θά 

έχει εvεργετική έπίδραση καί στόν χώρο τής Εvρώπης. 

Γιατί θά aποτελέσει πρόσθετο σταθεροποιητικό παράγον

τα γιά τήν συνεργασία καί τήν εΙρηνική συμβίωση τών 

λαών της. ' 
»Πιστεύω, κύριε πρόεδρε, οτι ή έπίσκεψή σας αvτή 

στήν χώρα μας, πού είναι ή πρώτη σέ έπίπεδο άρχηγου 

Κράτους, θά aποτελέσει σταθμό στήν φιλία τών δύο λαών 

μας καί θά δώσει νέα ώθηση στήν συνεργασία τους. 

»Καί μέ τίς σκέψεις αvτές, προπίνω ύπέρ τής εvημερίας 

του φίλου lταλικου λαοί!, ύπέρ τής προσωπικής σας ύγείας 

καί εvτυχίας, κύριε πρόεδρε, καί ύπέρ τής έλληνοϊταλικής 

φιλίας;;. 

Στήν αντιφώνησή του, ό 'Ιταλός πρόεδρος τόνισε 

τήν πίστη τqi) ίταλικου λαου στήν ενοποίηση τfjς 

Εύρώπης μέ τή συμμετοχή δλων τών εύρωπαϊκών 

έθνών· καί πρόσθεσε: 

«'Η 'Ενωμένη Εύρώπη, συνδεδεμένη μέ μιά ειλικρινή 

άλληλεγγύη, θά μπορέσει νά προχωρήσει πρός τήν οiκο-

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΕΡΠΝΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 65 

~Αφιξη του προέδρου τijς 'Ιταλικής Δημοκρατίας στήν έλληνική πρωτεύουσα. 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



66 ΑΡΧΗ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ 

νομική καί κοινωνική της αναγέννηση. Θά μπορέσει, μέ τό 

πνευματικό, τεχνολογικό καί βιομηχανικό δυναμικό της, 

νά κάνει αiσθητή παντου τή γόνιμή της παρουσία. Θά 

μπορέσει νά μεσολαβήσει γιά νά γίνουν πάλι σεβαστά τά 

ανθρώπινα καί τά πολιτικά δικαιώματα, πού σέ πολλές χώ

ρες καταπατουνται. Θά μπορέσει έπίσης νά παίξει συμφι

λιωτικό ρόλο ανάμεσα στίς δύο ύπερδυνάμεις ... Αuτόν τόν 
σκοπό, κύριε πρόεδpε, πρέπει νά εχουμε ολοι κατά νου. 'Η 
εiρήνη πρέπει νά εΙναι τό πρώτο μας μέλημα. Γιατί εΙναι 

εuθραυστη, καί οί δύο ύπερδυνάμεις συσσωρεύουν στά 

όπλοστάσιά τους δπλα, πού, αν ύποθέσουμε πώς θά γινόταν 

χρήση τους, θά ήταν καί τό τέλος του κόσμου». 

Τόσο τά τηλεοπτικά δίκτυα τής 'Ιταλίας δσο καί 

ό ιταλικός τύπος άσχολήθηκαν έκτενως μέ τήν έπί

σκεψη τοϋ 'Ιταλοϋ προέδρου στήν 'Αθήνα, τήν 

όποία συνέδεσαν μέ τήν έπικείμενη έπίσημη ενταξη 
τής 'Ελλάδος στήν Ευρωπαϊκή Κοινότητα, δίνοντας 
ιδιαίτερη εμφαση στή σημασία τής 1:λληνοϊταλικής 

συνεργασίας μέσα στά κοινοτικά πλαίσια καί στό 

ρόλο πού οί δύο χωρες καλοϋνται νά διαδραματίσουν 

γιά τήν ειρήνη στή Μεσόγειο. Παράλληλα, ό ιταλι

κός τύπος έξήρε τήν προσωπικότητα τοϋ Κ. Καρα

μανλή καί τό διεθνές του κύρος, ύπογραμμίζοντας 

τήν άποφασιστική συμβολή του στήν άποκατάσταση 

τής δημοκρατίας στήν 'Ελλάδα καί τόν καθοριστικό 

του ρόλο στήν έξέλιξη των 1:λληνικων πολιτικων 
πραγμάτων. 

Είδικότερα, ή «Unita» (21.11), σέ άνταπόκρισή 
της άπό τήν 'Αθήνα, τονίζει δτι οί συνομιλίες των 
δύο προέδρων έγκαινιάζουν μιά νέα περίοδο γιά τήν 

άνάπτυξη νέας ίσορροπίας μεταξύ Βορείου καί Νο

τίου Ευρώπης. Ή «Avvenire» (21.11) χαρακτηρίζει 
τόν Κ. Καραμανλή ώς τόν άνθρωπο πού άνασυγκρό

τησε τήν 'Ελλάδα μετά τή δικτατορία καί τήν 

έπανέφερε στό ευρωπαϊκό της περιβάλλον· καί ή 

«Tempo» (21.11), σέ άνταπόκρισή της, ύπογραμμίζει: 
«'Ο πρόεδρος Καραμανλής, συνεπής πρός τήν πολι

τική δράση του ύπέρ τής έντάξεως τής χώρας του 
στήν ΕΟΚ, έπανέλαβε στήν προσφώνησή του τήν 

πίστη του στήν Ευρωπαϊκή Κοινότητα, πού άποτελε'ί 

τήν μόνη έλπίδα μιας γνήσιας πολιτικής καί ήθικής 

άναγεννήσεως». 

·Η ϊδια έφη μερίδα, στό φύλλο τής 20ής Νοεμ

βρίου, είχε τονίσει: 

Γιά τή μεγάλη πλειοψηφία τών 'Ελλήνων, Καραμαν

λής σημαίνει έγγύηση δημοκρατικής συνεχείας σημαίνει 

έγγύηση τfjς Προόδου έκείνης, μέ τήν έπίτευξη τfjς όποίας, 

ώς ύπουργός καί πρωθυπουργός, συνέδεσε τό όνομά του, 

καί μέ τήν κοινωνική μεταμόρφωσή τής χώρας, μετά από 

χρόνια σκληρών αγώνων καί έμφυλίων πολέμων. Τά εντεκα 

χρόνια τής παραμονής του στό Παρίσι, μέ τίς επανειλημ

μένες καταγγελίες του εναντίον τfjς δικτατορίας, απο

δείχτηκαν μιά διορατική καί επιδέξια κίνηση, πού σέ 

συνδυασμό μέ τή βαθιά μελέτη τών πολιτικών συστημάτων 

τfjς Δυτικής Εuρώπης, του άνοιξαν τόν δρόμο της έπι-

στροφής.. . ' Ο 'Έλληνας ήγέτης, έκτός από μεγάλος 

εuρωπαϊστής, πρέπει νά αναγνωριστεί, έπίσης, καί ώς με

γάλος «βαλκανιστής». Χάρη σ' αuτόν τά τελευταία χρόνια 

προωθήθηκε ή πολυμερής βαλκανική συνεργασία. "Αν οί 

προτάσεις του βρίσκονται ακόμη στήν φάση τής επεξερ
γασίας, πρέπει νά ληφθεί ύπόψη δτι ή 'Ελλάδα άρχισε 

εναν πολύ θετικό διάλογο μέ δλους τούς γείτονές της, πού 

άφορii τήν οiκονομική καί τή μορφωτική συνεργασία· διά

λογος, ό όποίος μετά τό θάνατο του τίτο προσλαμβάνει 

μεγαλύτερη σημασία. 

·Ο πρόεδρος Περτίνι θά συναντήσει στήν 'Αθήνα εναν 

ανωτάτου επιπέδου συνομιλητή καί από τίς συνομιλίες 

τους, εΙ ναι αναμφίβολο, θά ύπάρξουν θετικά καί μόνο απο

τελέσματα. 

24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1980 

'Ο Κ. Καραμανλής άποστέλλει στόν πρόεδρο, Α. 

Περτίνι, τηλεγράφημα γιά τούς σεισμούς πού επλη

ξαν τήν 'Ιταλία: 

«Κύριε πρόεδρε, 

»Βαθύτατα συyκιvημέvος απο τήv είδηση τοίJ 

σεισμοί] πού έπληξε τήv φίλη χώρα σας, άπευθύvω 

σ ' Ξσiiς καί τόv lταλικό λαό, Ξξ όvόματος τοίJ έλλη

vικοίJ λαοί] καί ΞμοίJ προσωπικώς, τήv έκφραση τής 

μεγάλης συμπαθείας μου γιά τά θύματα τής κατα

στροφής αύτής». 

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1980 

' Ο προέδρος τής Δημοκρατίας δέχτηκε στό Προ

εδρικό Μέγαρο είδική έπιτροπή πού είχε συστήσει ή 

ΔΟΕ, ύπό τό Λ. Γκιραντοϋ, μέ σκοπό τή μελέτη τής 

προτάσεώς του γιά μόνιμη τέλεση των 'Ολυμπιακων 

'Αγώνων στήν 'Ελλάδα. Μέ τήν ευκαιρία αυτή , ό Κ. 

Καραμανλής θά άναφερθε'ί στή σημασία πού εχει ή 

πρόταση τής 'Ελλάδος γιά τό μέλλον τοϋ 'Ολυμπι

σμοϋ, ό όπο'ίος διέρχεται βαθύτατη κρίση: 

«Ή Έλλάς, πού έχει- καί εlναι φυσικό νά έχει -lδι

αίτερην εύαισθησία γιά τήν τύχη τοv Όλυμπισμοv, προ

σεφέρθη νά βοηθήσει γιά τή σωτηρία του. Καί έπρότεινε, 

ώς γνωστόν, νά τελοvvται οί 'Ολυμπιακοί Άγώνες μονί

μως στήν 'Ελλάδα καί σέ περιοχή ούδέτερη πού νά έλέγ

χεται aπό τή ΔΟΕ. 

»Ή πρόταση τής 'Ελλάδος, δπως έτονίσθη εύθύς έξ 

aρχής, δέν ένεπνεύσθη οί5τε aπό σωβινισμό, οί5τε aπό 

dιφελιμισμό. Είναι μία προσφορά πρός τό lδεώδες τοv 

Όλυμπισμοv. Καί μόνο μέ τό πνεvμα αύτό θά πρέπει νά 

κριθεί. "Αλλωστε, μέ τήν έννοια αύτήν τήν έκρινε καί ή 

διεθνής κοινή γνώμη, πού τήν ύποδέχθηκε μέ ένθουσια

σμό. 

»'Ελπίζω δτι τόσο ή δική σας 'Επιτροπή, δσο καί τό 
Συνέδριο τής ΔΟΕ στό Μπάντεν-Μπάντεν, πού θά πάρει 

τήν τελική aπόφαση, θά δικαιώσουν τίς προσδοκίες δλων 

έκείνων, πού ένδιαφέρονται γιά τήν έξυγίανση καί τήν έπι
βίωση τής 'Ολυμπιακής Ίδέας». 
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'Η 'Επιτροπή, κατά τή διάρκεια τής παραμονής 

της στήν 'JΞλλάδα, εξέτασε επί τόπου τούς χώρους 

πού ε{χαν προταθεί γιά τήν τέλεση τών 'Αγώνων, 

προκειμένου νά έτοιμάσει τή σχετική εiσήγησή της 

πρός τήν ΔΟΕ. 

'Απαντώντας σέ ερώτηση δημοσιογράφων, ό Λ. 

Γκιραντοϋ τόνισε: 

«Είμαι έντυπωσιασμένος aπό τά μέρη πού είδαμε. Γιά 

τήν έπιλογή πού πρέπει νά κάνουμε εγινε τό καλύτερο δυ

νατόν. 'Έχουμε δλες τίς πληροφορίες πού χρειαζόμαστε 

γιά νά έργασθουμε . Ή 'Ελληνική 'Ολυμπιακή 'Επιτροπή 

μίiς βοήθησε πολύ. 'Από τίς έργασίες μας πιστεύω δτι θά 

ένισχυθεί τό 'Ολυμπιακό πνευμα. Μιλάω φυσικά κυρίως 

γιά τήν 'Ολυμπία, aφου γι' αuτό βρίσκομαι στήν 'Ελλά

δα· θά εχουμε έπιτύχει αν μεταφέρουμε δλες αuτές τίς έντυ

πώσεις μας στή Διεθνή 'Ολυμπιακή 'Επιτροπή. 

» 'Έχουμε ενα βαθύτατο θαυμασμό καί σεβασμό στήν 

προσωπικότητα του προέδρου τής Δημοκρατίας κ. Κων. 

Καραμανλή. Είναι ενας Ciνθρωπος τόσο σοβαρός πού δέν 

μπορεί νά κάνει πρόταση χωρίς νά τήν σκεφθεί πλήρως. 

'Από τήν πλευρά τής Διεθνους 'Ολυμπιακής 'Επιτροπής 

έκτιμήσαμε τίς προσπάθειες του προέδρου τής Δημοκρατί

ας κ . Κων . Καραμανλή σέ μία περίοδο πού πλήττεται ή 

' Ολυμπιακή 'Ιδέα . Μίiς ε κανε τήν τιμή νά μάς δεχθεί. Κα

τά τή συνάντησή μας, αναφέρθηκε στούς λόγους γιά τούς 

όποίους ε κανε τήν πρότασή του. ·Υπογράμμισε έπίσης δτι 

ή πρόταση αuτή δέν εχει οί5τε ωφελιμιστικό οί5τε σωβινι

στικό χαρακτήρα. Γίνεται γιά τήν διάσωση τών 'Ολυμπι

ακών 'Αγώνων». 

29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1980 

'Ο Κ. Καραμανλής μεταβαίνει στό Ναύπλιο, 

δπου παρίσταται στίς έορταστικές εκδηλώσεις γιά 

τήν aλωση τοϋ Παλαμηδίου· κατόπιν, επισκέπτεται 

τή Σπάρτη καί τήν Τρίπολη. 

Στό Ναύπλιο, απαντώντας στήν προσφώνηση τοϋ 

δημάρχου, ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας τόνισε: 

«Κύριε δήμαρχε, 

»Σίiς εύχαριστώ γιατί μέ τήν πρόσκλησή σας μου δώ

σατε τήν εύκαιρία νά εmσκεφθώ τήν πόλη σας καί νά επι

κοινωνήσω μέ τό λαό της. 

>Πό Ναύπλιο, εκτός aπό τή φυσική του όμορφιά, έχει 

ξεχωριστή θέση καί στήν ίστορία του τόπου μας. 'Υπήρξε 

ή πρώτη πρωτεύουσα τής χώρας καί συνέδεσε τό δνομά του 

μέ μεγάλα ίστορικά γεγονότα. 

»Άλλά καί σήμερα, μολονότι έπαυσε πρίν aπό πολλά 

χρόνια νά είναι ή πρωτεύουσα τής 'Ελλάδος, διατηρεί τήν 

aρχοντιά καί τήν εύγέvεια τής πρωτεύουσας. 

»Γιορτάζουμε αύριο, κύριε δήμαρχε, τήν πτώση του 

Παλαμηδιου, πού ύπήρξε σταθμός στόν aγώνα του έθνους 

γιά τήν ελευθερία του. 'Ένας σταθμός πού τόν παρέλαβε 

λαϊκή Μούσα καί τόν έκανε θρύλο. 

»'Η ίστορία του Ναυπλίου είναι μία σύνθεση aπο ήρω

ισμούς καί πάθη πολιτικά πού ώδήγησαν στή φυλάκιση 

του Κολοκοτρώνη καί του Μαυρομιχάλη καί τελικά στό 

δράμα του Καποδίστρια. Καί τήν ίστορία αύτή θά πρέπει 

νά τή μελετουν ολοι οί ~Ελληνες, γιά νά μήν λησμονουν 

τίς συμφορές στίς όποίες, κατά κανόνα, όδηγουν τά πάθη 

καί ή διχόνοια. Καί νά διδαχθουν πρό παντός οί νεώτεροι 

δτι θά πρέπει τή ζωτικότητα καί τούς ενθουσιασμούς των 

νά τούς διοχετεύουν σέ έργα δμορφα καί δημιουργικά καί 

δχι σέ δραστηριότητες aναρχικές, πού εμπνέονται aπό θε

ωρίες διεθνώς ξεπερασμένες. Καί αύτό χρειάζεται περισσό

τερο σήμερα, πού ή aνθρωπότης περνίi μία κρίσιμη περίο

δο καί τά προβλήματα τής χώρας, εσωτερικά καί εξωτερι

κά, επιβάλλουν όμοψυχία εθνική καί κοινωνική γαλήνη. 

»Σίiς εύχαριστώ, κύριε δήμαρχε, γιά τήν ύποδοχή τήν 

όποία μου επεφυλάξατε εσείς καί οί συμπολίτες σας. Καί 

σίiς βεβαιώ δτι θά διατηρήσω ζωηρή τήν aνάμνηση aπό 

τήν σημερινή μου επίσκεψη στό Ναύπλιο». 

Στή Σπάρτη, δεύτερο σταθμό τής περιοδείας του, 

δπου ανακηρύχθηκε επίτιμος δημότης, απαντώντας 

στό δήμαρχο τής πόλεως, σημείωσε: 

«Κύριε δήμαρχε, 

»Ήταν παλιά, έντονη καί δικαιολογημένη, ή επιθυμία 

μου νά ετμσκεφθώ τήν πόλη σας. Καί γιά λόγους συναι

σθηματικούς, aλλά καί διότι μέ γοητεύει τό αύστηρό καί 

συγχρόνως ήρεμο τοπίο τής Σπάρτης. 'Α γαπώ τόσο τήν 

Σπάρτη d5στε, άν μπορουσα, θά έμενα μόνιμα μαζί σας. 

»Ή Σπάρτη είναι κληρονόμος ένός ενδόξου παρελθόν

τος. Ή θέση της στήν έλληνική ίστορία είναι παράλληλη 

καί ίσότιμη μέ τή θέση τής 'Αθήνας. Μέ τή διαφορά δτι ή 

μέν πρώτη έδωσε προτεραιότητα στήν αύστηρή καί εύνο

μούμενη πολιτεία, ενώ ή δεύτερη στήν τέχνη καί τή φιλο

σοφία, πολιτική καί ι]θική. Ή πρώτη έκανε πολίτες πει

θαρχημένους, ενώ ή δεύτερη πολίτες ελεύθερους μέχρις 

ύπερβολής. Γι' αύτό καί, ενώ ή πρώτη είχε επί αίώνες 

πολίτευμα σταθερό, ή δεύτερη έζησε μέσα σέ μιά συνεχή 

aστάθεια. 

»Χαρακτηριστικό είναι τό γεγονός δτι ό Πλάτων, μο

λονότι ήταν 'Αθηναίος καί φιλόσοφος, εθαύμαζε τό πολί

τευμα τής Σπάρτης γι ' αύτό καί ελέχθη κάποτε δτι ήταν 
ενας Σπαρτιάτης εξόριστος στήν 'Αθήνα. 

»Στήν εποχή μας, κύριε δήμαρχε, πού οί δημοκρατικοί 

θεσμοί δοκιμάζονται, aλλου aπό τήν κατάχρηση τής ελευ

θερίας καί aλλου aπό τήν κατάργηση τής εξουσίας, θά 
πρέπει, άν θέλουμε νά σώσουμε τήν δημοκρατία, νά συνδυά

σουμε τήν ελευθερία μέ τήν πειθαρχία. Θά πρέπει μέ άλλα 

λόγια ή συμπεριφορά μας, ώς πολιτών, νά επηρεάζεται καί 

aπό τό σπαρτιατικό πνευμα. Καί άν θέλουμε νά έχουμε 

aσφάλεια καί πρόοδο, θά πρέπει τό πνεύμα τής εύκολίας, 

πού διέπει τήν εθνική μας ζωή, νά τό aντικαταστήσει τό 

αί'σθημα τl?υ καθήκοντος». 

Τερματίζοντας τήν περιοδεία του στήν Πελοπόν

νησο, ό Κ. Καραμανλής επισκέπτεται τήν έπομένη, 

lη Δεκεμβρίου, τήν Τρίπολη, δπου, απευθυνόμενος 

καί πάλι στό δήμαρχο, θά πεί: 

«Κύριε δήμαρχε, 

»Σίiς εύχαριστώ γιά τά φιλόφρονα λόγια μέ τά όποία μέ 

ύποδέχεσθε. Μπορώ νά σίiς βεβαιώσω δτι επιθυμία μου 

είναι νά συμβολίζω τήν ένότητα τών 'Ελλήνων δχι μόνο 
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τυπικά άλλά καί ουσιαστικά. Θά κάνω δέ δ, τι μπορώ γιά νά 

εκπληρώσω αvτήν τήν άποστολή μου καί νά δικαιώσω τίς 

προσδοκίες σας. 

» 'Όλο τόν καιρό πού βρισκόμουνα στή Γαλλία, κύριε 

δήμαρχε, δένε{ χα παρά μία επιθυμία. Νά επιστρέψω στήν 

πατρίδα μου, νά lδιωτεύσω καί νά γυρίσω τήν 'Ελλάδα άπό 

τή μιά ι'iκρη στήν ι'iλλη. 

Ι>Οί εξελίξεις όμως τής εθνικής μας ζωής μέ ύποχρέω

σαν νά aκολουθήσω εντελώς διάφορο δρόμο. 

;;Οι' δραματικές περιστάσεις, κάτω aπό τίς δποίες εκλή

θην νά ύπηρετήσω τή χώρα, δέν μου επέτρεπαν νά aρνηθώ 

τίς ύπηρεσίες μου. "Οπως καί τά κρίσιμα προβλήματα, 

εσωτερικά καί εξωτερικά, πού κληρονόμησα aπό τή δι

κτατορία, δέν μου επέτρεψαν νά περιοδεύσω, όπως τό επι

θυμουσα, τήν 'Ελλάδα. 

;;Γι ' αvτό, κύριε δήμαρχε, αlσθάνομαι lδιαίτερη χαρά 
σήμερα πού, ύστερα aπό πολλά χρόνια, επισκέπτομαι τήν 

Τρίπολη. Μιά πόλη πού πρωτοστάτησε, μαζί μέ όλη τήν 

Πελοπόννησο, στόν άγώνα τής ελευθερίας- καί πού ζεί καί 

εμπνέεται, έκτοτε, aπό τίς εθνικές μας παραδόσεις, πού 
ε{ναι καί παραδόσεις lδικές της. 

;; Ή παρουσία μου σήμερα στήν ι'στορική σας πόλη 
ύπαγορεύθηκε aπό χρέος εθνικό. 'Οφείλεται όμως καί 

στήν επιθυμία μου νά πάρω ι'iμεση επαφή μέ τό λαό της. 

Νά ενημερωθώ γιά τά προβλήματά του καί νά βοηθήσω, 

στήν έκταση πού μπορώ, στήν επίλυσή τους;;. 

4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1980 

·Ο Κ. Καραμανλής εχει συνεργασία μέ τόν πρω

θυπουργό, εuθύς μετά τήν επιστροφή του άπό τό 

Λουξεμβοuργο, δπου, μαζί μέ τόν ύπουργό 'Εξωτε

ρικών, Κ. Μητσοτάκη, είχε παρακολουθήσει τή 

σύνοδο κορυφής της ΕΟΚ ενόψει της πλήρους εντά

ξεως της 'Ελλάδος, τήν 1 η 'Ιανουαρίου. 

8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1980 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχτηκε τόν πρωθυπουργό 

της Βαυαρίας, Φ.-Γ. Στράους, ό όποίος πραγματοποί

ησε διήμερη άνεπίσημη επίσκεψη στήν 'Αθήνα, 

προκειμένου νά παραστεί στά εγκαίνια τοu Μουσεί

ου της Πόλεως τών 'Αθηνών πού ύπfϊρξε καί ή πρώ

τη κατοικία του 'Όθωνα. 

Μετά τήν επάνοδό του στή Γερμανία, ό Γ. Στρά

ους θά άποστείλει στόν 'Έλληνα πρόεδρο τήν άκό

λουθη ευχαριστήρια επιστολή: 

«Κύριε πρόεδρε, 

»Σiiς εlμαι ευγνώμων εκ καρδίας γιά τή φιλική ύποδοχή 

καί τήν εγκάρδια φιλοξενία, πού βίωσα κατά τήν παραμο

νή μου στήν ' Αθήνα εξ αφορμής τών εγκαινίων τοu Μου

σείου τοi) βασιλέως 'Όθωνος. 

»'Η ανοικτή καί φιλική συνομιλία μαζί σας πιστοποί

ησε τήν πεποίθησή μου δτι ή χώρα σας ώς μέλος τοi) 

ΝΑΤΟ καί νεοενταχθέν μέλος στήν Ευρωπαϊκή Κοινότητα 

θά αποτελέσει αξιόλογο ερεισμα τοi) ελευθέρου κόσμου. 

»'Η εκθεση αναμνηστικών εκθεμάτων από τούς χρό-

νους κατά τούς όποίους ό αρχαίος πολιτισμένος λαός τών 

'Ελλήνων αποκτοi)σε κατόπιν αγώνων τήν ελευθερία του 

καί επανεύρισκε τό δρόμο του πρός τήν Ευρώπη αποδεικνύ

ει τόν παραδοσιακά στενό σύνδεσμο μεταξύ τfjς 'Ελλάδος 

καί τής Βαυαρίας. 

»Σiiς εϋχομαι, αξιότιμε κύριε πρόεδρε, γιά τό ύψηλό 
λειτούργημά σας καί στόν καινούργιο χρόνο ύγεία, δύνα

μη καί τήν ευλογία τοu Θεοu. Στόν έλληνικό λαό, γιά 

τόν όποίο τό νέο ετος 1981 άνοίγει μιά νέα σελίδα στό 
βιβλίο τής κοινής μας ίστορίας, εϋχομαι ενα ευτυχισμένο 

μέλλον, μέσα στό όποίο νά αναπτυχθεί μέ εiρήνη καί ελευ

θερία»17. 

12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1980 

' Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας συνεργάζεται μέ 

τόν ύπουργό Γεωργίας, Α. Κανελλόπουλο. Δημοσιο

γραφικές πληροφορίες &νέφεραν δτι ή συνάντηση 
σχετιζόταν μέ τήν εμπλοκή πού είχε παρουσιαστεί 

στίς έλληνοκοινοτικές διαπραγματείJσεις σχετικά μέ 

τά άγροτικά προϊόντα. 

Σχετικά, στίς 16 Δεκεμβρίου, ό Κ. Καραμανλής 

θά δεχτεί τόν ύπουργό άρμόδιο γιά θέματα ΕΟΚ, Γ. 

Κοντογεώργη. · 

16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1980 

Ό Κ. Καραμανλής συναντάται καί εχει συ

νεργαcrία, στό Προεδρικό Μέγαρο, μέ τό γενικό 
γραμματέα τοu Συμβουλίου της Εuρώπης, Φράντς 

Κάρασεκ, ό όποίος είναι, επίσης, μέλος τοu Διοι

κητικοt Συμβουλίου τοu Εuρωπαϊκοu Πολιτιστικοu 
Κέντρου Δελφών. Στή συνάντηση ήταν παρών καί ό 

ύπουργός Πολιτισμοu καί 'Επιστημών, Α. 'Ανδρια

νόπουλος. 

'Αμέσως μετά τή συνάντηση, τό νέο Διοικητικό 

Συμβούλιο τοu Δελφικοu Κέντρου ενημέρωσε τόν 

πρόεδρο της Δημοκρατίας γιά τή δραστηριότητα καί 

τούς στόχους του Κέντρου, βραχυπρόθεσμους καί 

μακροπρόθεσμους. ΌΚ. Καραμανληςεξέφρασετήν 

πεποίθησή του δτι τό Δελφικό Κέντρο είναι δυνατό 

νά καταστεί θεσμός πού θά εκφράζει τά ιδεώδη, τίς 

πολιτιστικές άξίες, άκόμη καί τούς προβληματι
σμούς της σύγχρονης Εuρώπης: 

«Προκειμένου vά επιτευχθεί δ στόχος αυτος, ε{vαι 

aνάγκη, σέ συνεργασία μέ τούς Εvρωπαίους, νά προσδιο

ρισθουν οί σκοποί του Κέντρου, νά καθορισθουν τά μέσα 

γιά τήν ύλοποίηση τών σκοπών αvτών, καί νά μελετηθουν 

οί aνάγκες τή(; λειτουργίας του, ώστε νά καταστεί δ πόλος 

έλξεως τών πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Συμβουλίου 
τής Εvρώπης;;. 

'Ο Φράντς Κάρασεκ άνέλαβε νά μεταφέρει τίς 

άπόψεις του άρχηγοu του έλληνικοu Κράτους στήν 

προσεχή Κοινοβουλευτική Συνέλευση τοu Συμβου

λίου της Εuρώπης. 
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19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1980 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται σέ συνεργασία τόν 

πρωθυπουργό, ό όποίος τόν ένημερώνει γιά τή γενι

κή κατάσταση τής χώρας. 

20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1980 

Ό Κ. Καραμανλής αποστέλλει συλλυπητήριο 

τηλεγράφημα στό Σοβιετικό πρόεδρο, Λ. Μπρέζνιεφ, 

γιά τό θάνατο του πρώην πρωθυπουργοί), Α. Κοσύγ

κιν. 

24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1980 

Μέ τήν ευκαιρία των έορτων των Χριστουγέννων 

καί του Νέου 'Έτους ό Κ. Καραμανλής απευθύνει 

πρός τόν απόδημο 'Ελληνισμό τό ακόλουθο μήνυμα: 

«Αύτές τίς μέρες μέ συγκίνηση στρέφεται σ' εσaς ή 

σκέψη μας· δπως καί ή δική σας σκέψη μέ νοσταλγία στρέ

φεται στήν πατρίδα. 

»'Όπου κι dν βρίσκεσθε, εύχομαι τό μήνυμά μου αί)τό 

νά φθάσει όiς εσaς. Γιά νά γνωρίζετε πώς δλοι εμείς εδώ 

παρακολουθούμε aπό κοντά τούς μόχθους καί τήν προκο

πή σας. Καί πώς καμαρώνουμε γιά τίς καθημερινές κατα

κτήσεις σας σ' δλους τούς στίβους. Κατακτήσεις μέ τίς 

όποίες άπλώνετε τά σύνορα αύτού τού μικρού τόπου, κά

νοντας τήν Έλλάδα σεβαστή σ' δλο τόν κόσμο. 

»Μπορείτε δμως κι εσείς νά καμαρώνετε γιά τόν τόπο 

τijς καταγωγής σας. ΝΟχι μόνο για τήν μοναδικότητα τού 

νά είσαι 'Έλληνας. Άλλά καί γιατί ή Έλλάδα, παρά τίς 

δύσκολες στιγμές πού περνii ό κόσμος, προκόβει τόσο, 
όiστε νά γίνεται σήμερα μέλος iσότιμο τijς εvρωπαϊκijς οi

κογένειας. Κι εσείς, ~Ελληνες ξενητεμένοι, μπορείτε κα

λύτερα ίσως &π ' δλους νά εκτιμήσετε τή σημασία αvτού 

τού γεγονότος. 

»Εύχομαι νά συνεχίσετε μέ τήν ίδια επιθυμία τούς εvγε

νικούς &γώνες σας. Εύχομαι ποτέ νά μ ή ξεχνiiτε τήν Έλλά
δα, δπως κι εκείνη δέν σiiς ξεχνii. 

ιιΕύχομαι, τέλος, σέ δλους σας Καλή Χρονιά μέ ύγεία 

καί εvημερίαιι. 

31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1980 

Μέ τήν ευκαιρία τοu Νέου 'Έτους, ό Κ. Καρα

μανλής απευθύνει διάγγελμα πρός τόν έλληνικό λαό: 

«Μέ τήν εvκαιρία τού καινούργιου χρόνου πού διαδέχε
ται σέ λίγο τόν παλιό aπευθύνω πρός δλους σας εγκάρδιες 

εύχές. Εvχές γιά τήν προσωπική καί οiκογενειακή σας εύ

τυχία καί γιά τήν επαyrελματική σας προκοπή. 

ιΠίς εύχές δμως αvτές οφείλω iδιαίτερα εφέτος νά τίς 

συνοδεύσω καί μέ όρισμένες παραινέσεις, πού μπορούν, aν 

συνειδητοποιηθοvν, νά μεταβάλουν τίς εvχές αύτές σέ 

πραγματικότητα. Γι , αvτό καί θά σiiς παρακαλέσω νά 

προσέξετε iδιαίτερα αvτά πού θά σiiς πώ. 

ιι Ή εφετεινή Πρωτοχρονιά δέν είναι tνα άπλό χρονικό 

όρόσημο. Συνδέεται μέ tvα μεγάλο ίστορικό γιά την Έλλά

δα γεγονός. 

ιιΜπαίνουμε aπό αύριο τό πρωί όριστικά καί επίσημα 

στήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα. Γινόμαστε μέλη μιiiς μεγά

λης οiκογένειας, πού aσφαλώς θά εξελιχθεί σέ μιά μεγάλη 

δύναμη πολιτική καί οiκονομική. 

ιιτίς σκέψεις μου γιά τήν σημασία τijς εντάξεώς μας 
στήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα είχα τήν εύκαιρία νά τίς εκθέ

σω κατ' επανάληψη στό παρελθόν. Θά τίς επαναλάβω 

δμως εν συντομία καί σήμερα, γιατί επιθυμώ νά γίνουν 

συνείδηση δλων τών Έλλήνων. 

)) ~σπως γνωρίζετε, 'τήν ένταξή μας δέν τήν επεζήτησε ή 
Εύρωπαϊκή Κοινότητα. Τήν επεζητήσαμε εμείς, γιατί aπο

τελούσε μιά πάγια εθνική επιδίωξη, πού υίοθετήθηκε πρίν 
aπό είκοσι περίπου χρόνια aπό δλα τά κόμματα τijς χώρας. 

ιΠά πλεονεκτήματα πού μiiς προσφέρει ή ένταξή μας 

στήν Εvρωπαϊκή Κοινότητα είναι γνωστά. Είναι πολιτικά 

καί οiκονομικά. Τά μέν πολιτικά συνίστανται στήν ενί

σχυση τijς εθνικής μας &νεξαρτησίας καί τών δημοκρατι

κών μας θεσμών. Κι αύτό γιατί μέ τήν ένταξή μας στήν 
εvρωπαϊκή οiκογένεια, ή Έλλάς γίνεται iσότιμη μέ τίς 

μεγάλες εύρωπαϊκές χώρες, aφοί] θά έχει iσοδύναμη ψήφο 

μέ αύτές. Καί θά μετέχει μέ τόν τρόπο αvτό στά κέντρα 

aποφάσεων, πού επηρεάζουν καί τήν δική μας τύχη, aντί 

νά εύρίσκεται, σάν χώρα μικρή καί aπομονωμένη, στά πε

ριθώρια τijς διεθνοvς ζωijς. Θά βγούμε δηλαδή μέ τήν έν

ταξή μας aπό τήν αiώνια aπομόνωσή μας καί θά aπαλλα
γούμε aπό τήν &νάγκη νά αναζητούμε προστάτες καί κηδε

μόνες. 

ιιΚι αvτή &κριβώς είναι ή μεγάλη &λλαγή πού σημειώ

νεται στήν πορεία καί, θά έλεγα, στή μοίρα τού έθνους. Κι 

αvτό &κριβώς είναι εκείνο πού θά πρέπει νά εκτιμηθεί πάνω 

&π, δλα κι aπό δλους. 

ιιΤά δέ οiκονομικά πλεονεκτήματα συνίστανται στήν 

επιτάχυνση τijς οiκονομικijς καί κοινωνικής &ναπτύξεως 

τijς χώρας. Γιατί μέ τήν ένταξή μας θά μiiς δοθούν οί δυνα

τότητες, &λλά καί τά μέσα τά οiκονομικά, γιά νά &νεβά

σουμε τό βιοτικό επίπεδο τού λαού μας, iδία δέ τών &γρο

τών καί τών εργαζομένων. Καί νά γεφυρώσουμε σταδιακά 

τό άνοιγμα αναπτύξεως πού μiiς χωρίζει aπό τίς πιό προη

γμένες χώρες τijς Εύρώπης. 

»Είναι βέβαια aτυχής ή σύμπτωση δτι ή ένταξή μας 
στήν Κοινότητα πραγματοποιείται σέ μιά στιγμή πού όλό

κληρος ό κόσμος, καί iδιαίτερα ή Εvρώπη, διέρχεται βα

θειά καί πολύμορφη κρίση. 

»'Αλλά είναι βέβαιο δτι θά είμασταν πολύ χειρότερα, 

dν μέναμε μόνοι μέσα σ' αvτή τήν παγκόσμια κρίση, πού 

προκαλεί σέ δλους έντονες aνησυχίες καί δέν επιτρέπει σέ 

κανένα λαό νά αiσθάνεται aσφαλής. 

ιΠά dιφελήματα βέβαια αvτά, πολιτικά καί οiκονομικά, 

πού &ναμένομε aπό τήν ένταξή μας στήν Εvρωπαϊκή Κοινό

τητα, δέν θά τά aποκτήσουμε αυτόματα καί χωρίς κόπους 

καί θυσίες. 'Αντίθετα, θά χρειασθεί συνεχής καί επίμονη 

πρ'οσπάθεια, γιά νά προσαρμόσαμε όχι μόνο τήν δομή τijς 
οiκονομίας μας, &λλά καί τήν νοοτροπία μας στή νέα κατά

σταση πού θά δημιουργηθεί. 

ιι 'Ελληνίδες, 'Έλληνες, 

ιι 'Όπως γνωρίζετε, aπό διετίας περίπου ή ενεργειακή 

κρίση, πού εξελίχθηκε σέ παγκόσμια κρίση οiκονομική, 

όδήγησε σέ aποδιοργάνωση οiκονομική καί πολιτική τόν 

κόσμο. Καί ή κρίση αύτή δέν μπορούσε παρά νά επηρεάσει 
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καί τήν δική μας οiκονομία καί νά μiiς δημιουργήσει δύ

σκολα προβλήματα. 'Η aγνόηση τής πραγματικότητας αv

τής θ' aποτελούσε έπικίνδυνη aφέλεια, ή καί ύποκρισία. 

»Γιά νά aντιμετωπίσουμε τήν κρίση αvτή, θά χρειασθεί 

νά ύποβληθοvμε σέ όρισμένες θυσίες. Θά χρειασθεί νά 

ύποτάξουμε στό γενικό τό προσωπικό καί τό ταξικό μας 

συμφέρον. Θά χρειασθεί, παράλληλα μέ τά δικαιώματά 

μας, νά συνειδητοποιήσουμε καί τίς ύποχρεώσεις μας 

έναντι τής Πολιτείας καί τοv κοινωνικού συνόλου. Γιατί 

θά πρέπει νά καταλάβουμε ότι μόνο μέσα σέ μιά εvημεροv

σα καί εvνομουμένη Πολιτεία μπορούν καί οι' πολίτες νά 

εvημεροvν. Θά χρειασθεί, τέλος, νά περιορίσουμε λογικά 

καί aνώδυνα τίς aνάγκες μας, γιά νά aποφύγουμε οδυνηρές 

στερήσεις στό μέλλον. Καί αvτό θά τό έπιτύχουμε άν συμ

μορφωθούμε μέ όρισμένες κλασικές καί aλάθητες οiκονο

μικές aρχές, πού εlναι iσχυρότερες aπΦ όλες τίς οΙκονομι
κές θεωρίες. Νά δουλεύουμε δηλαδή περισσότερο καί νά 

ξοδεύουμε λιγότερα aπό όσα κερδίζουμε. 
» 'Αλλά πρό παντός θά χρειασθεί σύμπνοια έθνική καί 

κοινωνική γαλήνη. Γιατί οί πολιτικές οξύτητες καί οίκοι

νωνικές αναταραχές όδηγοvν κατά κανόνα σέ οδυνηρές 

περιπέτειες. Ε{ναι καιρός, συνεπώς, νά καταλάβουμε ότι 

δέν ε{ναι δυνατόν νά λύσουμε τά προβλήματά μας μέ έκδη

λώσεις aναρχικές καί aπεργιακέι?Κινητοποιήσεις, ΠΟύ Πή

ραν δυστυχώς τόν τελευταίο καιρό μορφή καί έκταση έπι

δημική. 'Αντίθετα, θά τά καταστήσουμε οξύτερα, όπως τά 

κατέστησαν οξύτερα όλες οί χώρες έκείνες πού δοκιμάζον
ται σήμερα aπό πολιτικές καί κοινωνικές αναταραχές. Τά 

παραδείγματα πού μiiς προσφέρει ή διεθνής ζωή γιά μίμη

ση ή καί aποφυγή, ε{ναι πολλά. 'Από τήν έκλογή πού θά 

κάνουμε, θά έξαρτηθεί τό μέλλον μας. Γιατί, όπως ε{πε 
Ξνας φιλόσοφος, τό μέλλον του λαοv ε{ναι &βέβαιο, γιατί 

έξαρτiiται aπό αvτόν τόν !δω. 

>>'Υπάρχουν, aγαπητοί μου, πολλά θέματα, πάνω στά 

όποία μπορούμε νά διαφοροποιούμαστε καί vά aντιδικού

με. 'Οφείλουμε όμως vά συμφωνούμε ή τουλάχιστον νά 

μήν aντιδικούμε σέ θέματα πού έχουν άμεση σχέση μέ τήν 

γαλήνη καί τήν πρόοδο αvτοv τοv τόπου. Καί τά πιό έπί

καιρα aπό αvτά εlναι ή aσφάλεια τής χώρας, ή Παιδεία 

γενικά, ό πληθωρισμός καί τέλος ή βία, πού έκανε τελευ

ταία τήν έμφάνισή της καί στήν χώρα μας καί πού πρέπει 

νά κτυπηθεί σκληρά καί aπό όλους μας. 

>>Δέν νομίζω ότι χρειάζεται νά έπιμείνω περισσότερο 

στίς παραινέσεις μου. Γιατί τό σωστό τό ξέρουμε όλοι. 
Ξέρουμε όλοι τά α!τια πού προκαλούν τίς δυσχέρειες πού 

aντιμετωπίζουμε τόν τελυταίο καιρό. 'Όπως ξέρουμε ότι ή 

θεραπεία τους έξαρτiiται σέ μεγάλο βαθμό aπό έμiiς τούς 

!διους. 'Εκείνο πού μiiς χρειάζεται ε{ναι ή βούληση νά 

πράξουμε τό σωστό καί τό θάρρος νά aναδεχθοvμε τίς εvθύ
νες μας, aντί νά βάλλουμε κατά τής Πολιτείας καί νά βλά

πτουμε τόν τόπο. Γιατί ό τόπος αvτός δέν aνήκει στήν 

έκάστοτε Κυβέρνηση, dλλά σέ σiiς καί στά παιδιά σας. Κι 

αvτό θά πρέπει έπί τέλους νά τό καταλάβουμε όλοι. 

» . 'Ελληνίδες, "Ελληνες, 

»Οί δυσχέρειες πού μαζί μέ όλο τόν κόσμο aντιμετωπί

ζουμε κι έμείς, aποτελούν πρόκληση γιά τήν έθνική μας 

φιλοτιμία καί τίς προσωπικές μας aρετές. v Α ν τίς έπιστρα

τεύσουμε, μπορεί ό Καινούργιος Χρόνος νά ε{ναι καλύτε
ρος aπό τόν παλιό. 

»'Όπως είπα καί άλλοτε, πιστεύω βαθύτατα πώς ό εvλο

γημένος αvτός τόπος μπορεί νά εvημερήσει. Καί κάτι πε

ρισσότερο. Μπορεί νά γίνει παράδειγμα γιά πολλούς άλ

λους λαούς. Φθάνει νά τό θελήσουμε. Φθάνει νά παραμερί

σουμε τά μικρά καί νά aποβλέψουμε στά μεγάλα· καί aπό 

τό παρόν, νά σκεπτόμαστε περισσότερο τό μέλλον». 

31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1980 

Δίνεται στή δημοσιότητα μήνυμα του Κ. Καρα

μανλή πρός τόν έλληνικό λαό γιά τήν έπίσημη εντα

ξη, aπό τήν έπο μένη, τής 'Ελλάδος στήν ΕΟΚ, ώς 

πλήρους μέλους: 

«'Ελληνίδες, 'Έλληνες, 

»Μέ μεγάλη συγκίνηση aπευθύνομαι aπόψε σέ σiiς, τήν 

παραμονή μιiiς ίστορικής ήμέρας γιά τόν έλληνικό λαό. 

»'Από αύριο γίνεται πραγματικότης ή έπιδίωξη τής 

πολιτικής μιiiς εiκοσαετίας γιά τήν ένταξη τής χώρας μας 
στήν οiκογένεια τών δυτικοευρωπαϊκών λαών. 'Από τήν 

Jη 'Ιανουαρίου 1981 ή Έλλάς ξανασυνδέει τίς τύχες της 
μέ τίς άλλες χώρες τής Εvρώπης, aπό τίς όποίες έπί πολ

λούς αiώνες εlχε aποκοπεί. Ή Έλλάς ξαναβρίσκει τή θέ

ση της στήν Εvρώπη, μέ τήν όποία συνδέεται ίστορικά καί 

πολιτιστικά καί έχει κοινά συμφέροντα καί κοινούς στό

χους. 

» Ό εvρωπαϊκός πολιτισμός έχει τίς ρίζες του στόν 

κλασικό έλληνικό πολιτισμό, πού του προσέφερε τήν iδέα 

τής aλήθειας, τής ομορφιάς, τής έλευθερίας καί του σεβα

σμού τοv aτόμου. 'Ακόμη καί τό όνομα Εvρώπη εlναι έλ

ληνικό. Ή Έλλάς, μέ τήν ένταξή της στήν Εvρώπη ξανα
γυρίζει σ' Ξνα γνώριμο περιβάλλον καί ξαναβρίσκει τή 

θέση πού τής aνήκει. 

»'Αλλά δέν είναι μόνο ίστορικοί καί πολιτιστικοί οι' 

λόγοι πού έπιβάλλουν τήν ένταξή μας στήν Εvρωπαϊκή 
Κοινότητα. Τήν κάνουν έπιβεβλημένη καί iσχυρότατοι οi

κονομικοί καί πολιτικοί λόγοι. Ή οiκονομική aνάπτυξη 

τής χώρας μας έχει έπιτύχει κατά τά τελευταία ε!κοσι πέντε 

έτη ύψηλούς ρυθμούς αναπτύξεως. Γιά νά μπορέσει όμως 

νά συνεχίσει τήν ταχύρρυθμη οiκονομική της aνάπτυξη 
καί νά βελτιώσει συνεχώς τό βιοτικό έπίπεδο τοv έλληνι

κοv λαοv, χρειάζεται νέες έπενδύσεις στή γεωργία καί τή 

βιομηχανία, νέα τεχνολογία, βελτίωση τής παραγωγικότη

τας καί αύξηση τής παραγωγής. Οί στόχοι όμως αvτοί 

μπορούν νά έπιτευχθοvν μόνο aπό aνταγωνιστικές μονάδες 

πού νά έχουν τήν δυνατότητα νά διαθέτουν τήν παραγωγή 

τους. Τή δυνατότητα όμως αvτή δέν μπορεί νά τή δώσει ή 

μικρή έλληνική aγορά. 

» Ύπό τίς σημερινές συνθήκες μόνο ή Κοινή 'Αγορά, 
μέσα στήν όποία κυκλοφορούν έλεύθερα, χωρίς περιορι

σμούς καί έπιβαρύνσεις τά γεωργικά καί βιομηχανικά aγα

θά, μπορεί ν' aπορροφήσει τήν παραγωγή μας. Ώς μέλη 

τής Εvρωπαϊκής Κοινότητας θά έχουμε aκόμα τήν δυνατό
τητα νά εiσάγουμε προηγμένη τεχνολογία καί κεφάλαια 

iδιωτικά καί κοινοτικά, πού θά μiiς βοηθήσουν νά aξιο
ποιήσουμε τίς παραγωγικές μας δυνατότητες. Γι' αvτό ή 

οiκονομική μας πρόοδος εlναι συνδεδεμένη μέ τήν Κοινή 

Εvρωπαϊκή 'Αγορά. 

»'Εκτός όμως aπό τούς λόγους αvτούς, καί πολιτικοί 
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λόγοι κάνουν επιβεβλημένη τήν &νταξή μας. Ή Ευρώπη 

προχωρεί ίσως βραδέως, άλλά σταθερά, όχι μόνο πρός τήν 

οΙκονομική άλλά καί στήν πολιτική ένοποίηση. Πιστεύω 

ότι η δημιουργία τfίς 'Ηνωμένης Ευρώπης εlναι τό σημαν

τικότερο γεγονός στήν ίστορία τfίς Ευρώπης. Ή Ευρώπη, 

μόνο άν ένωθεi, θά μπορέσει νά Ισχυροποιήσει τή θέση της 

στήν παγκόσμια σκηνή καί νά δυναμώσει τή φωνή της. 

Μόνο τότε θά μπορέσει νά παίξει lναν ίστορικό εξισορρο
πητικό ρόλο στίς παγκόσμιες ύποθέσεις, νά περιφρουρή

σει τήν παγκόσμια εΙρήνη καί νά εξασφαλίσει τήν ευημε

ρία τών ευρωπαϊκών λαών. 

»Πιστεύω ότι τό μέλλον τfίς 'Ελλάδος βρίσκεται στήν 

'Ηνωμένη Ευρώπη. Ή &γκαιρη συμμετοχή μας στίς δια

δικασίες τijς πολιτικfίς καί οlκονομικijς ένοποιήσεως τfίς 

Ευρώπης θά μiiς δώσει τή δύναμη νά ύποστηρίξουμε 
άσφαλέστερα τήν έθνική μας άνεξαρτησία καί τά έθνικά 

μας συμφέροντα. Γιατί, όσο πιό Ισχυρή εlναι η 'Ηνωμένη 

Ευρώπη, στήν δποία καί μείς θά συμμετέχουμε, τόσο πιό 

Ισχυρή θά εlναι καί η φωνή τfίς 'Ελλάδος στήν ύποστήρι

ξη τών έθνικών συμφερόντων. 

»'Ελληνίδες, "Ελληνες, 

»Πρέπει νά εlστε βέβαιοι ότι μέ τήν &νταξή μας στήν 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα εξασφαλίζουμε τήν οΙκονομική μας 

πρόοδο, τήν κοινωνική Ισορροπία καί γαλήνη, τή δημο

κρατία καί τήν έθνική μας άνεξαρτησία. 
»Άλλά δέν πρέπει νά ύποτιμούμε τήν προσπάθεια πού 

πρέπει όλοι, Κράτος καί πολίται, νά καταβάλουμε, γιά νά 

επιτύχουμε όλα τά πλεονεκτήματα πού περιμένουμε άπό 

τήν &νταξη καί νά επωφεληθούμε άπό τίς δυνατότητες πού 

αυτή μiiς προσφέρει. 

»VΑν μέχρι σήμερα περνούσαμε τήν περίοδο τfίς προ

σπάθειας καί τfίς προετοιμασίας γιά τήν &νταξη, τώρα άρ

χίζει μιά νέα περίοδος έντατικfίς καί σκληρfίς έργασίας 

γιά τήν προσαρμογή στό νέο περιβάλλον, μέσα στό δποίο 

θά πρέπει νά ζούμε καί νά άναπτύξουμε τίς δραστηριότητές 

μας. Πρέπει νά επιτύχουμε στήν μοναδική προσπάθεια, νά 

φθάσουμε όσο γίνεται πιό γρήγορα τίς άλλες χώρες τijς 

Ευρωπαϊκfίς Κοινότητος. Καί δέν πρέπει νά παραγνωρί
σουμε ότι η προσπάθεια αυτή γίνεται πιό δύσκολη άπό τό 

γεγονός ότι εlσερχόμεθα στήν Ευρώπη σέ μιά έποχή πού η 

ίδια, άλλά καί δ ύπόλοιπος κόσμος, περνάει μιά οΙκονομι

κή κρίση, πού τή χαρακτηρίζει ύψηλή άνεργία καί πληθω

ρισμός, &λλειψη επενδύσεων καί χαμηλός ρυθμός οlκονο

μικfίς άναπτύξεως fί καί στασιμότης. 

)) Ή χώρα μας, ύστερα άπό πολλούς αΙώνες, βρίσκεται 
μπροστά στή μεγαλύτερη ευκαιρία πού παρουσιάζεται γιά 

ν' άλλάξει τό μέλλον της. 
)) v Α ν όλοι έργασθούμε μέ συνέπεια καί σοβαρότητα, άν 

όλοι προσπαθήσουμε ένωμένοι καί μέ συναίσθηση τών ευ

θυνών μας, σέ μερικά χρόνια μπορεί νά &χει άλλάξει η όψη 

τfίς 'Ελλάδος. Μπορεί η χώρα μας ν' άποτελεί μιά όαση 

ευημερίας, εΙρήνης καί γαλήνης καί δ έλληνικός λαός νά 

έχει κατακτήσει μιά ζωή πού θά άξίζει νά τή ζεί. Καί αυτή 

εlναι η πραγματική άλλαγή πού προσφέρέι η ενταξή μας 
στήν Ευρωπαϊκή Κοινότητωf. 

Τήν ίδια ή μέρα, ό πρόεδρος τής 'Ελληνικής Δη

μοκρατίας άπευθύνει τό άκόλουθο μήνυμα πρός τούς 

άρχηγούς των χωρών-μελών τής ΕΟΚ: 

«'Από αύριο η 'Ελλάς γίνεται τό δέκατο μέλος τfίς 

Ευρωπαϊκfίς Κοινότητας. Ή ημέρα αυτή εlναι ίστορική 

γιά τήν χώρα μου, γιατί μέ τήν ενταξή της άνοίγει ενα 
καινούργιο κεφάλαιο στήν μακραίωνη ίστορία της. 

)fΕlμαι βέβαιος ότι στά πλαίσια τfίς Κοινότητας οί λαοί 

μας θά καταστήσουν στενότερη καί γονιμότερη τήν συ

νεργασία τους. 

))Πιστεύω, έξάλλου, ότι θά &χουν τήν ευκαιρία νά άγω

νισθούν μαζί μέ τούς άλλους έταίρους των γιά τήν δλοκλή

ρωση τfίς οΙκοδομήσεως τfίς Ευρώπης. 'Ολοκλήρωση πού 

θά τούς επιτρέψει, έκτός τών άλλων, νά διαφυλάξουν τίς 
άξίες έκείνες πού άποτελούν τήν κοινή κληρονομία μάς 
καί τό θεμέλιο τού ευρωπαϊκού πολιτισμού)). 

Ειδικότερα, σέ έπιστολή του πρός τό Γάλλο πρό

εδρο, Β . Ζισκάρ ντ' Έσταίν, ό Κ. Καραμανλής άνέ

φερε: 

«'Αγαπητέ κύριε πρόεδρε, 

ffΤήν lη 'Ιανουαρίου η 'Ελλάς γίνεται τό δέκατο μέλος 

τfίς Κοινότητος. Τό γεγονός αυτό &χει μεγίστη σημασία 

γιά τό μέλλον τfίς χώρας μου. Γιατί, έκτός τών άλλων, 

θέτει τέρμα στήν μακραίωνη άπομόνωσή της καί τήν καθι

στii μέλος τfίς ευρωπαϊκfίς οΙκογένειας. 

ffYή στιγμή αυτή, πού δικαιώνεται lνας άγώνας 20 πε
ρίπου έτών, αΙσθάνομαι τήν άνάγκη νά σiiς ευχαριστήσω 

γιά τή σταθερή καί άνεπιφύλακτη συμπαράστασή σας 

στήν προσπάθειά μου αυτή. Γνωρίζω ότι χωρίς τή δική σας 
βοήθεια η &νταξη τfίς 'Ελλάδος στήν Κοινότητα θά ήταν 

πολύ δύσκολη καί ίσως καί άδύνατη. Καί αυτό άναγνωρί

ζεται καί έκτιμiiται άπό τό σύνολο σχεδόν τού έλληνικού 

λαού. 

ffΕlμαι βέβαιος ότι στά πλαίσια τής Κοινότητος η συ

νεργασία τών δύο λαών μας, πού συνδέονται μέ παραδοσι

ακή φιλία, θά γίνει στενώτερη καί γονιμώτερη. 

ffMέ τήν ευκαιρία αυτή, κύριε πρόεδρε, θά fίθελα νά 

εκφράσω τίς άνησυχίες μου γιά τήν παρούσα διεθνfί κατά

σταση. Ή vφεση πού θεμελιώσαμε στό 'Ελσίνκι, άπεδεί

χθη εύθραυστη, γιατί οί Ά νατολικοί μiiς ύπεσχέθησαν 

πράγματα πού δέν μπορούν νά δώσουν χωρίς νά θέσουν σέ 
κίνδυνο τά δλοκληρωτικά τους καθεστώτα. 

)) Έπί άλλης, συνεπώς, βάσεως θά πρέπει νά στηρίξαμε 
τίς έλπίδες μας γιά εΙρήνη. Νομίζω ότι η vφεση, καί συνε

πώς η εΙρήνη, δέν μπορούν νά ύπάρξουν χωρίς αίσθημα 

άσφαλείας. Καί άσφάλεια δέν μπορεί νά ύπάρξει χωρίς 
έλεγχόμενη Ισορροπία δυνάμεων στό κατώτερο δυνατό 

έπίπεδο. 

)) 'Η Ευρώπη, έξ άλλου, πού μέχρι τών άρχών τού αΙώνος 
αυτού κυριαρχούσε, ύπό διάφορες μορφές, στόν κόσμο, 

βρίσκεται σήμερα σέ επικίνδυνη έξάρτηση, πολιτική καί 

οΙκονομική. Γιατί, η μέν άσφάλειά της έξαρτiiται άπό τήν 

άλληλεγγύη τfίς ~Αμερικijς, ένώ η οΙκονομία της άπό τήν 

καλή θέληση ώρισμένων παραγωγών πετρελαίου. Οί δη

μοκρατικοί της θεσμοί δοκιμάζονται καί τά προβλήματά 

της, μέρα μέ τή μέρα, πολλαπλασιάζονται καί γίνονται οξύ

τερα. 

ffΓνωρίζετε, κύριε προέδρε, τίς άπόψεις μου γιά τό μέλ

λον τfίς Ευρώπης. Πιστεύω ότι οί πληθυσμιακές, οί οΙκο

νομικές καί επιστημονικές της δυνατότητες τfίς έπιτρέ-
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πουν όχι μόνο νά γίνει αύτοδύναμη, aλλά καί νά έπηρεάσει 

εύεργετικά τό μέλλον τής aνθρωπότητας. 

»Υίς δυνατότητες όμως αύτές δέν μπορεί νά τίς aξιο
ποιήσει παρά μονάχα μέ τή σταδιακή ένοποίησή της. 

Γνωρίζω τίς δυσκολίες, πιστεύω όμως ότι τίποτε δέν είναι 

τόσο aναγκαίο καί ρεαλιστικό όσο ή ένοποίηση τής Εύ

ρώπης, πού πολλοί τήν θεωροuν ούτοπική lδέα. Καί ή ένα

ποίηση αύτή δέν μπορεί νά γίνει, παρά μόνο άν αναλάβετε 

πρωτοβουλία έσείς καί ό καγκελλάριος τής Δυτικής Γερ

μανίας, κύριος Σμίτ. Φοβοuμαι ότι, άν καθυστερήσει ή 

προσπάθεια αύτή, όχι μόνο θά έπιδεινωθεί ή κατάσταση 

στήν Εύρώπη, aλλά μπορεί νά ναυαγήσει όριστικά καί ή 

lδέα τής ένώσεως. 

»Γιά τίς προσεχείς έκλογές, κύριε πρόεδρε, δέν θά σfiς 

εύχηθώ άπλώς έπιτυχία, πού θεωρείται aπό όλο τόν κόσμο 

aσφαλής- θά σfiς εύχηθώ νίκη θριαμβευτική γιά τό καλό 

τόσο τής Γαλλίας όσο καί όλόκληρης τής Εύρώπης. 

»'Ελπίζω μετά τήν έκλογή σας, πού θά έχετε &νάγκη 

αναπαύσεως καί περισυλλογής, νά κάνετε τίς διακοπές σας 

στήν 'Ελλάδα. Θά είμαι εύτυχής νά σfiς φιλοξενήσω». 

'Επιστολή άπηύθυνε ό Κ. Καραμανλής καί πρός 

τό Δυτικογερμανό καγκελλάριο, Χ. Σμίτ: 

«Κύριε καγκελλάριε καί aγαπητέ φίλε, 

»Τήν lη 'Ιανουαρίου ή Έλλάς γίνεται τό δέκατο μέλος 

τής Κοινότητος. Τό γεγονός αύτό έχει μεγίστη σημασία 

γιά τό μέλλον τής χώρας μου. Γιατί, έκτός τών άλλων, 

θέτει τέρμα στή μακραίωνα aπομόνωσή της καί τήν καθι

στά μέλος τής εύρωπαϊκής οlκογένειας. 

»Τ ή στιγμή αύτή, πού δικαιώνεται ένας άγώνας είκοσι 

περίπου έτών, αlσθάνομαι τήν ανάγκη νά σfiς εύχαριστήσω 

γιά τή σταθερή συμπαράστασή σας στήν προσπάθειά μου 

αύτή. 

»Είμαι βέβαιος ότι στά πλαίσια τής Κοινότητος ή συ

νεργασία τών δύο λαών μας, πού συνδέονται μέ παραδοσι

ακή φιλία, θά γίνει στενότερη καί γονιμότερη. 

))Μέ τήν εύκαιρία αύτή, κύριε καγκελλάριε, έθεώρησα 

χρήσιμο νά σfiς κάνω κοινωνό όρισμένων σκέψεών μου, 

πού έχουν σχέση μέ τήν παροuσα διεθνή κατάσταση. 

))Γνωρίζετε πόσο έκτιμώ καί τή σκέψη σας καί τόν χα

ρακτήρα σας. Αύτές οί aρετές σας, σέ συνδυασμό μέ τό 

γεγονός ότι ήγείσθε μιiiς μεγάλης καί lσχυρής χώρας, σfiς 

έπιτρέπουν νά διαδραματίσετε έναν ρόλο ίστορικό σέ μιά 

έποχή πού ή Εύρώπη καί ή aνθρωπότης όλόκληρη πορεύε

ται ακαθοδήγητη. 

)Πά προβλήματα πού θά θίξω τά γνωρίζετε καλλίτερα 

aπό μένα. Τά προβλήματα όμως αύτά δέν θά ήσαν δύσκολα 

καί επικίνδυνα, άν δέν ήσαν έπιδεκτικά πολλών καί διαφο
ρετικών έκτιμήσεων. Γιατί, όπως λέει ό Αlσχύλος, δέν θά 

vπήρχαν στόν κόσμο διαφορές, άν τό λογικό καί τό δίκαιο 

ήσαν τό ίδιο γιά όλους. 
))Καί θά aρχίσω aπό τήν παροuσα διεθνή κατάσταση 

πού παίρνει συχνά μορφή καί διαστάσεις έπικίνδυνες. Ή 

ένταση εναλλάσσεται κάθε τόσο μέ τήν vφεση, γιατί ή 

δυσπιστία πού κυριαρχεί στίς διεθνείς σχέσεις δέν κατέ

στη δυνατό νά έξαλειφθεί. 'Αλλά καί γιατί οί διεθνείς έξε
λίξεις έπηρεάζονται aπό aστάθμητους καί ανεύθυνους πα

ράγοντες. Στήν έποχή μας, βλέπετε, οι' μικροί μέ τήν aνευ-

θυνότητα πού τούς χαρακτηρίζει έγιναν lσχυρότεροι άπό 

τούς μεγάλους. 

)) Ή vφεση πού θεμελιώσαμε στό 'Ελσίνκι aπεδείχθη 
εvθραυστη, γιατί οί 'Ανατολικοί μfiς ύπεσχέθησαν πράγ

ματα πού δέν μποροuν νά δώσουν, χωρίς νά θέσουν σέ 

κίνδυνο τά όλοκληρωτικά τους καθεστώτα. 
)) Έπί άλλης βάσεως, συνεπώς, θά πρέπει νά στηρίξου

με τίς έλπίδες μας γιά είρήνη. Νομίζω ότι ή vφεση καί 

συνεπώς καί ή είρήνη δέν μποροuν νά ύπάρξουν χωρίς 
αίσθημα aσφαλείας. Καί άσφάλεια δέν μπορεί νά ύπάρξει 

χωρίς έλεγχόμενη lσορροπία δυνάμεων, στό κατώτερο δυ

νατό έπίπεδο. Πιστεύω ότι, άν aποφευχθεί ό πόλεμος, κατά 

τά προσεχή 10-20 χρόνια, οί aντιθέσεις μεταξύ 'Ανατολής 
καί Δύσεως θά άμβλυνθοuν. Καί ύπό τήν πίεση κοινών 

κινδύνων καί προβλημάτων ή aπόσταση μεταξύ τών δύο 

πολιτικών συστημάτων θά περιορισθεί. 

)) Ή Εύρώπη, έξ άλλου, πού μέχρι καί τών aρχών του 
αίώνος αύτοu κυριαρχοuσε, ύπό διάφορες μορφές, στόν κό

σμο, βρίσκεται σήμερα σέ έπικίνδυνη έξάρτηση, πολιτική 

καί οίκονομική. Γιατί, ή μέν aσφάλειά της έξαρτiiται aπό 

τήν aλληλεγγύη τής 'Αμερικής, ένώ ή οlκονομία της aπό 

τήν καλή θέληση όρισμένων παραγωγών πετρελαίου. Οί 

δημοκρατικοί της θεσμοί δοκιμάζονται aπό τήν κατάχρη

ση τής έλευθερίας καί τά προβλήματά της, οίκονομικά καί 

κοινωνικά, πολλαπλασιάζονται καί γίνονται όξύτερα. 
))Θά &να φερθώ σέ ένα aπό αύτά, πού είναι τό σοβαρότε

ρο καί τό πιό έπικίνδυνο. Τό ένεργειακό. Είναι τό σοβαρό

τερο, γιατί, σέ μεγάλο βαθμό, είναι ή πηγή όλων τών 

άλλων προβλημάτων μας. Καί είναι τό πιό έπικίνδυνο για

τί, άν εξακολουθήσουμε νά άδρανοuμε, θά βρεθοuμε σύν

τομα πρό τού διλήμματος ή νά δεχθοuμε τήν κατάρρευση 

τής εύρωπαϊκής οίκονομίας ή νά κάνουμε χρήση βίας. 

))Καί ό κίνδυνος αύτός γίνεται σοβαρότερος aπό τό γε

γονός ότι, έκτός aπό τήν αύθαίρετη αvξηση τής τιμής του, 
ύπάρχει καί ή &βεβαιότης γιά τόν έφοδιασμό μας σέ πετρέ

λαιο. Ό OPEC κατέστη τό μεγαλύτερο καί τό πιό καταπι
εστικό μονοπώλιο στήν έποχή μας. 

))Γνωρίζετε, κύριε καγκαλλάριε, τίς aπόψεις μου γιά τό 

μέλλον τής Εύρώπης. Πιστεύω ότι οί πληθυσμιακές, οί 

οίκο νομικές καί έπιστημονικές της δυνατότητες τής έπιτρέ

πουν, όχι μόνο νά λύσει τά προβλήματά της, aλλά καί νά 

έπηρεάσει εύεργετικά τό μέλλον τής άνθρωπότητος. 

))Υίς δυνατότητες όμως αύτές δέν μπορεί νά τίς aξιο

ποιήσει, παρά μονάχα μέ τήν σταδιακή ένοποίησή της. 

Γνωρίζω τίς δυσκολίες. Πιστεύω όμως ότι τίποτα δένε{ ναι 

τόσο αναγκαίο καί τόσο ρεαλιστικό, όσο ή σταδιακή ένα

ποίηση τής Εύρώπης, πού πολλοί τήν θεωρούν ούτοπική 

ίδέα. Πιστεύω, έπίσης, ότι ή ένοποίηση αύτή δέν μπορεί νά 
γίνει παρά μόνο άν αναλάβετε πρωτοβουλίες έσείς καί ό 

πρόεδρος τής Γαλλίας κύριος Ζισκάρ ντ' Έσταίν. Φοβοu

μαι ότι, άν καθυστερήσει ή προσπάθεια αύτή, όχι μόνο θά 

έπιδεινωθεί ή κατάσταση στήν Εύρώπη, aλλά μπορεί νά 

ναυαγήσει όριστικά καί ή ίδέα τής ένώσεωφλ 

Μέ τήν εόκαιpίά τής πλήρους έντάξεως τής 'Ελ
λάδος, ό Κ. Καραμανλής παραχώρησε σειρά συνεν

τεύξεων σέ σημαντικά όργανα του διεθνους τύπου. 
Στίς 26 Δεκεμβρίου, παραχώρησε συνέντευξη στό 

γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο TFl: 
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- Πως αiσθάνεσθε, κύριε πρόεδρε , αuτή τήν στιγμή 

πού ή χώρα σας γίνεται τό δέκατο μέλος της Κοινότητος; 

«Αlσθάνομαι τήν ίκανοποίηση του aνθρώπου πού αγω

νίστηκε έπί πολλά χρόνια, γιά νά aνοίξει ένα καινούργιο 

δρόμο στήν χώρα του. Γιά νά τήν βγάλει δηλαδή aπό τήν 

αiώνια μοναξιά της καί νά τήν έντάξει σέ μιά μεγάλη καί 

συγγενή οlκογένεια, ή όποία, aν ξεπεράσει τίς σημερινές 

της aδυναμίες, μπορεί νά εχει aσφαλΟΎς lνα λαμπρό μέλ

λον». 

- Π ο ιοί λόγοι σaς εκαναν νά εντάξετε τήν 'Ελλάδα 

στήν Εuρωπαϊκή Κοινότητα; 

«'Όταν τό 1960 aποφάσισα τήν σύνδεση καί δι' αύτής 
τήν ενταξη τής χώρας μας στήν Κοινότητα, εκανα μιά 

έπιλογή, πολιτική καί οiκονομική. 'Ε πίστευα καί πιστεύω 

ότι ή Εύρώπη, μέ τήν ένοποίησή της, θά κατοχυρώσει τήν 

aσφάλεια καί τήν ανεξαρτησία της, θά aντιμετωπίσει έπι

τυχώς τά κρίσιμα προβλήματα πού τήν aπασχολουν, καί θά 

καταστεί δύναμις ίκανή νά έπηρεάσει εύεργετικά τήν πο

ρεία τής aνθρωπότητας. Στή μεγάλη αύτή προσπάθεια 

ήταν φυσικό νά φιλοδοξεί νά συμβάλει καί ή Έλλάς: 

τοσούτφ μάλλον καθ' όσον μέ τήν συμμετοχή της θά ένι

σχύσει, πέραν τών aλλων, τήν ανεξαρτησία της καί τούς 

δημοκρατικούς της θεσμούς. Καί ήταν φυσικό, γιατί ή 

Έλλάς, όσο ΚΙ aν aπέχει γεωγραφικά, συνδέεται στενά μέ 

τήν Εύρώπη πολιτικά καί πολιτιστικά. Έκτός aπό τούς 

κοινούς aγώνες γιά τήν έλευθερία καί τήν δημοκρατία 

συγγενεύουμε καί πολιτιστικά, aφου ό εύρωπαϊκός πολιτι

σμός είναι θεμελιωμένος πάνω στόν έλληνικό. 'Ακόμα καί 

τό όνομα τής Εύρώπης προέρχεται aπό τήν 'Ελλάδα. 

»Παράλληλα μέ τό πολιτικό κίνητρο πού aνέφερα, διά 

τής έντάξεως τής χώρας μας στήν Κοινότητα έπεδίωξα καί 

τήν έπιτάχυνση τής οiκονομικής καί κοινωνικής της ανα

πτύξεως. Γιατί πιστεύω πώς στήν προσπάθειά της αύτή θά 

εχει τήν aλληλεγγύη καί τήν συμπαράσταση τής Κοινότη

τος. 'Αλλά καί γιατί πιστεύω έπίσης ότι ύπό τήν πίεση του 

νόμου τής προσαρμογής θά έντείνει τίς προσπάθειές της, 

γιά νά παρακολουθήσει τήν πρόοδο τής Κοινότητος». 

- τί πρόκειται νά προσφέρει ή 'Ελλάδα στήν Κοινό

τητα; 

«Μολονότι δέν συμπαθώ τήν έρώτηση αύτή, πού εχει 

τήν εννοια τής συναλλαγής, θά σάς aπαντήσω: Ή Έλλάς 

προσφέρει στήν Κοινότητα τήν πίστη της στό μέλλον τής 

Εύρώπης, τήν δημιουργική ίκανότητα του λαου της, τόν 

τεράστιο έμπορικό της στόλο, τόν ανεξερεύνητο μεταλ

λευτικό της πλουτο καί τίς φιλικές της σχέσεις μέ τίς χώ

ρες τής Μέσης Ά νατολής καί τής Βαλκανικής». 

- Μέ τήν ενταξη θά δημιουργηθοϋν γιά τήν χώρα σας 

δυσκολίες; 

«Βεβαίως θά δημιουργηθουν, τουλάχιστον στήν πρώτη 

φάση, όπως aνεμένετο. Πρώτα-πρώτα, γιατί μειονεκτουμε 

εναντι τών συνεταίρων μας καί θά χρειαστεί νά έντείνουμε 

τίς προσπάθειές μας γιά νά τούς φθάσουμε. Άλλά καί για

τί κάθε προσαρμογή σέ νέες καταστάσεις προϋποθέτει τήν 

aλλαγή όχι μόνο μεθόδων, aλλά καί συνηθειών aκόμα. 

Πιστεύω όμως στήν ίκανότητα προσαρμογής πού διακρί

νει τούς 'Έλληνες. Σ' αύτό, aλλωστε, θά τούς διευκολύνει 

ή πείρα πού aπέκτησαν κατά τήν περίοδο τής συνδέσεως, 
aλλά καί ή οlκονομική βοήθεια πού θά τούς παρασχεθεί 

aπό τήν Κοινότητα ύπό διάφορες μορφές». 

- Πως βλέπετε τό μέλλον της Εuρώπης; 

«'Η Εύρώπη, μέχρι τών aρχών του αiώνος αύτου, κυρι

αρχουσε, ύπό διάφορες μορφές, στόν κόσμο. Σήμερα, μπο

ρώ νά πώ ότι βρίσκεται σέ μιά έπικίνδυνη έξάρτηση, πολι

τική καί οlκονομική. Καί αύτό όχι γιατί τής λείπουν οί δυ

νατότητες νά aπαλλαγεί aπό τήν έξάρτηση αύτή, aλλά 

γιατί δέν εχει τή θέληση νά τίς aξιοποιήσει. 
»'Όπως είπα καί προηγουμένως, έάν ή Εύρώπη προωθή

σει τήν ένοποίησή της, θά ξαναβρεί τήν θέση της στόν 

κόσμο. Θά ξεπεράσει τήν πολύμορφη κρίση πού aντιμετω
πίζει σήμερα. Καί πέραν αύτών, θά καταστεί ίκανή νά συμ

βάλει στήν διαμόρφωση ένός καλλιτέρου μέλλοντος γιά 

τήν aνθρωπότητα. Ν Α ν όχι, αν δηλαδή δέν προωθήσει τήν 

ένοποίησή της, θά κινδυνεύσει νά συνθλιβεί aνάμεσα στίς 

ύπερδυνάμεις καί στίς μεγάλες ένότητες πού διαμορφώνον

ται ήδη στόν κόσμο. 

;;Αυπουμαι, γιατί οί aλήθειες αύτές δέν εχουν κατανοη

θεί έπαρκώς στήν Εύρώπη. Μέ τήν συμπεριφορά μας aπο

δεικνύουμε ότι φοβόμαστε έκείνο aκριβώς πού πρόκειται 
νά μάς σώσεω. 

-Πιστεύετε δηλαδή δτι aπέτυχε ή Εuρωπαϊκή Κοινό

τητα; 

«ΝΟχι, aσφαλώς όχι. Θά πρέπει νά αναγνωρισθεί ότι ή 

Κοινότητα, καί μέ τήν σημερινή περιωρισμένη της μορφή, 

προσέφερε ύπηρεσίες στήν Εύρώπη. Γιατί τερμάτισε τίς 

αlώνιες ένδοευρωπαϊκές συγκρούσεις καί περιώρισε τούς 

οlκονομικούς aνταγωνισμούς. 

»Αύτό όμως δέν είναι aρκετό γιά νά βγεί aπό τήν μειο

νεκτική θέση, στήν όποία εύρίσκεται σήμερω;. 

- 'Έχετε νά πείτε τίποτε <iλλο, κύριε πρόεδρε; 

«Θά σάς παρακαλέσω νά μεταφέρετε τίς εύχαριστίες 

μου στόν γαλλικό λαό καί Ιδιαίτερα στόν πρόεδρό του, 

κύριο Ζισκάρ ντ' 'Εσταί ν, πού πρωτοστάτησε στήν εντα

ξη τής χώρας μου στήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα. Καί νά του 

μεταφέρετε έπίσης τίς εύχές μου γιά πρόσοδο καί εlρήvη». 

Ό Κ. Καραμανλής εκαμε έπίσης τήν άκόλουθη 

δήλωση πρός τήν «Eurovision»: 

« Άπό σήμερα ή Έλλάς γίνεται τό δέκατο μέλος τής 
Εύρωπαϊκής Κοινότητος. Ή μέρα αύτή είναι ίστορική γιά 

τή χώρα μου, γιατί μέ τήν ενταξή της aνοίγει ενα καινούρ
γιο κεφάλαιο στήν μακραίωνη ίστορία της. 

»'Η 'Ελλάς ξαναβρίσκει τή θέση της στήν οlκογένεια 

τών εύρωπαϊκών λαών, μέ τούς όποίους τήν συνδέουν 

ίστορικοί καί πολιτιστικοί δεσμοί καί κοινά πολιτικά καί 

οlκονομικά συμφέροντα. 

))Προσωπικά πιστεύω στίς δυνατότητες καί στό μέλλον 

τής Εύρώπης. Ό πληθυσμός της, ή οlκονομία της καί ή 

τεχνολογία της τής έπιτρέπουν όχι μόνο νά λύσει έπιτυχώς 
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τά προβλήματά της, άλλά καί νά επηρεάσει aποφασιστικά 

τήν πορεία τής aνθρωπότητας. 

»τίς δυνατότητες δμως αύτές δέν μπορεί νά τίς aξιο
ποιήσει, παρά μονάχα μέ τήν ένοποίησή της. 

»Γνωρίζω τίς δυσκολίες. , Αλλά θεωρώ τίς δυσκολίες 
αύτές κίνητρο, καί όχι /:μπόδιο, γιά τήν ένοποίηση τής 

Εύρώπης. Πιστεύω δτι κάτω aπό τήν πίεση aκριβώς τών 

δυσχερειών αύτών, ή Εύρώπη aργά ή γρήγορα θά ένωθεί. 

»Ή 'Ελλάς καί δικαιουται καί θέλει νά συμβάλει στή 

μεγάλη αύτή προσπάθεια, πού θά άποτελέσει τό σημαντικό

τερο γεγονός στήν ίστορία τής ηπείρου μας. 

»Ν Ε χω πλήρη l:πίγνωση τών προσπαθειών πού θά πρέ

πει νά καταβάλουμε, γιά νά άνταποκριθουμε στίς ύποχρε

ώσεις πού μiiς δημιουργεί ή ένταξη· άλλά καί στίς εύκαιρί

ες πού μiiς προσφέρει, νά aναπτύξουμε τίς δραστηριότητές 

μας μέσα στό εύρύτατο χώρο τής Εύρωπαϊκής Κοινότητας. 

»Είμαι βέβαιος δτι δ έλληνικός λαός θά άνταποκριθεί 

μέ l:πιτυχία στήν ίστορική αύτή πρόκληση· καί θά δικαιώ

σει τήν /:μπιστοσύνη μέ τήν όποία τόν ύποδέχονται οί αύ

ριανοί του συνεταίροι. 

»Προσωπικά αΙσθάνομαι βαθειά ίκανοποίηση, γιατί 

ένας σταθερός όραματισμός καί μιά aταλάντευτη πίστη 

στ ή ν εύρωπαϊκή μοίρα τής χώρας μου βρίσκουν σήμερα τή 

δικαίωσή τους. 

»Μέ.τήν εύκαιρία αύτή, εύχομαι σ' δλους σας πρόοδο 

καί εΙρήνη στόν καινούργιο χρόνο». 

Τήν ίδια ήμέρα, δήλωσε στή βελγική εφημερίδα 

«La Soir»: 

«Ή 1η Ίανουαρίου 1981 άποτελεί δρόσημο στήν μα
κρά ίστορία του έλληνικου έθνους. 

»'Ολοκληρώνεται ούσιαστικά καί τυπικά ή l:πιστροφή 

τής 'Ελλάδος στήν οΙκογένεια τών εύρωπαϊκών λαών, 

ίJστερα άπό πολλούς αiώνες. 

»Στά έκατό πενήντα χρόνια πού πέρασαν άπό τήν aπε

λευθέρωση τής χώρας μας, ό έλληνικός λαός l:ργάσθηκε 

σκληρά γιά νά κερδίσει τόν χαμένο χρόνο, καί μέσα aπό 

άπειρες δυσκολίες καί όχι λίγους πολέμους καί καταστρο

φές κατώρθωσε χάρη στήν l:ργατικότητά του νά δημιουργή

σει τό σύγχρονο έλληνικό Κράτος. 

»Τά τελεuταία είκοσι πέντε χρόνια, πού συνέπεσαν μέ 
τήν προσπάθεια γιά τήν δημιουργία τής 'Ηνωμένης Εύρώ

πης, εlχα τό προνόμιο vά μου εμπιστευθεί δ έλλη νικός λαός 

τήν διακυβέρνηση τής χώρας σέ κρίσιμες περιόδους, καί 

νά μπορέσω ώς πρωθυπουργός τής χώρας μου νά παρακο

λουθήσω aπό τήν aρχή τίς προσπάθειες τών κορυφαίων 

Εύρωπαίων πολιτικών yιά τήν εύρωπαϊκή ένοποίηση. 

;; ·Η προσωπική l:μπειρία μου καί τά διδάγματα τής 
ίστορίας μέ έπεισαν yιά δύο πράγματα. Πρώτον, δτι τό 

μέλλον τής Εύρώπης βρίσκεται στήν ένοποίησή της καί 

δεύτερον, δτι τό μέλλον τής 'Ελλάδος βρίσκεται στήν 

'Ενωμένη Εύρώπη. Καί μέ τήν πεποίθηση αύτή aγωνίστη

κα l:πί μιά εΙκοσαετία, γιά νά l:ντάξω τή χώρα μου στήν 

Εύρωπαϊκή Κοινότητα, σέ ένα χώρο πού ή 'Ελλάς έχει τή 

θέση της γιά λόγους ίστορικούς, πολιτικούς, πολιτιστι

κούς. 

;;Γι, αύτό, παρά τό γεγονός δτι ή προσχώρηση τής 

'Ελλάδος στήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα άποτελεί ένα ίστο-

ρικό γεγονός ύψίστης σημασίας, l:ν τούτοις κατ, ούσίαν 

δέν συνεπάγεται άλλαγή κλίματος γιά τή χώρα μας. 

;; Ή Εύρώπη εlναι οiκείος χώρος γιά τήν 'Ελλάδα. Ό 
δυτικοευρωπαϊκός πολιτισμός εlναι σύνθεση του έλληνι

κου πνεύματος, πού εiσέφερε τήν iδέα τής l:λευθερίας, τής 

aλήθειας καί τής δμορφιiiς, του ρωμαϊκου πνεύματος, πού 

εiσέφερε τήν Ιδέα του Κράτους καί του δικαίου καί του 

χριστιανικου πνεύματος, πού εΙσέφερε τήν πίστη καί τήν 

άγάπη, καί πού έχει καί αύτό βαθύτατα επηρεασθεί aπό τίς 

ήθικές άρχές του κλασικου έλληνικου πολιτισμου. Ή 
Έλλάς έδωσε aκόμα καί τό όνομά της στήν Εύρώπη. 

;; Έπάνω σ' αύτό τόν πολιτισμό καλούμεθα νά δημι
ουργήσουμε τήν Ήyωμένη Εύρώπη, τή Νέα Εύρώπη· καί 

εlναι φυσικό καί αύτονόητο ή 'Ελλάς καί νά θέλει καί νά 

δικαιουται νά ένώσει τίς δυνάμεις της στήν κοη;ή προσπά-

θεια τών εύρωπαϊκών λαών. · 
;;Πιστεύω δτι ή ένοποίηση τής Εύρώπης εlναι τό μεγα

λύτερο πολιτικό γεγονός στήν ίστορία τής ηπείρου μας. 

Αύτό έχει γίνει συνείδηση γιά τούς εύρωπαϊκούς λαούς. 

Μπορεί νά ύπάρχουν διαφορές άπόψεων ώς πρός τήν μορ

φή, τό περιεχόμενο καί τό ρυθμό τής εύρωπαϊκής ένοποιή

σεως. Δέν μπορεί δμως λογικά νά ύπάρχει άντίρρηση γιά 

τήν άναγκαιότητα αύτή. Γιατί ή εύρωπαϊκή ένοποίηση θά 

δώσει στήν Εύρώπη τή δύναμη πού χρειάζεται, γιά νά παί

ξει τόν l:ξισορροπητικό ρόλο της στόν συσχετισμό τών 
δυνάμεων στόν κόσμο, νά κατοχυρώνει τήν άνεξαρτησία 

της καί νά συμβάλει στήν διασφάλιση τής εiρήνης, τής 

τάξεως, τής l:λευθερίας καί τής δημοκρατίας. Μόνο μέ τήν 

εύρωπαϊκή ένοποίηση θά διασωθεί δ εύρωπαϊκός πολι

τισμός. 

;;Πιστεύω δτι ή διαδικασία τής εύρωπαϊκής ένοποιή

σεως πού άρχισε, προχωρεί άμετάκλητα καί καμιά δύναμη 

δέν μπορεί νά τή σταματήσει καί ν, aνατρέψει τήν ίστορι

κή l:ξέλιξη. Γιατί ή l:ξέλιξη αύτή στηρίζεται στήν ίστορι

κή καί πικρή, θά έλεγα, l:μπειρία τών εύρωπαϊκών λαών. 

;;Εlναι /:πι τακτική άνάγκη γιά τήν Εύρώπη νά γίνει aν

τιληπτό δτι τά μεγάλα προβλήματα πού aντιμετωπίζει, 

δπως ή l:νεργειακή κρίση, ή aνεργία, δ πληθωρισμός, ή 

/:ξ ισορρόπηση τών διαρθρωτικών aνιστοτήτων μεταξύ τών 

διαφόρων περιφερειών, ή νομισματική ένοποίηση καθώς 

καί διεθνή προβλήματα, δπως δ διάλογος Βορρii-Νότου, τό 

Μεσανατολικό, οί σχέσεις μέ τίς aνατολικές χώρες, δέν 

μπορουν νά άντιμετωπισθουν, παρά μόνο μέ τή στενή συ

νεργασία καί τή διαμόρφωση κοινής πολιτικής, πού θά 

δδηγήσει προοδευτικά στήν πραγματική εύρωπαϊκή ένα

ποίηση. Μόνο ή ΟΕνωση θά δώσει στήν Εύρώπη τή δύνα

μη καί τή συνοχή πού χρειάζεται στό εσωτερικό καί θά τήν 

l:νισχύσει στίς σχέσεις της μέ τόν έξω κόσμο. 
;; Ή 'Ελλάς προσέρχεται στήν Εύρώπη μέ πλήρη συ

νείδηση τών κρισίμων στιγμών πού διέρχεται όχι μόνο ή 

Εύρώπη, άλλά καί δ κόσμος δλόκληρος. 

;; VΕχουμε πλήρη l:πίγνωση τής δύσκολης προσπάθειας, 
πού άναλαμβάνουμε. ·Ο διοικητικός μηχανισμός τής χώ

ρας μας χαρακτηρίζεται άπό άδυναμίες, γιατί τά τελευταία 

σαράντα χρόνια aντιμετώπισε πολλούς κλυδωνισμούς. Ή 

οΙκονομική άνάπτυξη τής χώρας μας δέν έχει άκόμη φθά

σει τά έπίπεδα άναπτύξεως τών περισσότερο άνεπτυγμένων 
εύρωπαϊκών χωρών καί χαρακτηρίζεται άπό διαρθρωτικά 

προβλήματα, Ιδίως στήν περιφέρεια. 
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»Γνωρίζουμε δτι σέ ώρισμένους τομείς τfjς οίιωνομίας 

θά χρειασθεί εντατική καί aσυνήθης προσπάθεια, γιά νά 

μπορέσουν ν' aντιμετωπισθούν οί ίσχυρές aνταγωνιστικές 

συνθήκες τfjς Κοινής Άγορiiς. 

»Δέν ύποτιμούμε τήν προσπάθεια πού θά χρειασθεί γιά 

τήν προσαρμογή μας στό νέο περιβάλλον. Έν τούτοις, εί

σερχόμεθα στήν Εύρώπη, έτοιμοι ν' aντιμετωπίσουμε μέ 

aποφασιστικότητα τήν ίστορική πρόκληση καί νά πρα

γματοποιήσουμε μέ τή βοήθεια τών έταίρων μας τίς διαρ

θρωτικές καί θεσμικές μεταβολές πού εlναι aπαραίτητες 

στήν πορεία μας. 

)) 'ο έλληνικός λαός έχει aποδείξει δτι μπόρεσε πολλές 
φορές ν' aντιμετωπίσει δυσκολίες μέ πείσμα καί επιμονή 

καί νά επιτύχει. 

»Καί εlναι aνάγκη ή ένταξή του στήν Εύρώπη νά επιτύ

χει, γιατί τά οίκονομικά καί κοινωνικά προβλήματα πού 

aντιμετωπίζει ή χώρα μας, δπως άλλωστε καί οί άλλες χώ

ρες τfjς Εύρώπης, σέ διάφορα βέβαια ή κάθε μία έκταση, 

μόνο στά εύρωπαϊκά πλαίσια μιiiς οίκονομικά καί πολιτικά 

ένοποιημένης Εύρώπης μπορούν νά βρούν τήν οργανική 

καί μόνιμη λύση τους. 

»Θά aποτελούσε ούτοπία νά πιστεύεται δτι χώρες μι

κρές, δ πως ή 'Ελλάς, μέ τόν aπομονωτισμό καί τίς ύψηλές 

προστασίες, δασμολογικές, ή άλλες, μπορούν νά επιτύχουν 

τήν οίκονομική καί κοινωνική πρόοδο καί τήν aνέφικτη 

οίκονομική αύτάρκεια. 

»Μέ αvτές τίς σκέψεις ή Έλλάς aποδέχθηκε τήν ίστο

ρική πρόκληση καί τήνεύρωπαϊκή της μοίρα. Καί aπό τήν 

1η 'Ιανουαρίου 1981, διατηρώντας δπως καί άλλες εύρω
παϊκές χώρες τήν εθνική της ταυτότητα, προσέρχεται στήν 

Εvρώπη. 

»Προσέρχεται μέ εμπιστοσύνη στήν Εύρώπη καί στήν 

'Ελλάδα». 

τίς βασικές θέσεις του γιά τή σημασία της εύρω

παϊκής ενοποιήσεως καί τής εντάξεως τής 'Ελλάδος 

στήν ΕΟΚ θά εκφράσει ό Κ. Καραμανλής σέ δηλώ

σεις καί συνεντεύξεις του πρός τήν ίταλική «11 
Giornale» καί τή βελγική ραδιοφωνία18 • 

'Η επίσημη ενταξη τής 'Ελλάδος θά χαρακτηρι

στεί ώς σημαντικό γεγονός aπό τούς ήγέτες των 

Κρατών-μελών τής ΕΟΚ. 

Χαιρετίζοντας τήν επίσημη ενταξη τής 'Ελλάδος 
στήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα, ό Γάλλος πρόεδρος, Β. 

Ζισκάρ ντ' Έσταίν, σέ μήνυμά του στόν έλληνικό 

λαό, πού μεταδόθηκε aπό τό Γαλλικό Πρακτορείο 

Εiδήσεων, θά τονίσει: 

«Χαιρετίζω τήν είσοδο τής 'Ελλάδος εiς τήν Εuρωπαϊ

κή Κοινότητα σάν ενα άπό αuτά τά γεγονότα, τά όποία 

χαροποιουν τήν καρδιά καί ίκανοποιουν τή λογική. Ύπο

δεχομένη τή χώρα σας ή Κοινότητά μας, δέν διευρύνεται 

μόνο. Ξαναγυρίζει στίς πηγές της, έπιστρέφει στόν έαυτό 

της. 

»'Η έπιστροφή στίς πηγές άποτελεί άναγνώριση δσων 

οφείλουμε εiς τήν 'Ελλάδα, ή όποία διεμόρφωσε τόν πολι

τισμό μας καί τό δημοκρατικό iδε&δες, έπί του δποίου 

στηρίζονται τά Κράτη μας. 

»'Η εuρωπαικη ταυτότης είναι ή συνισταμένη των 

έθνικ& ν μας άξιων καί των πλουτοπαραγωγικών πηγών μας 
πρός χάριν τής προόδου έν άλληλεγγύ1J. Είναι, έπίσης, ή 

θέληση νά έπιβεβαιωθεί ή θέση καί δ ρόλος μιaς Εuρώπης, 

ίκανής νά φέρει μέ δύναμη, στίς παγκόσμιες ύποθέσεις, τή 

συχνά άπουσα φωνή τής φρονήσεως, τής εiρήνης καί τής 

συνεργασίας. 'Η παράδοση άνοικτου πνεύματος, πού εχει 

ή Έλλάς, ή ναυτική της κλήση, ή διεθνής της δραστηριό

τητα, κυρίως εiς τά Βαλκάνια καί τή Μεσόγειο, θά έμπλου

τίσουν τήν εuρω~αϊκή ταυτότητα. 
»Γιά τήν Γαλλία, ή όποία ύπεστήριξε τήν αίτηση εiσ

δοχής τής ' Ελλάδος, ή όποία παρέσχε τή βοήθειά της κα

τά τή διάρκεια των διαπραγματεύσεων καί ή όποία έθεώ

ρησε άπαραίτητο νά συνδεθεί εύθέως, διά του προέδρου 

της, μέ τήν ύπογραφή τής πράξεως προσχωρήσεως, ή εί

σοδος τής 'Ελλάδος εiς τήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα άνοίγει 

μία νέα φάση στίς διμερείς σχέσεις. 

»'Η γαλλοελληνική φιλία θά ένισχυθεί περισσότερο 

άπό τήν οικογενειακή καί καθημερινή συνεργασία, ή 

όποία δημιουργείται μεταξύ των έταίρων τής Κοινότητος. 

»'Εξ ονόματος τής Γαλλίας καί του γαλλικου λαου, 
έπιθυμώ νά έκφρ,άσω, δι' ύμ&ν, τίς θερμές εύχές μας πρός 

τούς φίλους 'Έλληνας κατά τήν σημαντική αύτή στιγμή 

τής ίστορίας τους, καί τή χαρά, πού αiσθανόμεθα νά τούς 

θεωρουμε του λοιπου άδελφούς». 

Σέ ανακοινωθέν πού δόθηκε στή δημοσιότητα 

aπό τό γραφείο του προέδρου τής 'Επιτροπής των 

Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων, Γκ. Τόρν, αναφερόταν: 

«Ή είσοδος τής Έλλάδος στίς Εύρωπαϊκές Κοινότη

τες είναι μιά σημαντική πράξη, πού συνιστa ενα κρίσιμο 

σημείο στή ζωή τής ΕΟΚ: 'Η διεύρυνση τής ΕΟΚ πρός 

τόν νότο ύπογραμμίζει μιά σημαντική ήμερομηνία στήν 

μακρά ίστορία του εύρωπαϊκου πολιτισμου. 'Η διεύρυνση 

σημειώνεται σέ μιά iδιαίτερα δύσκολη στιγμή γιά τό μέλ

λον τής Εuρώπης, γιά τούς 10 καί γιά τόν έλεύθερο κόσμο. 
'Εν οψει αύτ&ν τών σοβαρών προβλημάτων, ή είσοδος τής 

Έλλάδος γίνεται περισσότερο σημαντική καί θά έπιτρέ

ψει τήν άναγέννηση καί τήν ένίσχυση των ίστορικών, πο

λιτιστικών καί πολιτικών στοιχείων τής Κοινότητος»>. 

'Εξάλλου, ό aπερχόμενος πρόεδρος τής 'Επι

τροπής τής ΕΟΚ, Ρ. Τζέκινς, σέ τηλεγράφημά του 

πρός τόν 'Έλληνα πρόεδρο, χαρακτήρισε τήν ενταξη 

τής χώρας στήν ΕΟΚ σάν μεγάλο καί «ίστορικής 

σημασίας» γεγονός. Καί σέ συνέντευξη Τύπου πού 
παραχώρησε, τόνισε δτι «θά ηταν δύσκολο νά ·συμ

πληρωθεί ή Κοινότητα, χωρίς τή χώρα, στής όποίας 

τό ίστορικό παρελθόν βρίσκονται οί ρίζες τής 

Εύρώπης». 

'Η βασίλισσα τής Μ. Βρετανίας, 'Ελισάβετ, σέ 

μήνυμά της πρός τόν Κ. Καραμανλή, αναφέρει: 

«'Η ενταξη τής χώρας σας στήν Εuρωπαϊκή Κοινότητα 

είναι ίστορικό γεγονός, τό όποίο ή Κυβέρνησή μου θερμά 
χαιρετa. 'Η 'Ελλάς άνέκαθεν κατείχε iδιαίτερη θέση στήν 

κοινή κληρονομιά τής Εuρώπης. Είμαι πεπεισμένη δτι ή 

παραδοσιακή φιλία μεταξύ των λαών μας θά έμπλουτισθεί 
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Τελετή, στό κτίριο τής Παλαιάς Βουλής, yιά τήv επίσημη Ξvταξη τής Έλλάδος στήv ΕΟΚ. 
Στό βήμα ό πρωθυπουργός, Γ. Ράλλης. 
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μέ τούς νέους συνεταιρικούς μας δεσμούς μέσα στήν Κοινό

τητα των Δέκα». 

'Η Βρετανή πρωθυπουργός, Μ. Θάτσερ, χαιρετί

ζοντας τήν επίσημη είσοδο τής 'Ελλάδος στήν 

ΕΟΚ, τόνισε: 

«Μέ τήν ευκαιρία τής ελληνικής έντάξεως καλωσορίζω 

τό λαό τής 'Ελλάδος ώς μέλος τής ΕΟΚ καί ώς συνεταίρο 
τής Ευρώπης των 10. Πιστεύω δτι ώς μέλος τής ΕΟΚ ή 
'Ελλάδα θά συνεισφέρει σημαντικά στήν ιδέα τής έλευθε

ρίας καί τής ειρήνης στήν ευρωπαϊκή ενότητα καί στήν 

κοινωνική καί οικονομική πρόοδο πρός δφελος δλων. Μέ

σα στό πλαίσιο τής Κοινότητος 10 ευρωπαϊκές χωρες μπο
ροuν νά έργασθοuν μαζί γιά νά aντιμετωπίσουν τά κοινά 

προβλήματα καί νά συνεργ~σθοuν στίς ευκαιρίες πού θά 

μας δημιουργηθοuν στό μέλλον. 

»Στό χρόνο πού πέρασε, οί δεσμοί μεταξύ των δύο χω

ρων μας εγιναν ισχυρότεροι aπό κάθε aλλη φορά καί ξα

ναφέρνω μέ χαρά στή μνήμη μου τήν ελληνική φιλοξενία 

καί καλοσύνη πού γνώρισα στή διάρκεια τής έπισκέψεώς 

μου στήν ' Αθήνα, τόν Σεπτέμβριο». 

'Ο πρόεδρος τής 'Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας 

τής Γερμανίας, Κ. Κάρστενς, ύπογράμμισε: 

«Μέ τήν ευκαιρία τής έντάξεως τής χώρας σας στήν 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα σας aπευθύνω καί έξ όνόματος τοu 

γερμανικοu λαοu, τίς καλύτερες ευχές μου. 

» ' Η 1 η ' Ιανουαρίου 198 I, κατά τήν όποίαν ή 'Ελλάδα 
εισήλθε στόν κύκλο των Κρατων-μελων τής Ευρωπαϊκής 

Κοινότητος, είναι μιά ίστορική ήμερομηνία. 

>>'Η 'Ελλάς, φίλη χώρα καί συνδεδεμένη ίστορικά μέ 

μας, θά συμμετέχει στό μεγάλο εργο τής ευρωπαϊκής ενό

τητος καί θά προσφέρει τήν συμβολή της στήν ενοποίηση 

καί στό μέλλον τής δημοκρατικής Ευρώπης. 

»'Η ενταξη τής χώρας σας στήν Ευρωπαϊκή Κοινότητα 

θά τονώσει τήν διαδικασία τής ευρωπαϊκής ενοποιήσεως, 

θά ένισχύσει τήν θέση τής Κοινότητος στόν κόσμο καί θά 

προαγάγει τό καλό των λαων μας» . 

τέλος, ό πρόεδρος τών ΗΠΑ, Τζ. Κάρτερ, aπηύ

θυνε στόν Κ. Καραμανλή τό aκόλουθο τηλεγράφη

μα: 

«Έπιθυμω νά aπευθύνω σέ σας καί τόν ελληνικο λαό 

τά θερμότατα συγχαρητήρια τής Κυβερνήσεως καί του λα

ο\) των ' Ηνωμένων Πολιτειων, γιά τήν ενταξη τής 'Ελλά

δος στήν Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Τό ίστορικό 

αυτό γεγονός καταδεικνύει τήν ζωτικότητα τής Κοινότη

τος, aποτελεί αναγνώριση του ρόλου πού επαιξε ή 'Ελλάς 

στήν ανάπτυξη των ιδανικων τής Δύσεως καί είναι ένδει

κτικό τής συμβολής τής 'Ελλάδος στήν μελλοντική ευη

μερία τής Ευρώπης» 19 • 

Ι ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1981 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας παρίσταται στήν 

καθιερωμένη επίσημη δοξολογία γιά τό Νέο 'Έτος, 

στό Μητροπολιτικό Ναό 'Αθηνών. Στή συνέχεια, 

στό Προεδρικό Μέγαρο, δέχεται τίς εόχές του πολι

τικου καί πνευματικου κόσμου, τής στρατιωτικής 

ήγεσίας καί τών διπλωματικών aποστολών. 

Τήν ίδια ήμέρα, ό Κ. Καραμανλής συναντήθηκε 

μέ τόν aποστολικό προνούντσιο στήν 'Αθήνα, Τζ. 

Μαριάννι, ό όποίος του επέδωσε μήνυμα του Πάπα 

'Ιωάννη - Παύλου του Β' καί του ανακοίνωσε δτι ό 
aρχηγός τής Ρωμαιοκαθολικής 'Εκκλησίας aνεκή

ρυξε τούς 'Έλληνες μοναχούς Κύριλλο καί Μεθόδιο, 
Προστάτες 'Αγίους τής Εόρώπης. 

[Τό γεγονός αότό, πού συνέπιπτε μέ τήν ήμέρα 

τής επίσημης εντάξεως τής 'Ελλάδος στήν ΕΟΚ, θε

ωρήθηκε, aπό μερίδα πολιτικών παρατηρητών, ώς 

χειρονομία του Ποντίφηκα νά εξάρει τή σημασία 

πού εχει, μέσα aπό τήν ενωση τών ευρωπαϊκών χω

ρών, καί ή συνάντηση τών δύο ρευμάτων τώνχριστι

ανικ&ν παραδόσεων. Μέ δηλώσεις του, εξάλλου, 

στίς 26 'Ιανουαρίου, ό aρχηγός τής Ρωμαιοκαθολι
κής 'Εκκλησίας θά ύποyραμμίσεί -οήν ιδιαίτερη ση

μασία τής Ι:λληνικής εντάξεως στήν ΕΟΚ, γεγονός 

τό όποίο χαρακτήρισε σημαντικότατο, τόσο aπό οι

κονομικής καί κοινωνικής aπόψεως, δσο καί aπό 

θρησκευτικής καί πολιτιστικής]. 
Τό βράδυ, ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας επισκέ

φθηκε τή Λέσχη 'Αξιωματικ&ν 'Ενόπλων Δυνάμεων, 

δπου εκοψε τήν πρωτοχρονιάτικη πίτα. 'Απαντώντας 

στήν προσφώνηση του aρχηγου ΓΕΕΘΑ, στρατηγου 

Α. Γκράτσιου, σημείωσε: 

«Στρατηγέ, 

» v Ακουσα μέ προσοχή καί ενδιαφέρον αvτά πού είπατε. 
Καί ή διαβεβαίωσή σας δτι οί VΕνοπλες Δυνάμεις τής χώ

ρας βρίσκονται στό i5ψος τής aποστολής τους, μοv Ξδωσε 

μεγάλη ίκανοποίηση . Γνωρίζετε τήν εκτίμηση τήν όποία 

Ξχω γιά τίς 'Ένοπλες Δυνάμεις τής χώρας. Άλλά καί τήν 

στοργή καί τήν aγάπη πού Ξχω γιά τό Σώμα τών aξιωματι

κών. Καί μπορώ νά ύποστηρίξω αvτή τήν στιγμή δτι αvτή 
τήν aγάπη τήν aπέδειξα εμπράκτως δλα αvτά τά χρόνια 

πού ήμουν ύπεύθυνος γιά τήν πορεία τών 'Ενόπλων Δυνά

μεων τής χώρας. Καί λέω δτι νιώθω μεγάλη ι'κανοποίηση, 

διότι επίσης γνωρίζω δτι χωρίς VΕνοπλες Δυνάμεις, πού νά 

εμπνέουν εμπιστοσύνη στόν λαό, aλλά καί νά δημιουργοvν 

τήν εντύπωση διεθνώς δτι εlναι ίκανές νά προστατεύσουν 

τήν aσφάλεια του τόπου, δέν εlναι δυνατόν ούτε εξωτερική 

πολιτική νά aσκηθεί επιτυχώς, aλλά ούτε καί ό λαός νά 

αναπτύξει τήν δημιουργική του δραστηριότητα. 

» 'Όπως ετονίσατε καί εσείς, aσκώ ήδη ύπό διάφορο 

μορφή τά καθήκοντα μου, στό πλαίσιο τής πολιτείας. 

Άλλά τό ενδιαφέρον μου γιά τίς 'Ένοπλες Δυνάμεις δέν 

θά παύσει νά είναι Ξντονο, δπως ύπήρξε δλα αvτά τά χρό
νια πού ήμουν ύπεύθυνος γιά τήν πορεία των. 

»Καί πέραν αι5τοϊ5, δέν θά παύσω νά τηρώ τήν παράδοση 

αvτή: Νά γιορτάζω πάντα μαζί σας τήν Πρωτοχρονιά». 

5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1981 

Μέ τήν παρουσία του προέδρου τής Δημοκρατί-
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ας, τόt\ πρωθυπουργοί\, έπικεφαλής του 'Υπουργικοί\ 

Συμβουλίου, ήγετων τής αντιπολιτεύσεως καί aλλων 

έπισήμων, πραγματοποιεϊ:ται στήν Παλαιά Βουλή ή 

έπίσημη τελετή γιά τήν ενταξη τής ·Ελλάδος στήν 

ΕΟΚ. 

Στήν όμιλία του ό Γ. Ράλλης, σκιαγραφώντας τίς 

εύοίωνες προοπτικές πού διανοίγονται γιά τήν 'Ελ

λάδα στόν οίκονομικό τομέα, τόνισε δτι γιά τήν αξι

οποίηση των δυνατοτήτων αύτων απαιτεϊ:ται συντο

νισμένη προσπάθεια Κράτους καί ίδιωτων . Διαβε

βαίωσε, aκόμη, δτι ή Κυβέρνηση θά παράσχει κάθε 

δυνατή βοήθεια γιά τή βελτίωση τής παραγωγικότη

τας σέ δλους τούς τομεϊ:ς, ι:Οστε ή έλληνική οίκονο

μία νά καταστεϊ: ανταγωνιστική μέσα στά κοινοτικά 

πλαίσια.«' Η ενταξη τής οίκονομίας μας στήν εύρύ

τερη κοινοτική οίκονομία», τόνισε, «θάc βοηθήσει 

στήν επιτάχυνση του ρυθμοί\ αναπτύξεως, στήν aνο

δο του βιοτικοί\ μας έπιπέδου καί στήν εξασφάλιση 
τής κοινων\κής ίσορροπίας καί γαλήνης». Καί aφοί\ 

χαρακτήρισε τόν Κ. Καραμανλή πρωτοπόρο καί 

πρωταγωνιστή τής έλληνικής εύρωπαϊκής πολιτι

κής, ό πρωθυπουργός ύπογράμμισε: «'Η μεγάλη αλ

λαγή πραγματοποιεϊ:ται τώρα. 'Η 'Ελλάδα μέ τήν 

ενταξή της aλλάζει τή μοίρα της. Παύει πιά νά είναι 
μιά απομονωμένη χώρα καί τοποθετεϊ:ται πανηγυρικά 

στό κέντρο λήψεως αποφάσεων». 

'Εκδηλώνοντας τήν aντίθεσή τους πρός τήν εvτα

ξη τής 'Ελλάδος στήν ΕΟΚ, τό ΠΑΣΟΚ καί τό ΚΚΕ 
απουσίασαν από τήν τελετή. 

Τήν πλήρη ενταξη στήν Κοινότητα θά σχολιάσει 

έκτενως ό έλληνικός τύπος προβάλλοντας ίδιαίτερα 

τό ρόλο του Κ. Καραμανλή σέ σχέση μέ τή θεμελια

κή αύτή έπιλογή. 

Γεγονός ίστορικων διαστάσεων χαρακτηρίζει τήν 

ενταξη στήν ΕΟΚ ή «Καθημερινή>): 

'Εκείνοι πού αρνοuνται fj αμφισβητοuν τήν επιλογή, 
δμιλοuν γιά περιφερικότητα, γιά απώλεια ταχύτητος 

κ. λ. π. Τό δτι ή 'Ελλάς είναι χώρα περιφερειακή, αποτελεί 

αντικείμενο δεδομένο, πού δέν παράγεται από τή συμμετο

χή στήν Κοινότητα. 'Αντίθετα, ή μή συμμετοχή θά μάς 

εκανε ακόμη περισσότερο «Περιφερειακούς)). Μένοντας 

εξ ω από τήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα, ή 'Ελλάς θά είχε δ λα 

τά μειονεκτήματα τής εντάξεως ... 'Η ενταξη τής 'Ελλiiδος 
δημιουργεί καί ύποχρεώσεις, αλλά καί μεγάλες εύκαιρίες 

καί δυνατότητες. ~Αν ανταπεξέλθουμε μέ επιτυχία στήν 

πρόκληση, πλατιά λεωφόpος ανοίγεται εμπρός μας .. . Σ' 
εμaς εναπόκειται νά αξιοποιήσουμε τήν θεμελιακή επιλο

γή πού κάναμε. Μέ τό είδος καί τήν ποιότητα τής στiiσεως, 

τής συμπεριφοράς μας καί τ& ν εργων μας ( 4.1 ). 

Τό «Βήμα» (28.12) σημειώνει: 

'Ένας παλαιός στόχος του Κ. Καραμανλή, πού ανανεώ

θηκε μέ ενταση καί δραστηριότητα κατά τήν λήξασα fjδη 

κυβερνητική εξαετία, δλοκληρώνεται ... Ή ΕΟΚ αποβλέ
πει βέβαια σέ σκοπούς οiκονομικούς, τής εξυπηρετήσεως 

τών οiκονομικών καί αναπτυξιακών συμφερόντων των χω

ρών πού τήν απαρτίζουν, αλλά καί σέ σκοπούς πολιτικούς, 

τής ενώσεως των εύρωπαϊκ&ν Κρατών καί τής αναδείξεώς 

τους σέ συνασπισμένη πολιτική δύναμη . Πρός τό παρόν 

προηγοuνται οί οικονομικοί σκοποί καί δέν ύπάρχει αμφι

βολία πώς από τόν βαθμό πού θά αποδειχθεί από τήν άπο

ψη αύτή επιτυχής ή πορεία της, θά εξαρτηθεί καί ή εξέλιξή 

της σέ πολιτική ενωση. 

Στήν 'Ελλάδα, εν& ή οiκονομική σημασία τής εντάξε

ως δέν ύποτιμάται - καί αντιθέτως συζητείται μέ αφορμή 

αμφισβητήσεις πού εγείρονται γιά τήν αξία της, ή πολιτι

κή προοπτική της είναι εκείνη πού προκαλεί τό ούσιαστι

κώτερο ενδιαφέρον. 'Επειδή συνδέεται μέ θέματα εθνικής 

ασφάλειας καί προστασίας απέναντι στίς εκδηλώσεις τής 

αναγεννημένης τουρκικής επιθετικότητας καί το\) επεκτα

τισμοu. Καί συγκεκριμένα, επειδή μέ τήν ενταξη ύπάρχει ή 

πιθανότητα, εκτός τώv άλλων, νά τερματισθεί καί ή «φυλε
τική)) απομόνωση τής 'Ελλάδος απέναντι στόν τουρκικό 

δγκο. 

Μέ τήν ενταξή της ή 'Ελλάδα θά μετάσχει σ' ενα πεί
ραμα οiκονομικής αλλά καί πολιτικής ενώσεως. Καί μέ τή 

συμμετοχή της ώς πλήρους μέλους τής Κοινότητος καλεί

ται καί αύτή νά παίξει τό ρόλο της γιά τήν επιτυχία του 

πειρiiματος. 

Ή «Βραδυνή» (8.1), σέ κύριο aρθρο μέ τίτλο 
«Πράξη ζωής», τονίζει : 

'Ο Κ. Καραμανλής, ανεβαίνοντας στήν Προεδρία τής 

Δημοκρατίας, είχε τήν πιό μακρόχρονη καί δημιουργική 

πρωθυπουργία, πού τό σπουδαιότερο θήραμά της εγινε ή 

ενταξη τής 'Ελλάδος στήν ΕΟΚ. 'Η ίστορία θii γράψει δτι 

ή Μεγάλη 'Ιδέα εγινε πρiiξη ζωής χάρις στήν επινοητική 

θέλησή του , πού βρήκε γιά κiiθε πρόβλημα μιά διέξοδο ... 
Δέν αγνοοuμε δτι ή 'Ελλάδα μπαίνει μέ ϊσα δικαιώματα ( άν 
καί μέ λιγώτερες ύποχρεώσεις) στήν Εύρώπη, εν& ή ανά

πτυξή της εχει μόλις περάσει τήν ήλικία τής εφηβείας, σέ 

μιά εποχή πού καί ή ΕΟΚ αντιμετωπίζει κρίση οiκονομι

κή, δπως δλος δ κόσμος. 'Αλλά αύτό καί μόνον δίνει τήν 

διάσταση του εθνικοu άθλου. Καί σηματοδοτεί δτι προϋπό

θεση τής επιτυχίας είναι ή ενταση τής προσπάθειας ... Μό
νο μέ τήν αποστολική πίστη τοu Καραμανλή, τήν επίμονη 

καί σκληρή διαπραγμάτευση πού δ ϊδιος είχε επωμισθεί 

καί μέ τό ταλέντο του νά προβiiλει τόν πολιτικό πυρήνα 

του προβλήματος, μέ μιά λογική πιό διαπεραστική απ' τό 

σίδερο, εξασφαλίστηκε ή ύποστήριξη των 'Εννέα ... 

'Α ναφερόμενος, στή συνέχεια, στή στάση των 

κομμάτων τής αντιπολιτεύσεως, καί κυρίως του 

ΠΑΣΟΚ, ό aρθρογράφος παρατηρεϊ:: 

'Η ενταξη είναι μοναδικό γιά τόν τόπο μας γεγονός καί 

όρθώτατα δ αρχηγός τής αξιωματικής αντιπολιτεύσεως 

εχει από τώρα καταρτίσει τόν κατάλογο τών ύποψηφίων 

εύρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ.. . 'Αλλά γιατί δ πρόεδρος 

του ΠΑΣΟΚ δέν συμμετέχει στόν εορτασμό τής εντάξεως; 

Δέν μπορεί νά είναι μέσα στήν ΕΟΚ καί εξω από τήν 

ΕΟΚ ... τίποτε εύκολώτερο από τό νά γίνεται κανείς αρνη
τής τοu παντός. 'Αλλά δέν ύπάρχει πιό ματαιόδοξη επιχεί

ρηση από τό νά θέλει δ αρνητής νά μάς πείσει δτι δέν 
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aποκρούει δσα aρνείται, γιά νά μ ή βρεθεί εξω aπό τό παιγ
χνίδι, μέ τήν παράδοξη αυταπάτη δτι ετσι μπορεί νά φέρει 

κοντά του κι εκείνους πού τούς χτυπά ... 'Η ενταξή μας μας 
φέρνει σέ στενή επαφή μέ τό μέλλον, πού θά τό κερδίσουμε 

μέ τίς καινούργιες προοπτικές πού aνοίγονται. Τώρα 

ύπάρχει ενα εθνικό σχέδιο πριμοδοτημένο aπό τήν Ευρώ

πη , δπου aνήκουμε οχι ισοδύναμα &λλά ισότιμα. Τά κόμ

ματα δμως τfjς aντιπολιτεύσεως, μέ τά αναχρονιστικά πλέ

γματά τους, δίνουν συχνά τήν εντύπωση δτι βαδίζουν πρός 

τό μέλλον μέ τίς πλάτες γυρισμένες σ . αυτό. 

Λίγες ήμέρες ένωρίτερα, στίς 29 Δεκεμβρίου, ή 
\:δια έφημερίδα εγραφε : 

Γιά τόν τόπο μας οί ήμέρες αυτές εκπροσωπουν τό τέ

λος μιας μεγάλης πορείας, πού όριοθέτησε πρίν aπό 20 
χρόνια, μέ σύμφωνη τότε τή γνώμη δλων τών πολιτικών 

κομμάτων, δ Κωνσταντίνος Καραμανλfjς. Ό σταθερός 

δραματισμός καί η aταλάντευτη πίστη του σημερινου προέ

δρου τfjς Δημοκρατίας στήν αναγκαιότητα τfjς 'Ενωμένης 

Ευρώπης καί στήν ευρωπαϊκή μοίρα τfjς 'Ελλάδος βρί

σκουν πλήρη τή δικαίωσή τους ϋστερα aπό 20 χρόνια αγώ
νων, μόχθων καί θυσιών .. . Μέ τήν προσχώρηση τfjς ' Ελλά

δος στήν Κοινότητα ή Ευρώπη ενισχύεται σέ μιά δύσκολη 

εποχή. ~Οχι μόνον γιατί ετσι ξαναγυρίζει στίς πηγές του 

πολιτισμου της, &λλά καί γιατί ή Κοινότητα aποδεικνύει 

δτι δέν επιθυμεί νά παραμείνει μιά κλειστή λέσχη τών 

πλουσιωτέρων ευρωπαϊκών χωρών του Βορρά ... Είναι βέ
βαια aτυχής ή σύμπτωση δτι ή ενταξή μας στήν Ευρωπαϊ

κή Κοινότητα πραγματοποιείται σέ μιά εποχή πού δ κό
σμος όλόκληρος, καί ειδικώτερα ή Ευρώπη, διέρχεται βα

ρειά καί πολύμορφη κρίση .. . Στήν πρώτη τουλάχιστον φά
ση μετά τήν ενταξη, δέν θά λείψουν οί δυσκολίες ... Πιστεύ
ουμε δμως, δπως δήλωσε καί ό Κ. Καραμανλfjς, στήν ίκανό

τητα προσαρμογfjς πού διακρίνει τούς 'Έλληνες . Καί πι

στεύουμε πώς οί δυσχέρειες σταδιακά θά ξεπερασθουν καί 
πώς δ τόπος αυτός θά &λλάξει μελλοντικά μορφή , καί ό 

λαός αυτός, μοίρα . 

Ή«' Ακρόπολις» παρατηρεί : 

'Όσοι σκέπτονται «λογιστικά» καί εξετάζουν μόνο τό 

«δοi'Jναι καί λαβείν» αυτης τfjς ύποθέσεως - πού όπωσδή

ποτε είναι ευθύς εξ &ρχfjς ύπέρ τfjς χώρας μας - εχουν 

χάσει aπό τά μάτια τους τήν ουσία τfjς εντάξεως. ~ Άλλω

στε, ή ' Ελλάς δέν προσέρχεται οuτε σκοπεύει νά παραμεί

νει φτωχός συγγενής τών «'Εννέα». 'Έχει aσφαλώς &νάγ

κη τfjς &ρωγfjς τους γιά νά aντιμετωπίσει τά προβλήματα 

τfjς μεταβατικfjς περιόδου, πού θά μεσολαβήσει aπό τfjς 

ισχύος τών συμφωνιών εντάξεως ως τήν πλήρη προσαρμο
γή της στίς συνθfjκες τfjς ΕΟΚ. ' Αλλά, στό μάκρος του 

χρόνου, θά πρέπει νά aνταποκριθεί θετικά στήν «πρόκλη 

ση», πού aντιπροσωπεύει η ίiμιλλα μέ τούς προηγμένους 

έταίρους της. Καί θά aνταποκριθεί γιατί εχει δλες τίς δυ

νατότητες προσαρμογfjς (28.12). 

'Η «Αύγή» (31.12) γράφει: 

'Ασφαλώς κορυφαίο γεγονός πού σφραγίζει τό 1981, σέ 
συνάρτηση μέ τίς εξελίξεις στόν έλληνικό εσωτερικό χώ

ρο, είναι ή ενταξή μας στήν Ευρωπαϊκή οικονομική Κοινό-

τητα. Γιά τήν Κυβέρνηση βέβαια ή ΕΟΚ είναι, παραφρά

ζοντας τόν Σεφέρη «ό άγγελος πού περιμέναμε προσηλωμέ

νοι είκοσι χρόνια ... ». ' Ωστόσο, θά ήταν τραγικό λάθος ι'ίν, 

επηρεασμένοι aπό τίς δποιες κυβερνητικές εκτιμήσεις, 

ύποτιμούσαμε τήν σημασία πού εχει γιά όλόκληρη τή χώ

ρα - καί ειδικώτερα γιά τό προοδευτικό της κίνημα - ή 

ενταξή μας στήν ΕΟΚ. nΟχι μόνον γιατί ή ενταξη αυτή 

aποτελεί γιά τή χώρα μας τή δυναμικώτερη ίσως διαδικα

σία μεταβολών καί εξελίξεων aπό τό τέλος του εμφυλίου 

πολέμου, &λλά προπαντός γιατί μέσα στή συντελούμενη 

σήμερα .ευρωπαϊκή οικονομική όλοκλήρωση, ενυπάρχει 

τό σπέρμα τfjς πολιτικfjς όλοκλήρωσης ... 'Η αυριανή 
πρωτοχρονιά σημαδεύει τήν aρχή μιας καινούργιας φάσης 

στήν εθνική μας ζωή ... Δέν ύπήρξαμε οuτε συγκαταλεγό
μαστε τώρα στούς άκριτους ύμνητές τfjς ΕΟΚ. Δέν ονει

ρευτήκαμε παραδείσους. Γιατί ξέρουμε πώς δέν ύπάρχουν 
παράδεισοι πουθενά. Καί πώς ό κάθε λαός κατακτάει ό 

ίδιος μέ τούς ήγέτες του τό μέλλον του, τό δικαίωμα γιά μιά 

ελεύθερη ζωη. Καί aπό τή σκοπιά αυτή πατώντας στέρεα 

στό εδαφος της πραγματικότητος καί των δυνατοτήτων πού 

ύπάρχουν, ταχθήκαμε ύπέρ τfjς ενταξης τfjς χώρας μας 

στήν ΕΟΚ. 'Από αuριο ό &γώνας πού διεξάγουμε γιά ενα 

καλλίτερο μέλλον, συνδέεται πολύ πιό στενά μέ τίς τύχες 

καί τίς προοπτικές του εύρωπαϊκου εργατικοί) καί δημο

κρατικου κινήματος. 

Σέ σχόλιό του μέ τίτλο «0{ διθύραμβοι γιά τήν 
ΕΟΚ», ό «Ριζοσπάστης» (3.1), έκφράζοντας τήν πλή
ρη aντίθεσή του πρός τήν έλληνική ενταξη, παρατη
ρεί: 

Ποιά είναι ή σκληρή πραγματικότητα πού προσπαθουν 

οί θιασώτες τfjς ενταξης νά κρύψουν πίσω aπό τούς κού
φιους λόγους καί τούς διθυραμβικούς πανηγυρισμούς; ' Ο 

ίδιος ό πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας στό πρωτοχρονιάτικο 

διάγγελμά του καί ό πρωθυπουργός ζήτησαν θυσίες aπό 

τόν λαό, aξίωσαν νά δουλεύουμε περισσότερο καί νά ξοδεύ

ουμε λιγώτερα aπό δσα κερδίζουμε! Αυτό σημαίνει ενταση 

τfjς μονόπλευρης λιτότητας σέ βάρος τών εργαζομένων καί 

aκόμα μεγαλύτερες παροχές, εύνοιες καί aσυδοσία στά ντό

πια καί στά ξένα μονοπώλια, πού θά εισβάλουν aκάθεκτα 

στήν έλληνική οικονομία. 'Αλλά τί σημαίνει αυτό; Σημαί

νει δτι δλες οί αποφάσεις γιά τήν οικονομική - καί οχι 

μόνον γιά τήν οικονομική - εξέλιξη τfjς χώρας μας θά 

παίρνονται στίς Βρυξέλλες aπό τούς έκπροσώπους τών 

κοιναγορίτικων τράστ . 

Καί ή \:δια έφημερίδα θά σημειώσει στίς 14 'Ια
νουαρίου: 

Τό πρόβλημα τfjς Δημοκρατίας γιά τήν 'Ελλάδα δέν θά 

λυθεί μέσα στήν ΕΟΚ. Μήπως σέ χώρες τfjς ΕΟΚ δέν 

ύπάρχουν δραστήριες φασιστικές οργανώσεις πού δρουν 

έπίσημα ανεγνωρισμένες; Μήπως εκεί οί προοδευτικές δυ

νάμεις δέν διαπιστώνουν τήν ϋπαρξη φασιστικοί) κινδύνου; 
.. . Οί 'Έλληνες έργαζόμενοι είναι σήμερα σέ θέση νά γνω
ρίζουν τίς συνέπειες τfjς ενταξης στόν τομέα τfjς δημοκρα

τίας καί τών πολιτικών καί συνδικαλιστικών έλευθεριών; 

... Μέσα στίς συνθfjκες τfjς Κοινfjς 'Αγοράς ή πάλη του 
λαοί) γιά τή δημοκρατία θά είναι δυσκολώτερη . Γι ' αυτό 
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aκριβως ή πάλη γιά τήν aποδέσμευση είναι aξεχώριστη 

aπό τήν πάλη γιά τή δημοκρατική aλλαγή. 

Στήν έλληνική ενταξη θά άναφερθουν καί τά έγ

κυρότερα δργανα του διεθνους τύπου: 

'Α ναφερόμενη στήν πρώτη σύνοδο έργασίας γιά 

τόν καθορισμό του τρόπου έφαρμογfίς τών εύρωπαϊ

κών κανονισμών στήν έλληνική γεωργία, ή «Le 
Monde» (ΙΙ.Ι2), σέ άνταπόκρισή της άπό τίς Βρυ
ξέλλες, χαρακτηρίζει τούς 'Έλληνες μάλλον δύσκο
λους συνεταίρους, ένώ, σέ άλλη άνταπόκριση, τήν Ι 

'Ιανουαρίου, ή ϊδια έφη μερίδα, συνδέοντας τήν έλ

ληνική ενταξη μέ τήν πιθανή εϊσοδο στήν Κοινότη
τα τής 'Ισπανίας καί τής Πορτογαλίας, έκφράζει τήν 

άποψη δτι ή εύελιξία πού έπικράτησε σέ όρισμένες 

περιπτώσεις μέ τήν 'Αθήνα, θά πρέπει νά άποφευ

χθεί κατά τίς συζητήσεις μέ τή Μαδρίτη. 

Σέ άνταποκρίσεις της άπό τήν 'Αθήνα καί τίς 

Βρυξέλλες, ή «Figaro» άναφέρεται στή γενική πολι
τική κατάσταση τfίς χώρας καί στήν προσωπικότητα 

του Κ. Καραμανλή, «πού έργάστηκε σκληρά γιά τήν 

ενταξη τfίς χώρας του στήν ΕΟΚ», καί δίνει ίδιαίτερη 
εμφαση στό άνοιγμα τής ΕΟΚ πρός τή Μεσόγειο. 

Ειδικότερα, ή έφημερίδα, άναφερόμενη στή σημασία 

τfίς γεωγραφικής θέσεως τfίς 'Ελλάδος, τονίζει δτι ή 

εϊσοδός της στήν Κοινή 'Αγορά «τοποθετεί τήν 

τελευταία ένώπιον νέων σημαντικών εύθυνών». 'Η 

'Ελλάδα άνοίγεται πρός τρείς ήπείρους - τήν 

'Αφρική, τήν 'Ασία καί, φυσικά, τήν Εύρώπη. »Αν 

oi 'Έλληνες αίσθάνονται προπαντός Εύρωπαίοι, ή 
γεωγραφική τοποθέτηση τfίς χώρας τους θέτει τό ζή

τημα τfiς διαχωριστικής γραμμής μεταξύ Εύρώπης 
καί 'Ανατολής. «Μήπως θιi μπορουσε ό Βόσπορος», 

καταλήγει ή άνταπόκριση, «νά γίνει αύτή ή ίδεώδης 

καί πραγματική διαχωριστική γραμμή μεταξύ της Εύ

ρώπης τών Δέκα καί τfίς 'Ανατολής; Διότι ή 'Ελλά

δα, μολονότι είναι άνοιγμένη πρός δλα τά ρεύματα, 

έξακολουθεί νά είναι ή πρώτη εύρωπαϊκή δύναμη στά 
πρόθυρα της 'Ανατολής» (Ι καί 5.Ι). 

Μέ τίτλο «Ή 'Ελλάδα καί ή ΕΟΚ», ή γαλλική 

έπιθεώρηση «Cahiers Europeens» ('Ιούλιος Ι980), 

άφου άναφέρεται στό χρονικό τfίς έντάξεως, άρ

χίζοντας άπό τή συμφωνία τfίς Συνδέσεως, τό Ι96Ι, 

άναλύει τά όφέλη πού θά άποκομίσει ή 'Ελλάδα 

άπό τήν ενταξή της στήν ΕΟΚ, καθώς καί τά 

πλεονεκτήματα πού μπορεί νά προσφέρει ή χώρα 

στήν Κοινότητα, κυρίως τά ναυτιλιακά κεφάλαια 

καί τήν έκμετάλλευση του ύπεδάφους. 'Ιδιαίτερη 

δμως εμφαση δίνει στήν πολιτική άποψη του θέ

ματος: 

Κατά τή γνώμη μας, ή 'Ελλάδα δέν θά μποροuσε νά 

κάνει c'iλλη επιλογή. Μένοντας σέ aπομόνωση καί ακο

λουθώντας μιά πολιτική αυστηρά διμερή, διέτρεχε τόν 
κίνδυνο νά βρίσκεται στό ελεος των συνομιλητων της, χω-

ρίς καμμιά εξασφάλιση γιά τό παρόν καί τό μέλλον. Νά 

στρεφόταν πρός τίς χωρες του Τρίτου Κόσμου; Οuτε λόγος 

νά γίνεται περί αυτοu, ύπό τίς σημερινές σχέσεις μεταξύ 

των χωρων αυτων. Νά στρεφόταν πρός τό σοσιαλιστικό 

μitλόκ; Αυτή ή προοπτική aντιβαίνει πρός τή νοοτροπία, 
τίς βλέψεις καί τά ζωτικά συμφέροντα του έλληνικοu λαοu. 

Μία μόνο λύση ύπήρχε: νά γίνει ενα μέ τούς ευρωπαϊκούς 

λαούς, γιά τήν aπό κοινοί) οικοδόμηση μιaς ένωμένης, 

ελεύθερης καί δημοκρατικής Ευρώπης. Μ' αυτή τήν πολι

τική θά μπορέσει ή 'Ελλάδα νά εξασφαλίσει τήν πολιτική 

της ανεξαρτησία καί τήν οικονομική της ανάπτυξη καί νά 

ενισχύσει τούς δημοκρατικούς της θεσμούς. 

Ή «Les Echos» (3l.l2), άντιμετωπίζοντας μέ έπι
φυλακτικότητα τήν έλληνική ενταξη, τήν άποδίδει 
- άπό πλευράς της ΕΟΚ- δχι τόσο σέ οίκονομικές 

άνάγκες δσο στήν πολιτική βούληση, ίδιαίτερα του 

Β. Ζισκάρ ντ' Έσταίν. Καί άφου έπισημαίνει τή δια

φορά άναπτύξεως, στούς οίκονομικούς τομείς, μετα

ξύ τής 'Ελλάδος καί τών άλλων εύρωπαϊκών Κρα
τών, ύπογραμμίζει: 

'Η 'Ελλάδα, γιά νά c:iντιμετωπίσει τήν ευρωπαϊκή πρό

κληση, θά πρέπει c:iπαραιτήτως νά μεταβάλει τό ταχύτερον 

δυνατόν τίς διαρθρώσεις της καί τίς εσωτερικές της δυ
σκολίες, τόσο λόγω των aντιδράσεων του ΠΑΣΟΚ, δσο 

καί λόγφ τής ελλείψεως ύπέρμετρης θέρμης στήν κοινή .. 
γνώμη γιά τήν ενταξη ... Ή ενταξη τής 'Ελλάδος στήν 
ΕΟΚ εχει μιά πολύ συμβολική σημασία, δεδομένου δτι ή 

χώρα αυτή aποτελεί ενα c:iπό τά λίκνα του ευρωπαϊκοί) πο

λιτισμοί). 'Αλλά μέ τό δέκατο αυτό μέλος, οί δυσκολίες 

τής Κοινής 'Αγοράς θά πάρουν μιά νέα διάσταση, διότι σέ 

μιά εποχή μεγάλων οικονομικων δοκιμασιων, ή Κοινότητα 

ύποδέχεται ενα νέο μέλος, του όποίου τό κατά κεφαλήν 

εισόδημα είναι κατώτερο aπό τό f\μισυ του μέσου εισοδή
ματος των σημερινων εννέα μελων. 

'Η «Liberation» σημειώνει, στίς 29 Δεκεμβρίου: 

Οί 'Έλληνες δέν θέλουν νά μοιάσει ή χώρα τους στήν 

Τουρκία, μέ στρατιωτικά πραξικοπήματα καί δεξιά η c:iρι

στερή τρομοκρατία ... Γιά τήν έλληνική c:iστική μέση τά
ξη, είναι εμφανές δτι ή είσοδος στήν Κοινή 'Αγορά είναι 
πρωτα απ, δ λα έχέγγυο aσφαλείας καί σταθερότητος, τόσο 

στόν εσωτερικό τομέα, δσο καί στά πλαίσια μιaς περιοχής 

σχετικά ταραγμένης. Ή Ευρώπη των 'Εννέα (καί σύντομα 

των Δέκα) aντιπροσωπεύει, είτε τό θέλουμε είτε όχι, τήν 

ύποχρέωση τηρήσεως ένός όρισμένου πολιτικοί) «επιπέ

δου>>. Δύσκολα μπορεί κανείς νά φανταστεί χωρες, σάν τήν 

'Ολλανδία καί τήν Δυτική Γερμανία, νά δέχονται μέ ευχα

ρίστηση νά παρακάθηνται μέ εκπροσώπους δικτατοριων ... 

Στή Γερμανία, ή «Sίiddeutsche Zeitung» τονίζει: 

Οί 'Έλληνες γνωρίζουν δτι ή δημοκρατία στή χώρα 

τους στηρίζεται &κόμη σέ c:iσθενείς βάσεις καί δτι μέ τήν 

ενταξη θά εξασφαλισθεί c:iκόμη περισσότερο αυτή ή μορφή 

του πολιτεύματος καί θά ριζωθεί όριστικά στή συνείδηση 

κάθε 'Έλληνα. Αυτός ήtαν c:iκριβως καί ό πρωταρχικός 
στόχος εκείνου του c:iνδρός, πού όδήγησε τήν χώρα στήν 
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ΕΟΚ: Του Κ. Καραμανλή ... Πρωτος ό Καραμανλής πού τό 
1974 ανέλαβε τήν πρωθυπουργία μετά τήν κατάρρευση τής 
δικτατορίας, ενήργησε μέ σοβαρότητα γιά τήν κατοχύρω

ση του δημοκρατικου πολιτεύματος καί όδήγησε τήν • Ελ
λάδα στήν ΕΟΚ, γιατί πρόβλεψε δτι ετσι ή δημοκρατία θά 

ήταν εξασφαλισμένη (20 καί 31.12). 

Σέ άναταπόκρισή της άπό τίς Βρυξέλλες, ή 

«Frankfurter Allgemeine», άναφερόμενη στίς δια

πραγματεύσεις γιά τήν τιμή τών άγροτικών προϊόν

των, καταλήγει στή διαπίστωση δτι «οί 'Έλληνες 

δέν πρόκειται νά είναι ενας εύκολος έταίρος». Στή 

συνέχεια, δ άνταποκριτής συνδέει τήν έλληνική εν

ταξη μέ τήν περαιτέρω διεύρυνση τής ΕΟΚ πρός τό 

νότο, «ΠΟύ ενδέχεται νά όδηγήσει σέ πιθανή παρά

λυση τοϋ συστήματος λήψεως άποφάσεων σέ μιάν 

Εuρώπη τών Δώδεκα»: 

'Απομένει νά δουμε πως θά ευθυγραμμισθουν οί 'Έλ

ληνες στήν Κοινότητα κάτω aπό τίς συνθήκες αυτές. Πάν

τως, ή πολιτική κατάσταση στήν 'Ελλάδα δέν φαίνεται νά 

αποκλείει επικείμενη διαπραγμάτευση των δρων εντάξεως. 

Μιά νίκη του Α. Παπανδρέου στίς εκλογές του '81 θά όδη
γουσε σέ δημοψήφισμα, γιά τή συνέχιση τής συμμετοχής 

τής ·Ελλάδος στήν Κοινότητα ... Γενικά ή πρός νότο διεύ
ρυνση πιθανόν νά χαλαρώσει τή συνοχή τής Κοινότητος, 

γεγονός πού κάθε άλλο βέβαια παρά θά aνταποκρινόταν 

στούς ίδρυτικούς όραματισμούς μιaς πολιτικά ένιαίας καί 

δυνατής Ευρώπης (20.12). 

Ή «Die Welt» (31.12), σέ <'iρθρο της μέ τίτλο : 

«'Από τήν 1 'Ιανουαρίου άνήκει καί ή 'Ελλάδα στήν 
ΕΟΚ - 'Η 'Αθήνα επαιξε τό χαρτί της μέχρι τέ

λους», άσχολείται μέ θεσμικά καί λειτουργικά προ

βλήματα τής ΕΟΚ" καί επισημαίνει: 

'Η σκληρή στάση μέ τήν όποία αγωνίστηκε ή 'Αθήνα 

μέχρι καί τήν τελευταία στιγμή γιά τήν aπόσπαση τόσον 

ύψηλων τιμων καί ευνοϊκων χρηματοδοτικων ρυθμίσεων 

ι'tπό τό Κοινοτικό Ταμείο, ύπήρξε γιά μερικούς παρα

τηρητές εντελως αντίθετη, εναντι τής μέχρι τώρα δια

πραγματευτικής τακτίκής των ·Ελλήνων ... Τό παραπάνω 
γεγονός όδηγεί όπωσδήποτε στό συμπέρασμα δτι τό νέο 

μέλος τής ΕΟΚ θά ύπερασπίσει μελλοντικά τό ϊδιο aπο

τελεσματικά τά συμφέροντά του, δπως καί τά ύπόλοιπα 

μέλη . 

Στή Μεγάλη Βρετανία, οί «Times» συνδέουν τήν 
ενταξη τής 'Ελλάδος μέ τή διεύρυνση πρός τό νότο 

- μετά τή μελλοντική προσχώρηση τής 'Ισπανίας 

καί τής Πορτογαλίας - καί ύπογραμμίζουν τήν 

προσπάθεια πού πρέπει νά καταβληθεί τόσο άπό τήν 

Κοινότητα, προκειμένου νά ξεπεραστοϋν οί μεγάλες 
άνισότητες πλούτου μεταξύ τών χωρών-μελών τής 
ΕΟΚ, άλλά καί άπό τήν έλληνική πλευρά, γιά νά 

προσαρμοστεί ή εσωτερική δομή τής χώρας μέ τήν 

άντίστοιχη τής Κοινότητας (31.12). 

Σέ άνταποκρίσεις άπό τίς Βρυξέλλες, οί «Financi
al Times», άφοϋ άναφέρονται στά προβλήματα πού 
δημιούργησαν οί έλληνικές θέσεις στίς Βρυξέλλες, 

κατά τόν καθορισμό τής τιμής τών άγροτικών προϊ

όντων, θίγουν τήν άνάγκη μεταβολών στήν εσωτερι

κή δομή τής χώρας καί στήν άναδιάρθρωση τών δη

μοσίων ύπηρεσιών, καί επισημ~ίνουν τίς διαδικα

στικές δυσκολίες πού θά συναvτήσει ή 'Ελλάδα 
στήν πρώτη φάση τής εντάξεώς της (11 καί 19.12). 

'Η «Daily Telegraph» παρατηρεί: 

'Η μεγαλειώδης πολιτική χειρονομία του Κ. Καραμαν

λή νά κάνει τήν 'Ελλάδα μέλος τής ΕΟΚ πρόκειται νά εχει 

μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, πού οί συμπατριωτες του μό

νον τώρα aρχίζουν νά aντιλαμβάνονται. Μακροπρόθεσμα 

οί συνέπειες θά είναι ευεργετικές, aλλά βραχυπρόθεσμα τό 

«σόκ» στό έλληνικό σύστημα πρόκειται νά είναι τερά

στιο .. . Πάντως, γιά τόν Κ. Καραμανλή ό κυριώτερος σκο
πός τής εντάξεως είναι νά ύπογραμμιστεί σέ διεθνή κλίμα
κα δτι εχει τελείως aποκοπεί ή 'Ελλάς aπό τό πρόσφατο 

όλοκληρωτικό καθεστώς. Ή ενταξη θεωρείται εξασφάλι

ση γιά τήν μή επάνοδο των συνταγματαρχων (15.12). 

'Η ϊδια εφημερίδα, άναφερόμενη στά οiκονομικά 

προβλήματα πού μπορεί νά προκύψουν γιά τήν ΕΟΚ, 

τονίζει : 

'Όλα αυτά (τά οικονομικά θέματα) είναι δευτερεύοντα 

σέ σχέση μέ τό ;τρωταρχικό γεγονός δτι ή ενταξη τής 'Ελ
λάδος στήν ΕΟΚ είναι ή πολιτική κίνηση πού προέκυψε 
aπό τήν aποφασιστικότητα του προέδρου Καραμανλή, ό 

όποίος, aφου συνέλεξε τά θρύμματα πού άφησε τό καθε
στώς των συνταγματαρχων, θέλησε νά δέσει γερά τό μέλ

λον τής 'Ελλάδος μέ τή Δυτική Εuρώπη, ώς εγγύηση γιά 

τήν δημοκρατία (22.12). 

'Η «Sunday Telegraph» σημειώνει: 

Παρ' δ λα τά προβλήματα, aργά ij γρήγορα, ή δημοκρα
τική 'Ελλάδα επρεπε νά γίνει δεκτή στήν ΕΟΚ γιά τόν ίδιο 

λόγο πού κατακτήθηκε καί τό 'Έβερεστ, άπλως γιατί ήταν 

εκεί. 'Ο σύγχρονος 'Έλληνας μπορεί νά μ ή μοιάζει στούς 

ώραίους προγόνους του και ακόμη, ή γλώσσα του μπορεί 

νά εχει άλλάξει· ι'tλλ, δμως είναι ι'tδύνατο νά φτιάξει κανείς 

τήν ευρωπαϊκή οικογένεια των εθνων , χωρίς νά περιλάβει 

καί τούς άπογόνους εκείνων πού δημιούργησαν τόν ευρω

παϊκό πολιτισμό. 'Ο πρόεδρος Καραμανλής μaς εδωσε τήν 

aπάντηση στό ερώτημα, γιατί πρέπει νά προσπαθήσουμε 

νά φτιάξουμε αυτή τήν εuρωπαϊκή οικογένεια: στό σημερι
νό κόσμο είναι καλύτερα νά aνήκεις σέ μιά όμάδα ι'tπό τό 

νά προσπαθείς νά επιβιώσεις μόνος σου. Αυτό τό επιχεί

ρημα ισχύει τόσο γιά τήν 'Αθήνα, Όσο καί γιά τό Λονδίνο. 
"Άλλωστε, ό κόσμος πού μaς περιβάλλει aποτελείται ι'tπό 

όμάδες εθνων. Αυτή είναι μιά καλή στιγμή νά ενταχθεί 

κανείς στό Club των δυτικων, ι'tλλά πράγματι μιά πολύ 
ιδιόμορφη στιγμή γιά νά aποχωρήσει (3.1). 

'Ο «Observen> άναφέρει: 

Οί 'Έλληνες θά βρουν τήν οικονομική προσαρμογή 
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στήν Κοινότητα κάπως οδυνηρή στήν άρχή, καί ίσως άκο

λουθήσουν ι τό βρετανικό παράδειγμα τής επιρρίψεως των 

ευθυνων στούς δρους τής Συνθήκης τής Ρώμης. 'Ωστόσο, 

ό πρόεδρος Καραμανλής δέν όδήγησε τήν 'Ελλάδα στήν 

Κοινότητα μόνο γιά λόγους οικονομικούς . Είδε τό θέμα 

άπό πολιτική σκοπιά καί δέν ύπάρχει άμφιβολία δτι διαθέ

τει ισχυρή αίσθηση τής ίστορίας. Πιστεύει δτι ή ενσωμά

τωση στή Δυτική Ευρώπη είναι ουσιώδης γιά τήν aσφά

λεια, τή σταθερότητα καί τήν πρόοδο τής χώρας ... Τό 
μεγαλύτερο πολιτικό κεφάλαιο τής χώρας σάν μέλος τής 

ΕΟΚ ίσως aποδειχτεί ή δυνατότητά της νά aποτελέσει τό 

παράθυρο πρός τήν 'Ανατολική Ευρώπη, δεδομένου δτι ή 

'Ελλάδα συνορεύει μέ πολλές κομμουνιστικές χωρες, πε

ρισσότερες άπό όποιαδήποτε iiλλη χώρα τής ΕΟΚ. Χάρις 
στήν όρθολογισμένη τακτική του Κ. Καραμανλή, άπό τό 

197 4 μέχρι σήμερα, οί σχέσεις τής 'Ελλάδος μέ τίς άνατο
λικές χωρες είναι πιό στενές καί περισσότερο σταθερές. 

'Επίσης βελτιώθηκαν οί σχέσεις μέ τήν Σοβιετική 'Ένω

ση ... Ή 'Ελλάδα είναι ίστορικά εφοδιασμένη γιά νά δια
δραματίσει τό ρόλο τής γέφυρας μεταξύ Δυτικής καί 'Ανα

τολικής Ευρώπης (28.12). 

Στήν 'Ιταλία, ή «Corriere della Sera» αναφέρεται 
στίς οικονο"μικές επιπτώσεις πού θά εχει ή κοινοτική 
διεύρυνση στά Κράτη-μέλη τfjς ΕΟΚ καί ιδιαίτερα 

στήν 'Ιταλία, καί στά προβλήματα πού θά δημιουρ

γηθοί\ν στήν Κοινότητα, εξαιτίας τfjς οικονομικfjς 

καταστάσεως τfjς 'Ελλάδος, τfjς δομfjς τfjς διοικητι

κfjς μηχανfjς τfjς χώρας, καθώς καί τών έλληνικών 

aπαιτήσεων. Παραδέχεται δμως δτι «ή 'Ελλάδα δέν 

επέλεξε τήν Εύρώπη γιά νά διευρύνει τά γεωγραφικά 

σύνορα μιας οικονομικfjς λέσχης, γι' αύτό οί ελπί

δες καί τό θάρρος της δέν aξίζουν τήν απογοήτευση» 

(30.12). 

«'Η ενταξη τfjς 'Ελλάδος δέν σημαίνει μόνο μιά 

Κοινότητα πολιτιστικά πλουσιώτερη καί γεωγραφι

κά πιό όλοκληρωμένη, dλλ' ύποδηλώνει δτι προσφέ

ρεται μιά εύκαιρία γιά νά dναθεωρηθοί\ν οί δομές καί 

οί σκοποί τfjς ένωμένης Εύρώπης καί γιά νά καθορί

σει αύτή καλύτερα τό ρόλο της στό διεθνές προσκή

νιο», τονίζεται σέ liρθρο τfjς «Popolω> (31.12). Ή 
«Avanti» ύπογραμμίζει τά πολιτικά κίνητρα πού όδή
γησαν στήν έλληνική ενταξη, καί επισημαίνει δτι ή 

ενταξη τfjς 'Ελλάδος στήν ΕΟΚ πραγματοποιείται 

σέ μιά περίοδο κρίσεως, γιά νά καταλήξει: «'Επομέ
νως, ή 'Ελλάδα, τή στιγμή τfjς πλήρους εντάξεώς 

της στήν ΕΟΚ δέν συναντά πολύ εποικοδομητικό 

κλίμα. Σ' αύτό προστίθενται καί προβλήματα συνυ

φασμένα μέ τήν οικονομική της κατάσταση, εστω καί 

αν αληθεύει- δπως επανειλημμένα δήλωσε ό πρόε

δρος Καραμανλfjς - δτι οί πολιτικές εκτιμήσεις 

ύπfjρξαν καθοριστικές γιά τήν εύρωπαϊκή επιλογή 

τfjς χώρας» (2.1). 

'Η «11 Giornale» παρατηρεί: 

'Η &νταξη τής 'Ελλάδος aποτελεί ενα aποφασιστικό 

όρόσημο στίς πολιτικές αμφιταλαντεύσεις τής ευπαθους 

αυτής μεσογειακής χώρας, πού πέρασε μέσα σέ λιγότερο 

άπό μιά δεκαπενταετία άπό τή μοναρχία στή στρατιωτική 

δικτατορία καί άπό τήν τελευταία καί πάλι στή δημοκρα

τία, χωρίς πιά μοναρχία. Δέν επρόκειτο γιά μιά εuκολη 

επιλογή. "Ως τήν τελευταία στιγμή εμποδίστηκε άπό τήν 

άκρα Δεξιά, νοσταλγό των συνταγματαρχων καί άπό τό 
ΠΑΣΟΚ του Παπανδρέου, εναν τριτοκοσμικό πολιτικό 

σχηματισμό .. ο άνδρας πού προσωπικά θέλησε καί επι
σφράγισε τόν ευρωπαϊκό «γάμο» μέ τήν καινούργια 'Ελλά

δα είναι ό Κωνσταντίνος Καραμανλής. 'Όπως ή 'Ελλάδα 

του παρελθόντος ταυτιζόταν μέ τόν Βενιζέλο, &τσι καί ή 

σύγχρονη 'Ελλάδα ταυτίζεται σήμερα μέ τόν Καραμανλή. 

Αυτός άνήκει στήν όμάδα των τελευταίων μεγάλων ευρω

παϊκων προσωπικοτήτων (31.12). 

Σέ aνταπόκριση, τέλος, aπό τήν 'Αθήνα πρός τό 

Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ό Π. Ντυρέλ θά το

νίσει: «Τό Όνομα του aρχηγοί\ του έλληνικοί\ Κρά

τους εχει πλέον ταυτιστεί άπόλυτα μέ αύτόν καθεαυτό 

τόν έλληνικό λαό. Καί αύτό εκανε μιά μεγάλη προ

σωπικότητα νά πεί δτι τήν 1 η 'Ιανουαρίου 1981 ό 
Κωνσταντίνος Καραμανλfjς εισέρχεται στήν Εύρω

παϊκή Κοινότητα». 

Στήν 'Αμερική, οί «New York Times» επεσήμα
ναν: 

Τό νέον &τος &φερε τήν &νταξη τής 'Ελλάδος στήν ΕΟΚ 

καί μαζί μ' αυτήν, τό αισιόδοξο μήνυμα δτι ή Βόρεια 
Ευρώπη άρχίζει νά λαμβάνει σοβαρά ύπόψη τίς ευθύνες 

της &ναντι των νοτίων γειτόνων της ... 'Η είσοδος τής 'Ελ
λάδος θά κοστίσει βέβαια στήν Κοινή 'Αγορά 1,8 δισεκατ. 
δολλάρια σέ οικονομική βοήθεια γιά τά επόμενα πέντε &τη. 

Τό κόστος αυτό θά τcριπλασιαστεί πρίν άπό τήν &νταξη τής 

Πορτογαλίας καί τής 'Ισπανίας ... Ή aνταμοιβή δμως θά 
είναι ή -πολιτική σταθεροποίηση, μέ aποτέλεσμα τή δη

μιουργία ένός περισσότερο ισχυρου δημοκρατικου μετώ

που, πού θά διαθέτει πιό δυνατή φωνή στίς διεθνείς ύποθέ

σεις. ~Ετσι ή Κοινή 'Αγορά των 12 εθνων θά προσλάβει 
διεθνή σπουδαιότητα, άφου θά εκτείνεται άπό τήν πολική 

Γροιλανδία μέχρι τήν ήλιόλουστη Κρήτη στήν 'Ανατολι

κή Μεσόγειο (27.12). 

'Από τήν ϊδια σκοπιά αντιμετωπίζει τήν έλληνι

κή ενταξη καί τό «Time», τό όποίο σέ liρθρο του 
επισημαίνει τή σημασία πού αποδίδει ό πρόεδρος 

Καραμανλfjς στήν ενίσχυση τών δημοκρατικών θε

σμών μέ τήν ενταξη τfjς χώρας του στήν ΕΟΚ. 

Παρατηρεί, ακόμη, δτι τό καθαρό δημοσιονομικό 

Όφελος γιά τήν 'Ελλάδα θά αύξηθεί aπό 200 έκατ. 
δολλ., τό 1981, σέ 700 έκατ. δολλ., τό 1986 (7.1). 

Κατά τήν liποψη τfjς «Washington Star»: 

'Η σύνδεση τής 'Ελλάδος μέ τήνΕυρώπη θά επισύρει 

μακροχρόνιες συνέπειες, δεδομένου δτι ή έλληνική οικο

νομία θά ύποχρεωθεί, μέσω τής συνεργασίας μέ τούς πλου

σιότερους καί ισχυρότερους γείτονές της, νά aνταγωνιστεί 
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ενα ευρωπαϊκό πρότυπο ... Κυρίως δμως ή ενίσχυση τ&ν 
δεσμών μέ τήν Δυτική Ευρώπη θά βοηθήσει στήν εξασφά

λιση τής επιβιώσεως τής δημοκρατίας στήν 'Ελλάδα ... Μέ 
προβλήματα η καί χωρίς αυτά, ή ενταξη τής 'Ελλάδος 

στήν ΕΟΚ είναι απίθανο νά αναστραφεί. 'Η έλληνική οί

κονομία, καθώς σταδιακά θά δοκιμάζει μεθόδους τής Κοι

νής 'Αγορaς, σύντομα θά προσαρμοστεί σ' αυτό τό πρό.:' 
τυπο τής είλικρίνειας καί τής ενεργητικότητας. 'Η έλλη

νική πολιτική καί πολιτιστική σκέψη θά βρίσκεται συχνό

τερα εναρμονισμένη μέ τά ευρωπαϊκά συμφέροντα .• ο πρό
εδρος τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας Κ. Καραμανλής θά δεί 

νά πραγματοποιείται ενας από τούς πιό αγαπημένους του 

σκοπούς (27 .12). 

'Ο τουρκικός τύπος, άπό τήν πλευρά του, άντιμε

τώπισε μέ εκδηλη άνησυχία τήν ενταξη τής 'Ελλά

δος. Χαρακτηριστικό είναι άρθρο τής «Μιλλιέτ», 

στό όποϊ:ο μεταξύ άλλων άναφέρεται: 

... Είναι αμφίβολο αν δ κύριος σκοπός τής έλληνικής 
επιθυμίας περί εντάξεως στήν ΕΟΚ ήταν ~πολιτικός . . 'Η 
'Ελλάς δμως αποκτa μέ τόν τρόπο αυτό οργανική σύνδεση 

μέ τήν Ευρώπη καί θά εχει πλέον τόν λόγο γιά τήν πολιτι

κή τής Ευρώπης μαζί μέ χώρες δπως ή 'Αγγλία, ή Γαλλία 

καί ή Δυτική Γερμανία. Στόν οίκονομικό τομέα ή 'Ελλάς 

περιμένει πολλά πλεονεκτήματα από τήν ενταξη. Θά μπο

ρεί νά πουλάει μέ ευκολία τά προϊόντά της στήν Ευρώπη, 

θά ενοποιηθεί μέ τήν οίκονομία των πλουσίων χωρών καί 

θά αποκτήσει ελευθερία διακrνήσεως των εργατών στίς 

χώρες τής Ευρωπαϊκής Κοινότητος. 

'Από πλευρaς Τουρκίας, ή ενταξη τής 'Ελλάδος είναι 

πιθανό νά εχει δυσμενείς επιπτώσεις μaλλον στόν πολιτικό 

τομέα, παρά στόν οίκονομικό. Βέβαια, αν σκεφθουμε τό 

θέμα μακροπρόθεσμα, ή 'Ελλάς θά εχει τήν δυνατότητα 

καί θά προσπαθήσει νά επωφεληθεί καί οίκονομικά από 

τήν ενταξη. Τό κύριο πλεονέκτημα δμως θά είναι πολιτικό. 
Τό ζήτημα είναι μέ ποιό τρόπο θά χρησιμοποιήσει ή Έλ

λάς τό πλεονέκτημα αυτό. 

Σέ άρθρο μέ c τίτλο «'Ο 'Αγών πού χάσαμε», ή 

«Γκιούναϊντίν» παρατηρεϊ:: 

Τό γεγονός πού μ' ε κανε νά αίσθανθ& δυσφορία τήν 

ή μέρα τής Πρωτοχρονιaς, ήταν ή ενταξη τής 'Ελλάδος 

στήν ΕΟΚ καί ή απόκτηση ι σων δικαιωμάτων μέ τούς 'Εν

νέα. Τό πιό πρόχειρο παράδειγμα στήν προκειμένη περί

πτωση είναι τό δικαίωμα τ&ν 'Ελλήνων εργατών νά κι νουν 

τά χέρια καί νά μπαίνουν σ' δλες τίς χώρες, στίς δποίες 

εφαρμόζεται γιά τούς Τούρκους καθεστώς θεωρήσεων. 

'Η 'Ελλάς κατέβαλε κατά τά τελευταία είκοσι χρόνια 

υπεράνθρωπες προσπάθειες γιά νά φθάσει στό σημείο αυ

τό . Θά αποτελουσε αδικία νά μήν ύπογραμμιστουν οί προ

σπάθειες αυτές καί ίδίως εκείνες πού καταβλήθηκαν κατά 

τήν περίοδο τής πρωθυπουργίας του Κ. Καραμανλή. Έν& 

στή δική μας χώρα γίνονται δογματικές συζητήσεις γιά τό 

αν θά πρέπει νά ενταχθουμε η δχι, οί 'Έλληνες φρόντισαν 

νά συμπληρώσουν τίς ελλείψεις τους γιά νά φθάσουν στίς 

μέρες αυτές . Πρόκειται γιά μιά μεγάλη επιτυχία καί δ ρό

λος του Κ. Καραμανλή σ' αυτή είναι επίσης μεγάλος. Τό 

δίκαιο του Καίσαρος πρέπει νά αποδοθεί στόν Καίσαρα ... 

7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1981 

Ό Κ. Καραμανλής δέχεται σέ συνεργασία τόν 

πρωθυπουργό. 

Τήν ϊδια ήμέρα, ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας δέ

χεται τά μέλη τοϋ Εύρωπαϊκοϋ Κοινοβουλίου, Μ. 

Μπάγκερμαν, πρόεδρο τής όμάδας Φιλελευθέρων 

Δημοκρατών, καί Μ. Πονιατόφσκι, πρόεδρο τής 

γαλλικής όμάδας Φιλελευθέρων Δημοκρατών. 

Τό άπόγευμα, ό Κ. Καραμανλής θά παραστεϊ: στά 

έγκαίνια τής έκθέσεως τέρνερ, στήν 'Εθνική Πινα

κοθήκη, άπό τήν πριγκίπισσα τής Μεγάλης Βρετα

νίας, Μαργαρίτα, τήν όποία είχε ήδη δεχτεϊ: στό 

Προεδρικό Μέγαρο. 

8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1981 

Δημοσιεύεται στόν τύπο ή εϊδηση δτι ό Κ. Καρα

μανλής άνακηρύχθηκε - μαζί μέ τόν Αύστριακό 

καγκελλάριο Μπ. Κρaισκυ - «διεθνής πολιτική 

προσωπικότης τοϋ 1980». 
'Η άνακήρυξη εγινε άπό έπιτροπή προηγουμέ

νων κατόχων τοϋ τίτλου, μέ βάση τή γνώμη κορυ

φαίων διεθνών προσωπικοτήτων. 

12 IANOYAPIOY 1981 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας συναντήθηκε μέ 

τόν πρόεδρο τής Κυπριακής Δημοκρατίας, Σ. Κυ

πριανοϋ, ό όποϊ:ος τόν ένημέρωσε γιά τήν πορεία τοϋ 

διακοινοτικοϋ διαλόγου καί, γενικότερα, γιά τίς τε

λευταϊ:ες έξελίξεις τοϋ Κυπριακοϋ. 

Τήν ϊδια ήμέρα, ό Κ. Καραμανλής παρέστη σέ 

πανηγυρική συνεδρίαση πού όργάνωσαν τά 'Επιμε

λητήρια 'Αθηνών καί Πειραιώς, μέ τήν εύκαιρία τής 

έντάξεως τής 'Ελλάδος στήν ΕΟΚ, καί έκφώνησε 
τήν άκόλουθη όμιλία: 

«'Εκτιμώ lδιαίτερα τήν τιμή πού μοίJ κάνατε σήμερα. 

Καί τήν έκτιμώ γιατί άποτελεί άναγνώριση τής συμβολής 

μου στόν μακρύ καί δύσκολο άyώνα γιά τήν ένταξη τής 
χώρας μας στήν Ει5ρωπαϊκή Κοινότητα. 

»Γιά τήν σημασία τής έντάξεως αι5τής δμιλώ έπί είκοσι 
περίπου χρόνια. Καί δέν νομίζω δτι ύπάρχει άνάγκη νά σiiς 

άπασχολήσω καί σήμερα μέ αι5τήν. 

»Πιστεύω, άλλωστε, δτι δ έλληνικός λαός έχει ήδη κα

τανοήσει καί έχει έκτιμήσει στίς βασικές γραμμές της τήν 

σημασία τής έντάξεως. Καί πέραν αι5τοί5, μέ άπαλλάσσουν 
άπό τήν άνάγκη αι5τή οί σημερινές σας όμιλίες. 'Ομιλίες, 

οί όποίες ένίσχυσαν τήν αlσιοδοξία μου γιά τό μέλλον. 
»Παρά ταvτα, δέν μπορώ νά μήν τονίσω καί μέ τήν 

ει5καιρία αι5τή, δτι ή έ-νταξη τής χώρας μας στήν Ει5ρωπαϊ
κή Κοινότητα θά άποτελέσει μεγάλο σταθμό στήν έθνική 

μας ίστορία. 'Ένα σταθμό πού θά γίνει άφετηρία μιiiς και

νούργιας πορείας γιά τό έθνος καί πού θά άνοίξει καινούρ

γιους όρίζοντες γιά τό λαό μας. 

»'Όπως ε{πα πολλές φορές, γιά νά άξιοποιήσουμε τά 

πλεονεκτήματα τά όποία μiiς προσφέρει ή ένταξη, θά χρει-
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αστεί νά καταβάλουμε μεθοδική καί έπίμονη προσπάθεια. 

Θά χρειαστεί νά πραγματοποιήσουμε σημαντικές aλλαγές 

όχι μόνον στήν δομή τής οlκονομίας μας, aλλά καί στήν 

νοοτροπία μας &κόμη. Θά χρειαστεί, δηλαδή, νά βελτιώ

σουμε όχι μόνον τίς μεθόδους μας aλλά καί τίς συνήθειές 

μας &κόμη. 

»Γιατί, όπως γνωρίζετε, ή προσαρμογή - κάθε προ

σαρμογή- σέ νέες καταστάσεις δημιουργεί σέ πρώτη φά

ση προβλήματα. Καί γιά τήν aντιμετώπιση αvτών τών 

προβλημάτω~ χρειάζεται προσπάθεια. ·Όπως χρειάζεται 

προσπάθεια γιά νά φθάσει κανένας έκείνους πού προπορεύ

ονται. 

»Κύριοι πρόεδροι, 

»0{ τάξεις πού έκπροσωπείτε καλούνται νά διαδραμα
τίσουν aποφασιστικό ρόλο στήν διαδικασία τfjς aξιοποιή

σεως τfjς έντάξεώς μας στήν Εvρωπαϊκή Κοινότητα. Θά 
πρέπει συνεπώς νά κινητοποιηθείτε μεθοδικά καί έγκαιρα, 

γιά νά aποκομίσει ή χώρα μας τά μεγαλύτερα δυνατά r.δφέ

λη aπό τήν προσχώρησή της στήν Εvρωπαϊκή Κοινότητα. 

»Πιστεύω ότι θά τό κάνετε, συνεργαζόμενοι τόσο μέ 

τήν Πολιτεία δσο καί μέ τίς άλλες παραγωγικές τάξεις τfjς 
χώρας». 

13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1981 

Σύσκεψη, κατά τήν όποία συζητήθηκαν θέματα 

εξωτερικής πολιτικής, συγκροτήθηκε ύπό τήν προε
δρία του Κ. Καραμανλή καί μέ τή συμμετοχή του 

πρωθυπουργου, του αντιπροέδρου τής Κυβεpνήσεως, 

καθώς καί των ύπουργων 'Εξωτερικων καί 'Εθνικής 

'Αμύνης. 

16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1981 

·Ο Κ. Καραμανλής δέχεται σέ συνεργασία τόν 

πρωθυπουργό, Γ. Ράλλη. 

17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1981 

·Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας εισαγεται στό 

Νοσοκομείο Εύαγγελισμός, δπου ύποβάλλεται μέ 

επιτυχία σέ εγχείριση κήλης. Στό νοσηλευτικό 

ϊδρυμα θά παραμείνει ως τίς 23 του μηνός. 

20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1981 

Κατά τή λήξη τής θητείας του, ό πρόεδρος των 

ΗΠΑ, Τζ. Κάρτερ, απευθύνει στόν Κ. Καραμανλή τό 

ακόλουθο μήνυμα: 

«'Αγαπητέ κύριε πρόεδρε, 

»Καθώς aποχωρω aπό τήν προεδρία των 'Ηνωμένων 

Πολιτειων, διαπιστώνω μέ χαρά τήν πρόοδο πού εχει επι

τευχθεί στίς διμερείς μας σχέσεις. 

»'Ιδιαίτερα μέ ίκανοποίησε ή επάνοδος τfjς 'Ελλάδος 

στό στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ . Τοuτο, όχι μόνον ενί

σχυσε τήν πολιτική συνοχή καί τήν aμυντική ίκανότητα 

τfjς Συμμαχίας aλλά καί δημιούργησε τίς προϋποθέσεις γιά 

τόν εκσυγχρονισμό των aμυντικων σχέσεων μεταξύ των 

δύο χωρων μας. Σημαντικά εξάλλου βήματα εγιναν γιά τήν 

διεύρυνση καί εμβάθυνση των παραδοσιακων μας δεσμων 

καί σέ άλλους ποικίλους, μ ή aμυντικούς, τομείς. 'Ενθαρ

ρύνθηκαν οί προσπάθειες γιά τήν ε{ρηνική ρύθμιση των 

διενέξεων στήν 'Ανατολική Μεσόγειο καί μέ τήν επανά

ληψη του διακοινοτικοί) διαλόγου προωθήθηκε ή προσπά

θεια του γενικοu γραμματέως των 'Ηνωμένων 'Εθνων γιά 

τήν ρύθμιση τοu Κυπριακοu. Μολονότι γνωρίζω δτι προ

βλήματα παραμένουν, είμαι πεπεισμένος δτι μποροuν νά 

επιλυθοuν μέ καλή πίστη καί aπό τίς δύο πλευρές, μέσα 

στό πνεuμα συνεργασίας καί φιλίας πού aνέκαθεν χαρακτή

ριζε τίς σχέσεις μεταξύ των χωρων μας. 

»Καταλήγοντας, επιθυμω νά τονίσω δτι /;ξετίμησα τίς 

σοφές σας συμβουλές καί τό όφελος πού aπεκόμισα aπό 

τήν μακρά σας πείρα στίς διεθνείς ύποθέσεις . 'Εξετίμησα 

ίδιαί τε ρ α τόν ήγετικό σας ρόλο γιά τήν επάνοδο τfjς ' Ελλά

δος στήν δημοκρατία καί γιά τήν προώθηση τfjς aλληλεγ

γύης τfjς Δύσεως, στόν πολιτικό, aμυντικό καί οικονομικό 

τομέα, σέ μιά εποχή διεθνοuς κρίσεως καί εντάσεως». 

'Ο Κ. Καραμανλής απάντησε: 

«'Α yαπητέ κύριε πρόεδρε, 

» 'Επιθυμω νά σiiς εύχαριστήσω θερμά yιά τήν 
εύyενή έπιστολή, τήν όποία μου έστείλατε, μέ τήν 

εύκαιρία τοϊ5 τέλους τής θητείας σας ώς προέδρου 

των 'Ηνωμένων Πολιτειων. 

»Συμμερίζομαι τήν {κανοποίησή σας yιά τήν πρό

οδο, πού έσημείωσαν ο{ διμερείς σχέσεις μας. Πολ

λά, φυσικά, άπομένει νά γίνουν άλλά είμαι βέβαιος 

δτι ή παραδοσιακή φιλία μεταξύ των λαων μας καί τό 

κοινό μας συμφέρον θά συνεχίσουν νά καθοδηyοϊ5ν 

τίς Κυβερνήσεις μας κατά τήν άναζήτηση λύσεων 

στά προβλήματά μας. 

»Παρακαλω δεχθήτε, άyαπητέ κύριε πρόεδρε, τίς 

καλύτερες εύχές μου yιά τήν προσωπική σας ύyεία 

καί εύτυχία». 

Τήν έπο μένη, 21 'Ιανουαρίου, ό 'Αμερικανός πρέ
σβης διαβίβασε στόν πρόεδρο τής Δημοκρατίας ευ

χαριστήρια επιστολή του Τζ. Κάρτερ: 

«'Αγαπητέ κύριε πρόεδρε, 

»' Επιθυμω νά σfiς εuχαριστήσω γιά τή συνεργασία σας 
κατά τό παρελθόν δύσκολο ετος. 'Εμείς οί 'Αμερικανοί 

θυμόμαστε πάντοτε δτι ή έλληνική Κυβέρνηση καί ό έλ" 

ληνικός λαός στάθηκαν στό πλευρό μας, κατά τή διάρκεια 

τfjς μακράς δοκιμασίας. 'Η ύποστήριξη καί ή βοήθειά σας 

ύπfjρξε πειστική εκφραση τfjς στενότητας των δεσμων μας . 

» Έζήτησα άπό τόν πρέσβυ κ. Μακλόσκυ νά πληροφο
ρήσει τήν Κυβέρνησή σας σχετικά μέ τή συμφωνία, πού 

/;κάναμε μέ τό 'Ιράν γιά τήν aπελευθέρωση των aνθρώπων 

μας. 'Ε πετύχαμε τούς δύο aντικειμενικούς σκοπούς, πού 

είχαμε θέσει, στήν aρχή τfjς κρίσεως: τή διαφύλαξη των 

συμφερόντων καί τfjς τιμfjς τfjς χώρας μας καί τήν aσφαλfj 

aπελευθέρωση των aνθρώπων μας. 

»Γνωρίζω δτι εσείς καί ό έλληνικός λαός θά συμμερι

σθείτε τή χαρά τή δική μου, των ο{κογενειων των όμήρων 

καί του άμερικανικοu λαοu, κατά τήν ήμέρα αuτή, πού πε-
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86 ΑΡΧΗ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ 

ριμέναμε τόσο πολύ. 'Ελπίζομε ειλικρινά δτι ή συμφωνία, 

πού συνάψαμε, θά συμβάλει καί στήν ειρηνική λύση των 

δυσχερειών, πού τό 'Ιράν !:χει μέ άλλα μέλη τfjς διεθνους 

κοινωνίας. 'Έχομε κυρίως κατά νου τόν τερματισμό του 

πολέμου μεταξύ 'Ιράν καί 'Ιράκ. 'Η πολιτική μας απέναν

τι στίς δύο αuτές χώρες θά προσδιορισθεί μέ βάση τόν 

αντικειμενικό αuτό σκοπό»20. 

'Ανάλογη επιστολή διαβίβασε στόν Κ. Καρα

μανλfί καί ό aπερχόμενος aντιπρόεδρος των ΗΠΑ, 

Γ. Μονταίηλ. 

Τήν ϊδια ή μέρα, ό πρόεδρος τfίς 'Ελληνικfίς Δη

μοκρατίας θά συγχαρεί, μέ μήνυμά του, τό νέο 'Αμε

ρικανό πρόεδρο, Ρ. Ρfίγκαν, γιά τήν ανάληψη τ&ν 

καθηκόντων του: 

«Καθώς αναλαμβάνετε τό aξίωμα τοί5 προέδρου 

τών 'Ηνωμένων Πολιτειών, σaς aπευθύνω τά θερμά 

συγχαρητήριά μου καί τίς εlλικρινείς ει':ιχές μου γιά 

τήν επιτυχία τής ύψηλής καί δύσκολης aποστολής 

σας. 

»Εlμαι πεπεισμένος δτι κατά τήν διάρκεια τής 
θητείας σας θά ενισχυθοί5ν περαιτέρω οί δεσμοί πα

ραδοσιακής φιλίας καί γονίμου συνεργασίας πού 

ύφίστανται μεταξύ τών δύο λαών μας. 

»Πιστεύω, επίσης, δτι ή παρουσία σας επικεφα

λής τοί5 μεγάλου σας έθνους θά συμβάλει στή διάλυ

ση τής επικινδύνου συγχύσεως πού επικρατεί σήμε

ρα στόν κόσμο καί στήν πραγματική κατοχύρωση 

τής εlρήνης». 

26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 

'Ο Κ. Καραμανλfίς παραχωρεί συνέντευξη στό 
γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο «Antenne 2»: 

- Γιατί επιδιώξατε τήν !:νταξη τfjς 'Ελλάδος στήν Ευ
ρωπαϊκή Κοινότητα; 

«Μέ τήν ένταξη στήν Κοινότητα, επεδίωξα κατ' aρχήν 

τήν έπάνοδο τijς 'Ελλάδος στήν οΙκογένεια τών εύρωπαϊ

κών λαών, μέ τούς δποίους τήν συνδέουν πολλαπλοί δε

σμοί. 'Αλλά καί γιατί mστεύω δτι μέ τήν ένταξη αύτή θά 

ενισχυθεί ή έθνική μας ανεξαρτησία καί θά επιταχυνθεί ή 

οiκονομική καί κοινωνική aνάπτυξη τijς χώρας». 

-'Η έλληνική γεωργία αποτελεί κίνδυνο γιά τήν ιτα

λική καί τήν γαλλική γεωργία; 

«Δέν νομίζω. 'Αρκεί νά αναλογισθεί κανείς δτι ή έλλη

νική γεωργική παραγωγή εκπροσωπεί μόλις τό 3,8% τής 
κοινοτικής γεωργικής παραγωγής καί τό εν δέκατο περί

που τής Ιταλικής καί γαλλικής μαζί». 

- Ποιά είναι ή γνώμη σας γιά τό μέλλον τfjς Εuρώπης; 

«Πιστεύω στήν αναγκαιότητα τijς σταδιακής ένοποιή

σεως τής Εύρώπης. Γιατί, μόνο μέ τήν ένοποίησή της θά 

καταστεί ή Εύρώπη ίκανή νά ξεπεράσει τήν πολύπλευρη 

κρίση πού aντιμετωπίζει σήμερα. 'Αλλά καί γιατί πιστεύω 

δ τι μιά ένωμένη Εύρώπη μπορεί νά εξισορροπήσει τόν συ
σχετισμό δυνάμεων στόν κόσμο καί νά επηρεάσει εύεργε

τικά τήν πορεία τής aνθρωπότητας. Γνωρίζω τίς δυσκολί

ες. Άλλά πιστεύω δτι οί δυσκολίες αύτές aποτελοvν κίνη

τρο καί δχι εμπόδιο γιά τήν ένοποίηση τής Εύρώπης>>. 

-Πώς βλέπετε, κύριε πρόεδρε, τήν διεθνfj κατάσταση. 

Εtδικώτερα γιά τήν Μεσόγειο, πιστεύετε δτι αποτελεί ζώ

νη επικίνδυνη; 

«Ή διεθνής κατάσταση έξελίσσεται κατά τρόπc;> πού νά 

δικαιολογεί aνησυχίες γιά τό μέλλον. Δυσπιστία έντονη 

επικρατεί σήμερα στόν κόσμο, καί ή ϋφεση εναλλάσσεται 

κάθε τόσο μέ τήν ένταση. Ή aνθρωπότης πορεύεται χωρίς 

προοπτική. Καί τό μέλλον διαγράφεται σκοτεινό καί &βέ

βαιο. 

>>Μέσα σ' αύτό τό διεθνές κλίμα, δλες οί περιοχές τοv 

κόσμου μποροvν νά θεωροvνται επικίνδυνες. Σέ δ, τι aφορa 

εlδικώτερα τήν Μεσόγειο, νομίζω δτι είναι λιγότερο επι

κίνδυνη aπό τήν Κεντρική Εύρώπη καί πολύ λιγότερο aπό 

τήν Μέση Ά νατολή καί τήν Κεντρική Άσίω). 

- Ποιό είναι τό σοβαρότερο πρόβλημα στόν τομέα 

των εξωτερικών σας σχέσεων; 

«Ή εκκρεμότης τών διαφορών μας μέ τήν Τουρκία. 

Καί είναι μέν aληθές δτι τόν τελευταίο καιρό ύπάρχει μιά 

βελτίωση στίς σχέσεις τών δύο χωρών, δέν aποκλείεται 

δμως δ κίνδυνος ύποτροπής τής κρίσεως, εάν οί διαφορές 
μας παραμένουν έπί μακρόν χρόνον εκκρεμείρ). 

- Μπορουμε νά προσβλέπουμε σέ στενότερες σχέσεις 

μεταξύ 'Αθηνών καί Παρισίων; 

«Οί σχέσεις τής 'Ελλάδος μέ τήν Γαλλία εlναι εξαίρε

τες σέ δλους τούς τομείς. Καί θά γίνουν aσφαλώς στενότε
ρες στό πλαίσιο τών Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων. Κι αύτό, 

γιά τόν πρόσθετο λόγο δτι ή Γαλλία, καί iδιαίτερα δ πρόε

δρός της κ. Ζισκάρ ντ' 'Εσταί ν συνέβαλαν aποφασιστικά 

στήν ένταξη τής 'Ελλάδος στήν Κοινότητω>. 

- WΕχετε νά μaς πείτε τίποτε άλλο, κύριε πρόεδρε; 

«Θά σaς παρακαλέσω νά μεταφέρετε στόν γαλλικό λαό 

τίς εύχαριστίες μου γιά τήν φιλοξενία πού μοv ,rαρέσχε, σέ 

μιά μακρά καί δύσκολη περίοδο τής ζωής μουι>21 • 

26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1981 

Μέ aφορμή συνέντευξη του Α. Παπανδρέου, ό 

όποίος εθεσε δρους γιά τή διεξαγωγή των εκλογών, 

ενω αναφέρθηκε σέ «εκλογές βίας καί νοθείας» του 

1961, καθώς καί στό ρόλο του aνώτατου άρχοντα 
- τόν όποίο χαρακτήρισε ανεύθυνο, ό Κ. Καραμαν

λfίς aπευθύνει στόν πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ τήν ακό

λουθη επιστολή : 

«'Αγαπητέ κύριε πρόεδρε, 

>>Θά ήθελα πρώτα &π' δ λα νά σaς ει':ιχαριστήσω 

γιά τό ενδιαφέρον πού εκδηλώσατε τήν περασμένη 

έβδομάδα γιά τήν κατάσταση τής ύγείας μου, καθώς 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΉ ΤΗΛΕΌΡΑΣΗ 87 

'Οριωμωσία του Ρ. Pijyκav στό άξίωμα του προέδρου τώv ΗΠΑ. 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



88 ΑΡΧΗ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ 

καί γιά τίς εύχές πού μου άπευθύνατε έν συνεχεία. 

»Μέ τήν εύκαιρία δμως αύτή - καί λέγω εύκαι

ρία γιατί τό θέμα δημιουργήθηκε κατά τήν διάρκεια 

τfjς άσθενείας μου - θεώρησα χρήσιμο νά διατυπώ-
, ') , , , t , -

σω τις παρατηρησεις μου πανω σε ορισμενα σημεια 

προσφάτου συνεντεύξεώς σας, πού μέ άφορουν. 
»Πιστεύω, καί νομίζω, δτι συμμερίζεσθε καί σείς 

τήν άποψή μου αύτή, δτι ή άναμόχλευση του παρελ

θόντος, καί μάλιστα παρελθόντος θλιβερου, δπως 

ήταν ή περίοδος άπό τό 1961 ώς τό 1967, δέν διευκο
λύνει τήν ήρεμη καί όμαλή έξέλιξη τfjς έθνικfjς μας 

ζωfjς. Γνωρίζετε δτι έχω τίς άπόψεις μου γιά τήν 

περίοδο έκείνη. 'Όπως γνωρίζετε δτι, μέσα στόν 

στρόβιλο τών παθών τfjς έποχfjς έκείνης, έγινα άντι

κείμενο πρωτοφανους κακομεταχειρίσεως. 

»Παρά ταυτα, δταν έπανijλθα, πανίσχυρος θά 

έλεγα, τό 1974, άπέφυγα χάριν τfjς γαλήνης του τό
που, νά άναφερθώ στό παρελθόν. Άπέφυγα νά άνα

φερθώ στήν δικαίωσή μου, νά καταλογίσω εύθύνες 

γιά τήν πτώση τfjς δημοκρατίας, άλλά καί διά τούς 

παντοειδείς καί άδικους διωγμούς πού ύπέστην. 
»Διαπιστώνω δμως μέ λύπη μου δτι στήν προσπά

θειά μου αύτή δέν μέ παρακολουθήσατε καί σείς ό 

ίδιος. 'Α ναφέρεσθε, κατά καιρούς, στό παρελθόν καί 
μάλιστα σέ γεγονότα πού μέ άφορουν καί πού άπο
δείχθηκαν δικαστικά, ίστορικά, άλλά καί λογικά, 
άβάσιμα. 

»Γιά νά μήν έπεκταθώ σέ λεπτομέρειες, σiiς έσω

κλείω έπιστολή, τήν όποία ν άπηύθυνε, πρό καιρου, ό 

κ. Παπακωνσταντίνου στά "Νέα" γιά τά l'δια αύτά 

θέματα. 

»Θά μπορουσα νά ένισχύσω τήν έπιχειρηματολο
γία της καί μέ πρόσθετα στοιχεία. Δέν τό κάνω δμως, 

γιατί ή πρόθεσή μου δέν είναι νά προκαλέσω διάλο

γο, άλλά νά άποτρέψω ένδεχόμενες παρεξηγήσεις 

στό μέλλον. Γιατί, καί άν άκόμα δεχθουμε δτι τά 

θέματα αύτά παραμένουν γιά σiiς άμφιλεγόμενα, σέ 
τίποτα δέν θά ώφελουσε μιά δημόσια έπ' αύτών άντι

δικία. Τοσούτφ μiiλλον πού θά έπαιρνε εύρύτερες δι

αστάσεις. 

»Μέ τήν l'δια εύκαιρία, κύριε πρόεδρε, θά ήθελα 

νά κάνω τήν παρατήρηση δτι ό χαρακτηρισμός του 

άρχηγου του Κράτους ώς άνεύθυνου είναι καί τυπικά 

καί ούσιαστικά άδόκιμος. Τό Σύνταγμα ούδαμου χα

ρακτηρίζει τόν πρόεδρο τfjς Δημοκρατίας άνεύθυ

νον. 'Ορίζει μόνον δτι, γιά πράξεις πού προσυπογρά
φει μέ τήν Κυβέρνηση, δπως είναι οί νόμοι, τά διατά
γματα καί οι' διεθνείς συμβάσεις, ή εύθύvη βαρύνει 

άποκλειστικά τήν Κυβέρνηση. Υ Αλλωστε, τά περί 

άνευθυνότητος άναιρουνται καί άπό μόνο τό γεγονός 

δτι ό πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας έχει, κατά τό Σύν

ταγμα, άποφασιστικές, άκόμα καί άποκλειστικές άρ

μοδιότητες. 

»Πάντως, γιά τό θέμα αύτό θά μπορούσαμε νά συ-

ζητήσουμε, άν θέλετε, όποτεδήποτε συναντηθουμε». 

Τήν δλη έξέλιξη του θέματος καταγράφει συνο

πτικά σημείωμα του πρέσβη Π. Μολυβιάτη: 

«Μου τηλεφώνησε σήμερα τό άπόγευμα ό κ. Α. Παπαν

δρέου γιά νά μου πεί δτι ή έπιστολή του κ. προέδρου τfjς 
Δημοκρατίας, τήν όποία μόλις ε{χε λάβει, θά πρέπει νά 

οφείλεται σέ κάποια παρεξήγηση. 

»Στή συνέντευξη δέν ε{χε μνημονεύσει καθόλου τό 
δνομα του κ. Καραμανλfj. Ε{χε κάνει άπλ&ς μιά ίστορική 

άναδρομή στό παρελθόν, χωρίς καμμία πρόθεση νά θίξει 

τόν πρόεδρο. "Άλλωστε, ε{ χε άναγνωρίσει δτι οί έκλογές 

του 1974 καί 1977 ήταν άψογες. 
»'Όσον άφορα στό άνεύθυνον του άνωτάτου άρχοντος, 

ό μόνος λόγος πού τό έχρησιμοποίησε ήταν γιά νά τονίσει 

τήν εuθύνη τfjς Κυβερνήσεως. 

»Στό σημείο αuτό του έπανέλαβα τήν έπιχειρηματολο

γία τfjς έπιστολfjς του κ. προέδρου, προσθέτοντας δτι ό 

πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας δέν εχει βέβαια εuθύνη γιά τήν 
πολιτική τfjς Κυβερνήσεως, άλλά άσφαλ&ς δέν μπορεί νά 

χαρακτηρισθεί άνεύθυνος, δταν δικαιουται, π. χ. νά διαλύ

σει τή Βουλή κατά τήν κρίση του, νά άπολύσει τήν Κυβέρ

νηση ή καί νά άντιστρέψει ένδεχομένως τήν πολιτική τfjς 

Κυβερνήσεως, προκηρύσσοντας δημοψήφισμα. 

»'Ο κ. Παπανδρέου συμφώνησε μέ τίς παρατηρήσεις 

αuτές καί πρόσθεσε δτι "εiλικρινά καί δχι πολιτικάντικα" 

συμπαθεί τόν πρόεδρο καί αuτός ε{ναι ενας πρόσθετος λό

γος πού δέν εχει πρόθεση νά του δημιουργήσει δυσκολίες. 
»Κατέληξε δτι μετά τή συζήτησή μας δέν θά άπαντήσει 

στήν έπιστολή του προέδρου. Θά γράψει δμως στόν πρω

θυπουργό (στή συνέντευξή του ελεγε δτι θά εγραφε στόν 
πρόεδρο τfjς Δημοκρατίας) γιά τό θέμα του άδιαβλήτου 

τ&ν έκλογ&ν καί εiδικώτερα τfjς τηλεοράσεως στήν προε

κλογική περίοδο»22 

31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1981 

Μέ τήν εύκαιρία συμπληρώσεως 100 χρόνων άπό 
τήν ϊδρυση τής«' Ακροπόλεως», ό Κ. Καραμανλής 

άπευθύνει στή διεύθυνση τής έφημερίδας τό άκόλου

θο μήνυμα: 

«Σiiς άπευθύνω τά θερμά συγχαρητήριά μου γιά 

τήν 100ή έπέτειο τfjς "Υ Αιφοπόλεως". Ή μαιφοβιό

της αύτή τιμii όχι μόνο τήν "ΥΑιφόπολη" άλλά καi 

τόν Τύπο γενικότερα, σάν σημαντικό θεσμό του δη

μοσίου βίου τfjς χώρας. 

»'Ο αίώνας πού πέρασε άλλαξε τήν μορφή τfjς 
ζωfjς στόν κόσμο δσο κανένας άλλος. Μέσα σ' αύτές 

τίς καταλυτικές άλλαγές, ή προσήλωση πρός όρισμέ

νες βασικές άρχές πού συνιστουν παράδοση είναι 

έργο δύσκολο. Γιατί πρέπει νά συνδυάζει τήν πίστη 

πρός τίς άμετάβλητες αύτές άρχές μέ τήν προσαρμο

γή στίς μεταβαλλόμενες συνθήκες. 

»Εvχομαι- καί πιστεύω- δτι ή "Άκρόπολις" 

θά κρατήσει ζωντανή καί στό μέλλον αύτή τήν παρά

δοση>>. 
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2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1981 

·Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τόν πρωθυπουργό, Γ. 

Ράλλη, ό όποίος τόν ενημερώνει γιά τίς επαφές πού 

είχε κατά τήν επίσημη επίσκεψή του στή Σουηδία. 
Τήν \:δια ήμέρα, ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας 

aπευθύνει μήνυμα πρός τό Συνέδριο «Ή Βιομηχανία 

στήν 'Ελλάδα», πού όργανώνεται aπό τό Τεχνικό 

'Επιμελητήριο: 

ιιΣίiς συγχαίρω γιά τήν πρωτοβουλία πού είχατε νά ορ

γανώσετε αύτό τό Συνέδριο γιά τήν Βιομηχανία στήν 'Ελ

λάδα. 

»Ή χώρα μας, κατά τήν μεταπολεμική εποχή καί σε 

περίοδο όμαλής πολιτικής ζωής, ιiνέπτυξε τήν τεχνική της 
ύποδομή, σάν προϋπόθεση τής οiκονομικής της αναπτύξε

ως. Καί σ' αύτή τήν προσπάθεια έλαβαν μέρος μέ επιτυχία 

οι' 'Έλληνες τεχνικοί. 

» Άπό τά επιτεύγματα εκείνης τής περιόδου εδημιουρ
γήθησαν τά μέσα γιά νά aσκηθεί ή άνάλογη κοινωνική 

πολιτική σήμερα. 

»Κατά τήν τελευταία πενταετία εξ άλλου, ή έλληνική 

οiκονομία πέτυχε νά συνδυάσει ι'κανοποιητική αύξηση τοί5 
εθνικού εiσοδήματος καί συγχρόνως σημαντικές αναδιαρ

θρώσεις στήν κατανομή του ύπέρ τών άσθενεστέρων εΙσο

δηματικών τάξεων, ύπό συνθήκες ύψηλοv επιπέδου aπα

σχολήσεως. 

»Υ Η δη δμως ή χώρα εiσέρχεται σ' ενα εύρύτερο συνα

γωνιστικό περιβάλλον καί σέ περίοδο διεθνούς οiκονομι

κής συγκυρίας, πού επιβάλλει περισσότερες προσπάθειες. 

Οι' 'Έλληνες τεχνικοί επιστήμονες θά κληθούν καί πάλι νά 

προσφέρουν τίς ύπηρεσίες τους καί νά παίξουν ρόλο ση

μαντικό στίς προσπάθειες αύτές. 

» 'Η βιομηχανία μας, μέσα στά πλαίσια τοί5 ένια ίου οi
κονομικοί5 χώρου τής Εύρώπης, θά έχει τήν δυνατότητα νά 

επωφεληθεί άπό οργανωτικές καί χρηματοδοτικές εύκαιρί

ες πού προσφέρει ή Κοινότης, όfστε νά εmτύχει ταχεία 

προσαρμογή στίς καινούργιες συνθήκες. 

»Χρειάζεται δμως συνεχής εκσυγχρονισμός καί άνανέ

ωση μεθόδων γιά νά αύξήσουμε τήν ι'κανότητά της. Γιατί 

μόνον έτσι θά καταστεί δυνατό νά άναληφθοvν επιχειρη

ματικές καί τεχνολογικές πρωτοβουλίες εκεί πού θά εντο

πισθούν οι' άνάγκες τής διεθνούς άγορίiς καί τά φυσικά ή 

γεωγραφικά πλεονεκτήματα τής εθνικής οiκονομίας. 

»Ή στενότης, βέβαια, διαθεσίμων κεφαλαίων καί οι' 

aπαιτούμενες μεγάλες δαπάνες άναπτύξεως τών τεχνικών 

μέσων στερούν συχνά ιiπό τίς μικρές χώρες τήν δυνατότη

τα νά παρακολουθήσουν καί νά συμβάλουν στήν πρόοδο 

τής επιστήμης σ' δλους συγχρόνως τούς τομείς. 

»Οι' χώρες δμως τής ΕΟΚ διαθέτουν κοινά προγράμμα

τα καί κοινά ι'δρύματα ερεύνης, στά όποία μπορούμε ήδη 

νά συμμετάσχουμε καί εμείς καί νά επωφεληθούμε άπό τήν 

επιστημονική καί τεχνική πρόοδο πού σημειώνεται ήδη 

στόν χώρο τής Κοινότητος. 

»Γιά δλα δμως αύτά θά χρειασθεί ιiλλαγή δχι μόνο μεθό

δων ιiλλά καί νοοτροπίας ιiκόμη. Άλλαγή, πού θά πρέπει 

νά εlναι ριζική καί νά καλύπτει τόσο τήν iδιωτική, δσο καί 

τήν δημόσια ζωή μας. Καί τό τονίζω iδιαίτερα αύτό, γιατί 

θά πρέπει νά γίνει συνείδηση δλων τών 'Ελλήνων. 

»Πιστεύω δτι ή τάξη σας, μέ τήν iδιάζουσα θέση πού 

κατέχει στήν αναπτυξιακή προσπάθεια τοί5 τόπου μας, κα

τανοεί τίς άλήθειες αύτές. Καί θά γίνει τό παράδειγμα καί 

γιά τίς άλλες τάξεις τής χώρας». 

7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1981 

Σέ ανακοίνωση πού εκδίδεται aπό τήν Προεδρία 

ιtής Δημοκρατίας, αναφέρεται δτι ό Κ. Καραμανλής, 

μόλις πληροφορήθηκε τό θάνατο τής τέως βασίλισ

σας Φρειδερίκης, «εδωσε εντολή στόν πρέσβη της 

' Ελλάδος στήν ·Ισπανία νά μεταφέρει τά συλλυπητή
ριά του στήν οικογένεια τής μεταστάσης». 

Τήν \:δια ήμέρα, ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας δέ

χτηκε τόν πρωθυπούργό, στόν όποίο καί διατύπωσε 
τήν άποψη δτι ισως δημιουργηθουν ταραχές μετά 

τήν άπόφαση της Κυβερνήσεως νά επιτρέψει τήν τέ

λεση τής κηδείας στήν ·Ελλάδα. 

'Η Κυβέρνηση, τελικά, θά επιτρέψει νά γίνει ή 

κηδεία, &φου προβλεφθεί ή λήψη των αναγκαίων μέ

τρων aσφαλείας. 'Ωστόσο, ή aπόφαση προκάλεσε 

εντονες αντιδράσεις, τόσο από τήν αντιπολίτευση, 

δσο καί aπό όπαδούς του παλαιου καθεστωτος. Τήν 

«πικρία» του γιά τούς περιορισμούς πού επιβλήθη

καν δέν παρέλειψε νά εκφράσει, μέ δήλωσή του, καί 

ό πρώην βασιλέας, Κωνσταντίνος. 

16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1981 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται σέ συνεργασία τόν 

πρωθυπουργό, Γ. Ράλλη, καί τόν ύπουργό Έξωτερι

κων, Κ. Μητσοτάκη. 

Στή σύσκεψη εξετάστηκαν ζητήματα εξωτερικής 
πολιτικής. Είχε ήδη προηγηθεί επίσκεψη στήν 'Αθή

να του aνώτατου &ρχ1ηου των συμμαχικων δυνάμεων 
στήν Εύρώπη, στρατηγοί) Ρότζερς, μέ τόν όποίο ή 

Κυβέρνηση ανασκόπησε τίς εκκρεμότητες σχετικά 

μέ τόν προσδιορισμό των όρίων ελέγχου στό Αiγαίο 

του ύπό ί:δρυση στρατηγείου του ΝΑΤΟ στή Λάρισα. 

'Από τήν άλλη πλευρά, συνομιλίες γιά τό θέμα των 

&μερικανικων βάσεων είχε πρόσφατα ό πρωθυπουρ

γός καί μέ τό γερουσιαστή Τάουερς, πρόεδρο τής 

'Επιτροπής 'Αμύνης του &μερικανικου νομοθετικου 

σώματος. Σχετικά, είχε- τό Σεπτέμβριο- επιδοθεί 

στήν έλληνική πλευρά άμερικανικό σχέδιο συμφω

νίας, τό όποίο ή Κυβέρνηση εκρινε μή ίκανοποιητι

κό καί εκαμε τίς δικές της aντιπροτάσεις, τό Δεκέμ

βριο. 'Η δυσκολία εντοπιζόταν στήν πρόθεση των 

'Αμερικανων νά &παγκιστρωθοuν aπό διατάξεις τής 

συμφωνίας του 1977, τήν όποία θεωροuσαν iδιαίτερα 
εύνοϊκή γιά τήν 'Αθήνα. 

20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1981 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τόν πρόεδρο της Πα

ρατάξεως Κέντρου, Γ. Μαuρο. 
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Τήν ϊδια ήμέρα, ό Κ. Καραμανλής aποστέλλει 

στήν οiκογένεια του έκλιπόντος ακαδημαϊκοί) Ι. 

Θεοδωρακόπουλου, συλλυπητήριο τηλεγράφημα: 

«Μέ λύπη πληροφορήθηκα τό θάνατο τοD Γιάννη 

Θεοδωρακόπουλου, πού διεκρίνετο τόσο yιά τήν 

μόρφωσή του, δσο καί yιά τό ήθος του. Μέ τό θάνατό 

του, ό πνευματικός κόσμος τής χώρας γίνεται πτωχό

τερος. Παρακαλώ, δεχθείτε τά εlλικρινfί μου συλλυ

πητήρια». 

23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1981 

·Ο Κ. Καραμανλής έγκαινιάζει τό νέο κτίριο του 

'Αρείου Πάγου, τήν &νέγερση τοu όποίου είχε προ

ωθήσει αποφασιστικά, ώς πρωθυπουργός. 

24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1981 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας συναντήθηκε μέ 

τόν πρόεδρο τής Εύρωπαϊκής 'Επιτροπής, Γκαστόν 

Τόρν, &πό κοινοu μέ τόν όποίο έξέτασε θέματα σχε
τικά μέ τήν ΕΟΚ καί τό μέλλον τής Εύρώπης. 

Τήν ίδια ήμέρα, ό Κ. Καραμανλής δέχτηκε τόν 

πρόεδρο του ΚΟΔΗΣΟ, I. Πεσμαζόγλου. 

26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1981 

'Ο Κ. Καραμανλής ένημερώνεται &πό τούς ύπουρ

γούς Δημοσίων 'Έργων, Τζ. Τζαννετάκη, καί Χωρο

ταξίας, Οiκισμοu καί Περιβάλλοντος, Γ. Πλυτa, γιά 

τήν εκταση των καταστροφων &πό τούς iσχυρούς 

σεισμούς πού επληξαν τήν 'Αθήνα μέ έπίκεντρο τήν 
περιοχή του Κορινθιακοί) Κόλπου, καθώς καί γιά τά 

κυβερνητικά μέτρα πού &ποσκοποuν στήν αποκατά

σταση των πληγέντων. 

Στίς 4 Μαρτίου, ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας θά 
δεχτεί τόν ύπουργό Πολιτισμοu, Α. 'Ανδριανόπου

λο, καί μέλη τής 'Επιτροπής 'Ακροπόλεως, προκει

μένου νά ένημερωθεί γιά τίς συνέπειες του σεισμοu 

στά μνημεία τής 'Ακροπόλεως καί iδιαίτερα στόν 

Παρθενώνα. Τά μέλη τής έπιτροπής &νέφεραν δτι 

δέν είχε σημειωθεί φθορά στά μνημεία, έκτός &πό 

τήν ΒΑ καί ΝΑ γωνία τοu Παρθενώνα, δπου έπιση

μάνθηκαν περιορισμένης έκτάσεως ζημίες, οί όποίες 

θά ήταν δυνατό εϋκολα νά &ποκατασταθοuν. Τόνι
σαν, &κόμη, δτι είχαν ήδη ληφθεί aμεσα μέτρα γιά 

τήν αντιμετώπιση των ζημιων αύτων· aμεση προτε

ραιότητα, γιά τό θέμα αύτό, θά δινόταν καί στό πλαί

σιο του προγράμματος αποκαταστάσεως των μνη

μείων τής 'Ακροπόλεως, τό όποίο βρίσκεται σέ 

πλήρη έξέλιξη . Στή σύσκεψη διαπιστώθηκε, τέλος, 

δτι δέν χρειάζεται εκτακτη χρηματοδότηση των 

έργασιων αύτων, καθώς οί ήδη έγκεκριμένες πιστώ

σεις γιά τό γενικότερο πρόγραμμα ύπερκαλύπτουν τίς 

&νάγκες πού προέκυψαν μετά τό σεισμό. 

τέλος, στίς 8 Μαρτίου, ό Κ. Καραμανλής, συνο
δευόμενος &πό τούς ύπουργούς Δημοσίων 'Έργων, 

Τζ. Τζαννετάκη, καί Κοινωνικων Ύπηρεσιων, Σπ. 

Δοξιάδη, θά έπισκεφθεί διαδοχικά τό Καπαρέλι, τίς 
Πλαταιές, τήν Περαχώρα καί τό Λουτράκι, περιοχές 

πού είχαν iδιαίτερα δοκιμαστεί &πό τούς σεισμούς. 

Μετά τήν ένημέρωσή του, ό πρόεδρος τής Δημοκρα

τίας θά συζητήσει μέ τούς άρμόδιους ύπουργούς θέ

ματα σχετικά μέ τήν απογραφή των καταστροφων 

καί τήν aποκατάστασή τους, ένω θά συστήσει νά 

άπλοποιηθοuν οί σχετικές διαδικασίες καί νά έξετα

στεί ή δυνατότητα έφαρμογής του συστήματος των 

προπαρασκευων, ώστε νά έξοικονομηθεί χρόνος. 

Μετά τήν όλοκλήρωση τής έπισκέψεώς του, ό Κ. 

Καραμανλής θά κάμει τήν &κόλουθη δήλωση: 

<<Ε{ναι μεγάλες οί καταστροφές στά χωριά πού επισκέ

φθηκα. Γιά τήν aποκατάσταση τών ζημιών θά χρειαστεί 

μεθοδικότης καί ταχύς ρυθμός. 'Αλλά προπαντός θά χρει

αστεί ή στενή συνεργασία Κράτους καί πολιτών. Γιατί τά 

προβλήματα, τά όποία δημιουργοvν οί σεισμοί, aπό τήν 

φύση τους ε{ναι δύσκολα. Πρώτα-πρώτα διότι οί σεισμοί 

αΙφνιδιάζουν. Καί δεύτερον, διότι επιβάλλεται σέ λίγο χρό

νο νά γίνουν πολλά. 

»Διαπίστωσα μέ ίκανοποίηση δτι οι' κάτοικοι τών περι

οχών, πού επλήγησαν aπό τούς σεισμούς, aντιμετωπίζούν 
μέ μοναδικό θάρρος τήν συμφορά πού τούς βρήκε. Καί 

νομίζω δτι αύτή ή συμπεριφορά τους θά πρέπει νά γίνει 

παράδειγμα γιά δλους. 

»Θά r'fθελα μέ τήν εύκαιρία νά συστήσω δτι σέ τέτοιες 

περιστάσεις θά πρέπει πρώτα-πρώτα νά διατηροvμε τήν 

ψυχραιμία μας. Δεύτερον, θά πρέπει νά aγνοοvμε τίς aνεύ

θυνες συμβουλές καί διαδόσεις. Καί τρίτον, θά πρέπει νά 

aποφεύγουμε όποιαδήποτε εκμετάλλευση τών θλιβερών αύ

τών γεγονότων». 

27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1981 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τόν ύπουργό Γεωργί

ας, Α. Κανελλόπουλο, ό όποίος τόν ένημέρωσε γιά 

τά αποτελέσματα των συνομιλιων πού είχε στή σύ
νοδο των ύπουργων Γεωργίας τής ΕΟΚ, στίς Βρυ

ξέλλες. 
Στή σύνοδο των Βρυξελλων, ή έλληνική πλευρά 

aπέρριψε τίς προτάσεις τής 'Επιτροπής τής ΕΟΚ γιά 

τίς τιμές των &γροτικων προϊόντων, τίς όποίες εκρινε 

χαμηλές . 'Επίσης, αντιτάχθηκε στήν έπιβολή του 

τέλους «συνυπευθυνότητας» γιά τά δημητριακά, τό 

έλαιόλαδο, τά μεταποιημένα όπωροκηπευτικά κ.λ.π., 

δηλαδή στήν ύποχρέωση καταβολής φόρου έκ μέ

ρους των &γροτων, σέ περίπτωση πού ή παραγωγή 

τους ξεπεράσει κάποιο δριο . 

2 ΜΑΡΠΟΥ 1981 

'Ο Κ. Καραμανλής ένημερώνεται &πό τόν πρω

θυπουργό γιά τή γενική κατάσταση τής χώρας. 
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3 ΜΑΡτΙΟΥ 1981 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τό προεδρείο τής 

Βουλής του Λουξεμβούργου, μέ έπικεφαλής τόν πρό

εδρο Λ. Μπόλεντοφ. 

4 ΜΑΡτΙΟΥ 1981 

'Ακαδημαϊκοί, σύλλογοι,c οργανώσεις και εται

ρείες, μέ κοινή ανακοίνωση πού απευθύνουν στόν 

πρόεδρο τής Δημοκρατίας, τάσσονται έναντίον τής 

δημιουργίας του Πνευματικοί) Κέντρου στήν περιο

χή τής Ριζαρείου καί προτείνουν ό χωρος των 115 
στρεμμάτων νά μεταβληθεί σέ πνεύμονα πρασίνου 

καί τά 5 δισεκατ. δρχ. του προϋπολογισμοί) πού προ
βλΕπονται γιά τή δημιουργία του Κέντρου, νά διατε
θουν γιά τή δημιουργία πνευματικων κέντρων στήν 

έπαρχία. 

Μέ τήν aφορμή αύτή, &πό τήν Κτηματική 'Εται

ρεία του Δημοσίου πού είχε αναλάβει καί τό εργο, 

έκδόθηκε ή ακόλουθη ανακοίνωση: 

«Δ~ν πρόκειται έπί τοu θέματος αύτοu νά δημιουργη

θοuν τετελεσμένα γεγονότα. "Οταν τό γενικό πλάνο γιά 

τήν αξιοποίηση τfjς εν λόγω περιοχfjς θά είναι ετοιμο, θά 

ένημερωθοuν έπ' αύτοu ολοι οί άρμόδιοι παράγοντες». 

10 ΜΑΡ'ΓΙΟΥ 1981 

'Ισχυρή σεισμική δόνηση με επικεντρο τόν 

'Αμβρακικό Κόλπο πλήττει περιοχές τής Βορείου 

'Ελλάδος καί ίδιαίτερα τήν Πρέβεζα, τή Φιλιππιάδα 

καί χωριά των 'Ιωαννίνων. 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας, εύθύς μόλις πλη

ροφορήθηκε τό γεγονός, έπικοινώνησε μέ τόν πρω

θυπουργό, Γ. Ράλλη, καί τίς άρμόδιες ύπηρεσίες, 

προκειμένου νά ένημερωθεί γιά τή φύση καί τήν 

εκταση των καταστροφων πού προκάλεσε ό νέος 

σεισμός. 

11 ΜΑΡτΙΟΥ 1981 

'Ο Κ. Καραμανλής συναντίiται μέ τόν Α. Πα

πανδρέου, ό όποίος τήν έπομένη θά αναχωρήσει γιά 

τό Παρίσι, προκειμένου νά λάβει μέρος στή Διάσκε

ψη Εύρωπαϊκής 'Ασφαλείας καί 'Αφοπλισμοu, &πό 

κοινοί) μέ ι'iλλους ήγέτες σοσιαλιστικων κομμάτων 

τής Εύρώπης. 

13 ΜΑΡτΙΟΥ 1981 

Ό Κ. Καραμανλής έπισκέφθηκε τή χήρα του 

πρώην ύπουργοu, Τάκου Μακρή, καί τής ύπέβαλε τά 

συλλυπητήριά του γιά τό θάνατο του συζύγου της, 

στενοί) φίλου καί παλαιοί) συνεργάτη του. 'Έκαμε, 

έπίσης, τήν ακόλουθη δήλωση: 

«Μέ λύπησε βαθύτατα ό θάνατος του Τάκου Μακρή, 

γιατί στό πρόσωπό του έχασα ένα πολύτιμο φίλο. 

»'Υπήρξε επί μακρό χρόνο συνεργάτης μου καί ε{ χα 

τήν ει5καιρία νά εκτιμήσω τίς άρετές του. Ήταν tξαίρετος 
σάν άνθρωπος, σάν επιστήμων καί σάν πολιτικός». 

16 ΜΑΡτΙΟΥ 1981 

'Ο Κ. Καραμανλής συναντήθηκε καί είχε συνερ

γασία μέ τόν πρωθυπουργό, Γ. Ράλλη. 

'Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε τίς παραμονές 

τής περιοδείας του Γ. Ράλλη στήν Κρήτη, μετά τήν 

όποία ακολούθησε τό ταξίδι του πρωθυπουργοί) στήν 

'Ολλανδία καί ή συμμετοχή του στή συνάντηση κο

ρυφής των Δέκα τής ΕΟΚ. 

19 ΜΑΡτΙΟΥ 1981 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας δέχεται στό Προ

εδρικό Μέγαρο τούς ύπουργούς καί ύφυπουργούς 

Παιδείας τής Εύρωπαϊκής Κοινότητας πού μετέχουν, 

στήν 'Αθήνα, σέ συμπόσιο γιά τήν έπαγγελματική 

καί τεχνική έκπαίδευση. Συζητήθηκαν θέματα σχε

τικά μέ τήν τεχνική παιδεία, καθώς καί πολιτιστικά 

θέματα τής Εύρώπης, ή &νάγκη όλοκληρώσεως του 

Εύρωπαϊκου Πολιτιστικοί) Κέντρου Δελφων καί ή 

σημασία τής συμβολής τής Εύρωπαϊκής Κοινότητας 

πρός τήν κατεύθυνση αύτή. 

25 ΜΑΡΤΙΟΥ 1981 

Μέ τήν εύκαιρία του έορτασμου τής έθνικής έπε

τείου, ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας aπευθύνει διάγ

γελμα πρός τόν έλληνικό λαό: 

«'Ελληνίδες, 'Έλληνες, 

»Ή 25η Μαρτίου είναι πηγή παραδειγματισμοί]. 

Miiς ύπενθυμίζει τό χρέος μας άπέναντι στήν πατρί

δα καί μiiς παρακινεί νά γομιμοποιοvμε συνεχώς 

τούς ίδεολογικούς προσανατολισμούς καί τά διδά

γματα τής 'Επαναστάσεως του 1821. 
»Θά πρέπει νά μή λησμονοvμε δτι οί πρόγονοί 

μας, του 1821, επέτυχαν νά ξεπεράσουν εμπόδια, πού 
οί σύγχρονοί τους τά θεωρουσαν άνυπέρβλητα. Κι 

αύτό θά πρέπει νά μ ή τό λησμονοvμε, γιά νά εμπνεό

μαστε άπό τό ήθος καί τό σθένος τους, κάθε φορά 

πού θά άντιμετωπίζουμε δύe-κολες περιστάσεις. 
»Ή επέτειος τοv 1821 μiiς ύπενθυμίζει, επίσης, 

δτι "τήν ελευθερία τούτη δέν τήν βρήκαμε στό δρό

μο", δπως διεκήρυξε δ 'Άγγελος Σικελιανός. Τήν 

γαλουχήσαμε επί αίώνες καί τήν κατακτήσαμε στα

διακά καί μέ αίμα. Είμαστε ή μόνη χώρα στόν κόσμο 

πού χρειάστηκε νά πολεμii επί έκατό καί πλέον χρό

νια γιά νά δλοκληρώσει τήν εθνική της άποκατά

σταση. 

»Ή ελευθερία, καταπιεσμένη στήν ψυχή τών 

ύποδούλων Έλλήνων, προϋπήρξε τών Πατέρων τοv 
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Γένους, πού μετέφεραν στόν τόπο μας τίς ίδέες, γιά 

τά πολιτικά δικαιώματα καί τίς δημοκρατικές έλευ

θερίες. 

»Δύο αίώνες πρίν άπό τήν 'Επανάσταση, ε{ χε ρι

φθεί τό σπέρμα τής έλευθερίας καί οί ραγιάδες ήταν 

αvτοί πού διέσωσαν, δχι μόνο τή γλώσσα καί τίς 

παραδόσεις τους, άλλά καί τόν πόθο τους γιά έλευθε

ρία, πού Ιfμεινε άσβεστος στά τετρακόσια χρόνια 

δουλείας τους. 

»Ή έθνεγερσία τοf5 '21 ήταν πρόκληση γιά τόν 
δεσποτισμό, δχι μόνο τής Όθωμανικής Αvτοκρατο

ρίας, άλλά καί τής 'Ιερiiς Συμμαχίας άκόμα. 'Εν τού

τοις, ό 'Ελληνισμός έκέρδισε τόν άγώνα, γιατί κα

τόρθωσε νά συνδυάσει τήν ίστορική του συνέχεια μέ 

τό άπελευθερωτικό του iδανικό, άλλά καί μέ τήν 

Όρθοδοξία. Οί δάσκαλοι, ό κλήρος, οί Ιfμποροι, οί 

ναυτικοί, οί δημογέροντες, οί άνθρωποι τοf5 βουνοf5 

καί τοf5 κάμπου Ιfγιναν ολοι άγωνιστές. ΤΗταν τέτοι

ος ό ξεσηκωμός, ιίfστε νά γράψει τότε ό 'Αδαμάντιος 
Κοραής: "'Ά ν δέν ε{ναι βέβαιο δτι συντελείται στήν 

'Ελλάδα 'Επανάσταση, τότε τίποτα δέν μπορεί νά 

εlναι βέβαιο". 

» Ό ρόλος, έξάλλου, τών διανοουμένων τοf5 '21, 
ύπεύθυνος καί καθοδηγητικός, Ιfπληξε τήν δυσιδαι

μονία, περιόρισε τήν έπάρατη διχόνοια πού άπειλοf5-

σε τόν άγώνα, καί έπέτυχε νά ένώσει τήν άρχαία μέ 

τήν λαϊκή σοφία. Αvτή ε{ ναι μιά άνεκτίμητη διδαχή, 

πού τό νόημά της καλείται νά ένστερνισθεί τό Ιfθνος 

καί ή ήγεσία του, στήν κίνηση τών ίδεών καί στήν 

πολιτική συπεριφορά του. 

»Σήμερα, πού τόν κόσμο άναταράζουν οί άνεμοι 

τής βίας καί τής άναρχίας, τής συγχύσεως καί τής 

άγωνίας, οί πνευματικοί μας ποιμένες θά πρέπει νά 

συνεχίσουν τήν παράδοση έκείνων πού καθοδηγοf5-

σαν τό Ιfθνος στό δρόμο τόν σωστό. Γιατί, οί διανοού

μενοι τής έποχής έκείνης, ποτέ δέν έταύτισαν τήν 

έλευθερία μέ τήν άταξία καί τήν άναρχία, δταν εvαγ

γελίσθηκαν θεσμούς δημοκρατικούς. 'Από τά πρώτα 

'Επαναστατικά Συντάγματα, τά προοδευτικότερα τής 

έποχής τους, προσδιορίστηκε τό νόημα τής έλευθε

ρίας μέ τήν άπαραχάρακτη Ιfννοια, οτι ή έλευθερία 

τοf5 ένός δέν πρέπει νά βλάπτει τήν έλευθερία τοf5 

άλλου, καί ούτε νά χρησιμοποιείται είς βάρος τοf5 

κοινωνικοf5 συνόλου. 

»Οί σημερινοί 'Έλληνες, καί είδικώτερα οί νέοι, 

θά πρέπει νά διδαχθοf5ν οτι τά άτομικά δικαιώματα, 

δέν μiiς δόθηκαν γιά νά αι5θαιρετοf5με. Miiς δόθηκαν 

γιά νά άναπτύσσομε έλεύθερα τήν προσωπικότητά 

μας, στόν έλεύθερο χώρο τής πνευματικής καί ήθι

κής μας αvτονομίας. Miiς δόθηκαν γιά νά άναπτύσ

σομε τίς δημιουργικές μας ίκανότητες, καί νά γινό

μαστε Ιfτσι καλοί καί χρήσιμοι πολίτες. 

)) 'Ελληνίδες, 'Έλληνες, 
))Σέ κάθε δημοκρατία, οπως καί στή δική μας, 

υπαρχουν, καί πρέπει νά ύπάρχουν, περιθώρια δια

φωνιών, πού έκδηλώνονται έλεύθερα καί κρίνονται 

τελικά άπό τόν λαό. 'Υπάρχουν, ομως, σέ ολα τά 

πράγματα ορια. 'Η δημοκρατία, πέραν άπό τίς δια

φωνίες, χρειάζεται κι εναν κοινό παρονομαστή, οπου 

ολοι πρέπει νά συμπίπτουμε, γιά νά προκόψει καί ή 

δημοκρατία καί ό λαός. 

)) 'Όταν άγνοηθεί αvτός ό κοινός παρονομαστής, 
τό Ιfθνος διχάζεται. Καί aς έπιτραπεί σέ lναν άνθρω

πο, πού στήν πολιτική του σταδιοδρομία έθυσίασε 

πολλά, γιά νά άποτρέψει σέ κρίσιμες ώρες διχα

σμούς, νά έπαναλάβει καί άπόψε μιά μόνιμη παραί

νεσή του: "'Ασκείτε καί ύπερασπίζεσθε μέ πίστη τά 

δημοκρατικά σας δικαιώματα, άλλά πάντοτε στά 

πλαίσια τής πραγματικής δημοκρατίας καί τοf5 έθνι

κοf5 συμφέροντος. Ή παραβίαση τών πλαισίων αι5-

τών άποτελεί κατάχρηση δικαιωμάτων καί ί5βρη γιά 

τό σύνολο τό κοινωνικό". 

))Μακρά καί πικρή πείρα μiiς έδίδαξε οτι ή κατά

χρηση τής έλευθερίας όδηγεί στόν έκφυλισμό καί 

τελικά στήν πτώση τής δημοκρατίας. 'Όπως μiiς έδί

δαξε, έπίσης, οτι οί έγωιστικές έπιδιώξεις καί οί δη
μαγωγικοί άνταγωνισμοί δέν όδηγοf5ν στήν πρόοδο 

καί συνεπώς στήν εvημερία του Ιfθνους. Ά ντίθετα, 

διασποf5ν τήν όμοψυχία του, δηλητηριάζουν τήν ζωή 

μας καί καθιστοf5ν οξύτερα τά προβλήματα πού άντι

μετωπίζει ό τόπος. 

))Πς άλήθειες αvτές, πού εlναι κλασικές, τίς γνω

ρίζουμε ολοι. Καί δχι μόνο τίς γνωρίζουμε άλλά καί 

συνεχώς τίς διακηρύσσαμε. Φοβοf5μαι, ομως, οτι δέν 

Ιfχομε πάντοτε τήν ψυχική δύναμη, νά τίς κάνουμε 

πράξη καί στήν πολιτική καί τήν κοινωνική μας 
ζωή. 

)) 'Ελπίζω οτι τά διδάγματα τοf5 άγώνος τοf5 '21, 
άλλά καί τά κρίσιμα προβλήματα πού, μαζί μέ ολο 

τόν κόσμο, άντιμετωπίζουμε κι έμείς, θά ένισχύουν 

τό αίσθημα τής έθνικής ένότητος καί τής κοινωνικής 

μας άλληλεγγύης. Γιά νά ξεΠεράσουμε τίς σημερινές 
δυσχέρειες καί νά άνοίξουμε τόν δρόμο γιά lνα καλύ
τερο καί άσφαλέστερο μέλλον)). 

Τήν ήμέρα της εθνικης έορτης, ό πρόεδρος της 

Δημοκρατίας παρακολούθησε μαζί μέ τήν πολιτι

κή ήrεσία της χώρας τήν καθιερωμένη επίσημη 
δοξολογία καί, στή συνέχεια, κατέθεσε στέφανο στό 
Μνημείο τοϋ 'Αγνώστου Στρατιώτη. Μετά τή λή

ξη της στρατιωτικης παρελάσεως πού εγινε ενώπι
όν του, ό Κ. Καραμανλης εκαμε τήν άκόλουθη δή

λωση: 

«Θά ήθελα νά εκφράσω τά θερμά μου συγχαρητήρια σέ 

δλους δσους έλαβαν μέρος καί συνετέλεσαν στή λαμπρή 

επιτυχία τής παρελάσεως. 'Υπήρξε άψογη καί επιβλητική, 

καθ' δλα aντάξια καί τής μεγάλης ήμέρας του Έλληνι

σμοv dλλά καί τοv ύπερήφανου στρατού μαρλ 
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28 ΜΑΡτΙΟΥ 1981 

Μέ τήν ευκαιρία τής μεταβάσεώς του στήν 'Ή

πειρο, προκειμένου νά εγκαινιάσει τό ύδροηλεκτρι

κό εργο στό Πουρνάρι, ό Κ. Καραμανλής επισκέπτε

ται τήν Πρέβεζα καί τήν "Αρτα. 

'Απαντώντας σέ σύντομη προσφώνηση του δη

μάρχου Πρεβέζης, ό Κ. Καραμανλής τόνισε δτι εχει 

τήν πρόθεση νά ενημερωθεί γιά τίς ζημίες πού προκά

λεσαν στήν περιοχή οί πρόσφατοι σεισμοί καί νά 

μεταφέρει στήν Κυβέρνηση ~ήν είκόνα τών αναγκών 

τών κατοίκων. 

Στή συνέχεια, ό Κ. Καραμανλής δέχτηκε εκπρο

σώπους τών παραγωγικών τάξεων του νομου. 'Αργό
τερα αναχώρησε όδικώς γιά τήν "Αρτα, δπου τόν 

ύποδέχτηκε καί τόν προσφώνησε στήν κεντρική 

πλατεία ό δήμαρχος τής πόλεως. 

'Η aπάντηση του προέδρου τής Δημοκρατίας: 

«Κύριε δήμαρχε, 

»Χαίρομαι γιατί ίκανοποιώ σήμερα μιά παλαιά καί έν

τονη έπιθυμία μου. Νά έπισκεφθώ τήν v Αρτα καί νά έπι

κοινωνήσω μέ τό λαό της. Καί ή χαρά μου αυτή γίνεται 

έντονώτερη άπό τό γεγονός ότι μέ τήν ευκαιρία αυτή θά 

έγκαινιάσω ένα χρήσιμο γιά τήν περιοχή σας καί γενικώ

τερα~ γιά τήν οΙκονομία μας έργο, πού τό θεμελίωσα ό [διος 

πρίν άπό τέσσερα χρόνια. 

»Σάν άρχηγός τοίJ Κράτους αΙσθάνομαι, παράλληλα μέ 

τό καθήκον, καί τήν ψυχική άνάγκη νά βρίσκομαι σέ άμε

ση έπαφή μέ τό λαό. Γιά νά ένημερώνομαι γιά τά προβλή

ματά του καί νά δίδω, όταν καί όπου χρειάζεται, άπροκατά

ληπτες συμβουλές. 

» Τά τελευταία χρόνια - καί δέν τό λέγω αυτό γιατί 

συνέβη νά άσκώ έγώ τήν έξουσία- σημειώθηκε στόν τόπο 

μας σημαντική πρόοδος. Καί τήν πρόοδο αυτή τή διαπι

στώνουμε μέ τήν έμπειρική παρατήρηση στήν καθημερινή 

ζωή τοίJ λαοίJ μας. Τό γεγονός ότι τά δύο τελευταία χρόνια 

άντιμετωπίζουμε καί έμείς, λόγω τής διεθνοίJς κρίσεως, δύ

σκολα προβλήματα δέν άναιρεί αυτήν τήν άλήθεια. 

» 'Η πρόοδος αυτή θά μποροfίσε άσφαλώς νά είναι με
γαλύτερη, άν δέν μiiς άπασχολουσαν κρίσιμα έξωτερικά 
προβλήματα καί άν ή κρατική μηχανή λειτουργουσε ταχύ

τερα καί μεθοδικωτερα. Γιατί πρέπει νά όμολογηθεί ότι ή 

λειτουργία του Κράτους δέν άνταποκρίνεται στίς άνάγκες 

τής έποχής μας, πού άπαιτοίJν γοργό ρυθμό καί μεθοδικό

τητα. Γραφειοκρατία ύπάρχει βέβαια σέ όλες τίς χώρες του 

κόσμου· στή χώρα μας, όμως, ή γραφειοκρατία ύποθάλπτε

ται καί άπό τό κλίμα τό πολιτικό. 

» 'Η θεραπεία αυτής τής καταστάσεως, άγαπητοί μου, 
δέν έπιτυγχάνεται μέ ει)χές, ούτε κάν μέ νόμους · χρειάζεται 

ή σύμπραξις όλων τών παραγόντων τής δημοσίας μας ζωής 

καί τών πολιτών άκόμα. Πρέπει, δηλαδή, θέματα σάν κι 

αυτό, πού έχουν έθνικό χαρακτήρα, νά τίθενται έξω άπό 
κομματικούς άνταγωνισμούς. 

»Είμαι βέβαιος ότι, άν φροντίσουμε όλοι μαζί νά περι

ορίσουμε τίς άδυναμίες καί νά άναπτύξουμε τίς μεγάλες 

δυνατότητες πού διαθέτει ή χώρα μας, τό μέλλον του λαοίJ 

μας θά είναι άσφαλώς καλλίτερο. 

»Τελειώνοντας, θά ήθελα, κύριε δήμαρχε, νά ευχαριστή

σω καί σiiς καί τούς συμπολίτες σας γιά τήν λαμπρά ύπο

δοχή πού μου έπεφυλάξατ_ει>. 

Τήν επομένη, 29 Μαρτίου, ό πρόεδρος τής Δημο
κρατίας θά εγκαινιάσει τό ύδροηλεκτρικό εργο τής 
ΔΕΗ, στό Πουρνάρι τής "Αρτας, τό όποίο ό ίδιος 

είχε θεμελιώσει, ώς πρωθυπουργός, τό 1975. 
Τό aπόγευμα, στά 'Ιωάννινα, aπαντώντας στήν 

προσφώνηση του δημάρχου τής πόλεως, είπε: 

«Κύριε δήμαρχε, 

»Σiiς ευχαριστώ, κατ' άρχήν, γιά τά φιλόφρονα λόγια 

σας μολονότι φοβοίJμαι ότι τά λόγια σας ύπήρξαν ύπέρτε

ρα τών έργων μου. 

ι>Σiiς παρακαλώ νά βεβαιωθείτε ότι έπισκέπτομαι πάν

τοτε μέ χαρά, καί θά έλεγα μέ συγκίνηση, τά Γιάννενα. 

Γιατί, έκτός άπό τήν όμορφιά τους, κατέχουν ξεχωριστή 

θέση καί στήν ίστορία του τόπου μας. 

ι>Στά ύπερήφανα βουνά πού τά περιβάλλουν κρίθηκε 

πολλές φορές καί κρίθηκε έπιτυχώς ή τύχη του έθνους. Οί 

'Ηπειρώτες, έξ άλλου, καί εlδικώτερα οι' Γιαννιώτες, έβα

λαν τήν σφραγίδα τους σέ όλες τίς έκδηλώσεις τής ζωής 

του έθνους: Στούς έθνικούς μας άγώνες, στήν πνευματική, 

άκόμη καί στήν πολιτιστική άνάπτυξη τής χώρας. 
ιΠά μεγάλα γεγονότα πού συνδέονται μέ τήν ι'στορία 

τής πόλεως αυτής τά παρέλαβε ή Ααϊκή Μουσα καί τά 

έκανε θρύλο. 

»Άλλά καί σήμερα οι' 'Ηπειρώτες δίνουν τό παράδει

γμα τής έργατικότητας καί τής νομιμοφροσύνης. 'Υπήρ

ξαν πάντα πρόθυμοι γιά θυσίες καί ποτέ δέν δημιούργησαν 

προβλήματα σέ βάρος τής γαλήνης καί τής άσφάλειας του 

τόπου. Καί αυτό έχει Ιδιαίτερη σημασία σέ μιά χώρα πού 

δοκιμάσθηκε, πολλές φορές, άπό τίς ύπερβολές καί τά πά

θη. 

»Ή 'Ελλάδα, άγαπητοί μου, βρίσκεται σέ μιά κρίσιμη 

γεωγραφική περιοχή καί περνii άκόμη τό ευαίσθητο στά

διο τής άναπτύξεως. Γιά νά προκόψει έχει άνάγκη άπό 
όμόνοια, δουλειά καί τάξη. 

»Καί αυτά χρειάζονται περισσότερο σήμερα πού ή διε

θνής κατάσταση έξελίσσεται έπικίνδυνα καί ή ένταξή μας 
στήν Ευρωπαϊκή Κοινότητα μiiς έπιβάλλει καινούργια κα

θήκοντα. Καί, Ιδιαίτερα, τό καθήκον νά παρακολουθουμε 

μέ τόν ίδιο, ή καί ταχύτερο, ρυθμό τήν πορεία τής Κοινό

τητος. 

»Πιστεύω ότι κατά τή διαδρομή του χρόνου καί ύπό τήν 

πίεση τών πραγμάτων οί άλήθειες αυτές θά γίνουν συνεί

δηση όλων τών 'Ελλήνων. 

»Κύριε δήμαρχε, σiiς διαβεβαιώ ότι μέ συνεκίvησε βαθύ

τατα ή ύποδοχή τήν όποία μου έπεφυλάξατε, έσείς καί οι' 

συμπολίτες σας. Καί γι' αυτό θερμά σiiς ευχαριστώ». 

Παρατείνοντας κατά ενα 24ωρο τήν παραμονή 

του στά 'Ιωάννινα, ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας 

επισκέφθηκε, τήν επομένη , ίστορικούς καί aρχαιο

λογικούς χώρους τής περιοχής καί aσχολήθηκε μέ 

τήν επίλυση τοπικών προ~λημάτων. Έξάλλου, ό 
πρόεδρος τής Δημοκρατίας δέχτηκε στή Νομαρχία 
τών 'Ιωαννίνων εκπροσώπους του Πανεπιστημίου, 
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'Εορτασμός τής έθνικής έπετείου. 
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τό δήμαρχο καί τό Δημοτικό Συμβούλιο καθώς καί 

εκπροσώπους του 'Εμπορικοί) καί Βιομηχανικοί) 

'Επιμελητηρίου. 

Τό άπόγευμα, ό Κ. Καραμανλής, συνοδευόμενος 

άπό τόν ύπουργό 'Εθνικής 'Αμύνης, Ε. 'Αβέρωφ, 

επισκέφθηκε τό Σούλι, οπου διαπίστωσε τήν άνάγκη 

άξιοποιήσεως του χώρου μέ τήν εκτέλεση διαφόρων 
!:ργων. 'Ο Κ. Καραμανλής εξεδήλωσε iδιαίτερο εν
διαφέρον, άποτέλεσμα του όποίου ήταν νά εκπονηθεί 

σέ σύντομο χρονικό διάστημα εiδική μελέτη καί νά 

διατεθοuν οί άνάλογες πιστώσεις γιά τίς εργασίες 

άναμορφώσεως του ίστορικου χώρου. Στή συνέχεια, 

επισκέφθηκε τή Δωδώνη, οπου τόν ξενάγησαν στελέ

χη τής 'Αρχαιολογικής 'Υπηρεσίας. 

2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1981 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας εγκαινιάζει τήν 

εκθεση «137 χρόνια έλληνικής γελοιογραφίας» πού 
οργανώθηκε άπό τήν 'Ένωση Συντακτών 'Ημερησί

ων 'Εφημερίδων 'Αθηνών. 

'Απαντώντας στόν προέδρο τής ΕΣΗΕΑ, Γ. 

'Αναστασόπουλο, ό Κ. Καραμανλής είπε: 

«Κύριε πρόεδρε, 

ι>Τήν ίστορία τής έλληνικής γελοιογραφίας τήν έκθέ

σατε μέ τόση πληρότητα, diστε νά μήν έχω νά προσθέσω 

τίποτα. Θά έπωφεληθώ, όμως, τής εύκαιρίας γιά vά διατυ
πώσω μερικές γενικώτερες σκέψεις έπί τοϊi θέματος. Προ

ηγουμένως, όμως, θά ήθελα νά σiiς εύχαριστήσω, γιατί μέ 

τήν πρόσκλησή σας μοϊi δώσατε τήν εύκαιρία νά έγκαινιά

σω αύτή τήν έκθεση, μέ τήν όποία, κατά lfνα τρόπο, έχω 

σχέση ώς πολιτικός. 

»'Η γελοιογραφία καλύπτει lfνα σημαντικό τομέα τής 

δημοσιογραφίας - όσο βέβαια καί τής τέχνης. Καί γι ' 
αύτό εlναι πολύ δύσκολη. 'Όπως εlναι δύσκολη ή κωμωδία 

καί τό χιοϊiμορ. 'Ο γελοιογράφος πρέπει σέ μιάν εiκόνα νά 

δώσει τή μορφή, νά δώσει τόν χαρακτήρα καί &κόμη τήν 

πολιτική καί κοινωνική συμπεριφορά τοϊi αντικειμένου 

του. Καί όλα αύτά πρέπει νά τά κάνει κατά τρόπο τέτοιον, 

diστε νά προκαλέσει αύθόρμητα τό γέλιο το[i αναγνώστη. 

» 'Αναφερθήκατε προτύτερα στίς διώξεις τίς όποίες ύπέ
στησαν οί γελοιογράφοι στή σύγχρονη 'Ελλάδα. 'Όπως 

ξέρετε, ή γελοιογραφία εlναι συνέχεια τής σάτιρας τής 

aρχαιότητος. Χαρακτηριστικό, μάλιστα, εlναι τό γεγονός 

ότι κατά τά μέσα τοϊi 5ου αiώνα aπηγορεύθη ή σάτιρα, 

διότι εlχαν παρατηρηθεί ύπερβολές στό θέατρο. 'Αλλά με

τά δύο χρόνια ήρθη ή aπαγόρευση, διότι έθεωρήθη τό μέ

τρο aντιδημοκρατικό. 

;)Θά ήθελα, τελειώνοντας, νά σημειώσω ότι δ γελοιο

γράφος, γιά νά εlναι καλός, πρέπει νά προκαλεί τό γέλωτα, 

χωρίς νά γελοιοποιεί καί χωρίς νά ταπεινώσει τό aντικεί

μενό του. Μέ aλλα λόγια, θά πρέπει δ καλός γελοιογράφος 

νά κάνει περισσότερο τέχνη καί λιγώτερο πολιτική;). 

7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1981 

'Ο Κ. Καραμανλής παρίσταται σέ εiδική τελετή 

τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών, γιά τήν επετειο των 30 
χρόνων άπό τό θάνατο του ποιητή Α. Σικελιανοu. 

13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1981 

'Αρχίζει, στό ύπουργείο 'Εξωτερικών, νέο στά

διο ελληνοτουρκικοί) διαλόγου, σέ επίπεδο εμπειρο

γνωμόνων. 

'Ωστόσο, ή παραβίαση του εθνικοί) εναέριου χώ

ρου άπό τουρκικά άεροσκάφη, στίς 8 'Απριλίου 
- στήν όποία ή Κυβέρνηση είχε άντιδράσει μέ δια

κοίνωση πρός τήν "Αγκυρα- προκάλεσε τήν εντονη 

παρέμβαση του Α. Παπανδρέου, ό όποίος ζήτησε τή 

διακοπή των διμερών συνομιλιών. 'Από τήν πλευρά 

του, ό πρωθυπουργός Γ. Ράλλης σημείωσε, μεταγε

νέστερα, οτι ματαίωση τής συναντήσεως θά όδη

γοuσε σέ επικίνδυνη ελληνοτουρκική ενταση, ή 

όποία !σως νά ώφελοuσε πολιτικά τήν Κυβέρνηση, 

θά !:βλαπτε δμως τόν τόπο23. 

16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1981 

'Ο Κ. Καραμανλής συναντδ.ται καί !:χει συνερ

γασία μέ τόν πρωθυπουργό. 

Τήν !δια ήμέρα, ό Γ. Ράλλης θά επισκεφθεί τήν 

Κοζάνη, δπου καί θά εγκαινιάσει τό εργοστάσιο πα

ραγωγής ίν&ν άμιάντου. Στή σχετική όμιλία του, ό 

πρωθυπουργός θά άναφερθεί καί στόν πρόεδρο τής 

Δημοκρατίας, ζητώντας άπό τό λαό τή συμπαράστα

ση πού είχε προσφερθεί στόν Κ. Καραμανλή στά 

πρώτα χρόνια τής μεταπολιτεύσεως. 'Η !1;ναφορά αυ

τή θά προκαλέσει τή δημόσια άντίδραση του Α. Πα

πανδρέου . 

19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1981 

'Ο Κ. Καραμανλής επισκέπτεται τό Μεσολόγγι 

γιά νά παραστεί στίς εορταστικές εκδηλώσεις τής 

155ης επετείου τής 'Εξόδου. 

'Απαντώντας στήν προσφώνηση του δημάρχου 

Μεσολογγίου, ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας θά τονί

σει: 

«Κύριε δήμαρχε, 

;)Σίiς παρακαλώ νά βεβαιωθείτε ότι προσέρχομαι μέ 

συγκίνηση στό σημερινό έορτασμό. Καί αύτό, γιατί ή μι

κρή αύτή πόλις μέ τό μεγάλο όνομα έγινε τό σύμβολο τοϊi 

ήρωισμοϊi καί τής θυσίας. 

i)Θά προσπαθήσω νά εlμαι σύντομος, κύριε δήμαρχε, 
γιατί πιστεύω ότι τά μεγάλα πράγματα, γιά νά μήν χάσουν 

τό μεγαλείο τους, πρέπει νά λέγονται μέ λίγα λόγια καί 

άπλα. 

)) Ή "Εξοδος τοϊi Μεσολογγίου, πού συνετάραξε τόν 
τότε κόσμο, aνήκει στούς aθλους έκείνους πού ξεπερνοϊiν 

τά συνήθη aνθρώπινα μέτρα. Καί κανένας πανηγυρικός, 

aπό έκείνους πού έκφωνοϊiνται κάθε χρόνο στόν ίερό αύτό 

τόπο, δέν ημπορεί νά aποδώσει τό μεγαλείο τής θυσίας 
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εκείνων πού δέν άπέθανον άπλώς γιά τήν πατρίδα τους, 

άλλά επεζήτησαν τόν θάνατο γιά νά παραδειγματίσουν τό 

Γένος. 

»Κυριαρχούμενοι άπό τό πάθος τής ελευθερίας aρνή

θηκαν νά συνθηκολογήσουν. Καί θυσιάστηκαν οί ί'διοι γιά 

νά aποδώσουν στό ύπόδουλο έθνος τήν ελευθερία του. 

»Κύριε δήμαρχε, 

»Στόν ένάμιση αiώνα πού διανύσαμε άπό τότε πού ξα

ναβρήκαμε τήν άνεξαρτησία μας, ή ελευθερία αύτή πολλές 

φορές διακυβεύθηκε. Καί ύπήρξαν περίοδοι πού τή στερη

θήκαμε εντελώς. Διδαχθήκαμε έτσι δτι τό ύψιστο αύτό 

άγαθό, άγαθό τής ελευθερίας, δέν πρέπει ποτέ vά τό θεωρου

με σάν δεδομένο. Γιά νά τό προστατεύσουμε άπό τούς 

εχθρούς του, εξωτερικούς καί εσωτερικούς, πρέπει νά εί'

μαστε πάντοτε έτοιμοι γιά θυσίες. Καί πρέπει, επίσης, πα
ρf!.μερίζοντας τίς μικρότητες πού δηλητηριάζουν κάθε τό

σο τή ζωή μας, νά άγωνιζόμαστε ένωμένοι σέ δ λα τά μέτω

πα, γιά τήν aσφάλεια, γιά τήν δημοκρατία καί γιά τήν 

οiκονομία του τόπου μας. 

»Κύριε δήμαρχε, 

»Οί επέτειοι μεγάλων ίστορικών γεγονότων, δπως αύτό 

πού γιορτάζουμε σήμερα, μfiς δίνουν τήν εύκαιρία νά δια

δηλώσουμε τήν εθνική μας δμοψυχία. 'Αλλά καί μίiς διδά

σκουν συγχρόνως δτι, γιά νά αiσθανόμεθα διαρκώς τήν 

έξαρση καί τήν εύφορία πού αΙσθανόμαστε σήμερα, θά πρέ

πει αύτή ή δμοψυχία vά καταστεί μόνιμο γνώρισμα τής 

εθνικής μας ζωής. 

»Καί αύτό άκριβώς είναι τό μήνυμα πού στέλνει σήμερα 

τό Μεσολόγγι πρός δλους τούς 'Έλληνες καί iδίως τούς 

νεωτέρους. 

»Στήν όμιλία σας, κύριε δήμαρχε, άναφερθήκατε καί 

στά προβλήματα πού άπασχολουν τήν πόλη σας. 'Όπως 

γνωρίζετε δμως, δέν εύρίσκομαι εδώ γιά νά λύσω προβλή

ματα. Καί διότι δέν έχω αύτή τήν άρμοδιότητα, άλλά καί 

διότι δέν προσφέρεται πρός τουτο ή ίερά αύτή ήμέρα. Δέν 

θά παραλείψω βέβαια vά ενημερωθώ γιά τά προβλήματά 

σας καί νά συστήσω στήν Κυβέρνηση νά ενδιαφερθεί Ιδι

αίτερα γι ' αύτά. 
»Θά ήθελα δμως μέ τήν εύκαιρία αύτή άλλά καί μέ τήν 

μακρά πείρα πού διαθέτω νά κάνω μιά παρατήρηση. Γιά νά 

λυθουν τά προβλήματα τής περιοχής σας καί τής χώρας 

γενικώτερα, θά χρειασθεί στενή συνεργασία πολιτών καί 

Κράτους. Οί έριδες, δταν μάλιστα παίρνουν βίαιο χαρακτή

ρα, όχι μόνον δέν λύουν τά προβλήματα άλλά καί τά καθι

στουν οξύτερα». 

22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1981 

'Ο Κ. Καραμανλής έορτάζει τό Πάσχα στήν 

Κέρκυρα. 

Κατά τή διάρκεια τής παραμονής του στό νησί, ό 

πρόεδρος τής Δημοκρατίας επισκέφθηκε τό Δημο

τικό Θέατρο τής πόλεως, γιά τήν άποπεράτωση του 

όποίου εΙχε καί στό παρελθόν ενδιαφερθεί. Πράγ

ματι, μετά καί τή νέα εκδήλωση του ενδιαφέροντός 

του, διατέθηκε κονδύλιο στή Νομαρχία Κερκύρας, 

uψους 6 έκατ. δρχ. 

Τά εγκαίνια του θεάτρου θά γίνουν άπό τόν 

ύπουργό Πολιτισμοu, στίς 4 'Ιουλίου. 

29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1981 

'Ο Κ. Καραμανλής ενημερώνεται άπό τόν πρω

θυπουργό, Γ. Ράλλη, γιά τή γενική κατάσταση τής 
χώρας. 

30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1981 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχτηκε στό Προεδρικό Μέ

γαρο τόν ύπουργό 'Εξωτερικών του 'Ιράκ, Σααντούν 

Χαμμάντι, ό όποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκε

ψη στήν 'Αθήνα. 

2 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1981 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας παρίσταται στόν 

έορτασμό τής μνήμης του προστάτη του Στρατου 

Ξηράς, 'Αγίου Γεωργίου, στή Σχολή Πεζικου, στή 

Χαλκίδα. 

[Κατά τή διάρκεια τής πενταετοuς προεδρικής 

θητείας του, ό Κ. Καραμανλής θά παρίσταται στούς 

εορτασμούς τής μνήμης των προστατών άγίων των 

τριών δπλων.] 

4 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1981 

'Ο Κ. Καραμανλής εχει συνομιλία μέ τόν Α. 

'Ανδριανόπουλο, ενόψει τής μεταβάσεώς του στό 

Λουξεμβοuργο, γιά τήν Διάσκεψη τών ύπουργών 

Πολιτισμοί) του Συμβουλίου τής Εύρώπης. 

Κατά τήν παραμονή του στό Λουξεμβοuργο, ό 

'Έλληνας ύπουργός συναντήθηκε μέ τόν πρόεδρο 

τής Εύρωπαϊκής 'Επιτροπής, Γ. Τόρν, στόν όποίο 

επέδωσε μήνυμα του Κ. Καραμανλή: 

«'Αγαπητέ κύριε πρόεδρε, 

»'Επικοινωνώ πάντοτε μέ εύχαρίστηση μαζί σας κάθε 

φορά, πού έχω τήν εύκαιρία. 'Ελπίζω δτι είσθε καλά καί 

δτι τό δύσκολο έργο τής προεδρίας τής Εύρωπαϊκής Κοινό

τητος δέν σfiς παρέχει μεγάλο βάρος. 

»Μέ τήν εύκαιρία τής έπισκέψεd'!ς του στό Αουξεμ

βουργο, γιά τή συνάντηση τών ύπουργών Πολιτισμου τής 

Εύρώπης, εζήτησα άπό τόν 'Έλληνα ύπουργό κ. 'Ανδρέα 

'Ανδριανόπουλο νά φροντίσει νά σίiς iδεί, προκειμένου νά 

σfiς ενημερώσει επί του θέματος του Εύρωπαϊκου Πολιτι

στικου Κέντρου στούς Δελφούς. Πρόκειται γιά 'Ίδρυμα, 

γιά τό δποίο έπέδειξα ζωηρό ενδιαφέρον τά τελευταία εί'

κοσι χρόνια καί πολύ ελπίζω νά τό iδώ σύντομα νά εξελίσ

σεται σέ κέντρο συζητήσεως καί μελέτης χάριν τής πολι

τιστικής δραστηριότητος τής δημοκρατικής Εύρώπης. Εί

μαι βέβαιος δτι τό ενδιαφέρον καί ή ύποστήριξή σας θά 

συμβάλουν εύρύτατα, ώστε ό aντικειμενικός αύτός σκοπός 

νά γίνει πιό προσιτός. 

»Μέ τήν ελπίδα δτι θά έχομε σύντομα τήν εύκαιρία νά 

συναντηθουμε πάλι, σίiς εύχομαι κάθε καλόιι24 • 
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5 ΜΑ·Ι ·ΟΥ 1981 

'Ο Κ. Καραμανλής παρίσταται στήν επίσημη 

ύποδοχή του Ε. Παπανούτσου, στήν 'Ακαδημία 

'Αθηνων. 

6 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1981 

·Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τόν ύπουργό 'Εξωτε
ρικων, Κ. Μητσοτάκη, ό όποιος τόν ενημερώνει γιά 

. τίς επαφές πού είχε στή Ρώμη, κατά τή σύνοδο των 
ύπουργων 'Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, μέ τούς όμολό

γους του των ΗΠΑ καί τής Τουρκίας. 

8 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1981 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας παραθέτει στό 

Προεδρικό Μέγαρο γευμα πρός τιμή του κυβερνήτη 

τής Αύστραλίας, Ζέλμαν Κόουεν, πού επισκέπτεται 

ανεπίσημα τήν 'Ελλάδα. 

9 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1981 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας θεμελιώνει τό Πο

λιτιστικό Κέντρο 'Αθηνων. 

'Από τήν τελετή aπουσίασαν τόσο τά κόμματα 

τής aντιπολιτεύσεως (έκτός του ΚΟΔΗΣΟ), οσο καί 

οί δημοτικές aρχές τής 'Αθήνας. Σέ ανακοίνωσή 

του, ό Δήμος 'Αθηναίων εξέφρασε τήν aντίθεσή του 

στή δημιουργία του ΠΚΑ καί τόνισε οτι θά ζητήσει 

μέ προσφυγή στό Συμβούλιο 'Επικρατείας τήν ακύ

ρωση του Προεδρικου Διατάγματος, βάσει του όποί

ου επιτράπηκε ή ανέγερση κτιρίων στό χωρο αύτό. 

'Έντονη aντίδραση εναντίον τής δημιουργίας 

του Πολιτιστικου Κέντρου είχε έκδηλωθεt καί aπό 

τήν πλευρά τής 'Ακαδημίας 'Αθηνων, καθώς καί aπό 

πολιτιστικούς συλλόγους καί όργανώσεις, αν καί 

κατά τήν ψήφιση του 677/77 περί τής ίδρύσεως του 
ΠΚΑ δέν είχε σημειωθει όποιαδήποτε aντίδραση στή 

Βουλή . Στό μεταξύ, ή Κτηματική 'Εταιρεία του 

Δημοσίου εδωσε στή δημοσιότητα τήν ακόλουθη 

ανακοίνωση: 

« ' Η δημιουργία του Πολιτιστικοί) Κέντρου 'Αθηνών 

αποφασίσθηκε μέ ΒΔ τής 27.9.1956 στήν περιοχή του οι
κοπέδου του Βυζαντινοί) Μουσείου . 'Έγινε &ρχιτεκτονικός 

διαγωνισμός, μοναδικό αποτέλεσμα του όποίου ύπήρξε η 
&νέγερση του 'Ωδείου 'Αθηνών. Στά χρόνια πού πέρασαν 

τό εργο δέν εκτελέστηκε, χτίστηκαν πολυκατοικίες, εγιναν 

σχέδια γιά ξενοδοχεία καί τελικά επί δικτατορίας χτίστηκε 

τό Πολεμικό Μουσείο. 

»Τό 1977, μετά &πό πρωτοβουλία του τότε πρωθυπουρ
γοί) κ. Κωνσταντίνου Καραμανλή , αποφασίσθηκε: η επέ

κταση του Πολιτιστικοί) Κέντρου 'Αθηνών στή γειτονική 

περιοχή τής Ριζαρείου Σχολής καί δλος ό χώρος νομοθετή

θηκε όμόφωνα μέ αποκλειστική χρήση "χώρου πολιτιστι

κών εκδηλώσεων" (Ν. 667 / 77)· αγοράστηκε η επί πλέον 

περιοχή, κατεδαφίσθηκαν οί πολυκατοικίες, η Ριζάρειος 

Σχολή καί δ,τι &πέμεινε &πό τούς παλαιούς στρατώνες 

διενεργήθηκε νέος αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών, 

αποτέλεσμα του όποίου ύπήρξε η ένοποίηση δλου του χώ

ρου μέ τό οικόπεδο τής 'Εθνικής Πινακοθήκης τό δλον 

εργον &νετέθη στήν νεοσύστατη Κτηματική 'Εταιρεία του 

Δημοσίου. 

»Κύριος στόχος του Πολιτιστικοί) Κέντρου είναι νά 

εξασφαλίσει τή δυνατότητα προβολής καί εκφράσεως 

δλων τών φορέων τής σύγχρονης καλλιτεχνικής καί πνευ

ματικής δημιουργίας του τόπου μας. 

»'Η δημιουργία του είναι μία &νάγκη, διότι η 'Αθήνα 

είναι η μόνη πρωτεύουσα πού στερείται εντελώς καταλλή

λων εγκαταστάσεων γιά πολιτιστικές εκδηλώσεις τό χει
μώνα, σέ αντίθεση μέ τό καλοκαίρι. 'Επίσης, είναι καί μία 

ύποχρέωση, γιατί στήν κοινωνία πού ζοuμε η τέχνη καί ό 

πολιτισμός παίρνουν δλο καί μεγαλύτερη &ξία καί δέν 
μπορεί ειδικά η 'Ελλάδα νά μένει &διάφορη μπροστά στήν 

. καινούργια αυτή &λήθεια. 
)) 'Η &νέγερση του Πολιτιστικοί) Κέντρου' Αθηνών δέν 

θά &ποβεί σέ βάρος του πρασίνου. Τά ύπάρχοντα καί τά 

νέα προτεινόμενα κτίρια δέν θά καλύψουν παρά μόνο τό 

20% τής συνολικής εκτάσεως, &φήνοντας ελεύθερο χώρο 
τό 80%. 

»Μέ τή δημιουργία του Πολιτιστικοί) Κέντρου 'Αθη

νών ό ελεύθερος χώρος καί τό πράσινο &ξιοποιουνται καί 
διαμορφώνονται ετσι ωστε νά αποτελέσουν μαζί μέ τά κτί

ρια ενα ενεργοποιημένο πολιτιστικό πάρκο». 

11 ΜΑ·Ι ·ΟΥ 1981 

'Ο Κ. Καραμανλής aπευθύνει στό νικητή των 

γαλλικων προεδρικων έκλογων, Φρ. Μιττεράν, τό 

ακόλουθο μήνυμα: 

«Σiiς άπευθύνω τά θερμά μου συγχαρητήρια γιά 

τήν έκλογή σας ώς προέδρου τής Γαλλικής Δημο

κρατίας κaί εύχομαι έπιτυχία στό δύσκολο εργο σας. 

»Είμαι βέβαιος δτι οί σχέσεις παραδοσιακής φι

λίας καί συνεργασίας μεταξύ τών δύο χωρών μας θά 
συνεχίσουν νά άναπτύσσονται, τόσο στό διμερές 

έπίπεδο δσο καί μέσα στά πλαίσια τής Εύρωπαϊκής 

Κοινότητος, πρός τό συμφέρον τών δύο λαών μας καί 

τής Εύρώπης γενικώτερα». 

'Ο Φρ. Μιττεράν aπάντησε: 

«Κύριε πρόεδρε, 

»Δέχθηκα μέ μεγάλη ευχαρίστηση τίς ευχές, πού είχατε 

τήν καλωσύνη νά μου απευθύνετε, μέ τήν ευκαιρία τής 

εκλογής μου στήν προεδρία τής Γαλλικής Δημοκρατίας. 

Βεβαιωθείτε δτι &ποδίδω ιδιαίτερη σημασία στήν &νάπτυ

ξη τής συνεργασίας καί των φιλικών σχέσεων μεταξύ τής 
Γαλλίας καί τής 'Ελλάδος, κληρονόμων, καί τών δύο, του 

ιδίου πολιτισμοί). 

))nΕχω τήν πεποίθηση δτι οί δύο χώρες μας, τίς όποίες 

συνδέουν τόσοι ίστορικοί, πολιτιστικοί καί οικονομικοί 

δεσμοί, θά συμβάλουν &πό κοινου στήν ισορροπία τής Ευ

ρώπης καί στήν εiρήνη . 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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»Παρακαλώ νά δεχθείτε, κύριε πρόεδρε, τή διαβεβαίω

ση τής μεγ,άλης μου εκτιμήσεως»>. 

[Στίς 8 'Ιουνίου, έξάλλου, άπαντώντας σέ συγχα
ρητήριο μήνυμα του Κ. Καραμανλή γιά τήν έπίσημη 

άνάληψη τών καθηκόντων του, ό νέος πρόεδρος τής 

Γαλλικής Δημοκρατίας θά τονίσει: 

«Κύριε πρόεδρε, 

»Μέ συνεκίνησαν πολύ οί εuχές πού εϊχατε τήν καλωσύ

νη νά μου άπευθύνετε, μέ τήν ευκαιρία τής εκλογής μου 

στήν προεδρία τής Γαλλικής Δημοκρατίας. Βεβαιωθείτε 

δτι άποδίδω ιδιαίτερη βαρύτητα στήν άνάπτυξη τής συ
νεργασίας καί τών φιλικών σχέσεων μεταξύ Γαλλίας καί 

·Ελλάδος, χωρών πού κληρονόμησαν δμοιο πολιτισμό. 

»Είμαι πεπεισμένος δτι οί δύο χώρες μας, πού συνδέον

ται μέ τόσους ίστορικούς, πολιτιστικούς καί οικονομικούς 

δεσμούς, άπό κοινου θά συμβάλουν σημαντικά στήν ισορ

ροπία στήν Εuρώπη καί στήν διατήρηση τής εiρήνης. 

»Σiiς παρακαλώ, κύριε πρόεδρε, νά δεχθείτε τήν εκφρα

ση τής βαθειiiς μου εκτιμήσεως»]. 

Στίς 14 Μαtου, ό Κ. Καραμανλής θά άπευθύνει 
επιστολή στόν Β. Ζισκάρ ντ' Έσταίν: 

«Κύριε πρόεδρε καί aγαπητέ φίλε, 

»Μέ λύπησε είλικρινά τό aποτέλεσμα τής τελευ

ταίας εκλογής. Δέν γνωρίζω πως θά πολιτευθοvν οί 

διάδοχοί σας. Γνωρίζω δμως δτι ή παρουσία σας 

επικεφαλής τής Γαλλίας aποτελοvσε εγγύηση γιά 

τήν όμαλή καί σταθερή πορεία τόσο τής χώρας σας 

δσο καί τής Εύρώπης. 

>>Δέν νομίζω, κύριε πρόεδρε, δτι θά πρέπει νά κα

τέχεσθε aπό αίσθημα πικρίας. Τό aποτέλεσμα τής 

εκλογής δέν ύπήρξε προσωπική σας ήττα. 'Υπήρξε 

ήττα τής παρατάξεώς σας, ή όποία, εκτός τής φυσι
κής φθοράς πού ύπέστη aπό τήν μακρά άσκηση τής 

εξουσίας, έχασε στήν κρίσιμη στιγμή καί τήν συνο

χή της. 'Άλλωστε, τό γεγονός δτι, παρά τίς δυσμε

νείς αύτές συνθήκες, ή μισή Γαλλία στάθηκε στό 

πλευρό σας aπέδειξε δτι τό προσωπικό σας κύρος 

παραμένει aμείωτο. 

»Είναι γνωστό, άλλωστε, δτι ή καταψήφιση ένός 

πολιτικοv δέν σημαίνει πάντοτε aποδοκιμασία τής 

πολιτικής του. Πς περισσότερες φορές εμπνέεται 

aπό τήν επιθυμία τής aλλαγής πού aποτελεί, aνάλο

γα μέ τήν μορφή πού θά πάρει, τήν δύναμη ή τήν 

aδυναμία τής δημοκρατίας. 

»Δεχθείτε, σάς παρακαλω, aγαπητέ φίλε, τήν έκ

φραση τής πιστής καί εγκάρδιας φιλίας μοω>25 • 

13 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1981 

·Ο Κ. Καραμανλής, μόλις πληροφορήθηκε τήν 

άπόπειρα έναντίον τής ζωής του Πάπα 'Ιωάννη

Παύλου Β', άπέστειλε πρός τόν άρχηγό τής Ρωμαιο

καθολικής 'Εκκλησίας τό άκόλουθο τηλεγράφημα: 

«Βαθύτατα συγκινημένος aπό τήν aπόπειρα κατά 

τής ζωής σας, σάς aπευθύνω τά είλικρινή μου συγ

χαρητήρια γιά τήν διάσωσή σας καί εύχομαι τήν τα

χεία καί πλήρη aποκατάσταση τής ύγείας σας. 

»Ή εναντίον τής Άγιότητός σας εγκληματική 

aπόπειρα καθιστά επιτακτική τήν aνάγκη τής aπο

φασιστικής καί συντονισμένης aντιμετωπίσεως τής 

βίας πού μαστίζει τά ταλευταία χρόνια τόν κόσμο». 

14 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1981 

·Ο Κ. Καραμανλής δέχεται σέ άκρόαση τόν πρό

εδρο του ΠΑΣΟΚ, Α. Παπανδρέου, ό όποϊ:ος τόν 

ενημέρωσε γιά τίς πρόσφατες επισκέψεις του στή 

Ρουμανία καί τή Βουλγαρία καί του μετέφερε τούς 

φιλικούς χαιρετισμούς των ήγετών τους. 

22 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1981 

'Ο Κ. Καραμανλής εχει συνομιλία μέ τόν πρόε

δρο τής Διεθνους 'Ολυμπιακής 'Επιτροπής, Χ.-Α. 

Σάμαραvκ καί τόν πρόεδρο τής είδικής επιτροπής 
τής ΔΟΕ, Λ. Γκιραντου, οί όποϊ:οι επισκέπτονται τήν 

'Ελλάδα γιά νά έξετάσουν τίς προτεινόμενες τοπο

θεσίες γιά τή διεξαγωγή, μόνιμα, των 'Ολυμπιακών 

'Αγώνων στή χώρα. 

Μετά τή συνάντηση, ό Κ. Καραμανλής δήλωσε: 

«'Όπως εlπα καί άλλοτε, ή πρότασή μας δέν ένεπνεύ

σθη ούτε άπό έθνικισμό ούτε άπό ωφελιμισμό. 'Υ πηγορεύ

θη άπό τήν άνάγκη τfίς έξυγιάνσεως καί τfίς σωτηρίας τoii 

ίστορικοii αvτoii θεσμοii, γιά τόν όποίο οί 'Έλληνες έχουν 

Ιδιαίτερη καί δικαιολογημένη ευαισθησία. 

»Πιστεύω δτι ή πρότασή μας, πού έγινε δεκτή μέ συμπά

θεια άπό τή διεθνfί κοινή γνώμη, άργά ή γρήγορα θά υίοθε

τηθεί. Γιατί, έκτός άπό τό Ιδεολογικό της περιεχόμενο, 

έξυπηρετεί καί πρακτικούς σκοπούς. Εlναι φανερό δτι μό

νο μέ τήν υίοθέτηση τfίς προτάσεώς μας θά μπορέσει ό 

'Ολυμπισμός νά ξαναβρεί τήν οΙκουμενικότητά του, πού 

τήν έχασε άπό τή στιγμή πού έγινε προνόμιο έλαχίστων 

πλουσίων χωρών. 

»Φοβοiiμαι δτι ί5στερα άπό δύο ή τρείς 'Ολυμπιάδες δέν 

θά ύπάρχει χώρα πρόθυμη νά φιλοξενήσει τούς 'Αγώνες, 

λόγω τών ύψηλών δαπανών πού συνεπάγεται ή τέλεσή των. 

»Αvτό, άλλωστε, έπιβεβαιώθηκε καί άπό τήνπρόσφατη 

παραίτηση τfίς Αι5στραλίας νά τελέσει στήν χώρα της τούς 

'Ολυμπιακούς 'Αγώνες. Πιστεύω, έπίσης, δτι ή υίοθέτηση 
τfίς προτάσεώς μας θά δώσει τήν άφορμή νά άναμορφωθεί 

ό θεσμός καί νά άπαλλαγεί άπό τά γνωστά μειονεκτήματα 

καί τά προβλήματα, πού σήμερα τόν παρακολουθοiiν. 

»Ή ύλοποίηση, βέβαια, τfίς προτάσεώς μας, άν τελικά 

- δπως έλπίζω - γίνει άποδεκτή, θά άπαιτήσει χρόνο, 

γιατί έμπλέκεται μέ διάφορα προβλήματα τεχνικά, οlκονο

μικά καί νομικά». 

23-26 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1981 

'Ο Κ. Καραμανλής επισκέπτεται τήν Καβάλα, 
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δπου καί έγκαινιάζει τίς έγκαταστάσεις άποθηκεύ

σεως πετρελαίου, άπό τό κοίτασμα του Πρίνου, πού 

εχουν άνεγερθεί στή Νέα Καρβάλη. 

'Απαντώντας στήν προσφώνηση του δημάρχου, 

ένώπιον συγκεντρωμένων κατοίκων της Καβάλας, ό 

πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε: 

«Κύριε δήμαρχε, 

»Χαίρομαι είλιιφινά πού βρίσκομαι σήμερα στήν Καβά

λα. Στήν δμορφη αύτή πόλη, μέ τήν δποία μέ συνδέουν 
παλιοί δεσμοί καί άναμνήσεις aπό τά Παfδικά μου χρόνια. 

)) Ή Καβάλα, πού ήταν ή Μέκκα τού καπνού προπολε-
μικά καί πού περιέπεσε σέ μαρασμό μεταπολεμικά, &να

γεννήθηκε πραγματικά κατά τά τελευταία 25χρόνια. 

))Χάρις στόν μόχθο τοί5 λαού της, άλλά καί στά lργα 

πού έκτελέστηκαν, ή πρόοδος πού σημειώθηκε στήν περι

οχή αύτή εlναι πράγματι έντυπωσιακή. Ή Καβάλα ήμπο

ρεί νά θεωρείται ύπόδειγμα όρθολογικής αναπτύξεως, πού 

στηρίχθηκε, κατά τρόπο ίσόρροπο, στή βιομηχανία, τή 

γεωργία καί τόν τουρισμό. Καί δέν ή μπορώ Π~ρά vά αίσθά
νομαι ίκανοποίηση γιατί, δ πως καί έσείς είπατε, στήν πρό

οδο αύτή συνέβαλα καί έγώ. 
))Κύριε δήμαρχε, αύριο πρόκειται νά έγκαινιάσω ένα 

νέο lργο πού, κάτω άπό τίς σημερινές συνθήκες, προσλαμ

βάνει ίδιαίτερη σημασία. Καί αvτό γιατί εχει σχέση μέ τό 

όξύτερο πρόβλημα τής έποχής μας: τό ένεργειακό. "Ενα 

πρόβλημα πού aποδιοργάνωσε τ:ήν οίκονομία του κόσμου 

καί εlχε όδυνηρές έπιπτώσεις καί στή δική μας οίκονομία. 

'Αρκεί νά λεχθεί δ τι άπό 1100 έκατομμύρια δολλάρια πού 
διαθέσαμε τό 1978 γιά πετρέλαιο, θά δαπανήσαμε φέτος 3,5 
περίπου διεσεκατομμύρια δολλάρια. 

)) Ή παραγωγή, βέβαια, τού Πρίνου δέν λύει τό πρό

βλημά μας, δεδομένου δτι θά καλύψει μικρό μέρος τών 

άναγκών μας. 'Αποτελεί δμως γεγονός ένθαρρυντικό καί 

έλπιδοφόρο. Καί αvτό γιατί δ Πρίνος aπέδειξε δτί ύπάρχει 
πετρέλαιο στό χώρο τόν έλληνικό καί γιατί θά μiiς έξοικο

νομήσει 150 έκατομμύρια δολλάρια, κατά μέσο δρο, τό 
χρόνο σέ συνάλλαγμα. 'Αλλά καί γιατί μiiς lδωσε τή σχε
τική πείρα καί μiiς άνοιξε τό δρόμο γιά περαιτέρω lρευνες. 
ffΕρευνες πού θά πρέπει νά ένταθούν, δχι μόνο στόν τομέα 

τού πετρελαίου, άλλά καί σέ δλους τούς άλλους τομείς. 

Γιατί μόνο ετσι θά aξιοποιήσαμε τίς μεγάλες δυνατότητες 

πού μiiς προσφέρει δ τόπος μας. 

))Γιά νά τίς aξιοποιήσαμε δμως πλήρως, θά πρέπει νά 

μεθοδεύσαμε τίς προσπάθειές μας καί νά ίεραρχήσομε τίς 

άνάγκες μας, σύμφωνα μέ τά μέσα πού διαθέταμε, οίκονο

μικά καί τεχνικά. Γιατί ή ύπέρβασις τών δρίων αvτών, σέ 

συνδυασμό μέ τή χαλάρωση πού παρατηρείται στή λει

τουργία τής διοικήσεως, καθιστ{i πολλές φορές άγονες τίς 

δαπάνες. 
))Κύριε δήμαρχε, 

))Πιστεύω -καί τήν πίστη μου αvτή τή στηρίζω σέ 

προσωπική μου πείρα- δτι δ τόπος αvτός ή μπορεί νά ευη

μερήσει. Φτάνει ολοι έμείς νά aποφασίσαμε νά συνεργαζό

μαστε aντί νά άντιδικοί5με, νά δουλεύαμε άvτί νά πολυπρα

γμονοί5με, νά aποταμιεύαμε aντί νά σπαταλοί5με καί νά 

προγραμματίζαμε aντί vά προχειρολογοί5με. Καί δλα αvτά 

γιά νά εlναι aποτελεσματικά θά πρέπει νά τά πλαισιώσαμε 

μέ δμαλότητα, πολιτική καί κοινωνική. 

))Υίς άλήθειες αvτές, πού εlναι κλασικές καί ίσχυρότε

ρες άπό δλες τίς οίκονομικές θεωρίες, δέν ήμπορεί νά τίς 

άγνοεί ένας λαός πού θέλει νά προκόψει. 'Η ίστορία μας 

aπέδειξε δτι κάνουμε θαύματα δταν τίς άκολουθοί5με. 

))Σiiς εvχαριστώ, κύριε δήμαρχε, καί σiiς καί τούς συμ

πολίτες σας, γιά τήν άγάπη καί τήν έμπιστοσύνη μέ τήν 

δποία μέ ύποδεχθήκατε)). 

Τό πρωί της έπομένης, 24 Μαίου, ό Κ. Καραμαν
λης έγκαινίασε τίς νέες έγκαταστάσεις στή Νέα 

Καρβάλη. Στήν τελετή παρέστησαν ό πρωθυπουρ

γός, oi ύπουργοί Βιομηχανίας, Βορείου 'Ελλάδος, 
Συγκοινωνιών, ό ύφυπουργός Προεδρίας, ό πρέσβης 

του Καναδa καί Cίλλοι έπίσημοι. Κατόπιν, 'ό πρόε

δρος της Δημοκρατίας έπισκέφθηκε τίς έξέδρες άν

τλήσεως πετρελαίου στόν Πρίνο. Τό άπόγευμα άνα

χώρησε γιά τή Θεσσαλονίκη, δπου παρέμεινε έπί διή

μερο. 

Στίς 26 Μαίου, έπισκέφθηκε τή Βεργίνα, τό Δίο 
καί τήν Πέλλα, δπου ένη/.ιερώθηκε γιά τήν πορεία 
των άνασκαφών, τίς όποίες είχε προσωπικά ένθαρρύ

νει καί ζήτησε νά του ύποβληθουν προτάσεις γιά τήν 

άπρόσκοπτη συνέχιση τών έργασιών, δηλώνοντας: 

«Οί συντονισμένες πλέον καί έντατικές άνασκαφές στό 

τρίγωv.ο Δίου-Βεργίνας καί Πέλλας άποκτοί5ν μεγίστη ση

μασία aρχαιολογική καί έθνική. Miiς δίνουν μιά καινούρ

για καί πλήρη είκόνα τής ίστορίας τής Μακεδονίας καί 

έπιβεβαιώνουν τό γεγονός, δτι οι' κάτοικοι τής Μακεδονίας 

εlχαν δχι μόνο τήν 'ίδια γλώσσα άλλά καί τήν 'ίδια θρη

σκεία καί τόν 'ίδιο πολιτισμό μέ τούς κατοίκους τής Νοτίου 

Έλλάδορλ 

27-29 ΜΑ-Ι·ΟΥ 1981 

'Ο πρόεδρος της Λαϊκης Δημοκρατίας της Βουλ

γαρίας, Τ. Ζίφκωφ, συνοδευόμενος άπό τούς ύπουρ

γούς 'Εξωτερικών καί 'Ενεργείας, συναντaται μέ τόν 

Κ. Καραμανλη στή Ρόδο. 

Τό Βούλγαρο ήγέτη ύποδέ.χτηκαν στό άεροδρό

μιο τ,fjς Ρόδου ό Κ. Καραμανλης, ό ύπουργός 'Εξω

τερικών, Κ. Μητσοτάκης, καί ό γενικός γραμματέας 

της προεδρίας της Δημοκρατίας, πρέσβης Π. 1\fολυ

βιάτης. Τό ϊδιο άπόγευμα, Cίρχισαν oi διμερείς συνο
μιλίες, σέ ίδιαίτερα φιλική άτμόσφαιρα: 

«Μετά τούς συνήθεις χαιρετισμούς καί εύχαριστίες εκ 

μέρους του προέδρου Ζίφκωφ γιά tήν πρόσκληση καί ύπο

δοχή, ό πρόεδρος κ . Καραμανλfjς άναφέρεται στίς σχέσεις 

μεταξύ των δύο χωρών, τίς όποίες χαρακτηρίζει ώς καλές 
μέ μία μόνο εκκρεμότητα - του Νέστου - γιά τόν όποίο 

προτείνει νά γίνουν ύποδείξεις στούς δύο ύπουργούς 'Εξω
τερικών νά βρουν λύση. ff Άλλωστε, σ'Έίς άπόψεις μας επί 

του θέματος εχει σημειωθεί προσέγγιση μεταξύ των δύο 

, μερών. Τό θέμα αύτό πρέπει κάποτε νά κλείσει. 'Άλλο 

τίποτα δέν ύπάρχει στά διμερfj. 

Ζίφκωφ: Συμφωνεί νά δοθουν όδηγίες στούς δύο ύπουρ

γούς, οί όποίοι, άν δέν μπορέσουν τώρα, νά μεριμνήσουν 
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'Ενημέρωση, aπό τόν Μ. 'Α νδρόνιιω, γιά τά εύρήματα τής Βεργίνας. 
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μετά τήν επιστροφή τους γιά τήν εξεύρεση λύσεως στό 

θέμα Νέστου, οοστε νά μiiς άπαλλάξουν άπό αότό. 

Καραμανλής: 'Αναφερόμενος στά Βαλκανικά, λέγει 

δτι μεταξύ Βουλγαρίας, 'Ελλάδος, Ρουμανίας κ:αί κάπως 

Γιουγκοσλαβίας ύπάρχει δμαλή κατάσταση. Καλές είναι οί 

σχέσεις κ:αί μέ τήν Γιουγκοσλαβία. 'Υπάρχει δμως μιά 

νότα επιδεινώσεως μεταξύ Γιουγκοσλαβίας κ:αί 'Αλβανίας 

καθώς κ:αί ή γνωστή κατάσταση μέ τήν Τουρκία. 

Ζίφκ:ωφ: 'Αναφέρει γιά τίς σχέσεις τής Βουλγαρίας μέ 

λοιπές βαλκανικές χώρες: 

Ρουμανία. Καλές σέ δλους τούς τομείς. Οί Ρουμάνοι 

εχουν τήν πρωτοβουλία γιά τήν διεύρυνση των οiκ:ονομι

κ:&ν μας σχέσεων. Βεβαίως, δταν συναντώ τόν Τσαουσέ

σκου, φιλονικ:ουμε έπί δρισμένων θεμάτων, άλλ' αότό δέν 

άποτελεί έμπόδιο στήν άνάπτυξη των σχέσεών μας. 

Τουρκία. 'Ορισμένα θέματα τής συνεργασίας μας πα

ραμένουν στάσιμα, λόγω του στρατιωτικ:ου καθεστώτος, 

χωρίς δμως τουτο νά δδηγεί στήν μεταβολή τής γραμμής 

μας. Τήν έπίσκ:εψη, πού πραγματοποίησε εκεί δ ύπουργός 

'Εξωτερικών κ:. Μλαντένωφ, χαρακτηρίσαμε ώς πολύ έπι
τυχή σέ δλους τούς τομείς. 'Ο 'Εβρέν κ:αί <'iλλοι Τουρκ:οι 

επίσημοι τόνισαν τήν επιθυμία τους γιά άνάπτυξη τ& ν σχέ

σεών μας. Καλό τέλος είχε κ:αί τό θέμα τής πρόσφατης 

άεροπειρατείας μέ τό τουρκικό άεροσκ:άφος στήν Βουλγα

ρία. 'Αποσοβήθηκε τό χειρότερο, γιατί οί νεαροί στήν 

ήλικ:ία άεροπειρατές ήταν άποφασισμένοι νά κάνουν τό 

πiiν. 'Ο 'Εβρέν μου εστειλε ενα πολύ θερμό ευχαριστήριο 

τηλεγράφημα. Τό ίδιο εκ:αναν κ:αί δ πρωθυπουργός κ:αί δ 

ύπουργός 'Εξωτερικών πρός τούς Βουλγάρους συναδέλ

φους τους . Δέν μπορουμε δμως νά iσχυρισθουμε δτι, κατά 

τήν παρουσα φάση, εχουμε μέ τήν Τουρκία μιά ενεργό 

συνεργασία, διότι δέν μπορουμε νά ξέρουμε ποιό θά είναι 

τό μέλλον του καθεστώτος της. 

Καραμανλής: 'Η κατάσταση εκεί είναι άνώμαλη ... 
Ζίφκ:ωφ: 'Εμείς άκ:ολουθουμε γραμμή άρχ&ν. 

'Αλβανία. Οί σχέσεις μας περιορίζονται σέ οiκ:ονομι-

κ:ή συνεργασία. 'Από καιρό σέ καιρό, οί 'Αλβανοί συμμε

τέχουν σέ διαβαλκανικές εκδηλώσεις φολκ:λορικ:ου περιε

χομένου. "Αλλες σχέσεις δέν εχουμε. 

Γιουγκοσλαβία. Οί οiκ:ονομικ:ές μας σχέσεις άναπτύσ

σονται καλά. Μετά τόν θάνατο του τίτο, δέν σημειώθηκε 

επιδείνωση των σχέσεών μας. Δέν μπορ& νά π& δτι ύπάρ

χει κ:αί βελτίωση. Καί στήν Γιουγκοσλαβία ή κατάσταση 

είναι κάπως περιπλεγμένη . ' Η άντιβουλγαρικ:ή εκστρατεία 
συνεχίζεται σημειώνοντας πότε ενταση, πότε ϋφεση. Κυ

ρίως, έπί του λεγόμενου Μακ:εδονικ:ου. 

Καραμανλής : Παρεμβαίνοντας άναφέρει δτι, κατά τήν 

τελευταία του επίσκεψη στήν Γιουγκοσλαβία, είχε τονίσει 
στούς Γιουγκ:οσλάβους επισήμους δτι ή χώρα τους είναι ή 

μόνη πού εχει συμφέρον άπό τήν ϋπαρξη εiρήνης κ:αί στα

θερότητος στά Βαλκάνια, διότι εχουν πολλά προβλήματα, 

εσωτερικά κ:αί οiκ:ονομικ:ά. Νομίζω δτι τό καταλαβαίνουν 

κ:αί οί ίδιοι. Τούς είπα, άφήστε τα αότά τά Μακεδονικά 

κ:αί. .. παρόμοια. Π&ς βλέπετε τώρα τίς εξελίξεις στήν Γι
ουγκοσλαβία; 

Ζίφκ:ωφ: Είναι δύσκολο νά πεί κανείς τί θά συμβεί στό 

μέλλον, διότι στήν Γιουγκοσλαβία, κ:ατ' άρχήν, δέν ύπάρ

χει «Κεφαλή». Παλιά ήταν δ τίτο πού ενωνε Δημοκρατίες 

κ:αί εθνότητες . Τώρα δμως δέν ύπάρχει κανείς . Γνωρίζετε 

δτι εχει πέσει τό κ:ύρος τής Γιουγκοσλαβίας μεταξύ των 

'Αδεσμεύτων ... Τό λεγόμενο εθνικό πρόβλημα, λόγω τής 
ύπάρξεως πολλών εθνοτήτων, δέν εχει λυθεί. 'Υπάρχουν 

άνισότητες στήν οiκ:ονομικ:ή άνάπτυξη μεταξύ τ&ν διαφό
ρων Δημοκρατιών. "Αλλο πρόβλημα είναι τά εξωτερικά 

χρέη τής Γιουγκοσλαβίας. 'Ανεξαρτήτως δμως δλων αό
τ&ν, εμείς άκ:ολουθουμε μιά ijρεμη γραμμή άπένατι στήν 

χώρα αότή κ:αί άπαντουμε μόνο δταν τουτο είναι άναπό

φευκ:το, δταν δηλαδή τραβiiνε τό σχοινί πολύ μακριά ... 
Καραμανλής: Συμφωνεί δτι είναι δύσκολη ή διατύπωση 

προβλέψεων, προσθέτοντας δτι τίς άδυναμίες τους τίς άν

τιλαμβάνονται κ:αί οί ίδιοι οί Γιουγκοσλάβοι. 

Καί οί δύο πρόεδροι συμφωνουν δτι τό παρόν σύστημα 

εναλλασσομένης άσκ:ήσεως τής προεδρίας στήν Γιουγ

κοσλαβία &πέτυχε κ:αί μiiλλον θά σταματήσει νά εφαρμό

ζεται. 

Ζίφκ:ωφ: Πρέπει νά φυλαχθουμε άπ' δλους εκείνους 

τούς παράγοντες πού θά μπορουσαν νά άποσταθεροποιή

σουν τά δσα εχουν επιτευχθεί. Αότό είναι πολύ σημαντικό, 

διότι δποιαδήποτε άποσταθεροποίηση θά εχει άρνητικ:ές 

επιπτώσεις στούς ίδιους τούς λαούς κ:αί θά δημιουργήσει 

προβλήματα. Πάντως, μία επάνοδος στά παλιά είναι άδύ

νατη. 

Καραμανλής: Γι' αύτό πρέπει νά συνεχίσουμε τίς προ

σπάθειές μας καί νά κρατήσουμε τό πνεύμα αύτό .... 
Ζίφκωφ: ... 'Εμείς οί δύο, μαζί κάναμε τήν άρχή. Μιά 

μέρα ή 'Ιστορία θά τό γράψει, δτι οί σχέσεις Βουλγαρίας

, Ελλάδος, δπως καί οί προσωπικές σχέσεις Καραμανλή -
Ζίφκωφ, ήταν άποφασιστικές καί γιά τό γενικότερο κλίμα 

στά Βαλκάνια. 

Καραμανλής: Καί τούτο, γιά δυό λόγους: Πρώτον, λό

γω τής εχθρότητος καί τών διαφορών, πού εκ παραδόσεως 

ύπfίρχαν μεταξύ μας, καί δεύτερον, διότι ή 'Ελλάς καί ή 

Βουλγαρία άνήκουν σέ διαφορετικούς συνασπισμούς, 

δπου, χωρίς νά επηρεάζονται άπό τό γεγονός αύτό ή κάθε 

μία άσκεί στήν παράταξή της επιρροή καί επί τών γενικοτέ

ρων θεμάτων πού άναφέραμε. 

Ζίφκωφ: Βεβαίως, βοήθησε καί ή διεθνής ϋφεση. Τό 

κ:υριώτερο δμως είγαι τό εργο τό δικό μας ... Καί στό μέλ
λον οί έλληνοβουλγαρικές σχέσεις θά εχουν μεγάλη ση

μασία γιά τήν εξέλιξη τής περιοχής μας. 

Καραμανλής: 'Όσο καιρό έχουμε εμείς φιλία καί συ

νεργασία, τά Βαλκάνια δέν θά μπορεί κανείς νά τά διαταρά

ξει. 
Ζίφκ:ωφ: Μάλιστα, συμφωνώ άπόλυτα. 

Καραμανλής : Μπορεί νά ύπάρχουν προστριβές, πότε μέ 

τήν Τουρκία, πότε μέ τήν Γιουγκοσλαβία, γενικότερα 

δμως τό πνεύμα μας δέν θά μπορέσουν νά τό διαταράξουν 

ξένοι παράγοντες. 
Ζίφκωφ: 'Εκείνο πού μέ άνησυχεί είναι ή ενταση του 

άνταγωνισμου των εξοπλισμών. Κατ' εμέ, αότό είναι βασι

κό καί εχει άποφασιστική σημασία. 'Εάν τά καταφέρουμε 

νά σταματήσουμε αότόν τόν άνταγωνισμό, θά πετύχουμε 

τήν σωτηρία τής άνθρωπότητος. Πρέπει νά κάνουμε τά 

άδύνατα δυνατά πρός τήν κατεύθυνση αότή. 

Καραμανλής: .Δέν ύπάρχει άμφιβολία. Αύτό τό θέμα τό 

συζητiiμε άπό τήν έπομένη τού τέλους τού πολέμου. Κι όχι 

μόνον αύτό, άλλ ' όμιλούμε καί γιά άφοπλισμό. "Εγινε 
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δμως τό aντίθετο. Γιά τόν λόγο δτι ύπάρχει ένα κλίμα 

άμοιβαίας δυσπιστίας πού έγώ τό θεωρώ άδικαιολόγητο. 

Διότι, aπό τήν στιγμή πού θά θεσπισθεί άπόφαση πού νά 

έπιτρέπει μείωση τών έξοπλισμών, μέ τήν βασική aρχή δτι 
θά ύπάρξει Ισορροπία δυνάμεων, πρέπει νά μή φοβiiται ό 

ένας τόν άλλον. Αvτό είναι τό μυστικό τής έδραιώσεως καί 

τής ύφέσεως καί τής εΙρήνης. λοιπόν, έφ' δσον εlναι καί 

aπό έδώ καί άπό έκεί, δέν μπορώ νά καταλάβω γιατί δέν τό 

έπιβάλλουν καί δέν τό κάνουν καθεστώς. "Οταν δέν ύπάρ

χει μιά έγγυημένη Ισορροπία δυνάμεων εlναι φυσικό ό 

ένας νά δυσπιστεί πρός τόν άλλον. Κι δταν λέμε ποιός έχει 

περισσότερα καί ποιός ολιγότερα κάποιος aπό τούς δύο 

ψεύδεται. Αvτά είναι εύκολα νά τά βροvμε. 'Εγώ έχω δέκα 

- έσύ έχεις δώδεκα. Τώρα ή έγώ θά τά κάνω δώδεκα, ή έσύ 

θά τά κατεβάσεις στά δέκα ... v Α ν βάλω δύο χωρικούς καί 

αvτοί θά ε[ ναι σέ θέση vά λύσουν τό θέμα. 'Αλλά πρέπει νά 

ύπάρχει καλή πίστη. Αvτό εlναι τό πρόβλημα ... 
Ζίφκωφ: Αύτό είναι τό βασικό. Πρέπει, πάντως, νά 

βρουμε τρόπους γιά νά αποτρέψουμε εναν πυρηνικό πόλε

μο. 

Καραμανλης: 'Εγώ δέν νομίζω δτι θά γίνει ένας πυρη

νικός πόλεμος. Τό θέμα εlναι καί ψυχολογικό. Κάθε χώρα, 

έν όψει τής aπειλής αvτής, άναπτύσσει τούς έξοπλισμούς 

της καί dJθεί καί τούς συμμάχους της πρός τήν κατεύθυνση 

αvτή. Μονίμως ύπάρχει ένας παραλογισμός. Πάντως, έμείς 

oi δύο συμφωνούμε aπόλυτα στό σημείο αvτό. Στίς παρατά
ξεις πού aνήκει ό καθ, ένας μας μπορεί νά aσκήσει τήν 

έπιρροή του. Π.χ. στήν Δύση έπικαλοvνται ύπεροχή τών 

Σοβιετικών στούς πυραύλους. 'Αντί δμως νά δμιλοvν έτσι, 

aς καθήσουν νά τά συζητήσουν .... v Α ν ύπάρχει καλή θέ

ληση θά μπορέσουν νά βροvν μιά λύση ... Πάντως, ή δική 

μας πολιτική έπηρεάζεται πολύ aπό τήν διένεξή μας μέ τήν 

Τουρκία. • Ο έλληνικός λαός διαισθάνεται δτι aπειλείται 
άπό τούς Τούρκους. Γιά να μπορεί νά έχει ένα αίσθημα 

aσφαλείας, πρέπει νά προσπαθήσουμε νά έχουμε κάποια 

Ισορροπία δυνάμεων. Τό λέω αvτό στόν πρόεδρο γιά νά 

μπορέσει νά aντιληφθεί τό νόημα τής άμυντικijς πολιτικής 

τής 'Ελλάδος. 

Ζίφκωφ: ' Αναφερόμενος στήν κατάσταση καί τίς πο

λωνικές εξελίξεις, όμολογεί δτι είναι πολύ ό.νήσυχος. · Η 

βουλγαρική κομματική ήγεσία δέν εχει επαφή μέ τήν πο

λωνική . 'Ο Κάνυα επρόκειτο νά πραγματοποιήσει επίσκε

ψη στήν Βουλγαρία, δπως είχε ζητήσει ό ίδιος, άλλά δέν 

τό εκανε. Πληροφορίες γιά τήν κατάσταση οί Βούλγαροι 

αντλουν μόνο ό.πό τήν πρεσβεία τους στήν Βαρσοβία. 

»Στήν συνέχεια, καλουνται οί δύο ύπουργοί 'Εξωτερι

κών, οί κ. κ. Μητσοτάκης καί Μλαντένωφ, νά προσέλθουν 

στίς συνομιλίες. Οί δύο ύπουργοί συμφωνουν δτι οί διμε

ρείς μας σχέσεις, πέραν πάσης προσδοκίας, εξελίσσονται 
καλά. Γιά τό θέμα του Νέστου, ό πρόεδρος Καραμανλfjς 

τούς ό.νακοινώνει δτι πρέπει νά βρουν λύση rοστε οί δύο 

πρόεδροι νά ό.παλλαγουν ό.πό αύτό. ' Ο ίδιος θά συστήσει 

μετριοπάθεια καί ό κ. Ζίφκωφ γεναιοφροσύνη. 

»Πρό του τέλους τών συνομιλιών, ό πρόεδρος Καραμαν

λης προβαίνει σέ σύντομη ανακεφαλαίωση των συζητήσε

ων μέ τόν πρόεδρο Ζίφκωφ». 

Τό ϊδιο βράδυ, ό Κ. Καραμανλής παρέθεσε δείπνο 

πρός τιμή του Τ. Ζίφκωφ, ένώ οί συνομιλίες τών δύο 

προέδρων συνεχίστηκαν καί τήν επομένη, στή θαλα

μηγό«' Αργώ»: 

«Κατά τήν διάρκεια γενικότερης συζητήσεως μεταξύ 

τών δύο προέδρων, εθίγησαν αρχικώς θέματα σχετικά μέ 

τήν διεθνη. τρομοκρατία, τήν εσωτερική κατάσταση στήν 

Τουρκία καί τίς πολωνικές εξελίξεις. Γιά τίς τελευταίες ό 

Βούλγαρος πρόεδρος επανέλαβε τήν μεγάλη ό.νησυχία πού 

προκαλεί ή δλη κατάσταση στήν βουλγαρική ήγεσία καί 

τόν λαό, τονίζοντας δτι δέν πιστεύει σέ μιά σοβιετική 
επέμβαση. 'Επεσήμανε δμως τήν σοβαρότητα της καταστά

σεως, πού θά προκαλουσε στίς γειτονικές σοσιαλιστικές 

χώρες τυχόν ανατροπή της παρούσης τάξεως πραγμάτων 

στήν Πολωνία. 'Υπογραμμίζοντας δτι δέν εχει πλήρη εικό

να της καταστάσεως, εξέφρασε τή γνώμη δτι τό Πολωνικό 

είναι θέμα κυρίως οικονομικό. 
>>Γιά τό ' Ενεργειακό, ό πρόεδρος Ζίφκωφ τόνισε δτι 

τουτο αφορa κυρίως τίς δυτικές χώρες. 'Η Βουλγαρία, 

δπως καί οί άλλες σοσιαλιστικές χώρες, δέν εχουν πρό

βλημα ό.νεφοδιασμου τους μέ πετρέλαιο από τόν αραβικό 

κόσμο. 'Η Σοβιετική 'Ένωση καλύπτει τίς ό.νάγκες τους. 

Ή Βουλγαρία π.χ. εισάγει 1-1,5 έκατ. τόννους από τίς 
αραβικές χώρες, τό ύπόλοιπο (12-13 έκατ. τόννους) κυρίως 
από τήν ΕΣΣΔ. 

>> ' Επανερχόμενος στό Μεσανατολικό, ό πρόεδρος Ζί

φκωφ ύποστήριξε δτι πρέπει νά δοθεί δυνατότητα στόν 

ΟΗΕ νά επιβάλει τίς σχετικές ό.ποφάσεις του - ό.ναγνώ

ριση 'Ισραήλ, ϊδρυση παλαιστινιακου Κράτους, κ. ίi . Δέν 

πρέπει νά εξοπλίζεται οϋτε ό ενας, οϋτε ό άλλος. ' Εάν 

δμως τά ίδια τά ένδιαφερόμενα μέρη δέν μπορουν νά λύ

σουν τά θέματά τους, ίiς κάνει τουτο καί επιβάλει τήν τάξη 

ό ίδιος ό ΟΗΕ. 

Καραμανλfjς: Μά τό ίδιο Ισχύει καί γιά τό Κυπριακό. 

Ζίφκωφ : Πρέπει νά πραγματοποιηθουν διεθνείς διασκέ
ψεις, τύπου ' Ελσίνκι, γιά τά τέσσερα κεφαλαιώδη προβλή

ματα πού ό.πασχολουν τήν ανθρωπότητα: ' Εξοπλισμοί, 

'Ενεργειακό, Διατροφή Πεινώντων, Οικολογικό. 

Καραμανλης: Βασικής σημασίας είναι ή διάλυση του 

κλίματος δυσπιστίας. Τότε ή έπίλυση τών προβλημάτων θά 
εlναι εuκολη. ν Αν έπεκτείνουμε, γενικεύσουμε τήν διάλυ

ση τής δυσπιστίας, δπως aρχίσαμε έμείς οί δύο καί χάρις 
στήν όποία πετύχαμε δ, τι έχουμε έπιτύχει, τότε καί ή έπί

λυση τών προβλημάτων θά γίνει ευκολότερη. 

Ζίφκωφ: ' Ενδιαφέρεται γιά τίς προσεχείς εκλογές στήν 

'Ελλάδα, πιθανές έξελίξεις κ.λ.π. 
Καραμανλης: 'Αναφέρεται στήν λειτουργία του δημο

κρατικου πολιτεύματός μας, τονίζοντας δτι είναι δύσκολο 

νά διατυπωθουν προβλέψεις, λόγω του aσυνήθως μεγάλου 
αριθμου διστακτικών, ένώ θεωρείται βέβαιο δτι ή μάχη θά 

δοθεί κυρίως μεταξύ ΝΔ, ΠΑΣΟΚ καί ΚΚΕ. 'Επίσης, είπε 

δτι, ώς ύπερκομματικός πρόεδρος συνιστa σέ δλους μετρι

οπάθεια καί δτι ό ίδιος αποφεύγει νά μετακινείται έντός 

της χώρας γιά νά μή δίδει αφορμή γιά παρεξηγήσεις καί 

εκμετάλλευση του προσώπου του στίς κομματικές διαμά

χες. 

>>Οί σοσιαλιστικές χώρες ό.ναγνωρίζουν τήν προτεραιό

τητα της Δύσεως πού πλήττεται, ή εξαρτaται στό θέμα αύ

τό από τόν αραβικό κόσμο καί είναι πρόθυμες vά συνεργα-
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σθουν γιά τόν ανεφοδιασμό μέ πετρέλαιο, καθώς καί γιά 

τήν εξασφάλιση τής προστασίας τών όδ&ν μεταφοράς του . 
»Γιά τήν Μέση ' Ανατολή, ό προέδροςΖίφκωφ είπε δτι 

"είμαστε κατά τής δημιουργίας βάσεων στήν περιοχή 

αυτή ". 'Επιβάλλεται ή σύγκληση μιiiς διεθνους συναντή

σεως καί νά γίνει συνεννόηση. Πρέπει νά βρεθεί μία γενι

κή λύση του θέματος . Χρειάζεται δμως νά σταμα~ήσει ό 

εξοπλισμός δλων - Σαουδικής 'Αραβίας, Συρίας, ' Ισρα

ήλ. Δηλαδή διεθνοποίηση τής προσπάθειας είρηνεύσεως 

καί επιλύσεως τών προβλημάτων τής περιοχής. 'Εμiiς δέν 

μiiς ενδιαφέρει που θά διαθέτουν τό πετρέλαιό τους -
στούς 'Αμερικανούς ή σέ άλλους. Νά ύπογραφεί μία 

διεθνής συμφωνία γιά τήν διασφάλιση τών διεθνών εμπο

ρικών όδ&ν. Δέν μiiς ενδιαφέρουν τά εσωτερικά επαναστα

τικά κινήματα τών αραβικών χωρών. Δέν θέλουμε δμως 

αμερικανικές ή νατοϊκές βάσεις στίς χώρες αυτές. 

»Γιά τήν κατάσταση στό 'Αφγανιστάν, ό πρόεδρος Ζί

φκωφ δικαιολόγησε τήν σοβιετική επέμβαση μέ τήν απει

λή πού ύπήρχε κατά τής ΕΣΣΔ, λόγω τών μεγάλων συνό

ρων τής τελευταίας μέ τήν χώρα αυτή . 'Η Σοβιετική 

'Ένωση , τόνισε, δέν αναμιγνύεται στά εσωτερικά τών άλ

λων χωρών, παρά μόνον δταν απειληθεί από μιά χώρα. 

'Όταν παύσουν οί συμμορίες νά είσέρχονται στό εδαφος 

του 'Αφγανιστάν, θά ύπογραφεί συμφωνία καί δλες οί σο

βιετικές δυνάμεις θά ύποχωρήσουν. Μολονότι τό καθε

στώς τής Καμπούλ ήταν άριστερό (παρατήρηση προέδρου 
Καραμανλή), ό πρόεδρος Ζίφκωφ είπεν δτι ή ΕΣΣΔ αναγκά

στηκε νά επέμβει καί είσβάλει στήν χώρα - πρiiγμα πού 

δέν είχε κάνει ποτέ στό παρελθόν, δταν τήν χώρα εξουσία

ζαν "δεξιές καί άντιδραστικές" Κυβερνήσεις. Πάντως, οϋ
τε τώρα ύπάρχει σοσιαλιστικό καθεστώς στό 'Αφγανι

στάν. Καί που ύπάρχει σοσιαλισμός; Είναι σοσιαλισμός 

αυτό πού ύπάρχει στό 'Ιράκ ή τήν Λιβύη ; 'Όλοι τώρα 

μιλουν γιά σοσιαλισμό. Γιά μiiς δμως ύπάρχει μόνον ενας 

σοσιαλισμός - ό επιστημονικός σοσιαλισμός. 

»Παρουσία τών προσελθόντων, στό μεταξύ, δύο ύπουρ

γών 'Εξωτερικών, γίνεται συζήτηση γιά τό Μακεδονικό. 
'Όλοι συμφωνουν δτι μακεδονική εθνότης δέν ύπάρχει καί 

οί Γιουγκοσλάβοι θά ήταν καλύτερα νά άσχοληθουν μέ 

τήν πληθώρα τών οiκονομικών καί εσωτερικών προβλημά

των πού εχουν, παρά μ' αυτό»26. 

Σύντομη συζήτηση θά εχουν oi δύο ήγέτες καί 
τήν έπομένη, όπότε θά έπισκεφθοϋν καί τήν κω. 

3 ΙΟΥΝΙΟΥ 1981 

'Ο Κ. Καραμανλής ένημερώνεται άπό τόν πρω

θυπουργό, Γ. Ράλλη, γιά τήν εκταση των καταστρο

φών πού προκλήθηκαν άπό τόν έμπρησμό δύο μεγά

λων καταστημάτων στό κέντρο τών 'Αθηνών. Στή 

συνέχεια, ό Κ. Καραμανλής ένημερώθηκε λεπτομερέ

στερα, γιά τό ϊδιο θέμα, άπό τόν ύπουργό Δημοσίας 

Τάξεως, Δ . Δαβάκη. 

5 ΙΟΥΝΙΟΥ 1981 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχτηκε τό Προεδρεϊ:ο τής 

Διεθνοϋς 'Επιτροπής Βραβε.ίων τοϋ ' Ιδρύματος 

« ' Αλέξανδρος 'Ωνάσης)), πού τοϋ άπένειμε τό χρυσό 

μετάλλιο τοϋ 'Ιδρύματος. 'Όπως είχε τονίσει στούς 

δημοσιογράφους ό μόνιμος γραμματέας τής Διεθνοϋς 
'Επιτροπής καθηγητής - πρέσβης I. Γεωργάκης, μέ 
τήν τιμητική αύτή διάκριση «στεφανώνεται ή ζωή 

μιiiς προσωπικότητος τοϋ δημοσίου βίου τής χώρας 

μας, πού συνέβαλε στήν άποκατάσταση τής δημο-c 

κρατίας, στήν άναγέννηση τής 'Ολυμπιακής 'Ιδέας, 

στην ενωση τής 'Ελλάδος μέ τήν Εύρώπη καί στή 

σταθεροποίηση τής είρήνης στά Βαλκάνια)). 

Στήν προσφώνησή της, ή πρόεδρος τής ' Επι

τροπής, Ε. 'Αρβελέρ, θά τονίσει: 

«Ξέρει κιόλας από καιρό ό πολύς κόσμος ποιά είναι ή 

θέση του Κωνσταντίνου Καραμανλή μέσα στήν ίστορία 

του τόπου. 'Ωστόσο, δταν ή διεθνής επιτροπή βραβείων 

'Ωνάση αποφάσισε νά θεσπίσει καί νά σiiς απονείμει τό 

πρώτο τιμητικό χρυσό Μετάλλιο, θέλησε νά ύπογραμμίσει 

δτι τό εργο του άνθρώπου ξεπέρασε κιόλας τά πλαίσια τής 

χώρας πού τόν ανέθρεψε καί τόν ανέδειξε. 

»Τό έπίγραμμα "Κωνσταντίνφ Καραμανλfj, άθλοφόρφ 

Ευρώπης τε καί ' Ελλάδος" ε ρχεται νά τονίσει δτι ό άν

θρωπος πού αποκατέστησε τή δημοκρατία στόν τόπο πού 

τή γέννησε, αυτός πού προσπαθεί νά κρατήσει τό όλυμπια

κό ίδανικό μακριά από τίς σκορίες τής έποχής, είναι καί ό 
πρωτεργάτης τής είρήνης καί τής συνεργασίας μεταξύ τών 

λαών τής Χερσονήσου του Αtμου καί μένει πάνω άπ' δλα ό 

άποφασιστικός άγωνιστής τής ευρωπαϊκής ενωσης πού 

προοιωνίζει γιά δλους μας ενα καλλίτερο αύριο. 

«'Επιτρέψατε, κύριε προέδρε, στήν ίστορικό, αντί γιά 

τίς ευχαριστίες πού σiiς π ρέπουν γιά τό πρώτο ' Ωνάσειο 

Μετάλλιο πού άποδέχεσθε, νά τελειώσει μέ τό βυζαντινό 

αυτοκρατορικό σκεπτικό άπονο μ ή ς καυχήματος: 'Ιδού, 

Κωνσταντίνε Καραμανλή, "Διά τούς κόπους οϋς έκοπία

σας ύπέρ τής Ρωμηοσύνης"» . 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας άπάντησε: 

«Σiiς εvχαριστώ γιά τά φιλόφρονα λόγια σας, μολονότι 

φοβοϊJμαι δτι τά λόγια σας ύπήρξαν ύπέρτερα τών έργων 

μου. 

»Πάντως, σiiς παρακαλώ νά βεβαιωθείτε δτι έκτιμώ βα
θύτατα τήν τιμή πού μοϊJ κάνατε μέ τήν άπονομή τής έξαι

ρετικής αvτής διακρίσεως. Ή άναγνώριση τοϊJ έργου μου 

άπό τήν 'Επιτροπή σας, πού άποτελείται άπό πρόσωπα 

διεθνοϊJς κύρους, εlναι φυσικό νά μofJ δίδει ίκανοποίηση. 

'Αλλά καί νά μέ ένθaρρύνει συγχρόνως νά συνεχίσω νά 

ύπηρετώ ύψηλούς σκοπούς, τόσον στόν έθνικό, δσο καί 

στόν διεθνή χώρο. 

»Μέ τήν εvκαιρία αύτή θά ήθελα νά συγχαρώ τό 

"ulδρυμα Ώνάση" γιά τήν δημιουργία τοϊJ θεσμοϊJ αvτοϊJ. 

Άλλά, οφείλω νά συγχαρώ καί τήν 'Επιτροπή σας, γιατί 

μέ τήν δράση σας ένισχύετε εvγενείς ίδέες καί ένθαρρύνετε 

τήν άγαθοεργία ύπό τήν εvρύτερη σημασία της». 

Στή συνέχεια, ό Κ. Καραμανλής θά μεταβεϊ: στό 

Μέγαρο τής Παλαιiiς Βουλής, οπου κατά τή διάρκεια 

είδικής έπίσημης τελετής, θά άπονείμει τά βραβεϊ:α 
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«'Αθήναι» καί «'Ολυμπία» του 'Ιδρύματος. 

Τήν ίδια ήμέρα, ό Κ. Καραμανλής θά συναντηθεί, 

στό Προεδρικό Μέγαρο , μέ τόν Πατριάρχη 'Α ντιο

χείας, 'Ιγνάτιο . Στή συνάντηση παρέστη καί ό 'Αρχι

επίσκοπος 'Αθηνών, Σεραφείμ. 

8 IOYNIOY 1981 

'Ο Κ. Καραμανλής συναντt"iται μέ τόν πρόεδρο 

του ΠΑΣΟΚ, Α. Παπανδρέου. 

'Η συνάντηση άπασχολουσε έπί ήμέρες τόν τύπο, 

σέ συνδυασμό μέ τήν άνοικτή έπιστολή πού είχε 
άπευθύνει ό Α. Παπανδρέου στόν πρωθυπουργό, Γ. 

Ράλλη, μέ τήν όποία ζήτησε «Κυβέρνηση άπλώς 

διεκπεραιωτική τρεχουσών ύποθέσεων» καί άνακοί

νωσε τήν πρόθεσή του νά θέσει τό αίτημά του καί 

στόν προέδρο τής Δημοκρατίας. Μέ δήλωσή του, ό 

Γ. Ράλλης άπέρριψε τό αίτημα του Α. Παπανδρέου, 

ώς άντίθετο πρός τήν καθιερωμένη συνταγματική 

τάξη. 

Μετά τή συνομιλία του με τόν Α. Παπανδρέου, ό 

Κ. Καραμανλής ύπαγόρευσε τό άκόλουθο σημείωμα: 

«Μετά τίς συνήθεις φιλοφρονήσεις, άνέμενα άπό 

τόν κ. Παπανδρέου νά μου άναπτύξει τούς λόγους γιά 
τούς όποίους εζήτησε τήν άκρόαση. Καί επειδή 

έδειχνε νά βρίσκεται σέ κάποια άμηχανία, τόν ερώ

τησα ποιές είναι εντυπώσεις του άπό τήν συνάντηση 

πού είχε μέ τόν Μιττεράν στήν Γαλλία. Μου είπε δτι 

του έκαναν εντύπωση οί συντηρητικές θέσεις πού 

πήρε ό Γάλλος πρόεδρος σέ θέματα εξωτερικής πο

λιτικής. 'Επωφελήθηκα τής εύκαιρίας γιά νά του πώ 

δτι τίς θέσεις αύτές τίς χαρακτηρίζει ρεαλισμός καί 

δτι θά ήμασταν ύποχρεωμένοι ί'σως καί εμείς νά τίς 

μιμηθουμε. Τοσούτφ μάλλον καθ' δσον μάς ύποχρε

ώνει πρός τουτο ή τουρκική άπειλή. Καί εννοώ μέ 

αύτό δτι, άν άπομακρυνθουμε άπό τή Δύση, θά πολ

λαπλασιάσαμε, είς βάρος τής 'Ελλάδος, τή δύναμη 

τής Τουρκίας, ή όποία θά μονοπωλήσει καί τήν άλ

ληλεyyύη τών χωρών του ΝΑΤΟ καί τό όπλοστάσιο 

τής 'Αμερικής. 

» 'Όταν τόν ερώτησα, τί θά έκανε ό ί'διος σέ άνά

λογη περίπτωση, μου άπάντησε δτι θά προτιμουσε 

τήν είδική σχέση μέ τό ΝΑΤΟ, τήν όποία είχα προ

τείνει εγώ παλαιότερα. Του άπήντησα δτι ή θέση 

αύτή είναι ξεπερασμένη πλέον. 

»Μέ ερώτησε εν συνεχείq, πώς εξελίσσεται τό θέ
μα τών βάσεων. Του είπα δτι δέν βλέπω λύση, μολο
νότι θά εύχόμουν νά ύπογραφεί ή σχετική συμφωνία, 

επικαλεσθείς καί πάλι τήν τουρκική άπειλή. Καί μέ 

τήν εύκαιρία αύτή, του είπα δτι δέν πρέπει νά λη

σμονεί δτι ή εξωτερική καί ή άμυντική μας πολιτική 
προσδιορίζεται άπόλυτα άπό τήν άπειλή αύτή. Τόν 

είδα, σ' αύτή τήν τελευταία μου παρατήρηση, νά 

συγκατανεύει. 

»'Εν συνεχείq, τόνε ρώτησα πώς βλέπει τήν γενι

κή κατάσταση τής χώρας. Χωρίς νά άναφερθεί στά 

θέματα πού έθεσε στήν επιστολή του πρός τόν κ. 

Ράλλη, είπε δτι ή οiκονομική κατάσταση είναι δύ
σκολη καί δτι τό κόμμα του βρίσκεται σέ άνοδο, 

χωρίς δμως νά μπορεί νά κάνει προβλέψεις γιά τό 

άποτέλεσμα τών εκλογών. Μου είπε δτι οί εκλογές 

δέν πρέπει νά γίνουν, δπως διαδίδεται, τόν Σεπτέμ

βριο, άλλά άργότερα, γιά νά μή γίνει ό εκλογικός 
άγών μέσα στήν ζέστη καί μέ άπουσία πολλών εκλο
γέων στίς εξοχές. Μου είπε, επίσης, δτι άπέκρουσε 
πρόταση του κ. Μαύρου, γιά εκλογική συνεργασία, 

χωρίς δμως νά τήν άποκλείει μετεκλογικά, άν ό κ. 

Μαυρος κατορθώσει_ νά έχει μερικούς βουλευτάς. 

»Μέ εβεβαίωσε, επίσης, δτι οϋτε έμμεσα, οϋτε 

άμεσα προτίθεται νά συνεργασθεί μέ τούς κομμουνι

στές, τήν δύναμη τών όποίων τήν βλέπει μειωμένη, 

κάτω του 10%. 'Επωφελήθηκα τότε τής εύκαιρίας, 

γιά νά του πώ δτι, άν θέλουμε νά έχουμε όμαλές εξε
λίξεις, δύο πράγματα θά πρέπει νά άποφύγουμε. Συ
νεργασία μέ τούς κομμουνιστές καί όποιαδήποτε άνά

μιξη στίς ΥΕνοπλες Δυνάμεις καί του εξήγησα γιατί. 
Σ' αύτά συμφώνησε άνεπιφύλακτα μαζί μου. 

»'Όταν τόν ερώτησα, τί νομίζει δτι μπορεί νά γί

νει, άν κανένα κόμμα δέν πάρει πλειοψηφία στίς 

εκλογές, μου άπήντησε διστακτικά καί ύπό μορφήν 

ερωτήσεως: "Καινούργιες εκλογές;" Του είπα δ τι αύ

τό θά τό δουμε, άφου εξαντλήσουμε δλες τίς δυνατό
τητες πού μάς προσφέρει τό Σύνταγμα. 

»Σέ μιά στιγμή, του εlπα δτι, άν τά κόμματα, καί 
ίδίως τό δικό του, μου δημιουργήσουν προβλήματα, 
δέν θά διστάσω νά συγκρουσθώ μαζί τους καί, άν 
χρειασθεί, νά πάω στό σπίτι μου. "Πρός θεου", μου 

άπήντησε, "τέτοιες εξελίξεις θά πρέπει νά άποκλει
σθουν, γιατί, άν φύγετε εσείς, θά πάμε δλοι χαμένοι''. 

))Καί επειδή επανήλθε στό θέμα του χρόνου τών 

εκλογών, του εlπα δτι, ϋστερα άπό ένα ή ένάμιση 

μήνα, θά καλέσω τόν πρωθυπουγό καί αύτόν γιά νά 

άποφασίσουμε τί είναι καλύτερο. 

))Τό συμπέρασμα πού άπεκόμισα άπό δλη τήν συ

νομιλία εlναι δτι θέλει νά πολιτευθεί μέ μετριοπά
θειω)27. 

l1 ΙΟΥΝΙΟΥ 1981 

'Ο πρόεδρος τής Συρίας, Χαφέζ άλ » Ασσαντ, δι

αβιβάζει στόν Κ. Καραμανλή μήνυμα, δπου έκθέτει 

τίς άπόψεις του γιά τήν κρίση του Λιβάνου . ' Ανάλο

γα μηνύματα άπηύθυνε καί στούς ήγέτες iής 'Ολ

λανδίας (πού άσκουσε τήν προεδρία τής ΕΟΚ), τής 

'Ισπανίας καί τής Νορβηγίας (πού διατηρουσαν 

άποσπάσματα στό Λίβανο): 

« ' Αγαπητέ μου φίλε, 

»Στό πλαίσιο τών συνήθων διαβουλεύσεών μας έπί τών 
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διεθνών γεγονότων, επιθυμώ νά aνταλλάξω μαζί σας aπό

ψεις γιά τίς πρόσφατες εξελίξεις στήν περιοχή μας καί 

εiδικώτερα γιά τά τρέχοντα γεγονότα στό Λίβανο. 

»Γνωρίζετε πώς ό έμφύλιος πόλεμος εξερράγη στό Λί
βανο τό 1975 καί πό)ς, εν όψει τής αίματοχυσίας στήν 
&δελφό αυτή χώρα, ί\γιναν τόσες εκκλήσεις πρός τή Συρία 

νά έπέμβει, γιά νά θέσει τέρμα στίς φοβερές aνθρώπινες 

aπώλειες. 'Ανταποκριθήκαμε, συνεπώς, πρός τό αϊτημα 

τής νομίμου λιβανικής Κυβερνήσεως. Οί δυνάμεις μας ει

σήλθαν στό Λίβανο τό 1976, κατώρθωσαν νά θέσουν τέρμα 
στίς μάχες καί προώθησαν τό διάλογο μεταξύ τών διαφό
ρων λιβανικών κομμάτων, ά\στε τά κόμματα αυτά νά κινη

θουν πρός συνεννόηση καί εiρήνη. 

»'Έχετε aσφαλώς σημειώσει τίς προσπάθειες, πού έκά

ναμε δ λα αυτά τά χρόνια, καί τίς μεγάλες θυσίες, τίς όποίες 

ύπέστημεν, γιά νά διαφυλάξομε τήν κυριαρχία, ανεξαρτη

σία καί ένότητα του Λιβάνου καί νά προωθήσαμε τήν συ

νεννόηση μεταξύ του λαου του. 0{ προσπάθειες αυτές &πέ

τυχαν, εν τούτοις, λόγω αναμείξεως του 'Ισραήλ στό λιβα

νικό πρόβλημα. Τό 'Ισραήλ ύπεκίνησε διάφορα κόμματα 

καί τά ενεθάρρυνε νά διασπάσουν τήν λιβανική ένότητα. 

'Επί πλέον, ή κατάφορος στρατιωτική επέμβαση του 'Ισ

ραήλ στό Λίβανο ελαβε κάποια στιγμή εκταση εiσβολής 

καί κατοχής. 

»Μετά τή στάθμευση τών δυνάμεων τών 'Ηνωμένων 

'Εθνών στό νότιο Λίβανο, τό 'Ισραήλ βομβάρδισε τά 

στρατόπεδα τών Παλαιστινίων προσφύγων καί τών λιβα

νικών πόλεων καί χωριών, μετατοπίζοντας μέ συχνές συ

στηματικές επιχειρήσεις τούς πληθυσμούς, κατά τρόπον 

όμοιάζοντα μέ δημόσια συνηγορία ύπέρ τής πολιτικής τfjς 

γενοκτονίας. 

»'Ανταποκρινόμενες πρός τήν ευχή των λιβανικών aρ

χών, ο{ δυνάμεις μας εγιναν δυνάμεις &ποτροπfjς καί όχι 

άπλώς δυνάμεις εiρηνευτικές. Πέραν τής νομιμότητος τfjς 

παρουσίας τους, ο{ δυνάμεις αυτές χαίρουν τfjς ύποστηρί

ξεως του 'Αραβικου Συνδέσμου, ό όποίος κάθε εξ μfjνες 

ανανεώνει τήν εντολή τους. 

»Συνεχίσαμε τίς προσπάθειές μας γιά τήν έπίτευξη 

έθνικfjς συνδιαλλαγfjς. 'Αλλά σέ κάθε βfjμα προόδου, πού 

έκάναμε, τό 'Ισραήλ καί τό ''Λιβανικό Μέτωπο", εκπρο

σωπούμενο aπό τούς ένόπλους Φαλαγγίτες, οί όποίοι ύπη

ρετουσαν τά σχέδια του 'Ισραήλ, προκαλουσαν νέα εκρη

ξη. 

»'Όταν τό 'Ισραήλ aντελήφθη δτι ή διαδικασία συνδι

αλλαγής έσημείωσε πρόοδο, &νεχαίτισε, κατά τό τέλος του 

προηγούμενου μηνός, έλικόπτερά μας, τά όποία μετέφεραν 

προμήθειες στίς δυνάμεις aποτροπής, κατέρριψε δύο καί 

έβομβάρδισε θέσεις τfjς &ραβικfjς &ποτρεπτικfjς δυνάμεως. 

»'Εν οψει τfjς σοβαρiiς αυτής κλιμακώσεως ήταν φυσι

κό νά έφοδιάσομε τίς δυνάμεις μας μέ μέσα &εροπορικfjς 

&μύνης, πρός χάριν τfjς προστασίας τους. Τουτο ήταν καί 

φυσικό &λλά καί επιτακτικό καθήκον, &φου κανείς δέν θά 

εγκατέλειπε τίς δυνάμεις του εκτεθειμένες στίς επιθέσεις 

έχθρου, δημοσία επικαλουμένου τήν πολιτική επιθέσεως, 

επεκτάσεως, κατακερματισμου τών 'Αράβων καί κατα

στροφfjς του παλαιστινιακοί) λαου. Κανείς δέν θά επέτρεπε 

ποτέ στόν έαυτό του νά aρνηθεί στίς δυνάμεις του τά συνή

θη μέσα &μύνης. 

))Τό 'Ισραήλ aπώλεσε τήν ψυχραιμία του θεωρώντας 

τήν κίνηση αυτή σάν aπειλή κατά τής aσφαλείας του, σάν 

νά ήθελε αυτό μέν νά εχει aπόλυτη ελευθερία καί aσφάλεια 

νά επιτίθεται καί νά προβαίνει σέ πράξεις εχθρικές, οί άλ
λοι δέ νά μήν δικαιουνται νά ύπερασπίζουν τόν έαυτό τους. 

))Τό 'Ισραήλ άρχισε εκτοτε νά aπειλεί, νά συγκεντρώ

νει δυνάμεις καί νά προτρέπει δημοσίως τους Φαλαγγίτες 

ένόπλους νά ύποσκάψουν τό λιβανικό Κράτος καί νά δια

σπάσουν τήν ένότητα του λιβανικου λαου. Μέ τόν τρόπο 

αυτό τό 'Ισραήλ εκανε τήν κατάσταση εξαιρετικά τεταμέ

νη καί εκρηκτική, θέτοντας σέ σοβαρότατο κίνδυνο οχι 

μόνο τήν εiρήνη καί aσφάλεια. στόν κόσμο. 

))Είναι περιττό νά είπω δτι ή στάση τfjς Συρίας βασίζε

ται σέ aρχές καί είναι αμετάκλητη. 'Η Συρία καί ό κόσμος 

θεωρουν τό 'Ισραήλ ώς επιτιθέμενο, ό όποίος αναμειγνύε

ται σέ θέματα πού δέν τόν &φορουν. 'Ο Λίβανος είναι χώρα 

aραβική, στήν όποία ή παρουσία &ραβικfjς άποτρεπτικfjς 

δυνάμεως είναι νόμιμη. 'Η Συρία χειρίζεται, σέ συνεργα

σία μέ τό Λίβανο, ζητήματα κοινου ενδιαφέροντος. 

))Σέ όποιαδήποτε χώρα οί ενοπλες δυνάμεις ί\χουν δι

καίωμα νά αμύνονται μέ όποιαδήποτε δπλα χρειάζονται. 

Τ ό 'Ισραήλ δέν εχει τό δικαίωμα νά ύπαγορεύσει στίς δυνά

μεις &ποτροπfjς, πού βρίσκονται στό Λίβανο, τί είδους 

δπλα μπορουν ή δέν μπορουν νά εχουν. "Αν τό 'Ισραήλ 

ευνοεί τήν είρήνη, δέν εχει παρά νά σταματήσει τίς επιθέ

σεις κατά τών νομίμων δυνάμεών μας καί τίς παραβιάσεις 

τής εθνικής κυριαρχίας του ανεξαρτήτου Λιβάνου καί νά 

αυτοσυγκρατηθεί γιά νά μήν άρχίσει τόν πόλεμο. 

)) 'Η Συρία είναι σέ θέση &μυνομένου καί άν ύποστεί 
επίθεση θά αντισταθεί μέ δλα τά μέσα πού διαθέτει. 

))'Έκρινα πώς επρεπε νά σας ενημερώσω σχετικά μέ τά 

γεγονότα πού συνθέτουν τήν κατάσταση, διότι γνωρίζω δτι 

ή στάση καί ή επιρροή σας θά μπορουσαν νά βοηθήσουν 

άποτελεσματικά τή δικαιοσύνη καί τό δίκαιο καθώς καί 

τήν καταδίκη τής καταφόρου iσραηλινfjς επιθέσεως καί 

επεμβάσεως στά εσωτερικά ένός κυριάρχου καί ανεξάρτη

του Κράτους, του Λιβάνου. Τουτο θά εσωζε τήν περιοχή 

μας καί τόν κόσμο άπό τά δεινά πού θέτουν σέ κίνδυνο τήν 

είρήνη καί τό μέλλον τfjς άνθρωπότητορ). 

'Ο Κ. Καραμανλής άπάντησε: 

«'Αγαπητέ μου φίλε, 

» ΥΕλαβα καί διάβασα μέ μεγάλο ένδιαφέρον τό 
μήνυμά σας, τό όποίο δίνει συνοπτική εlκόνα τών 

γεγονότων πού ώδήγησαν στήν παρουσα κρίση μέσα 

καί γύρω άπό τό Αίβανο. 

>>Εlμαι εύγνώμων γιά τίς πληροφορίες καί τήν 

άνάλυση πού μiiς παρέχετε γιά μιά κατάσταση, τήν 

όποία παρακολουθουμε, στήν Έλλάδα, μέ μεγάλο 

ένδιαφέρον καί άνησυχία. Τό θέμα μiiς άπασχολεί 

πολύ οχι μόνο έπειδή θίγει ενα λαό φίλο άλλά καί 

διότι έχομε συμφέρον ή σταθερότητα καί ή εlρήνη 

νά διατηρηθουν στήν Ά νατολική Μεσόγειο. 

»Δέν πιστεύομε, βέβαια, δτι ή παραβίαση τής 

έθνικής κυριαρχίας του Αιβάνου καί oi στρατιωτικές 
έπιχειρήσεις κατά του έδάφους του tjμπορουν νά 

όδηγήσουν σέ λύση του προβλήματος ή σέ άποκατά

σταση τής εlρήνης. Πιστεύουμε, άντιθέτως, δτι ή αύ-
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τοσυyιφάτηση εlναι τό άπαραίτητο πρώτο βijμα 

πρός χάριν τfjς δημιουργίας συνθηκών, πού θά έπέ

τρεπαν νά τεθοfίν σέ κίνηση εlρηνευτικές διαδικασί

ες πρός έξεύρεση διαρκών λύσεων. 

»'Ελπίζω καί εύχομαι δπως τά άμέσως ένδιαφερό

μενα μέρη μπορέσουν νά έπιλύσουν σύντομα κατά 

τρόπο εlρηνικό τήν παροfίσα κρίση καί τό έσωτερι

κό πρόβλημα τοfί Λιβάνου. Στήν 'Ελλάδα έκτιμοfίμε 

lδιαιτέρως τίς προσπάθειες, πού καταβάλλονται πρός 

τό σκοπό αύτό, καί ε[μεθα Ξτοιμοι νά μετάσχομε σέ 

αύτές, στό πλαίσιο τών δυνατοτήτων μας»28 • 

16 ΙΟΥΝΙΟΥ 1981 

'Ο Κ. Καραμανλης δέχεται σέ συνεργασία τόν 

πρωθυπουργό, καί αμέσως μετά τόν ύπουργό 'Εξω

τερικών, ό όποίος μόλις είχε έπιστρέψει από έπίσκε

ψη στήν Πολωνία. 

Σύμφωνα μέ έπίσημη ανακοίνωση, ό Κ. Μητσοτά

κης μετέφερε στόν πρόεδρο της Δημοκρατίας πρόσ

κληση του Πολωνου προέδρου νά έπισκεφθεί τή 

Βαρσοβία. 'Ωστόσο, δημοσιογραφικές πληροφορίες 

ανέφεραν δτι κύριο αντικείμενο τών συναντήσεων 

αότών ήταν οί ελληνοαμερικανικές διαπραγματεύ

σεις γιά τίς βάσεις, καθώς καί δτι, αργά τό απόγευμα, 

πραγματοποιήθηκε γιά τό ϊδιο θέμα σύσκεψη στήν 

κατοικία του Κ. Καραμανλη στήν Πολιτεία, στήν 

όποία συμμετείχαν ό πρωθυπουργός, οί ύπουργοί 

'Εθνικης 'Αμύνης καί 'Εξωτερικών, ό γενικός γραμ

ματέας του ύπουργείου 'Εξωτερικών καί ό αρχηγός 

ΓΕΕΘΑ. 

Δύο ήμέρες αργότερα, στίς 18 του μηνός, ή Κυ
βερνητική 'Επιτροπή αποφάσισε τήν αναβολή τών 

διαπραγματεύσεων γιά τίς βάσεις, καθώς κρίθηκε δτι 

τά χρονικά δρια πού εθετε ή διάρκεια της βουλευτι

κης περιόδου καί ό χρόνος πού εχει απομείνει ως τίς 

έκλογές δέν έπιτρέπουν τήν όλοκλήρωσή τους. 

19 ΙΟΥΝΙΟΥ 1981 

'Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έγκαινιάζει δύο 

από τά νέα κτίρια της Φυσικομαθηματικης Σχολης 

'Αθηνών, στήν Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου. 

22 ΙΟΥΝΙΟΥ 1981 

'Ο Κ. Καραμανλης δέχεται σέ αποχαιρετιστήρια 

έπίσκεψη τόν πρέσβη τών ΗΠΑ στήν 'Αθήνα, Ρ. 

Μάκ Κλόσκυ: 

«Κατά τήν σημερινή επίσκεψη του αποχωρουντος 

πρέσβεως των 'Ηνωμένων Πολιτειων κ. Μάκ Κλόσκυ ό 

πρόεδρος τής Δημοκρατίας επωφελήθη τής ευκαιρίας γιά 

νά του αναπτύξει τίς ελληνικές απόψεις επί των έλληνοα

μερικανικων σχέσεων. 

»'Η κύρια θέση πού aνέπτυξε ό προέδρος τής Δημο-

κρατίας ήταν δτι στό διμερές επίπεδο δέν ύπάρχουν προ

βλήματα μεταξύ 'Ελλάδος καί 'Ηνωμένων Πολιτειων. 

'Αντιθέτως, οί σχέσεις μας είναι παραδοσιακά καλές καί ή 

'Ελλάς ήταν aπό παλιά, ό θερμότερος tσως φίλος τής 

'Αμερικής στήν Ευρώπη. Οί σχέσεις δμως αυτές επηρεά

ζονται (iμεσα καί aποφασιστικά aπό τήν παρεμβολή του 

τουρκικου παράγοντος. 'Η 'Ελλάς, καλως η κακως, αiσθά

νεται δτι aπειλείται aπό τήν Τουρκία. 'Επομένως, κάθε 

βοήθεια πού δίδεται aπό τήν 'Αμερική, καί τήν Δύση γενι

κά, πρός τήν Τουρκία, γιά τόν έλληνικό λαό σημαίνει αύ

ξηση τής απειλής αuτής. Αυτός είναι καί ό λόγος γιά τόν 
όποίο ζητάμε aπό τήν 'Αμερική τήν διατήρηση τής iσορ

ροπίας, κατά τήν χορήγηση στρατιωτικής βοήθειας πρός 

τήν 'Ελλάδα καί τήν Τουρκία. »Αν ή 'Αμερική δέν εδιδε 

τίποτε στήν Τουρκία, ή 'Ελλάς δέν θα ζητουσε aπολύτως 

τίποτε aπό τήν 'Αμερική. 

)) 'ο tδιος αγωνίστηκε δλα αυτά τά χρόνια νά δέσει τήν 
'Ελλάδα μέ τήν Δύση, πολιτικά, οiκονομικά καί aμυντικά 

(ΕΟΚ - ΝΑΤΟ), γιατί πιστεύει δτι αυτό ύπαγορεύουν τά 
μόνιμα συμφέροντα τής 'Ελλάδος. Καί τό επραξε εiς βάρος 

τής δημοτικότητός του, γιατί ύπήρχε δικαιολογημένη πι

κρία στόν ελληνικό λαό aπέναντι τής 'Αμερικής καί τής 

Δύσεως, aπό τήν εποχή τής δικτατορίας καί τής τουρκικής 

εiσβολής στήν Κύπρο. Τελικά, δμως, τά αiσθήματα του 

έλληνικου λαου γιά τήν Δύση καθορίζονται aπό τήν στάση 

τής 'Αμερικής, κυρίως, aπέναντι τής Τουρκίας. Αυτός εί

ναι ό βασικός ψυχολογικός καί ουσιαστικός παράγων πού 

θά πρέπει νά εχει ύπόψη της ή αμερικανική Κυβέρνηση, 

κατά τήν διαμόρφωση τής πολιτικής της aπέναντι τής 

'Ελλάδος. 

» Ό κ. Μάκ Κλόσκυ απήντησε δτι εχει πλήρη συνεί
δηση τής πραγματικότητος αυτής. 'Εξέφρασε, εν συνε

χεία, τήν ίκανοποίησή του γιά τόν τρόπο μέ τόν όποίο ή 

έλληνική Κυβέρνηση aνεκοίνωσε τήν αναστολή των δια

πραγματεύσεων γιά τίς βάσεις, καθώς καί τήν πεποίθησή 

του δτι οί ελληνοαμερικανικές σχέσεις δέν θά επηρεα

σθουν aρνητικά aπό τό γεγονός αυτό. 

»'Ο προέδρος τής Δημοκρατίας aπέδωσε τήν aποτυχία 

των διαπραγματεύσεων στήν ύπερβολική καθυστέρησή 

τους καί στό δτι gντιμετωπίσθηκαν μέ στενό γραφειοκρα

τικό πνευμα καί δχι μέ ευρεία πολιτική aντίληψη των συ

ναφων προβλημάτων. Εiς τουτο συμφώνησε εκθυμα ό 

'Αμερικανός πρέσβης. 

»'Απαντώντας σέ σχετική ερώτηση του κ. Μάκ Κλό

σκυ ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας εξεφράσθη μέ aπαισιο

δοξία γιά τήν προοπτική του έλληνοτουρκικου διαλόγου 
καί ανεφέρθη σέ σειρά ,περιστατικων, πού aποδεικνύουν 

πόσο δύσκολος είναι ό διάλογος μέ τούς Τούρκους. 

»'Ο 'Αμερικανός πρέσβης ενεπιστεύθη στόν πρόεδρο 

τής Δημοκρατίας δτι ή Κυβέρνησή του μελετά νά αναλάβει 

ενεργό πρωτοβουλία γιά τό Κυπριακό καί προσεχως θά 

προσεγγίσει τήν έλληνική Κυβέρνηση πάνω σέ αυτό τό 

θέμα. 'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας συνεβούλευσε νά εί

ναι διακριτική αυτή ή πρωτοβουλία καί νά εκδηλωθεί μέ

σω των 'Ηνωμένων Έθνων. Διαφορετικά, μπορεί νά βλά

ψει καί τό Κυπριακό καί τήν 'Αμερική. Καί επωφελήθη 

τής ευκαιρίας γιά νά τονίσει δτι τό Κυπριακό είναι βεβαί

ως σημαντικότατο θέμα, &λλά ή εiρήνη τής περιοχής aπει

λείται aπό τό Αίγαίο. 
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»τέλος, ό κ . Μάκ Κλόσκυ επέδωσε στόν πρόεδρο τής 

Δημοκρατίας τήν συνημμένη επιστολή του προέδρου 

Ρήγκαν». 

Τό κείμενο τής έπιστολfjς εχει ώς έξης: 

«Φίλε κύριε πρόεδρε, 

»Πληροφορήθηκα μέ aπογοήτευση δτι ή Κυβέρνηση 

τής 'Ελλάδος αναστέλλει τίς διαπραγματεύσεις μας γιά τή 

σύναψη νέας Συμφωνίας 'Αμυντικής κciί Οικονομικής Συ

νεργασίας. 'Η συνέχιση τής κατά τό δυνατόν περισσότερο 
θετικής συμμαχικής σχέσεως μέ τήν 'Ελλάδα εξακολουθεί 

νά είναι γιά τίς 'Ηνωμένες Πολιτείες σημαντική. 

»Εiμαι βέβαιος δτι αναγνωρίζετε δτι καταβάλαμε μεί
ζονα προσπάθεια rοστε ή Συμφωνία νά συναφθή τώρα. Οί 

ύπουργοί Χαίηγκ καί Ούάινμπέργκερ ελαβαν προσωπικά 

μέρος σέ ευρεία ανασκόπηση τής διαπραγματευτικής μας 

θέσεως. Δέν κατέστη δυστυχως δυνατό νά έπιτευχθεί συμ

φωνία. Πιστεύουμε πάντοτε δτι συμφωνία, ή όποία νά ύπη

ρετεί σαφως τά συμφέρντα καί των δύο χωρων μας, είναι 
διαπραγματεύσιμη καί είμεθα διατεθειμένοι νά επαναλά

βομε τίς διαπραγματεύσεις, δταν ή Κυβέρνηση τής 'Ελλά

δος είναι ετοιμη νά τίς συνεχίσει. 

»Κατά τήν διάρκεια τής περιόδου αναστολής των συ

νομιλιων, θά σεβασθουμε, φυσικά, τίς ύφιστάμενες συμφω

νίες καί ρυθμίσεις, πού διέπουν τίς αμυντικές μας δραστη

ριότητες. 'Η συνέχιση δλων αύτων των δραστηριοτήτων 

είναι πρός τό κοινό μας ό:μυντικό συμφέρον καί θά συμβά

λει στήν εποικοδομητική επανάληψη των συνομιλιων. 

Καθ' δσον μας άφορά, θά συνεχίσομε τήν συνεργασία μας 

μέ την 'Ελλάδα χωρίς καμμιά μεταβολή. 

»Ή 'Ελλάς καί οί 'Ηνωμένες Πολιτείες aπήλαυσαν 

aπό μα κ ρου τά αγαθά μιας στενωτάτης συνεργασίας. ΕΙμαι 

βέβαιος δτι θά συνεχίσομε τή συνεργασία μας κατά τόν πιό 

θετικό τρόπο, δτι σάν σύμμαχοι καί φίλοι θά συνάψομε 

σύντομα νέα Συμφωνία 'Αμυντικής καί Οικονομικής Συ

νεργασίας, ή όποία θά αποτελέσει τή βάση ένός νέου καί 

ακόμη περισσότερο θετικου κεφαλαίου στίς μακρές σχέ

σεις μας»29 • 
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'Ο Κ. Καραμανλής ύποδέχεται, στό άεροδρόμιο 

τοϋ 'Ελληνικοϋ, τόν πρώην πρόεδρο τής Γαλλικής 

Δημοκρατίας, Β. Ζισκάρ ντ' 'Εσταί ν, ό όποίος πραγ

ματοποιεί στήν 'Ελλάδα όλιγοήμερη ίδιωτική έπί

σκεψη. 

'Ο Β. Ζισκάρ ντ' 'Εσταί ν παρακάθησε σέ άνεπί

σημο πρόγευμα πού παρέθεσε πρός τιμή του ό "Ελ

ληνας πρόεδρος καί στή συνέχεια άναχώρησε όδικ&ς 

γιά τή Χαλκιδική. Σχετικό σημείωμα άναφέρει: 

«Οί δύο άνδρες είχαν μακρότατη συνομιλία, ό:πό τήν 

όποία φάνηκε δτι ό κύριος λόγος, γιά τόν όποίο ό κ. Βαλε

ρύ Ζισκάρ ντ' 'Εσταί ν ζήτησε τήν συνάντηση μέ τόν πρό

εδρο τής Δημοκρατίας ήταν νά ζητήσει τίς συμβουλές του 

γιά τόν τρόπο μέ τόν όποίο επρεπε νά πολιτευθεί στό μέλ

λον. 'Η συμβουλή του προέδρου τής Δημοκρατίας ήταν νά 

κρατηθεί ό κ. Βαλερύ Ζισκάρ ντ' Έσταίν μακριά ό:πό τά 

καθημερινά πολιτικά πράγματα καί τίς κομματικές διενέ

ξεις καί νά ό:ναμείνει τήν rορα πού ή Γαλλία θά αισθανόταν 
τήν ιlνάγκη νά τόν καλέσει καί πάλι. Τό μόνο πού θά μπο

ρουσε νά κάνει εν τφ μεταξύ ήταν νά παίρνει δημόσια θέση 

σέ μεγάλα θέμαστα. "Γιά σάς", είπε χαρακτηριστικά ό 

πρόεδρος τής Δημοκρατίας, "δύο δρόμοι aνοίγονται μόνον. 

"Η θά γυρίσετε θριαμβευτής ή θά ξεχασθείτε". 
»Ό κ. Βαλερύ Ζισκάρ ντ' Έσταίν δέχθηκε μέ φανερή 

συγκίνηση καί ευγνωμοσύνη τίς συμβουλές αυτές καί επα

νειλημμένα διαβεβαίωσε τόν πρόεδρο τής Δημοκρατίας δτι 

θά τίς ό:κολουθήσει. 

»Κατά τά λοιπά, ό κ. Βαλερύ Ζισκάρ ντ' Έσταίν: 

»Προέβλεψε βαρειά επιδείνωση τής οικονομικής κα

ταστάσεως στήν Γαλλία aπό τό φθινόπωρο. 

»Θεώρησε βέβαιη τήν aπομάκρυνση του καγκελλαρίου 

Σμίτ aπό τήν πολιτική στό προσεχές μέλλον. 

»Ήταν πολύ ό:παισιόδοξος γιά τό μέλλον τής Ευρώ
πης. 

»Είπε δτι θά μείνει πάντα φίλος τής 'Ελλάδος καί θά 

τήν βοηθήσει δπως μπορεί. 

»Ή πικρία του ζεύγους Ζισκάρ ντ' Έσταίν γιά τήν 

ήττα ήταν όλοφάνερη. 'Έφερναν δμως τήν πικρία τους μέ 

αξιοπρέπεια». 

Τό ζεϋγος ντ' 'Εσταί ν άνεχώρησε άπό τήν 'Ελλά

δα στίς 3 'Ιουλίου. Πρίν άπό τήν άναχώρησή του, σέ 
δηλώσεις του πρός τούς δημοσιογράφους, ό πρώην 

πρόεδρος τής Γαλλίας τόνισε: 

«'Επιθυμία μου ήταν νά γίνει αυτό τό πρωτο μου ταξίδι 

εκτός Γαλλίας στήν 'Ελλάδα, χώρα γιά τήν όποία αισθά

νομαι φιλία καί έκτίμηση, πού ό καθένας γνωρίζει. 'Η 

'Ελλάδα είναι ή φωτεινή πηγή τής σκέψεώς μας, τής πολι

τικής μας φιλοσοφίας καί του πνεύματος του μέτρου πού 

είναι τόσο ό:ναγκαίο στούς καιρούς πού περνάμε. 

»Είμαι ευτυχής πού κατά τήν διάρκεια τής προεδρίας 

μου, εγιναν οί διαπραγματεύσεις καί πραγματοποιήθηκε ή 

ίστορική είσοδος τής 'Ελλάδος στήν Ευρωπαϊκή Κοινό

τητα. 

»Εiμαι βέβαιος δτι ή Κοινότητα θά δείξει μιά δραστή
ρια ό:λληλεγγύη ό:πέναντι στήν 'Ελλάδα, rοστε νά έπιτα

χυνθεί ή οικονομική καί κοινωνική της ανάπτυξη. 
»'Η 'Ελληνική Δημοκρατία εχει τήν τύχη νά εχει έπι

κεφαλής μιά πολιτική προσωπικότητα, τόν πρόεδρο Κα

ραμανλή, πού ό κόσμος τιμά τήν aξιοπρέπειά του, τό θάρ

ρος του καί τ'ήν aφοσίωσή του στίς δημοκρατικές ό:ξίες . 
»Θά είμαι πάντοτε ευτυχής νά aνταλλάσσω μαζί του 

τούς στοχασμούς μας γιά τήν έλευθερία καί τήν πρόοδο 

των λαων μας . 

»Εύχαριστω δλους δσους μiiς ύποδέχτηκαν έδω. 
»Εiμαι καί μένω πιστός φίλος του έλληνικου λαου, ανά

μεσα στόν όποίο είχα τήν ευτυχία νά ξαναβρεθω. Καλή 

τύχη στήν 'Ελλάδα». 

Μετά τήν έπιστροφή του στή Γαλλία, ό Β. Ζισκάρ 

ντ' Έσταίν θά άπευθύνει στόν 'Έλληνα πρόεδρο 

εύχαριστήρια έπιστολή: 

«'Αγαπητέ μου πρόεδρε, 

»Είναι γιά μένα μεγάλη χαρά νά σας ευχαριστήσω γιά 
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τήν τόσο φιλική καί σπουδαία ύποδοχή, τήν όποία μου 

επεφυλάξατε, κατά τήν άφιξή μου στήν χώρα σας. 

»Τό δτι διάλεξα νά ελθω στήν 'Ελλάδα οφείλεται στή 

βαθειά aφοσίωση, πού εχω γιά τή χώρα σας, aπό τήν όποία 
αiσθάνομαι δτι προέρχομαι σχεδόν δσο καί aπό τήν δική 

μου , καί στή σημασία, πού aπέδωσα εiς τό νά εχω τήν 

πρώτη μου συνομιλία, σάν "εξόριστος", μέ εναν άνθρωπο 

τfjς δικfjς σας φρονήσεως καί μεγαλοθυμίας. 

»Στήν Βόρειο 'Ελλάδα δ λα εγιναν τέλεια. 'Η ύποδοχή 

τών ήγουμένων ύπfjρξε aντάξια τών έλληνικών μοναστι

κών παραδόσεων. Σχεδόν αiσθάνθηκα μοναστική κλίση! 
»Γνωρίζετε πόσο εύχομαι νά εξακολουθήσει ό έλληνι

κός λαός νά ακολουθεί τό δρόμο τfjς φρονήσεως καί τfjς 

λογικfjς, πού του χαράξατε . Ν Α ν κάποια χειρονομία, δική 

μου ή εκείνων πού μέ στηρίζουν, ημπορεί νά βοηθήσει 

πρός τήν κατεύθυνση αuτή, είμαι στή διάθεσή σας γιά νά 

τήν κάνω, δποια καί άν είναι. 

>>Εuχαριστώ, καί πάλι, aγαπητέ μου πρόεδρε, καί εύχο

μαι δπως ή τύχη εξακολουθήσει νά εuνοεί εσaς καί τήν 
'Ελλάδα. 

»Παρακαλώ δεχθείτε, aγαπητέ μου πρόεδρε, τή φιλική 

μου εκτίμηση καί τήν πιστή μου aνάμνησψ30 • 

24-27 ΙΟΥΝΙΟΥ 1981 

'Ο Κ. Καραμανλής, συνοδευόμενος άπό τόν 

ύπουργό 'Εξωτερικών, Κ. Μητσοτάκη, καί τό γενικό 
γραμματέα τής Προεδρίας τής Δημοκρατίας, πρέσβη 

Π. Μολυβιάτη, πραγματοποιεί έπίσημη έπίσκεψη 

στήν Πορτογαλία. 

Τήν παραμονή, ενοψει τής έπισκέψεώς του, ό 

πρόεδρος τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας είχε άπευθύ

νει μήνυμα πρός τόν πορτογαλικό λαό: 

«Πρώτα άπ' όλα θά ήθελα νά έκφράσω τή χαρά μου γιά 

τήν εύκαιρία πού μοίJ έδωσε ό πρόεδρός σας, κύριος 
'Βάνες, τόν όποίο γνωρίζω προσωπικά καί lδιαίτερα 

έκτιμώ. 

ι>Είμαι βέβαιος ότι οι' συνομιλίες πού θά έχω μέ τήν 

ήγεσία τής χώρας σας θά άποδειχθοίJν ωφέλιμες γιά τούς 

δύο λαούς μας. Γιατί θά μtiς δοθεί ή εύκαιρία νά άνταλλά
ξουμε χρήσιμες άπόψεις γιά τά κρίσιμα προβλήματα τής 

έποχής μας καί νά άναζητήσουμε τρόπους διευρύνσεως τής 

συνεργασίας μας. 

»Ή 'Ελλάς καί ή Πορτογαλία, ώς γνωστόν, δέν είχαν 

ποτέ διαφορές μεταξύ τους. 'Αλλά δέν είχαν καί σχέσεις 
άνεπτυγμένες. Γιατί, πέραν άπό τήν παραδοσιακή φιλία 

καί συμπάθεια πού συνδέει τούς δύο λαούς μας, οι' μεταξύ 
τους άνταλλαγές ύπήρξαν περιωρισμένες. 

»Προσωπικά, πιστεύω ότι ύπάρχουν σημαντικές δυνατό

τητες γιά νά άναπτύξομε τή συνεργασία μας εlς όλους τούς 

τομείς. Σέ αύτό, άλλωστε, μtiς διευκολύνει καί τό γεγονός 

ότι ή ι'στορική πορεία τών δύο λαών μας άλλά καί ό χαρα

κτήρας τους παρουσιάζουν έντυπωσιακές όμοιότητες. 

»'Αλλά, πέραν αύτών, νομίζω ότι ή έπίσκεψή μου 

προσλαμβάνει lδιαίτερη σημασία, γιατί γίνεται τήν παρα

μονή τής έντάξεως τής Πορτογαλίας στήν Εύρωπαϊκή 

Κοινότητα, στά πλαίσια τής όποίας οι' δύο λαοί μας θά 

ταυτίσουν κατά ένα τρόπο τή μοίρα τους. 

ι>Σtiς παρακαλώ νά μεταφέρετε στόν πορτογαλικό λαό 

τούς χαιρετισμούς τοίJ έλληνικοίJ λαοί) άλλά καί τίς lδικές 

μου εύχές γιά ένα λαμπτό καί άντάξιο τοίJ παρελθόντος του 
μέλλον;;. 

Τόν 'Έλληνα πρόεδρο ύποδέχτηκε στό άεροδρό

μιο τής Λισαβώνας ό Πορτογάλος όμόλογός του, 

στρατηγός Α. 'Εάνες. Κατόπιν, δ Κ. Καραμανλής 

κατέθεσε στέφανο στό μνημείο του έθνικ ου η ρωα 

Καμόες. 

Τό βράδυ, κατά τή διάρκεια δείπνου πού παρέθε
σε πρός τιμή του 'Έλληνα προέδρου, ό Πορτογάλος 

πρόεδρος έξήρε τήν προσωπικότητα του έπισκέπτη 

του καί τήν πρωταρχικής σημασίας συμβολή του 

στήν άποκατάσταση τής δημοκρατίας στήν 'Ελλά

δα. Ύπογpάμμισε, άκόμη, τήν προσήλωση του πορ
τογαλικου λαου στή δημοκρατία καί τή Δύση, τονί

ζοντας μέ ίδιαίτερη εμφαση τήν έπιλογή τής Πορτο

γαλίας νά ένταχθεί στήν ΕΟΚ, καί συμφωνώντας μέ 

τόν Κ. Καραμανλή σχετικά μέ τό βαρύνοντα μελλον

τικό διεθνή ρόλο τής 'Ενωμένης Εύρώπης. 

'Ο πρόεδρος τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας άπάν

τησε: 

«Κύριε πρόεδρε, 

;;Σtiς εύχαριστώ γιά τή θερμή ύποδοχή πού μtiς έπεφυ

λάξατε, καθώς καί γιά τά φιλόφρονα λόγια σας γιά τήν 

πατρίδα μου καί τό λαό της. 'Η μπορώ νά σtiς βεβαιώσω, 

κύριε πρόεδρε, ότι καί ό έλληνικός λαός αiσθάνεται εiλι

κρινή άγάπη καί έκτίμηση γιά τόν λαό τής Πορτογαλίας. 

;;ΥΑλλωστε, ή πορεία τών δύο χωρών μας ύπήρξε πα

ράλλπλη κατά τά τελευταία χρόνια. Τόσο ή Πορτογαλία 

όσο καί ή 'Ελλάδα, άφοίJ δοκιμάσθηκαν σκληρά άπό τήν 

τυραννία, άπεκατέστησαν ταυτόχρονα σχεδόν τή δημο

κρατία. Είναι έντεταγμένες στήν ίδια συμμαχία καί πιστεύ

ουν καί οι' δύο στό μέλλον τής Εύρώπης. ΝΕχουν, μέ άλλα 

λόγια, τούς ίδιους πολιτικούς προσανατολισμούς. 

;; Ή σημερινή μας συνάντηση, κύριε πρόεδρε, θά άπα
τελέσει όρόσημο στήν έξέλιξη τών σχέσεων τών δύο λαών 

μας · γιατί θά μtiς έπιτρέψει νά διευρύναμε τή συνεργασία 

τους καί συγχρόνως vά άνταλλάξομε χρήσιμες σκέψεις, 
τόσο γιά τήν πορεία τής Εύρώπης, όσο καί γιά τά γενικό

τερα καί κρίσιμα προβλήματα πού άπασχολοίJν σήμερα 

τόν κόσμο. 

;;Οι' διμερείς μας σχέσεις, κύριε πρόεδρε, ώς γνωστόν, 

είναι όμαλές. Καί όχι μόνο δέν παρουσιάζουν προβλήματα, 

άλλά προσφέρονται καί γιά περαιτέρω άνάπτυξη. Καί είναι 
βέβαιο ότι μέ τήν ένταξή μας στήν Κοινότητα ή μέχρι 

τοίJδε περιωρισμένη συνεργασία μας θά γίνει άσφαλώς εύ

ρύτερη καί γονιμώτερη. 

;;Θά ήταν εύχής έργον, κύριε πρόεδρε, νά άκολουθοίJ

σαν οι' σχέσεις όλων τών χωρών τήν όμαλή καί σταθερή 

πορεία τών iδικών μας. Δυστυχώς, ή διεθνής κατάσταση 

έξελίσσεται, iδίως τόν τελευταίο καιρό, κατά τρόπο πού νά 

δικαιολογεί ζωηρές άνησυχίες γιά τό μέλλον. Οι' άρχές πού 

καθιερώσαμε μεταπολεμικά γιά τήν εiρηνική συμβίωση 

τών λαών καί στίς όποίες όλοι διακηρύσσουμε τήν πίστη 

μας παραβιάζονται καθημερινά καί σέ όλες σχεδόν τίς 
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fιπείρους. Μέσα στό κλίμα αύτό aναρριπίζοvrαι παλιά πο

λιτικά πάθη καί ξεπερασμένοι εθνικισμοί, πού πολλές φο

ρές ενθαρρύνονται καί aπό ύποπτα συμφέροvrα. Πόλεμοι 

τοπικοί, εμφύλιοι πόλεμοι καί παντός είδους βία καί αύ

θαιρεσία συνταράσσουν σήμερα τόν κόσμο καί aπειλουν 

τή διεθνή είρήνη. 

»Θά μπορουσα νά άναφέρω πολλά παραδείγματα. Τά 

πιό χαρακτηριστικά δμως είναι αύτά πού συμβαίνουν στήν 

περιοχή, πού εκτείνεται aπό τήν Ά νατολική Μεσόγειο 

μέχρι καί τήν Κεντρική Άσία. Τό μεσανατολικό πρόβλη

μα παραμένει εκκρεμές καί μέ τίς πολιτικές καί οiκονομι

κές προεκτάσεις πού παίρνει γίνεται κάθε μέρα καί πιό 

επικίνδυνο γιά τήν εiρήνη του κόσμου. Ή άνοιχτή, εξ 

άλλου, σύγκρουση μεταξύ του 'Ιράκ καί του 'Ιράν, aν δέν 

διευθετηθεί τάχιστα, μέ εiρηνικά μέσα"μπορεί νά διευρυν

θεί, δπως άπέδειξε καί ή iελευταία προκλητική ενέργεια 
του 'Ισραήλ καί νά πάρει καί αύτή διαστάσεις επικίνδυνες 

γιά τήν διεθνή εiρήνη. Τό ίδιο θά μπορουσε νά λεχθεί καί 

γιά τό 'Αφγανικό πού τραυμάτισε βαρύτατα τή διεθνή 

ύφεση καί κατέστη κι αύτό χρόνια έστία aναταραχής στόν 

κόσμο. 

»Δέν μπορω τή στιγμή αύτή νά μήν άν({φερθω καί στό 

Πολωνικό πού βρίσκεται εν εξελίξει καί ή έκβαση , του 

όποίου, όποιαδήποτε καί aν εlναι, θά επηρεάσει επικίνδυ

να τίς εξελίξεις στήν Εύρώπη. Υ Αφ η σα τελευταίο τό Κυ

πριακό καί διότι μiiς συγκινεί iδιαίτερα εμiiς τούς cΈλλη

νες, aλλά καί διότι ήθελα νά τονίσω τό γεγονός δτι aποτε

λεί εντροπή γιά τόν δημοκρατικό κόσμο, στούς κόλπους 

του όποίου δημιουργήθηκε καί συνεχίζεται αύτή ή τραγω

δία. 

»Κύριε πρόεδρε, 

»Πέρα aπό τήν άνάγκη τής ταχείας εξαλείψεως των 

έστιων aναταραχής, πού aνέφερα, παραμένει ή μόνιμη επι

δίωξη οiκοδομήσεως εμπιστοσύνης στόν κόσμο, πού αύτή 

καί μόνο μπορεί νά περιφρουρήσει τή διεθνή εiρήνη. Γιά 

τήν οiκοδόμηση δμως τής εμπιστοσύνης αύτής θά πρέπει 

νά ενισχυθεί τό αίσθημα τής άσφάλειας, πού μόνο μία 

ελεγχόμενη iσορροπία δυνάμεων μπορεί νά εμπνεύσει. 

'Ισορροπία, πού θά πρέπει νά πραγματοποιηθεί, γιά λό

γους εύνοήτους, στό κατώτερο δυνατό επίπεδο. 

»'Όλα αύτά τά προβλήματα πού άνέφερα άποδεικνύ

ουν δτι ή διεθνής ζωή περνii μιά φάση επικίνδυνη καί μiiς 

ύποχρεώνει νά εντείνουμε καί νά συντονίσουμε τίς προσπά

θειές μας γιά νά προστατεύσουμε τήν εiρήνη. 

» ΥΗδη, στήν Μαδρίτη aναζητείται ό τρόπος νά περι
σωθουν οί άρχές πού θέσαμε μέ τήν Τελική Πράξη του 

Έλσίνκι. Άλλά, γιά vά περισωθουν θά πρέπει: Πρωτον, 

νά συμφωνήσουμε επί τής πραγματικής εννοίας των άρχων 

πού καθιερώσαμε, γιατί εlναι φανερό δτι παρερμηνεύονται 
καί συνεχως παραβιάζονται· δεύτερον, νά κάνομε μέ θάρ

ρος καί εiλικρίνεια τόνάπολογισμό τής μέχρι τούδε εφαρ

μογής των καί τρίτον νά άναζητήσομε πρακτικούς τρόπους 

aποκαταστάσεως τής διεθνούς εμπιστοσύνης, ή έλλειψη 

τής όποίας μiiς ώδήγησε στά σημερινά άδιέξοδα. 
»Παράλληλα, δμως, μέ τήν προσπάθεια αύτή, θά πρέπει 

νά επιταχυνθεί καί ή διαδικασία τής ένοποιήσεως τής Εύ

ρώπης. Πιστεύω στό μεγάλο ρόλο πού μπορεί καί πρέπει 

νά διαδραματίσει ή Εύρώπη γιά τήν κατοχύρωση τής διε

θνούς εiρήνης, γιά τήν άναζωογόνηση τής δημοκρατίας 

καί τήν aναγέννηση τήν πολιτιστική. Καί έχει ή Εύρώπη 

δλες τίς δυνατότητες πρός τούτο. Ό πληθυσμός της, ή 

οiκονομία της, τό πολιτικό της δυναμικό τής επιτρέπουν 

όχι μόνο νά λύσει τά iδικά της προβλήματα, άλλά καί νά 

επηρεάσει εύεργετικά τήν πορεία τής άνθρωπότητος. 

»Πρός τήν Εύρώπη αύτή, κύριε πρόεδρε, πορεύεται ήδη 

καί ή Πορτογαλία. Καί εlμαι εύτυχής πού ή χώρα μου συμ

μετέχει στή διαδικασία πού θά καταστήσει τή χώρα σας 

πλήρες μέλος τής Εύρωπαϊκής Κοινότητος. Καί θά συνυ

πογράψει, δ πως πιστεύω, σύντομα, μαζί μέ τά άλλα Κράτη

μέλη, τή συνθήκη προσχωρήσεώς σας στίς Εύρωπαϊκές 

Κοινότητες. 

»Πιστεύω, κύριε πρόεδρε, δτι ή επίσκεψή μου αύτή 

στήν χώρα σας, πού εlναι ή πρώτη σέ επίπεδ"ο άρχηγού 

Κράτους, θά aποτελέσει σταθμό στή φιλία των δύο λαων 

μας καί θά δώσει νέα ώθηση στήν συνεργασία τους. 

»Καί μέ τίς σκέψεις αύτές, προπίνω ύπέρ τής εύημερίας 

του φίλου πορτογαλικού λαού, ύπέρ τής ύγείας καί εύτυχί

ας ύμων, κύριε πρόεδρε, καί τής κυpίας 'Βάνες καί ύπέρ 

τής έλληνοπορτογαλικής φιλίας». 

Τήν έπομένη, ό Κ. Καραμανλής μετέβη στό Δη

μαρχεt:ο τής Λισαβώνας, δπου, σέ σύντομη όμιλία 

του, εξέφρασε καί πάλι τήν πεποίθησή του δτι ό έλ

ληνικός καί ό πορτογαλικός λαός θά ενισχύσουν 

τούς δεσμούς τους μέσω τής Εuρωπαϊκής Κοινότη

τας, στούς κόλπους τής όποίας σύντομα θά συναντη

θοuν. 

Τό aπόγευμα, ό 'Έλληνας πρόεδρος θά επισκε

φθεt: τήν πορτογαλική Βουλή. Προσφωνώντας τον 

ώς «aκούραστο μαχητή τής Δημοκρατίας», ό πρόε

δρος τής Βουλής ύπογράμμισε τή συμβολή του έλ

ληνικου πνεύματος στή διαμόρφωση του εuρωπαϊκου 

πολιτισμοί), τόν ευρωπαϊκό προσανατολισμό τής 

χώρας του καί τή φιλοδοξία της νά ενταχθεt: στήν 

ΕΟΚ, στόχο γιά τόν όποιο ζητεt: τή συμπράσταση 

τής 'Ελλάδος. Καί &.φοu αναφέρθηκε στήν κοινή 

πορεία 'Ελλάδος καί Πορτογαλίας γιά τήν κατοχύ

ρωση των δημοκρατικών θεσμών, aπό τό 1974, κατέ
ληξΈ: 

«Είστε, κύριε πρόεδρε, άπό τό παρελθόν σας, παρελθόν 

περιφανοuς πατριώτη καί ύπερασπιστή τών εύγενεστέρων 

iδεωδών τής ελευθερίας, γιά τά όποία τόσο πολύ θυσιαστή

κατε, παράδειγμα γιά δλους μας. Χαιρετίζουμε λοιπόν στό 

πρόσωπο τής 'Εξοχότητάς σας τόν άνώτατο άρχοντα του 

έλληνικου εθνους. Χαιρετίζουμε επίσης μέ τόν ίδιο σεβα
σμό τόν πάντοτε συνετό άνθρωπο καί άκούραστο μαχητή 

γιά τήν ύπόθεση τής Δημοκρατίας. 

Γιά δλους αύτούς τούς λόγους, κύριε πρόεδρε, σaς άπα

τείνουμε αuτή τήν άπλή άλλά ειλικρινέστατη τιμή . Καί άν 

αuτή άντιπροσωπεύει τήν άνεξίτηλη σφραγίδα τών άδελ
φικών σχέσεων μεταξύ 'Ελλάδος καί Πορτογαλίας, άς 

άποτελέσει επίσης τό σύμβολο δτι ή Δημοκρατία πού 

άποκτήθηκε άπό τίς δύο πατρίδες δέν θα χαθεί ποτέ». 

'Ο Κ. Καραμανλής, στή συνέχεια, εκφώνησε τήν 

ακόλουθη όμιλία: 
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«Κύριε πρόεδρε, 

»Σι'iς ευχαριστώ θερμότατα γιά τούς φιλόφρονας λό

γους σας, καθώς καί γιά τήν τιμή πού μοv εκάνατε νά μέ 

ύποδεχθείτε στόν ίερό αυτό χώρο. ΣιΊς ευχαριστώ, πρό 

παντός, γιατί μέ τήν πρόσκλησή σας μοv εδώσατε τήν 

ευκαιρία νά άπευθύνω τόν λόγο πρός τούς εκπροσώπους 

του πορτογαλικού λαοv. Ένός λαοv ό όποίος έχει μακράν 

ίστορίαν καί ό όποίος ενεπλούτισε μέ τά έργα του καί τό 

πνεvμα του τόν ευρωπαϊκό πολιτισμό. Ένός λαοv πού 

εκυριάρχησε επί μακρόν χρόνον στίς θάλασσες καί άνοιξε 

μέ τίς τολμηρές εξερευνήσεις του καινούργιους όρίζοντες, 

όχι μόνο γιά τήν ευρωπαϊκή άλλά καί γιά τήν παγκόσμια 

ίστορία. 

»Κύριοι βουλευταί, 

»Πρώτα άπ' όλα θά ήθελα νά σιΊς μεταφέρω τόν χαιρε

τισμό του έλληνικοv λαοv. Ένός λαοv πού, όπως προκύ

πτει άπό τήν πολιτική του ίστορία, μοιάζει μέ τόν δικό σας 

τόσο στίς άρετές όσο καί στα ελαττώματα. Καί ή όμοιότης 

αυτή θά διευκολύνει άσφαλώς τή συνεργασία τών δύο λαών 

μας, κυρίως στά πλαίσια τής Ευρωπαϊκής Κοινότητος, 

όπου συντόμως θά συναντηθούν. 

»Καί τώρα θά μοv επιτρέψετε, κύριοι βουλευταί, νά δια

τυπώσω τίς σκέψεις μου άπάνω σέ ώρισμένα κρίσιμα θέμα

τα τής εποχής μας, πού άπασχολοvν όλους τούς λαούς καί 

πού θέτουν σέ κίνδυνο τίς βασικότερεζ άξίες τής ζωής μας, 

όπως εlναι ή ελευθερία, ή δικαιοσύνη καί ή εΙρήνη. 

»Εlναι φανερό ότι τόν τελευταίο καιρό ή άνθρωπότης 

μπήκε σέ μία έντονη καί πολύμορφη κρίση. Ή σύγχυση, 

καί θά έλεγα ή άναρχία, πού επικρατεί σήμερα στόν κόσμο 

παίρνει τέτοια μορφή καί τέτοιες διαστάσεις, · diστε νά δη

μιουργείται ή εντύπωση ότι επιδιώκουμε τήν αυτοκατα

στροφή μας. Γιατί όχι μόνο δέν λαμβάνομε τά μέτρα πού 

προσφέρονται γιά τή θεραπεία τών αlτίων πού προκαλούν 

τήν κρίση αυτή, άλλά μέ τήν εγωιστική συμπεριφορ,ά μας 

τήν καθιστούμε όξύτερη. 
»'Αποτέλεσμα τής κρίσεως αυτής εlναι ή δημιουργία 

πολύπλοκων καί επικiνδυνων προβλημάτων, πολιτικών καί 

οΙκονομικών. 

»Στόν πολιτικό τομέα έχομε τήν κρίση τών θεσμών. 

Εlναι προφανές ότι ή άνθρωπότης περνιΊ σήμερα μία δύ

σκολη μεταβατική περίοδο, πού τήν χαρακτηρίζει καθολι

κή καί έντονη άνησυχία. 'Ανησυχία πού εκδηλώνεται ύπό 

διάφορες μορφές άπό τό άγχος μέχρι καί τή βία. Γιατί ό 

άνθρωπος τής εποχής μας θέλει νά άπομακρυνθεί άπό ένα 

τρόπο ζωής καί άναζητεί καινούργιο. Δυσπιστεί πρός τούς 

ύφισταμένους θεσμούς καί άναζητεί καινούργιους, χωρίς 

όμως νά μπορεί νά προσδιορίσει - καί αυτό εlναι επικίν

δυνο - τή μορφή καί τό περιεχόμενό τους. 

»Εiδικώτερα, ή δημοκρατία, πού εlναι τό ευγενέστερο 

άλλά καί τό ευπαθέστερο πολίτευμα, δοκιμάζεται σκληρά, 

άλλοτε άπό τήν κατάχρηση τής εξουσίας καί άλλοτε άπό 

τήν κατάχρηση τής ελευθερίας. Καί, πέραν αυτών, ύπονο

μεύεται άπό τό πνεvμα του ευδαιμονισμού πού κυριαρχεί 

στήν καταναλωτική μας κοινωνία. Γιά νά επιζήσει ή δη

μοκρατία καί νά γίνει δημιουργική θά πρέπει νά άναμορ

φωθεί καί νά προσαρμοσθεί στίς συνθήκες τής εποχής μας. 

Θά πρέπει, κατά τή γνώμη μου, νά συνδυάσει τήν ελευθε

ρία μέ τήν τάξη καί τήν τάξη μέ τήν κοινωνική δικαιοσύ

νη. Γιατί, όπως λέει ό Σόλων άλλά καί ό 'Αριστοτέλης, γιά 

νά ευνομείται καί νά ευημερεί μία δημοκρατία, θά πρέπει ό 

λαός της νά ε[ ναι ελεύθερος, χωρίς όμως νά εlναι καί άσύ

δωτος. "Μήτε λίαν άνεθείς μήτε βιαζόμενος", έλεγε ό 

Σόλων. 

»Στόν οΙκονομικό τομέα, εξ άλλου, άντιμετωπίζομε μία 

καθολική καί έντονη κρίση, μέ κύρια χαρακτηριστικά τό 

ενεργειακό, τόν πληθωρισμό καί τήν άνεργία πού εlναι 

άλληλένδετα. 

»Τό ενεργειακό, μέ τίς πολιτικές καί κοινωνικές προε
κτάσεις πού παίρνει καί παρά τήν προσωρινή του ί5φεση, 

παραμένει, κατά τή γνώμη μου, τό πιό επικίνδυνο οΙκονο

μικό πρόβλημα τής εποχής μας. Γιατί ή μπορεί όχι μόνο νά 

όδηγήσει στήν κατάρρευση τής παγκόσμιας οΙκονομίας, 

άλλά νά θέσει σέ κίνδυνο καί τήν εlρήνη. 

» 'Ο άνεξέλεγκτος τρόπος στήν παραγωγή, στή διάθεση 
καί στήν τιμολόγηση τοv πετρελαίου, καθιστιΊ άδύνατο 

όποιοδήποτε οΙκονομικό προγραμματισμό καί κρατίi σέ 

άγχώδη άβεβαιότητα όλο τόν κόσμο. 

»Ή κρίση ή ενεργειακή πού ώδήγησε στήν άποδιοργά

νωση τής παγκόσμιας οΙκονομίας, ετροφοδότησε σέ μεγά

λο βαθμό τόν πληθωρισμό καί τήν άνεργία. Δύο όξύτατα 

κοινωνικά προβλήματα πού άπειλοvν τήν πολιτική καί οΙ

κονομική σταθερότητα του κόσμου. Γιατί ό πληθωρισμός, 

μέ τήν άστάθεια πού δημιούργησε, άνέστειλε τήν οΙκονο

μική άνάπτυξη, άπεθάρρυνε τίς επενδύσειςκαί μέ τόν τρό
πο αυτό προεκάλεσε εκτεταμένη άνεργία. 'Ανεργία πού 

δημιουργεί ήδη εκρηκτικές κοινωνικές πιέσεις, άφοv εμ

ποδίζει τούς νέους νά ενταχθούν στήν κοινωνική ζωή καί 

τούς εξωθεί έτσι στήν άπόγνωση καί τήν άναρχία. 

»Κρίση, εξ άλλου, καί μάλιστα εντονώτερη καί πιό επι

κίνδυνη, παρατηρείται καί στίς διεθνείς σχέσεις. Θά άνα

φερθώ χαρακτηριστικά σέ δύο μεγάλα διεθνή προβλήματα, 

όπως ε[ναι ό διάλογος Βορρίi-Νότου καί ό άφοπλισμός, 

πού συζητούνται επί μακρόν χρόνον καί κατά τρόπο πού 

δίδει τήν εlκόνα τής άσυναρτησίας καί του παραλογισμού, 

πού επικρατούν σήμερα στή διεθνή ζωή. 

»Εlναι γνωστό ότι ή άνισότης Βορρίi-Νότου, άνισότης 
οΙκονομική, κοινωνική καί πολιτιστική, παίρνει τά τελευ

ταία χρόνια επικίνδυνες διαστάσεις. Οί φτωχοί γίνονται 

κάθε χρόνο φτωχότεροι άλλά καί περισσότεροι, λόγφ τής 

δημογραφικής εκρήξεως. 

»'Η χώρα μου δέν άνήκει ούτε στή μία, ούτε στήν άλλη 

όμάδα. Βρισκόταν, μέχρι πρίν λίγα χρόνια, στήν όμάδα 

του Νότου καί ήδη κινείται πρός τήν όμάδα τοv Βορρίi. 

Αυτή ή ενδιάμεση θέση τής επιτρέπει τή γνώση καί τήν 

κατανόηση τών προβλημάτων τών άναπτυσσομένων χω

ρών. Πιστεύω ότι, άν τά προβλήματα αυτά δέν άντιμετωπι

σθοvν έγκαιρα καί άποφασιστικά, ή εlρήνη καί ή ευημερία 

του κόσμου δένμποροvν νά θεωρούνται άσφαλείς. 

»Πρέπει, συνεπώς, νά άναληφθεί μία εκστρατεία γιά νά 

πεισθούν οί άνεπτυγμένες χώρες ότι ή διατήρηση ύψηλοv 

επιπέδου άπασχολήσεως στίς οΙκονομίες τους εξαρτάται 
άπό τήν προαγωγή τής οΙκονομίας του τρίτου κόσμου. Καί 

ότι, τό κοινό συμφέρον ύπαγορεύει τήν εΙλικρινή καί Ισό

τιμη συνεργασία όλων τών λαών, φτωχών καί πλουσίων. 

Καί, τέλος, ότι, άν δέν ύπάρξει άνακούφιση τών φτωχών 

λαών, εlναι άμφίβολο εάν οί πλούσιοι θά διατηρήσουν τά 

άγαθά τους. 

»Παράλληλα όμως, θά πρέπει νά πεισθούν καί οί άνα-
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Άπό τήv παραμονή τού προέδρου τής Δημοκρατίας στήv Πορτογαλία. 
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πτυσσόμενες χώρες νά όργανωθουν κατά τρόπο diστε νά 

μπορουν νά aξιοποιήσουν τίς προσφερόμενες εύκαιρίες. 
Καί γιά νά τίς aξιοποιήσουν θά πρέπει αύτές μέν νά aπο

κτήσουν πολιτική καί κοινωνική σταθερότητα, οί δέ διε

θνείς όργανισμοί, νά τίς βοηθήσουν στόν προγραμματισμό 

τής οiκονομικής τους &ναπτύξεως. 

»Γιά τήν πραγματοποίηση βέβαια τών στόχων αύτών 

καί γενικώτερα γιά τήν&ποκατάσταση τής iσορροπίας τής 

παγκόσμιας οiκονομίας χρειάζονται κεφάλαια. Καί μάλι

στα κεφάλαια φτηνά. Καί τά κεφάλαια αύτά ύπάρχουν. Δι

ατίθενται όμως κατά τρόπο όχι μόνο μή παραγωγικό, &λλά 
καί επικίνδυνο, όπως συμβαίνει στήν περίπτωση τών στρα

τιωτικών εξοπλισμών. 
ι>Υό 1980 διετέθηκαν 500 καί πλέον δισεκατομμύρια 

δολλάρια γιά εξοπλισμούς. Καί διετέθηκαν τά ποσά αύτά 

όταν τά τρία τέταρτα περίπου του πληθυσμου τής γής πει

νουν ή ύποσιτίζονται· καί όταν κανένας λαός aπαλλαγμέ
νος aπό νοσηρές επιρροές δέν θέλει τόν πόλεμο. Καί είναι 

φυσικό νά μήν τόν θέλει γιατί, όπως λέει δ 'Ηρόδοτος, ενώ 

στήν εiρήνη τά παιδιά θάβουν τούς γονείς τους, στόν πό

λεμο οί γονείς θάβουν τά παιδιά τους. 

»Είναι γνωστό, κύριοι βουλευταί, ότι τά μεγαλύτερα 

καί μόνιμα προβλήματα, μέ τά όποία επί αiώνες aσχολείται 

ή aνθρωπότης, είναι ή εiρήνη καί ή aνθρώπινη &θλιότης. 

Παρά ταυτα, τά προβλήματα αύτά όχι μόνο παραμένουν 

άλυτα, &λλά καί γίνονται κάθε μέρα καί όξύτερα· καί αύτό, 

μολονότι ή συνδυασμένη καί ταυτόχρονη λύση τους είναι 

καί δυνατή καί εvκολη, dν επικρατήσει ή κοινή λογική. 
» 'Εάν μειωθουν σταδιακά οί στρατιωτικές δαπάνες, 

&φ' ένός μέν θά περιορισθουν οί κίνδυνοι 1}'Ού &πειλουν 

τήν εiρήνη καί &φ' έτέρου θά δημιουργηθουν οί πόροι 

πού είναι aπαραίτητοι γιά τή θεραπεία τών πληγών πού 

βασανίζουν τήν aνθρωπότητα καί εiδικώτερα τής πείνας 

καί τής aρρώστιας. Παρά ταυτα, είναι τόσος ό παραλο
γισμός πού επικρατεί στήν εποχή μας, diστε τό άπλό καί 

λογικό αύτό πράγμα νά μήν μπορεί νά γίνει πραγματικότης. 

»Κύριοι βουλευταί, 

»Τά προβλήματα πού σiiς aπαρίθμησα εlναι γνωστά. 

Καί aποτελεί ί'σως κοινοτοπία ή επανάληψή τους. Τό κάνω 

όμως γιατί δίδουν τή μορφή καί τήν έκταση τής συγχύσεως 

πού επικρατεί σήμερα στόν κόσμο. 'Όπως δίδουν καί τούς 

μεγάλους στόχους πρός τούς όποίους όφείλομε νά στρέψα

με τήν προσοχή μας: τήν εμπέδωση δηλαδή τής εiρήνης 

του κόσμου καί τής εύημερίας τών λαών στά πλαίσια μιiiς 

νέας διεθνους πολιτικής καί οiκονομικής τάξεως. 
» Τερματίζων τήν όμιλία μου, κύριοι βουλευταί, θά ήθε

λα νά σiiς εύχαριστήσω καί πάλι γιά τήν τιμή πού μου 

εκάνατε νά μέ &κούσετε. Καί νά σiiς διαβεβαιώσω ότι ή 
έλληνική Κυβέρνηση καί εγώ, σέ στενή συνεργασία μέ τόν 

πρόεδρό σας κύριο 'Βάνες καί τήν Κυβέρνησή σας, θά 

προωθουμε συνεχώς τή φιλία καί τή συνεργασία τών δύο 

λαών μας»31 • 

'Η όμιλία του 'Έλληνα προέδρου εγινε δεκτή μέ 

παρατεταμένα χειροκροτήματα. Οί άντιδράσεις των 
Πορτογάλων βουλευτων ήταν μάλιστα ίδιαίτερα έν

θουσιώδεις, όταν ό Κ. Καραμανλης άναφέρθηκε στό 

διάλογο Βορρfi-Νότου καί στήν άνάγκη της {σότιμης 

συνεργασίας. 

Σύμφωνα μέ τό σχετικό σημείωμα, κατά τίς συ

ναντήσεις των δύο προέδρων έθίγησαν, κατά κύριο 

λόγο, τά άκόλουθα θέματα: 

Σύνδεση Πορτογαλίας μέ Εύρωπαϊκές Κοινότητες 

'Εκτιμάται πολύ ή έλληνική ύποστήριξη καί ελπίζεται 

συνέχισή της . 

'Η Πορτογαλία επιδιώκει ταχεία είσοδο γιά λόγους 

παρόμοιους μέ εκείνους τής 'Ελλάδος πρό τής εντάξεως: 

πολιτικούς (σταθεροποίηση δημοκρατίας στήν χώρα), οί

κονομικούς καί πολιτιστικούς. 

'Ο πρόεδρος κ. Καραμανλής συνεβούλευσε νά μήν επι

μείνουν οί Πορτογάλοι σέ λεπτομέρειες ή δευτερευούσης 

σημασίας θέματα, πού μπορουν νά ρυθμισθουν μετά τήν 

ενταξη. Καί τουτο γιά νά μή παρελκυσθεί ή καθυστερήσει 
ή είσδοχή λόγω άντιδράσεως των ίσχυρrον τής ΕΟΚ. 

Οί δύο πρόεδροι διεπίστωσαν δτι ή Κοινότης διέρχεται 

σοβαρή κρίση, πρίiγμα τό όποίο επιβάλλει εντατικοποίη

ση των προσπαθειών ενοποιήσεως τής ήπείρου, ή όποία θά 

πέσει σέ παρακμή . 

Ό Κ. Καραμανλήςύπεσχέθη δτιθά βοηθήσει, κατά τό 
δυνατόν, τήν πορτογαλική ύπόθεση λόγφ εμπειρίας του 

στό θέμα άλλά καί κάνοντας χρήση των προσωπικών γνω

ριμιών πού εχει άπό έτrον μέ Εύρωπαίους ήγέτες. 

'Επίσης θά δώσει εντολή στόν 'Έλληνα 'Επίτροπο κ . 

Κοντογιώργη νά τεθεί στή διάθεση των Πορτογάλων καί 

νά τούς παράσχει, λογφ πείρας του, πλήρη βοήθεια μέ 

πληροφορίες καί συμβουλές. 

'Ελληνοτουρκικές σχέσεις καί Κυπριακό 

'Ο 'Έλλην πρόεδρος ύπεγράμμισε δτι ή τουρκική 

πλευρά φέρει τήν εύθύνη δημιουργίας των προβλημάτων 

μεταξύ των δύο χωρών. 'Αφου άνέλυσε λεπτομερώς τό 

ίστορικό αύτrον, τήν τουρκική άνακολουθία καί άδιαλλα

ξία καί τό δρiiμα τής Κύπρου, ίδίως μετά τήν είσβολή, 

εζήτησε τήν κατανόηση καί κάθε δυνατή ύποστήριξη τής 

πορτογαλικής πλευράς. 

'Ο Πορτογάλος πρόεδρος εξεδήλωσε τήν λύπη καί 

άνησυχία του, διότι τό Κυπριακό καί τό πρόβλημα των 

έλληνοτουρκικrον διαφορών επηρεάζει άρνητικά καί επι

κίνδυνα τήν Συμμαχία καί τίς σχέσεις των δύο χωρών. 

'Υπεγράμμισε ίδιαιτέρως τό γεγονός δτι χάρις στή σύνεση 

καί τίς προσπάθειες του κ. Καραμανλή άπεφεύχθη δύο φο

ρές πολεμική σύγκρουσις καί εξέφρασε τήν εύχή δπως τό 

ταχύτερο εξευρεθεί δίκαιη λύση των προβλημάτων αύτrον. 

Μεσανατολικό 

'Αμφότεροι οί πρόεδροι εξεδήλωσαν βαθειά άνησυχία 
γιά τίς εξελίξεις στό χώρο τής Μ. 'Ανατολής, ίδίως μετά 

τήν ίσ'ραηλινή επιδρομή στό 'Ιράκ. 
'Ο 'Έλλην πρόεδρος ε{πε δτι ή λύση του προβλήματος 

ε{ναι εuκολή, άρκεί: α) oi ' Αμερικανοί νά πειθαρχήσουν 
τό 'Ισραήλ -πράγμα οχ ι άδύνατο, έφόσον τό θελήσουν 

καί β) οί » Αραβες νά όμονοήσουν έπί μιας κοινής πολιτι

κής άντί νά σκοτώνονται μεταξύ τους. 

'Ο κ. Καραμανλής στό σημείο αύτό έπήνεσε τήν πολι

τική του Σαντάτ, τήν όποία {;χαρακτήρισε όρθή καί πρα

γματική, δεδομένου δτι μόνη ή Αίγυπτος, φτωχή χώρα, 

εφερε τό βάρος καί τίς τεράστιες δαπάνες του πολέμου 
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κατά του 'Ισραήλ, ενω οί λοιποί "Αραβες aρέσκονται μό

νο νά κριτικάρουν. 

Διάφορα 

Κατά τήν επισκόπηση διαφόρων διεθνων θεμάτων καί 

προβλημάτων εξετάσθηκαν τά εξής: 

-' Αφγανιστάν: κατεκρίθη ιiπό τούς δύο προέδρους ή 
αυθαίρετος σοβιετική ενέργεια, ή όποία εφερε επικίνδυνη 

δξυνση στίς σχέσεις των δύο χωρων. 

-'Αλβανία: ή πολιτική αυτής τής χώρας είναι αλλο
πρόσαλλη καί ακατανόητη, τά βάζει μέ δλους (κ. Καρα

μανλής). 

- Γιουγκοσλαβία: τά γεγονότα του Κοσσόβου ιiνησυ

χοϋν τόν κ. 'Εάνες. 'Ο κ. Καραμανλής συμφωνεί καί λέγει 

δτι ή πολυεθνική σύνθεσις καί οί αναμφισβήτητες χωρι

στικές τάσεις στήν γείτονά μας δέν δημιουργοϋν ευοίωνες 

προοπτικές γιά όμαλές εξελίξεις στή χώρα μετά τόν τίτο, ό 
όποίος ηταν πράγματι συνεκτικός παράγων. 

- Κίνα, Καμπότζη, Βιετνάμ: ό κ. Καραμανλής ενημέ

ρωσε τόν όμόλογό του γιά τίς συνομιλίες του μέ τούς Κινέ

ζους ήγέτες καί τήν βραχεία συνάντησή του μέ τόν πρωθυ

πουργό τής Ταϋλάνδης. Βρήκε τήν Κίνα μία πολύ δυναμι

κή χώρα μέ τεράστιες επιτεύξεις, νομίζει δμως δτι θά είναι 
μεγάλο σφάλμα νά τήν εφοδιάσουν οί Δυτικοί μέ ύπερσύγ

χρονα δπλα, διότι ουδείς γνωρίζει τί μπορεί νά συμβεί στό 

μέλλον. 

'Ως πρός τά σινοβιετναμικά προβλήματα, είπε δτι οί 

Κινέζοι ισχυρίζονται δτι δέν επιθυμοϋν νά πειθαρχήσουν 

τό aτακτο καί ιμπεριαλιστικό Βιετνάμ - πού εισέβαλε 

στήν Καμπότζη καί τό Λάος- διότι αναμένουν νά πέσει 

μόνο του ιiπό οικονομικό μαρασμό, εφόσον επί 35 χρόνια 
πολεμa . Κατά τόν 'Έλληνα πρόεδρο, τό Βιετνάμ πρέπει νά 

καθίσει φρόνιμα τώρα πού πέτυχε τούς σκοπούς του, δηλα

δή εκδίωξη 'Αμερικανων καί ενοποίηση τής χώρας. 

- 'Αφρικανική ijπειρος: ό κ. Καραμανλής λέγει δτι ή 

πολιτική κατάστασις είναι πολύ κακή καί επικίνδυνη. 'Ο 

κ. 'Εάνες δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιά τήν περιοχή 

αυτή τοϋ κόσμου πού πρόκειται aργότερα νά επισκεφθεί 

( ' Ανγκόλα, Μοζαμβίκη) καί φρονεί δτι ή Ευρώπη, καί δή 
μία ενωμένη Ευρώπη, προώρισται καί πρέπει νά διαδραμα

τίσει πρωτεύοντα ρόλο, πολιτικό καί οικονομικό, ιδίως λό

γω πολιτιστικων παραδόσεων καί σχέσεων μέ τήν Μαύρη 

'Ήπειρο. 

Γενικές εντυπώσεις καί συμπεράσματα 

- Σέ δλες τίς συναντήσεις των δύο προέδρων επεκρά
τησε μεγάλη εγκαρδιότης καί σχεδόν πλήρης ταύτισις από

ψεων στά συζητηθέντα θέματα, ιiφου διεπιστώθη ταυτοχρό

νως πλήρης όμαλότης στίς διμερείς σχέσεις. 

- 'Ανενεώθη μία προσωπική γνωριμία πού εγινε πρό 

καιροϋ στό Λονδίνο καί μετεβλήθη σέ στενή προσωπική 

φιλία. 

-'Η νεαρή σέ ήλικία πολιτική ήγεσία τής Πορτογα

λίας, aπειρη διότι άνεδείχθη μετά 50 χρόνια δικτατορίας, 
εδειχνε εμφανως δτι απολαμβάνει καί δέχεται ευχάριστα 

πολιτικές συμβουλές ιiπό ενα εμπειρο πολιτικό, δπως ό 

επισκέπτης της. 

-' Ο 'Έλλην πρόεδρος εξετίμησε τόν «ρεαλισμό καί 

τήν όρθή κρίση» τοϋ όμολόγου του, ό όποίος, δπως καί ό 

πρωθυπουργός του καί ό ύπουργός Έξωτερικων, επανει

λημμένως ετόνισε τόν θαυμασμό, σεβασμό καί άπεριόρι

στη εκτίμηση πού τρέφει στό πρόσωπο τοϋ επισκέπτου του 

καί στό εργο του»32. 

Στίς 26 'Ιουνίου, ό Κ. Καραμανλής δέχτηκε τούς 
aρχηγούς των διπλωματικών αποστολών καί τό με

σημέρι παρακάθησε σέ γεύμα πού παρέθεσε πρός τι

μή του ό πρωθυπουργός, Π. Μπαλσεμάο. Τό ϊδιο 

βράδυ, ό 'Έλληνας πρόεδρος παρέθεσε δείπνο πρός 

τιμή του Πορτογάλου όμολόγου του. 

. ο έλληνικός τύπος απέδωσε μεγάλη σημασία 
στήν έπίσκεψη του Κ. Καραμανλή στήν Πορτογα

λία: 

Τό ταξίδι τοϋ Καραμανλή στήν Πορτογαλία- σέ μιά 

χώρα πού κρούει τήν πόρτα τής Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

μέ «πίστη στίς δυνατότητες τής Ευρώπης» - προβάλλει 

άνάγλυφα μιά ιiπό τίς πιό θετικές συνέπειες τής εντάξεώς 

μας στήν ΕΟΚ: τήν εισαγωγή τής ελληνικής εξωτερικής 
πολιτικής σέ ενα νέο στάδιο αναπτύξεως. 

Μετέχει ijδη ή 'Ελλάδα, εδω καί μήνες, στή διαμόρ

φωση τής ευρωπαϊκής πολιτικής, πάνω στά μεγάλα θέματα· 

τοϋτο σημαίνει δτι ή ελληνική διπλωματία εχει αποκτήσει 

ενα σταθερότερο πλαίσιο, ενα ισχυρότερο διεθνές βήμα. 

'Η διαπραγματευτική δύναμη, aρα καί τό κύρος τής χώρας 

μας aπέναντι στίς Τρίτες χωρες, εχουν φυσιολογικά αυξη

θεί τά μέγιστα («Μεσημβρινή», 26.6). 

'Αποτελεί μεγίστη δικαίωση γιά τή δημοκρατική 'Ελ

λάδα καί προσωπικά γιά τόν aνδρα πού τήν θεμελίωσε δτι, 

ενω ώς πρωθυπουργός επισκεπτόταν τά δυτικά Κράτη γιά 

νά βοηθήσουν τόν τόπο μας, τώρα ώς άρχηγός Κράτους, 

στήν πρώτη του επίσημη επίσκεψη σέ δυτική Δημοκρατία, 

αυτή τοϋ εζήτησε, νά τήν βοηθήσουμε εμείς ... Μέ περήφα
νες τίς μνήμες τής παλαιtiς αυτοκρατορίας, άλλά καί προ

σγειωμένες στίς σημερινές αιχμηρές πραγματικότητες, ή 

Πορτογαλία εχει τώρα σάν φιλόδοξο δραμά της τήν εντα

ξή της στην ΕΟΚ. 'Αλλά δέν είναι ό μόνος λόγος πού 
περιέβαλε τόν Κωνσταντίνο Καραμανλή μέ τόσες τιμές . 

'Ο πολιτικός κόσμος της τόν θεωρεί σάν ίστορική προσω

πικότητα, τόν μόνο επιζωντα καί εν ενεργεία ιiπό τούς μεγά

λους ήγέτες τοϋ μεταπολέμου, δπως τοϋ ετόνισε ό 'Εάνες. 

'Ο τρόπος πού όδήγησε όμαλά καί άπρόσκοπτα τήν 'Ελλά

δα στήν δημοκρατική της πορεία γίνεται παραδειγματικός 
γιά τήν Λισαβώνα πού διετράνωσε τήν επιθυμία της νά 

διδαχθεί άπό τήν πολύτιμη εμπειρία του. 

'Η «<iνακάλυψψ> τής Πορτογαλίας ιiπό τήν 'Ελλάδα, 

μέ τήν επίσκεψη Καραμανλή, διεκδικεί μιά σημασία, πού 

δέν περιορίζεται στά στενότερα πλαίσια τής πορτογαλικής 

επιδιώξεως, γιά τήν ενταξη τής χώρας τοϋ Βάσκο ντά 

Γκάμμα στήν Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Καί οί τιμές, πού 

επιφυλάχθηκαν ιiπό τόν πρόεδρο 'Εάνες καί τους aλλους 

Πορτογάλους ήγέτες στόν Κων. Καραμανλή. ξέφευγαν ιiπό 
τα πλαίσια των τιμων, πού επιφυλάσσονται στόν άρχηγό 

ένός φίλου καί συμμάχου Κράτους, τοϋ όποίου επιδιώκεται 

καί εκτιμaται ή ύποστήριξη . 'Απευθύνονταν, ιiκόμη, πρός 
τήν ευρωπαϊκή προσωπικότητα, μιάν ιiπό τις λίγες πού 
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εχουν aπομείνει, δπως παρατήρησε ό στρατηγός Έάνες, 

πρός τόν πολιτικό άνδρα, πού αναίμακτα aποκατέστησε 

στή χώρα του τή δημοκρατία. 

Γιά τούς ήγέτες τfjς Πορτογaλίας, δπου διατηρείται 

<iκόμη μέ συνταγματικές άρμοδιότητες τό Συμβούλιο τfjς 

'Επαναστάσεως καί δπου τά προβλήματα μιας δυσχερέ

στατη ς μεταβάσεως aπό τή δικτατορία στή δημοκρατία δέν 

Εχουν aκόμη όριστικά λυθεί, τό «ΠΟλιτικό αι'Jτό θαυμα» δέν 

είναι ό μικρότερος τίτλος του Καραμανλfj («'Η Βραδυνή», 

30.6 καί 1. 7). 

.. . Έξαιρετικfjς σημασίας γιά τήν πορεία τfjς Πορτο
γαλίας πρός την 'Ενωμένη Εuρώπη κρίνεται ή νέα περίο

δος σχέσεών της μέ τήν 'Ελλάδα, πού διανοίγει ή επίσημη 

επίσκεψη στή Λισαβώνα του Κ. Καραμανλfj .. .. Ύπό τό 
πρίσμα αuτό aντιμετωπίζεται aπό τήν πολιτική ήγεσία ή 

τριήμερη επίσκεψη του 'Έλληνος προέδρου, άν μάλιστα 

ληφθεί ύπόψη δτι ό πορτογαλικός λαός προσβλέπει στήν 

εvταξη τfjς χώρας του στήν ΕΟΚ ενα aσφαλές μέσο aντι

μετωπίσεως τών οικονομικών προβλημάτων του καί των 

μακροπροθέσμων κοινωνικών επιπτώσεων πού μπορεί νά 

προκαλέσει ή επιδείνωσή τους ... («' Η Καθημερινή», 25.6). 

Μεγάλη σημασία άπέδωσε στήν επίσκεψη καί ό 

πορτογαλικός τύπος. 

'Ενδεικτικά, ή «Diario de Noticias» (24.6), σέ κύ
ρια άρθρα της κάμει εκτενή άνάλυση τ&ν έλληνο

πορτογαλικών σχέσεων καθώς καί ίστορική άναδρο

μή στά γεγονότα τοί) 1974, «ΠΟύ όδήγησαν στήν επά
νοδο του Κ. Καραμανλή, ό όποίος άνέλαβε τό ήρά

κλειο εργο τής άνοικοδομήσεως τής δημοκρατίας 

καί τής άποκαταστάσεως κράτους δικαίου, μέ άπα

κορύφωμα τήν πλήρη ενταξη τής χώρας του στήν 
ΕΟΚ». 

·Η σοσιαλιστική «Portugal Note» παρατηρεί: 

' Ο 'Έλληνας ήγέτης κατά τά 14 χρόνια πού κυβέρνησε 
τήν ' Ελλάδα θεωρείται ό πρωτεργάτης τfjς επιστροφfjς της 

στήν δημοκρατία · πέτυχε τήν ανανέωση τfjς έλληνικfjς οi

κονομίας, σταθεροποίησε τό νόμισμα καί διπλασίασε τήν 

οuσιώδη άνοδο του βιοτικου εΠιπέδου του λαου του. Σiόν 
εξωτερικό τομέα διηύρυνε τίς διεθνείς σχέσεις τfjς χώρας 

του aπό τά Βαλκάνια όSς τήν Σοβιετική 'Ένωση καί τίς 

ανατολικές χώρες, τήν Κίνα, τόν aραβικό κόσμο, καί διά 

μέσου τfjς πολιτικfjς του, τfjς «διαβαλκανικfjς συνεργασί

ας», δημιούργησε κλίμα εμπιστοσύνης καί συνεννοήσεως 

στήν ταραγμένη αuτή περιοχή του κόσμου (24.6). 

29 ΙΟΥΝΙΟΥ 1981 

'Ορκίζονται, ενώπιον του προέδρου τής Δημο

κρατίας , ό ύπουργός ' Εθνικής 'Αμύνης, Ε. 'Αβέ

ρωφ, ώς άντιπροέδρος τής Κυβερνήσεως, καί ώς 

ύφυπουργοί Συντονισμοί) οί I. Παλαιοκρασάς καί Γ . 

Τζιτζικώστας. 

3 ΙΟΥΛΙΟΥ 1981 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας συναντάται καί 

εχει μακρά συνομιλία μέ τόν πρόεδρο τής Κυπριακής 

Δημοκρατίας, Σ. Κυπριανοu, ό όποίος επισκέπτεται 

τήν ' Αθήνα, προκειμένου νά σταθμίσει άπό κοινοί) 

μέ τήν έλληνικη Κυβέρνηση τήν περαιτέρω πορεία 

του Κυπριακου, ενόψει καί τής επικείμενης ύποβολής 

νέων προτάσεων εκ μέρους τής τουρκικής πλευράς. 

Τήν ϊδια ήμέρα, ό Κ. Καραμανλής δέχτηκε στό 

Προεδρικό Μέγαρο τό νέο πρόεδρο του Συμβουλίου 

'Επικρατείας, Α. 'Ιατρίδη, καθώς καί τόν 'Ισπανό 

ύπουργό 'Εξωτερικ&ν, Χ.-Π. Λόρκα . 

6 ΙΟΥΛΙΟΥ 1981 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τόν άντιπρόεδρο τής 

Κυβερνήσεως καί ύπουργό 'Εθνικής 'Αμύνης, Ε. 

'Αβέρωφ, ό όποίος τόν ενημερώνει γιά θέματα τής 

άρμοδιότητάς του. 

Τήν ϊδια ήμέρα, ό Κ. Καραμανλής παρέστη στόν 

πανηγυρικό έορτασμό τής συμπληρώσεως 20 ετ&ν 
άπό τή δημιουργία τής Διεθνοuς 'Ολυμπιακής 'Α

καδημίας, πού πραγματοποιήθηκε στήν Πνύκα, μέ 
τήν παρουσία καί του προέδρου τής ΔΟΕ, Χ.-Α. 

Σάμαρανκ. Κηρύσσοντας τήν εναρξη τ&ν εργασι&ν 

τής συνόδου, ό 'Έλληνας πρόεδρος ε{πε: 

«Κύριε πρόεδρε τής Διεθνούς Όλυμπιακής 'Επιτρο

πής, κύριε πρόεδρε τής Διεθνούς Όλυμπιακής 'Ακαδημί

ας, κυρίες καί κύριοι, 

»Αίσθάνομαι είλικρινή χαρά γιατί μοv δίδεται σήμερα 

ή ευκαιρία νά έπικοινωνήσω μέ διακεκριμένους έκπροσώ

πους τής Όλυμπιακής κινήσεως· καί νά τούς άπευθύνω 

τόν λόγο άπό τόν ι'στορικό καί ι'ερό αvτό χώρο, πού ύπήρξε 

τό λίκνο καί τό σχολείο τής δημοκρατίας. 

»Γιά τά θέματα πού θά άπασχολήσουν τό Συνέδριό σας 

δέν θά σfiς όμιλήσω, δεδομένου ότι τά γνωρίζετε καλλίτερα 
άπό μένα. Θά έκφράσω μόνο τήν ι'κανοποίησή μου, γιατί ή 

'Ολυμπιακή 'Ακαδημία, στή δημιουργία τής όποίας συνέ

βαλα καί έγώ, πρίν 20 χρόνια, καθιερώθηκε πλέον σάν διε
θνής θεσμός. Θά έπωφεληθώ όμως τής εvκαιρίας, γιά νά 

διατυπώσω ώρισμένες σκέψεις μου πού έχουν σχέση μέ τίς 

πνευματικές άρχές τοίί 'Ολυμπισμού. Καί λέγω πνευματι

κές άρχές, γιατί, ώς γνωστόν, ο θεσμός τών Όλυμπιακών 
'Αγώνων τής άρχαιότητος δέν είχε άποκλειστικά χαρακτή

ρα άθλητικό άλλά είχε χαρακτήρα εvρύτερα πολιτιστικό. 

Κατά τή διάρκεια τής Όλυμπιάδος, παράλληλα μέ τήν 

τέλεση τών άγώνων, έλάμβαναν χώρα καί διάφορες πνευ

ματικές καί καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. 

» v Αλλωστε, ό ' Ολυμπισμός έπήρε χαρακτήρα τοv ίδε

ώδους, γιατί έξυπηρετοίίσε τρείς βασικούς καί ύψηλούς 
σκοπούς: α) Τήν άδιάσπαστη συνοχή μεταξύ ψυχής καί 

σώματος καί τήν άλληλεπίδρασή τους γιά τή δημιουργία 

όλοκληρωμένης προσωπικότητος, β) Τή συναδέλφωση καί 
συνεργασία όλων τών πόλεων τής άρχαιότητος καί όλων 

τών λαών τής έποχής μας γιά τήν έδρα ίωση τής μεταξύ των 

είρήνης, καί γ) Τή χαρά τής ζωής πού δίδει ή εvγενής 

aμιλλα γιά τήν άνάδειξη του καλλίτερου σέ όλους τούς 

τομείς τής σωματικής καί πνευματικής άγωγής. 

»Πιστεύω ότι ή Jl,ελέτη τών 'Ολυμπιακών αvτών άρχών 
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επιβάλλεται Ιδιαίτερα σήμερα πού οί Όλυμπιακοί Άγώ

vες κιvδυvεύουv vά χάσουv τό βαθύτερο αvτό περιεχόμεvό 

τους. 

ι>Είvαι yvωστό δτι τά τελευταία χρόvια ό ίστορικός αυ

τός θεσμός έχει παραμορφωθεί καί έχει παρεκκλίvει aπό 

τούς aρχικούς καί ύψηλούς σκοπούς του. Καί κιvδυvεύει 

vά εκφυλισθεί aπό τούς πολιτικούς avταγωvισμούς, τήv 

εμπορική εκμετάλλευση καί τίς εξωαθλητικές προεκτάσεις 

του. 

»Αυτοί οί κίvδυvοι aκριβώς εvέπvευσαv καί τήv γvωστή 

πρότασή μου γιά τήv επάιιοδο τώv ayώvωv στήv κοιτίδα 

τους καί τή μόvιμη τέλεσή τους στήv περιοχή τής aρχαίας 

Όλυμπίας. 'Όπως είπα καί πρόσφατα, ή πρότασή μου δέv 

έχει ούτε εθvικιστικά ούτε ωφελιμιστικά ελατήρια. 'Υπα

γορεύθηκε aπό τήv avάyκη τής εξυγιάvσεως καί συvεπώς 

τής διασώσεως του ίστορικου αυτου θεσμου, yιά τόv όποίο 

οί 'Έλληvες έχουv iδιαίτερη καί δικαισλοyημέvη ευαι
σθησία. Πιστεύω, άλλωστε, δτι μέ τήv πρότασή μου ό 

'Ολυμπισμός, εκτός τώv aλλωv, θά ξαvαβρεί τήv οiκουμε

vικότητά του, πού τήv έχασε aπό τή στιγμή πού ή τέλεση 

τώv ayώvωv, λόγω τώv ύψηλώv δαπαvώv, έyιvε προvόμιο 

ελαχίστωv πλουσίωv χωρώv. 

ι>Στήv προσπάθεια αυτή τής εξυyιάvσεως του θεσμου 

ιjμπορεί vά συμβάλει aσφαλώς καί ή Όλυμπιακή εκπαί

δευσις πού παρέχεται aπό τήv Όλυμπιακή 'Ακαδημία, τά 

είκοσι χρόvια τής όποίας γιορτάζαμε σήμερα. Γιατί ή εκ

παίδευσις αυτή θά έτοιμάσει σέ δλες τίς χώρες τά vέα στε

λέχη του Όλυμπισμου, πού θά είvαι ίκαvά vά avτιταχθουv 

σέ κάθε παρέκκλιση aπό τήv όρθή έρμηvεία καί εφαρμογή 

του lδεώδους τώv Όλυμπιακώv Άγώvωv. 

ι>Καί μέ τίς σκέψεις αυτές κηρύσσω τήv έvαρξη τής 
21ης 'Εκπαιδευτικής Συvόδου τής Διεθvους Όλυμπιακής 

'Ακαδημίας καί εύχομαι ή Σύvοδος αυτή vά βοηθήσει 

στήv aποκατάσταση τώv ύγιώv aρχώv του Όλυpπισμουι>. 

Σέ δηλώσεις του, πρίν &ναχωρήσει &πό τήν 'Αθή

να, ό πρόεδρος τής ΔΟΕ εξέφρασε τήν ίκανοποίησή 

του γιά τήν όλη διοργάνωση τής τελετής καί τόνισε : 

«Ή τελετή στήν Πνύκα, μέ τήν παρουσία του προέ

δρου τής Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Καραμανλή, μiiς 

συγκίνησε βαθύτατα καί μiiς δημιουργεί τήν ύποχρέωση 

μεγαλύτερης φροντίδας γιά τήν rοθηση τής 'Ολυμπιακής 

εκπαιδεύσεως . 'Ένα πολύτιμο κίνητρο καί γιά δλους μας 

εγγύηση προόδου». 

' Εξάλλου, αναφερόμενος στό θέμα τής μόνιμης 

διεξαγωγής τ&ν Όλυμπιακ&ν 'Αγώνων στήν 'Ελλά

δα, ό Χ.-Α. Σάμαρανκ θά ύπογραμμίσει : 

«Σάν πρόεδρος τής Διεθνους 'Ολυμπιακής ' Επιτροπής, 

δέν μου επιτρέπεται νά κάνω δηλώσεις, μέ τίς όποίες πιθα

νότατα θά προκαταλάμβανα τήν ιiπόφαση τής εiδικής επι

τροπής, πού εχει όριστεί ιiπό τήν ΔΟΕ, γιά τήν μελέτη του 

δλου θέματος. 'Επαναλαμβάνω δτι ή πρόταση του προέ

δρου τής ' Ελληνικής Δημοκρατίας, θά συζητηθεί ιiπό τήν 

όλομέλεια τής ΔΟΕ, τόν προσεχή Σεπτέμβριο στό Μπάν

τεν-Μπάντεν, κατά τρόπο δημοκρατικότατο καί θ' ιiπο

φανθουν γι' αuτό οί όμοσπονδίες των χω ρω ν μελων τής 

Διεθνους 'Ολυμπιακής 'Επιτροπής». 

8 ΙΟΥΛΙΟΥ 1981 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας δέχεται τούς 

ύπουργούς Δικαιοσύνης καί Δημόσιας Τάξεως, οί 

όποίοι τόν ενημερώνουν γιά τούς νέους εμπρησμούς 

καταστημάτων, πού σημειώθηκαν τήν προηγουμένη 

στήν 'Αθήνα καί τόν Πειραιά. 

9 ΙΟΥΛΙΟΥ 1981 

'Από τό ύπουργείο Βορείου 'Ελλάδος ανακοινώ

θηκε ότι, κατόπιν του προσωπικου ενδιαφέροντος 

του προέδρου τής Δημοκρατίας, ή 'Αγροτική Τρά

πεζα τής 'Ελλάδος θά παραδώσει στήν 'Εταιρεία 

Μακεδονικ&ν Σπουδ&ν τά &ρχεία τής περtόδου τής 

Τουρκοκρατίας πού &ναφέρονται σέ &κίνητα τής 

Θεσσαλονίκης καί άλλα θέματα· τό «'Ίδρυμα 'Ωνά

ση» θά θέσει στή διάθεση τής 'Εταιρείας Μακεδονι

κ&ν Σπουδ&ν δύο ύποτροφίες γιά επιστημονικές 

ί::ρευνες. 'Ακόμη, ή ένίσχυση πού δίνεται κάθε χρόνο 

&πό τό προϊόν τ&ν κρατικ&ν λαχείων στήν 'Εταιρεία 

Μακεδονικ&ν Σπουδ&ν αυξάνεται επί μονίμου βάσε
ως στό ποσό τ&ν 12.000.000 δρχ. 

'Εξάλλου, χάρη στό ένδιαφέρον του προέδρου 
τής Δημοκρατίας, χορηγήθηκε πίστωση 10.000.000 
δρχ. γιά τήν κατασκευή τής όδου πού συνδέει τό 

&ρχαίο Δίο μέ τήν εθνική όδό Θεσσαλονίκης - Λαρί
σης, καθώς καί πίστωση 6.500.000 δρχ. γιά διάφορες 
εργασίες, στό Θέατρο Δάσους Θεσσαλονίκης. 

14 ΙΟΥΛΙΟΥ 1981 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας συναντaται μέ τόν 

πρωθυπουργό, Γ. Ράλλη. 'Ανταλλάχτηκαν &πόψεις 

σχετικά μέ τό χρόνο διαλύσεως τής Βουλής καί τής 

διενέργειας έκλογ&ν. 

15 ΙΟΥΛΙΟΥ 1981 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας δέχεται, διαδοχι

κά, τόν ύπουργό Οiκονομικ&ν, Μ . 'Έβερτ, τόν προέ

δρο του ΚΟΔΗΣΟ, Ι. Πεσμαζόγλου, τόν πρωθυπουρ

γό τής Ουγγαρίας, Γκ. Λαζάρ, καί τόν ύπουργό Παι

δείας τής Κύπρου, Ν. Κονομή . 

Τήν !δια ήμέρα, ό Κ. Καραμανλής θά δεχτεί τό 

προεδρείο τής 'Ακαδημίας 'Αθην&ν, τό όποίο καί 

θά ζητήσει τή συμπαρJ&.σταση του &ρχηγου του Κρά

τους γιά τήν εξασφάλιση οiκοπέδου, μέ σκοπό, κυρί

ως, τήν ανέγερση κτιρίου χάρη των έρευνητικ&ν 

κέντρων καί τής βιβλιοθήκης της. 

Συνάντηση μέ τό προεδρείο τής 'Ακαδημίας θά 

εχει ό Κ. Καραμανλής καί στίς 8 Αυγούστου· δύο 
μήνες aργότερα, ό γενικός γραμματέας τής 'Ακαδη

μίας, Κ. Τρυπάνης, θά aπευθύνει επιστολή, μέ τήν 

όποία ευχαριστεί τόν πρόεδρο τής Δημοκρατίας γιά 

τή συμπαράστασή του: 
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Τελετή, στήν Πνύκα, yιά τά 20 χρόνια τής Διεθνοvς 'Ολυμπιακής 'Ακαδημίας. 
Στό βήμα ό Χ.-Α. Σάμαρανκ. 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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«'Επιθυμουμε ολοι νά εκφράσομεν καί πάλιν τάς θερ

μοτάτας εύχαριστίας μας διά τό μέγα ενδιαφέρον σας σχε

τικώς μέ τήν 'Ακαδημίαν. 

»'Η εξασφάλισις οiκοπέδου διά τήν άνοικοδόμησιν 

καταλλήλων κτηρίων διά τά 'Ερευνητικά Κέντρα καί τήν 

Βιβλιοθήκη ν τής 'Ακαδημίας ή παραχώρησις uπό τής τη

λεοράσεως εκπομπής διά τήν προβολήν του εργου της ή 

άπομάκρυνσις τ&ν λεωφορείων άπό τήν όδόν Σίνα· ή εξα

σφάλισις του διορισμου τ&ν 16 υπαλλήλων τ&ν Κέντρων 
'Ερευνών καί τής διοικήσεως τής 'Ακαδημίας καθώς καί 

τής επιχορηγήσεως των 10.000.000 διά τήν συγγραφήν τής 
'Ελληνικής 'Ιστορίας τής UNESCO εγιναν δυνατά μόνον 
χάρις εiς uμiiς»33 • 

17 ΙΟΥΛΙΟΥ 1981 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τό Γιουγκοσλάβο 

πρωθυπουργό, Β. Τζουράνοβιτς, ό όποίος πραγματο

ποιεί έπίσημη έπίσκεψη στήν 'Αθήνα. 

19 ΙΟΥΛΙΟΥ 1981 

Κατά τήν 7η έπέτειο άπό τήν τουρκική εlσβολή 

στήν Κύπρο, ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας δήλωσε: 

«"Αν ή 20ή 'Ιουλίου εlναι ήμέρα όδύνης γιά τούς "Ελ

ληνες, γιά τούς Τούρκους θά πρέπει νά θεωρείται ήμέρα 
καταισχύνης. "Οπως θά πρέπει νά θεωρείται καί σημάδι 

παρακμής τοfί πολιτισμένου κόσμου ή παράτασις τοfί δρά

ματος τής Μεγαλονήσου. 

»'Ο κυπριακός λαός ήμπορεί νά ε{ ναι βέβαιος ότι δ 

έλληνισμός, στό σύνολό του, θά στέκει στό πλευρό του, ως 

τήν ήμέρα τής δικαιώσεώς του». 

20 ΙΟΥΛΙΟΥ 1981 

'Ο Κ. Καραμανλής εχει συνάντηση καί συνομι

λία μέ τόν άρχηγό τής άξιωματικής άντιπολιτεύσεως, 
Α. Παπανδρέου, ό όποίος τόν ένημερώνει γιά τίς 

έπαφές πού είχε στή Δυτική Γερμανία. 

Σύμφωνα, πάντως, μέ δημοσιογραφικές πληρο

φορίες, τούς δύο ι'iνδρες άπασχόλησε τό θέμα τής 

διεξαγωγής τών έκλογών. Οί ίδιες πηγές άνέφεραν 
δτι τό ζήτημα κυριάρχησε καί στίς συναντήσεις τοϋ 

Κ. Καραμανλή τίς έπόμενες ήμέρες, μέ τό γενικό 

γραμματέα τοϋ ΚΚΕ, Χ. Φλωράκη, καθώς καί μέ τό 

γενικό γραμματέα τοϋ ΚΚΕ (έσ.) καί τόν κοινοβου

λευτικό έκπρόσωπο τοϋ κόμματος, Χ. Δρακόπουλο 

καί Λ. Κύρκο. 

20 ΙΟΥΛΙΟΥ 1981 

Μέ τήν εύκαιρία τής συμπληρώσεως 70 χρόνων 
άπό τήν εκδοση τής έφημερίδας «Μακεδονία», ό Κ. 

Καραμανλής άπευθύνει στή διεύθυνση τής έφημερί

δας τό άκόλουθο μήνυμα: 

«Σίiς άπευθύνω τά είλικρινή μου συγχαρητήρια γιά τά 

70 χρόνια τής "Μακεδονίας". Ή μακροβιότητα τής έφη-

μερίδας άποδεικνύει ότι έχει βάσεις ύγιείς καί άρχές στα

θερές. Γι' αύτό καί πετυχαίνει νά έπιζεί έξασφαλίζοντας 
τήν προτίμηση τοfί κοινοfί. 

;;Πέραν, όμως, αύτοfί, ή "Μακεδονία", έφημερίδα πού 

έξεδόθη όταν άκόμα ή Βόρειος 'Ελλάδα ιjταν τουρκοκρα

τούμενη, έδωσε τό παρόν σέ όλους τούς έθνικούς άγώνες 

καί εiδικώτερα στίς κρίσιμες στιγμές γιά τήν Μακεδονία. 

;;Στήν ύψηλή ποιοτική στάθμη καί τή μαχητικότητα 

τής έφημερίδας συνέβαλε άποφασιστικά δ άείμνηστος 

Γιάννης Βελλίδης, πού ύπήρξε γενναίος άγωνιστής καί 

προσωπικός μου φίλος. 

;;Πιστεύω ότι ή "Μακεδονία" θά συνεχίσει τήν πορεία 

της, πάντα στήν ύπηρεσία τοfί τόπου;;. 

21 ΙΟΥΛΙΟΥ 1981 

'Ο Κ. Καραμανλής, μόλις πληροφορήθηκε τό 

θάνατο τής ύπουργοϋ Πολιτισμοϋ τής Βουλγαρίας, 

Λ. Ζίφκοβα, άπέστειλε πρός τόν πατέρα της, πρόεδρο 

τ. Ζίφκωφ, συλλυπητήριο τηλεγράφημα. 

24 ΙΟΥΛΙΟΥ 1981 

'Ο Κ. Καραμανλής άπαντα σέ έρωτήσεις δημο

σιογράφων, κατά τή διάρκεια τής καθιερωμένης δε

ξιώσεως πού παρέθεσε στό Προεδρικό Μέγαρο: 

- Κύριε πρόεδρε, ή δημοκρατία συμπληρώνει σήμερα 

τά έπτά της χρόνια . Πώς κρίνετε τή μέχρι τουδε πορεία 
της; 

«Ή Δημοκρατία στόν τόπο μας δέν άποκαταστάθηκε 

μόνον άνώδυνα· άλλά καί έλειτούργησε χάρη στή μετριο

πάθεια καί τή σύνεση τοfί λαοfί μας κατά τρόπον δμαλόν 

καί, θά έλεγα σέ σύγκριση μέ τό παρελθόν, κατά τρόπον 

μοναδικό;;. 

- Π&ς βλέπετε τό μέλλον τής δημοκρατίας, κύριε πρό

εδρε; 

«Μέ αΙσιοδοξία. Αύτονόητο εlναι, βέβαια, ότι ή πορεία 
τής δημοκρατίας θά έπηρεασθεί άπό τή συμπεριφορά τών 

κομμάτων καί προπαντός τοfί λαοfί;;. 

-Θεωρείτε δηλαδή άσφαλές τό μέλλον τής δημοκρα

τίας; 

«Δέν νομίζω ότι ήμπορεί ή δημοκρατία νά άπειληθεί 

άπό άνατρεπτικές δυνάμεις. 'Ημπορεί, όμως, νά άποδυνα

μωθεί, aν δ λαός δέν τήν προστατεύσει άπό τίς ύπερβολές 

καί τήν δημαγωγία;;. 

-Πάντως, κύριε πρόεδρε, δ λαός πιστεύει δτι εγγύηση 

γιά τήν δημοκρατία άποτελεί ή παρουσία σας στήν προε

δρία. 

« Ό λαός θά πρέπει νά γνωρίζει ότι τήν εύθύνη γιά τό 
μέλλον τοfί τόπου αύτοfί, καί συνεπώς καί τής δημοκρατί

ας, θά τήν φέρει δ ίδιος καί όχι έγώ. 'Οπωσδήποτε, ή μέχρι 

τοfίδε πορεία τής δημοκρατίας μίiς έπιτρέπει vά εί'μαστε 

αΙσιόδοξοι γιά τό μέλλον;;. 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



Ο «OBSERVER» ΓΙΑ ΤΟΝ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΉ 119 

27 ΙΟΥΛΙΟΥ 1981 

'Από τήν προεδρία τfίς Δημοκρατίας άνακοινώ

νεται δτι ό Κ. Καραμανλfίς δέν θά παραστεί στούς 

γάμους του διαδόχου του βρετανικοί) θρόνου, Καρό

λου- δπως είχε άρχικά άνακοινωθεί- λόγω έλα

φρi'ίς άδιαθεσίας στήν τελετή θά τόν εκπροσωπήσει 

ό πρωθυπουργός. 

Στό μεταξύ, τήν προηγουμένη, καί ένόψει τfίς 

άναμενόμενης άφίξεώς του στό Λονδίνο, ή έφημερί
δα «Obserνen> είχε δημοσιεύσει έκτενές <'iρθρο, δπου 

άναφέρονταν, μεταξύ <'iλλων: 

'Έχουν μόλις κλείσει επτά χρόνια aπό τότε πού ό Κα

ραμανλής έπέστρεψε &πό τήν έξορία του στό Παρίσι στήν 

'Αθήνα, γιά νά &ναλάβει τήν διακυβέρνηση τής χώρας, 

μετά τήν πτώση τής στρατιωτικής χούντας. 'Έκτοτε, &νέ

βασε οίκονομικώς τήν 'Ελλάδα, aπό τά πρόθυρα τής χρε

ωκοπίας, δπου βρισκόταν, aποσόβησε τόν πόλεμο μέ τήν 

Τουρκία, έπανέφερε τίς ελληνικές ενοπλες δυνάμεις στό 

ΝΑΤΟ, aποκατέστησε τήν δημοκρατία ύπό νέο Σύνταγμα 

καί όδήγησε θριαμβευτικά τήν χώρα στούς κόλπους τής 

Εύρωπαϊκής Κοινότητος . 

Καθ' δλο αύτό τό χρονικό διάστημα, οί θεσμοί τοu 

εθνους παρέμειναν σταθερά ύπό τόν ελεγχο τής Νέας Δη

μοκρατίας: τό συντηρητικό δηλαδή κόμμα του κ. Καρα

μανλή. Τώρα, μέ τίς ανερχόμενες προσδοκίες γιά &λλαγή, 

τίθεται τό έρώτημα έάν μιά ενδεχόμενη κυβερνητική μετα

βολή, μετά τίς έκλογές του 'Οκτωβρίου, θά μποροuσε νά 

πραγματοποιηθεί κάτω aπό συνθήκες όμαλότητος. 

Διεκδικητής τής έξουσίας είναι τό aριστερό ΠΑΣΟΚ 

(Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα) τοu 'Ανδρέα Παπαν

δρέου, πρώην καθηγητοu τής οίκονομολογίας, του όποίου 

η έπαπειλούμενη κυριάρχηση έπί μιiiς κεντρώας Κυβερνή

σεως τό 1967, aπετέλεσε τό εναυσμα γιά τό κίνημα των 
συνταγματαρχών. 

'Έχει, aραγε, μπεί aρκετά στά σημερινά πολιτικά πρά

γματα ό Παπανδρέου, ώστε νά aποφύγει νά προκαλέσει τό 

στρατό γιά δεύτερη φορά; 'Έχει, aραγε, εδραιώσει ενα aρ

κετά δημοκρατικό σύστημα ό Καραμανλής ώστε, aν χρει

αστεί, ν~ μπορέσει η Δεξιά νά δεχθεί ενα σοσιαλιστή πρω
θυπουpyό; 'Από τίς aπαντήσεις σέ αύτά τά έρωτήματα θά 
έξαρτηθεί η σταθερότης τής Νοτίου πλευράς τοu ΝΑΤΟ. 

Κατά τίς δημόσιες έμφανίσεις του, ό Καραμανλής μπο

ρεί &κόμα καί στά 73 του χρόνια νά φαίνεται aπόμακρος 
καί φοβερά έπιβλητικός ηγέτης ... 'Ωστόσο, άνάμεσα σέ 
στενούς φίλους πού είναι λίγοι καί ανεπιτήδευτοι, ό Καρα

μανλής δείχνει μιά διαφορετική πλευρά. 'Ακόμη καί ό 

επισκέπτης aφοπλίζεται, τίς σπάνιες έκείνες στιγμές οί

κειότητος, μέ τήν άπλότητα ενός &νδρός, τοu όποίο υ η ζωή 

&ντικαθρεπτίζει τήν ζωή τής χώρας του, κατά τήν μακρά 

aνοδική της πορεία μέσα στήν ανέχεια. 

Τό δύσκολο ξεκίνημά του έξηγεί σέ μεγάλο βαθμό τήν 
παραπέρα πολιτική πορεία τοu Καραμανλή: Τόν πεισματά

ρικο πραγματισμό του, τήν φροντίδα του γιά τήν ανακού

φιση aπό τή φτώχεια, ώς προϋπόθεση πολιτικής αναπτύ

ξεως, τό ενστικτό του γιά τίς πραγματικότητες τής έξουσί
ας, καί πάνω &π' δλα τήν aποφασιστικότητα μέ τήv όποία 

έπεδόθη στόν «έκσυγχρονισμό» μιίiς κοινωνίας, η όποία 

διατηρεί &κόμη πάμπολλα τά ϊχνη του βυζαντινοί) παρελ

θόντος της. 

Σέ δλα αύτά ό Καραμανλής έπέλεξε μέ συνέπεια τήν 
εμμεση προσέγγιση, προτιμώντας την πάντοτε aπό όποιο

δήποτε είδος παλληκαρισμοu. Κατά τόν Β' παγκόσμιο πό

λεμο, εχοντας ήδη πίσω του μία σύντομη θητεία ώς βου

λευτής τοu Λαϊκοu (συντηρητικοu) κόμματος, εφυγε τελι

κώς aπό τήν 'Ελλάδα σέ ενα εύάλωτσ καίκι γιά νά συναντή

σει συναδέλφους του στό Κάιρο . Δέν ελαβε δμως ποτέ μέ

ρος σέ καμμία άπό τίς aνταρτικές όμάδες. 

Οί έπικριτές τοu &ντιηρωικοu στύλ τοu Καραμανλή τοu 

καταλογίζουν δτι, μέ τό νά άφήσει τήν πολιτική, ενεθάρ

ρυνε τούς συνταγματάρχες νά κάνουν τό πραξικόπημά τους 

τό 1967, σέ μία έποχή δπου η παρουσία του θά μποροuσε 
ϊσως νά είχε συμβάλει στό νά χαλιναγωγηθεί τό παλάτι καί 

οί δυνάμεις τής aκρας Δεξιίiς. 
Δώδεκα χρόνια πρίν, ϋστερα aπό τήν θητεία του ώς 

ύπουργοu Δημοσίων ~Εργων (κατά τήν διάρκεια τής όποί

ας ανανέωσε τό σύστημα μεταφορών στήν 'Αθήνα καί 

προώθησε τόν εξηλεκτρισμό στήν έπαρχία) ό βασιλεύς του 

είχε ζητήσει νά σχηματίσει Κυβέρνηση. Μέ εγκριση πρώ
τα του Κοινοβουλίου καί ϋστερα τής λαϊκής ψήφου, ό Κα

ραμανλής καταπιάστηκε μέ τήν μεταρρύθμιση τής ελληνι

κής πολιτικής ζωής, βεβαίως μέσα σέ αύστηρώς συντηρη
τικά πλαίσια. 

Κατά τήν οκταετή του πρωθυπουργία τοuτο aπεδείχθη 

&νέφικτο. Τό έμπόδιο ήταν η «παρακυβέρνηση», η όποία 
βρισκόταν ύπό τόν ελεγχο τής Αύλής καί πιό συγκεκριμέ

να τής αύταρχικής βασιλίσσης Φρειδειρίκης, καί πού λει

τουργοuσε μέσω τοu Στρατοu καί τής πανταχοu παρούσας 

ύπηρεσίας aσφαλείας . Οί αύξανόμενες προστριβές όδήγη

σαν στήν παραίτησή του τό 1963. 

Τά aποτελέσματα τής ΙΟετοuς aπομακρύνσεώς του φά

νηκαν κατά τήν έπιστροφή του. Διαθέτοντας μιά πλειοψη

φία χωρίς προηγούμενο στήν άνασυσταθείσα Βουλή, προέ

βη στή θαρραλέα πράξη νομιμοποιήσεως τοu Κομμουνι

στικοί) κόμματος πού βρισκόταν γιά πολύ καιρό έκτός νό

μου, ένώ ταυτόχρονα aρνήθηκε νά καταδιώξει κάθε μικρό 

συνεργάτη τής χούντας (μόνο οί ηγέτι:;ς καί οί βασανιστές 

πού είναι σήμερα στή φυλακή). 

'Ακόμη, μεταξύ τών όπαδών του ύπάρχουν έκείνοι πού 

λένε δτι ό Καραμανλής επρεπε νά είχε προχωρήσει περισ

σότερο &π' δ, τι προχώρησε στήν εκπλήρωση τών ύποσχέ

σεων μεταρρυθμίσεως κατά τά χρόνια μετά τήν επιστροφή 

του, ίδίως τά πρώτα εξι πού διήνυσε ώς πρωθυπουργός. 

Ούτε μπορεί κανείς βέβαια νά aρνηθεί δτι, παρά τήν πολι

τική καί τήν οίκονομική της &νάρρωση, η 'Ελλάς έξακο

λουθεί νά κύπτει ύπό τό βάρος μιίiς βαρύγδουπης γραφειο

κρατίας, του ύπερσυγκεντρωτισμοu, τής φοροδιαφυγής, 

του «aσήκωτου» χεριοu τών τραπεζών καί- κυρίως- μιίiς 

πολιτικής νοοτροπίας πού εξακολουθεί νά βλέπει τήν 
πολιτική ύπό τήν εννοια τής πατρωνείας καί του παζαριοu 

μεταξύ όμάδων δυνάμεως. 
'Ο Καραμανλής πιστεύει πώς μόνο η συμμετοχή στήν 

ΕΟΚ καί η &νάπτυξη τής πολιτικής ενότητος τής Εύρώπης 

μπορεί νά έπιφέρει τίς αναγκαίες &λλαγές, ένώ ό Παπανδρέ

ου ύπόσχεται κατά μέτωπον έπίθεση έναντίον αύτών τών 

προβλημάτων. 
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120 ΑΡΧΗ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ 

Παρ' δ λα αuτά μπορεί κανείς νά διαβλέψει σημεία 

συνδιαλλαγής μεταξύ τους σέ θέματα εσωτερικής πολιτι

κής. Στό τέλος-τέλος aμφότεροι επιδιώκουν τόν tδιο εuρύ

τερο σκοπό, δηλαδή τόν εκσυγχρονισμό τής χώρας. 

. ο κίνδυνος ύποβόσκει μάλλον στά ζητήματα εξωτερι
κής πολιτικής. ΕΙναι βέβαια aλήθεια δτι ό Παπανδρέου 

εχει μετριάσει τήν πολιτική του: 'Έτσι, τώρα δέν λέει δτι 

θά φύγει aπό τήν ΕΟΚ, aλλά μιλάει γιά επαναδιαπραγμά

τευση καλυτέρων δρων είσδοχής. VΕφτασε μάλιστα νά δε

χθεί τήν aνάγκη παραμονής τής 'Ελλάδος στό ΝΑΤΟ, 

προσωρινώς. 'Εξακολουθεί, ώστόσο, νά σφυροκοπά τή 

θρυαλλίδα τής ξεχασμένης ώρολογιακής βόμβας τής Εu

ρώπης: τήν αναμέτρηση μέ τήν Τουρκία σχετικά μέ τίς 

aπαιτήσεις τής τελευταίας επί των λωρίδων εκείνων τής 

ύφαλοκρηπίδος καί τοϋ εναερίου χώρου τοϋ Αίγαίου, οί 

όποίες περιβάλλουν τά έλληνικά νησιά. 

Κατά τά τελευταία χρόνια οί δύο χώρες βρέθηκαν πε

ρισσότερες aπό μιά φορές σέ πορεία πρός πόλεμο, τόν 

όποίο aπεσόβησε μόνο ή σώφρων χείρ τοϋ Καραμανλή. 

'Εδώ καί δύο χρόνια, μιά ρύθμιση των διαφορών θά μπο

ροϋσε \:σως νά εΙ χε επιτευχθεί, έάν ή Τουρκία ήταν σέ θέση 

νά aντιπαρατάξει στόν Καραμανλή ενα πολιτικό ήγέτη 
(statesman) αναλόγου διαμετρήματος, ίκανό νά επαναλάβει 
τό φαινόμενο τής συνδιαλλαγής Βενιζέλου - 'Ατατούρκ. 

Τοϋτο δμως δέν μπόρεσε νά τό κάνει ή Τουρκία. 

Ό Παπανδρέου, aπ' δ,τι φαίνεται, βλέπει τή συμμετο

χή στό ΝΑΤΟ ώς τό μόνο μέσο γιά νά εξασφαλίσει ή χώρα 
δπλα, μέ τά όποία θά μπορέσει νά aντιμετωπίσει «τόν 

εχθρό πέραν τοϋ πελάγους». Πρόκειται γιά aντίληψη πού 

δέν προκαλεί λιγότερες aνήσυχίες, εστω καί ί'iν εΙναι βέ
βαιο δτι ό Παπανδρέου τή διατυμπανίζει, γιά νά έξασφαλί

σει τήν ύποστήριξη τοϋ παλαιοϋ του έχθροϋ, δηλαδή τοϋ 

στρατοϋ. 

Τό νέο έλληνικό Σύνταγμα δίνει σημαντικές εξουσίες 
στήν προεδρία, τήν όποία κατέχει έδώ καί 12 μήνες ό Κα
ραμανλής, εχοντας aφήσει τήν πρωθυπουργία στόν ύπο

στηρικτή του Γεώργιο Ράλλη. Τό επίτευγμά του νά aποκα

ταστήσει τή δημοκρατία στήν ·Ελλάδα θά τεθεί ύπό τή 

δοκιμασία τοϋ κατά πόσον, σέ περίπτωση πού οί εκλογές 

ύπαγορεύσουν aλλαγή, θά καταστεί δυνατόν ό ίδιος, ώς 

πρόεδρος, μαζί μέ εναν νέο πρωθυπουργό, νά φέρουν τήν 

· Ελλάδa στόν κόσμο τής δεκαετίας τοϋ 1980. 
'Όπως λέει ό ίδιος ό Καραμανλής: «σταθερή μου πολι

τική γραμμή ήταν νά έπιφέρω μία βαθειά aλλαγή στή ζωή 

μας ώς έθνους. Δέν έννοώ δέ τήν aλλαγή Κυβερνήσεως ή 

προγραμμάτων, τήν δποία ζητουν συνεχώς οί συμπατριώ

τες μου. 'Εννοώ τήν aλλαγή στό πολιτικό κλίμα τής χώρας 

μου καί τήν πολιτική νοοτροπία του λαου μου... 'Εάν τό 

πέτυχα ή όχι θά τό δείξει τό μέλλον. v[σως δέ καί τό άμεσο 

μέλλον». 

1-5 Α ΥΓΟΥΣΤΟΥ 1981 

'Ο Κ. Καραμανλής επισκέπτεται τή Θεσσαλονί

κη, γιά νά κηρύξει τήν εναρξη των εργασιών του 
τρίτου Συνεδρίου τών Παμμακεδ_ονικών 'Ενώσεων 

'Αμερικής, Καναδa καί Αύστραλίας. 

Τήν 1 η Αύγούστου, ό πρόεδρος τής Δημοκρατί
ας, συνοδεύομενος άπό τόν ύπουργό Βορείου • Ελλά-

δος, Ν. Μάρτη, επισκέφθηκε τό θερινό θέατρο στόν 

Κεδρηνό λόφο καί ενημερώθηκε γιά τήν εκτέλεση 

εργων τόσο στό θέατρο, οσο καί στόν περιβάλλοντα 

χώρο. Κατόπιν, ξεναγήθηκε, άπό τόν πρύτανη του 
'Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Γ. Στεργιάδη, καί 

τό σεισμολόγο, Γ. Λεβεντάκη, στίς εγκαταστάσεις 

του κεντρικου Σεισμολογικου Σταθμου του εργαστη

ρίου Γεωφυσικής του Πανεπιστημίου. 'Ο σταθμός, 

μεγάλων δυνατοτήτων καί άπό τούς πλέον σύγχρο

νους στόν κόσμο, είχε ίδρυθεί κατόπιν εντολής του 

Κ. Καραμανλή τό 1978, μετά τούς καταστρεπτικούς 
σεισμούς πού είχαν πλήξει τή συμπρωτεύουσα. 

Τήν έπομένη, ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας κή

ρυξε τήν εναρξη του Συνεδρίου, στήν 'Εταιρεία Μα
κεδονικών Σπουδών: 

«Σεβασμιώτατοι, 

»'Αγαπητοί κύριοι σύνεδροι, 

»Αiσθάνομαι Ιδιαίτερη χαρά γιατί μου δίνεται σήμερα 

η εύκαιρία νά έπικοινωνήσω μέ ένα έκλεκτό τμήμα τής 

δμογένειας. Μέ τούς Μακεδόνας τής 'Αμερικής, του Κα

ναδii καί τής Αύστραλίας καί νά τούς aπευθύνω aπό μέρους 

τής Πολιτείας θερμό χαιρετισμό. 

» 'Ημπορώ νά σiiς βεβαιώσω, κύριοι σύνεδροι, ότι η 
πατρίδα, πού σiiς ύποδέχεται σήμερα μέ aγάπη εlλικρινή, 

παρακολουθεί μέ ένδιαφέρον, aλλά καί ύπερηφάνεια, τίς 

λαμπρές έπιδόσεις σας στίς καινούργιες σας πατρίδες. 

Θαυμάζει τίς προόδους πού σημειώνετε έκεί. Καί χαίρεται 

γιά τήν προκοπή σας. 

»Ή σημερινή έπιβλητικfj σας παρουσία στή Θεσσα

λονίκη έπιβεβαιώνει, κατά τρόπο πανηγυρικό, τήν πίστη 

καί τήν aφοσίωσή σας πρός τήν πατρίδα. Καί aποδεικνύει 

ότι εlσθε aποφασισμένοι νά συνεχίσετε τήν παράδοση τών 

προγόνων σας πού βοήθησαν τό έθνος εlς όλους τούς aγώ

νας του, εΙρηνικούς καί έθνικούς. 

» 'Η aπόφαση, έξ άλλου, τών όργανώσεών σας νά πρα
γματοποιουν κάθε τέσσερα χρόνια τό Συνέδριό τους στήν 

ίστορική καί ώραία αύτή πόλη έχει lδιαίτερη σημασία. 

Γιατί ένισχύει τό δεσμό τών aποδήμων μέ τήν πατρίδα 

τους, aλλά καί γιατί δίνει τήν εύκαιρία, Ιδίως στούς νεωτέ

ρους, νά γνωρίσουν τήν όμορφιά, τήν πρόοδο καί τήν 

ίστορία τής Μακεδονίας. 

»Οί τελευταίες συντονισμένες καί έντατικές ανασκαφές 

στό τρίγωνο- όπως τό ώνόμασα- Πέλλας, Βεργίνας καί 

Δίου, φωτίζουν μέ καινούργιο πρίσμα τόν πολιτισμό τών 

Μακεδόνων καί τόν aποφασιστικό ρόλο πού έπαιξαν στή 

ζωή του έλληνικου έθνους. 
» Τά εύρήματα τών ανασκαφών αύτών έχουν σημασία 

πολλαπλή. VΕχουν σημασία ίστορική, καλλιτεχνική καί 

προπαντός έθνική. Γιατί έπιβεβαιώνουν τό γεγονός ότι οί 

'Έλληνες του Βορρii καί του Νότου εlχαν τήv ίδια γλώσσα, 

τούς ίδιους θεούς καί τόν ίδιο πολιτισμό. VΕχουν δηλαδή 

τά βασικά γνωρίσματα τής ένότητος ένός έθνους. Εlδικώ

τερα τό Δίο, ή ι'ερά πόλη τών Μακεδόνων, πού βρίσκεται 

κάτω aπό τήν σκιά του 'Ολύμπου καί πού δίνει ζωντανή 

τήν εlκόνα τών πολιτισμών 26 αίώνων, φωτίζει έντυπωσια
κά τήν ίστορία τής Μακεδονίας καί, συνεπώς, δλοκλήρου 

του Έλληνισμου. 
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'Επίσκεψη στό 'Άγιο 'Όρος. 
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))Σiiς συμβουλεύω νά μήν φύγετε άπό τήν Μακεδονία 

χωρίς νά έπισκεφθείτε, παράλληλα μέ τήν Βεργ{γα, καί τό 

Δίο. Καί αύτό τό συμβουλεύω σέ δλους τούς 'Έλληνες, 

γιατί, κατά τή γνώμη μου, τό Δίο είναι γιά τή Βόρειο Έλ

λάδα δ, τι είναι περίπου οί Δελφοί γιά τή Νότιο 'Ελλάδα. 

))Κύριοι σύνεδροι καί άγαπητοί συμπατριώτες, 

)) 'Ένα άπό τά χαρακτηριστικά γνωρίσματα τijς φυλfίς 
μας είναι ή άδιάκοπη διά μέσου τών αiώνων άποδημία. Τό 

1/3 περίπου των Έλ~ljνων εύρίσκεται έξω άπό τήν Έλλά
δα. Καί αύτό, γιατί ή φτώχεια, πού ήταν κατά τόν 'Ηρόδο

το ό μόνιμος σύντροφος τfίς 'Ελλάδος, άνάγκαζε τούς 
'Έλληνες άπό τήν άρχαιότητα νά μεταναστεύουν καί νά 

άναζητοfίν τήν τύχη τους σέ δλες τίς ήπείρους. Νά δουλεύ

ουν έκεί σκληρά, κάτω άπό σκληρές συνθήκες καί δχι μό

νο νά προκόβουν οί ίδιοι, άλλά νά βοηθοfίν καί τήν πατρί

δα τους. 
))Παλαιότερα, οί "Ελληνες τfίς διασπορiiς άποτελοfί

σαν γιά τήν φτωχή Έλλάδα δύναμη οiκονομική. Σήμερα, 

χάρις στίς προόδους πού έσημειώσαμε κι έμείς έδώ, άλλά 

προπαντός έσείς, ό άπόδημος 'Ελληνισμός, άποτελοfίν γιά 

τήν Έλλάδα δύναμη πολιτική καί ήθική. Δύναμη δηλαδή 

έθνική. 

))Αύτονόητο, βέβαια, είναι δτι, γιά νά άξιοποιηθεί ή 

δύναμις αύτή, χρειάζεται όμόνοια καί συντονισμός τών 

προσπαθειών δλων τών όργανώσεων τών όμογενών. Καί 

γιά νά τό έπιτύχετε, θά πρέπει έκεί πού βρίσκεσθε νά καλ

λιεργείτε τίς άρετές καί δχι τά έλαττώματα τά δικά μας καί 
iδίως τά πολιτικά. 

))Μέ τήν άριθμητική, τήν οiκονομική, τήν πολιτική 

ύπεροχή, πού διαθέτετε ήδη, ήμπορείτε, aν συνεργάζεσθε 

στενά, νά έξουδετερώσετε δλους έκείνους πού θέλουν νά 
βλάπτουν τήν Έλλάδα. Καί εiδικώτερα έκείνους πού προ

σπαθοfίν νά παραμορφώσουν τήν ίστορία τοfί τόπου μας. 

))Μέ τή διαβεβαίωση δτι σiiς παρακολουθοfίμε πάντοτε 

μέ άγάπη καί στοργή. Καί μέ τήν εύχή δπως οί δραστηριό

τητές σας στίς καινούργιες σας πατρίδες συνδυάζονται 

πάντοτε μέ τή δημιουργική σας παρουσία στήν 'Ελλάδα, 

κηρύσσω τήν έναρξη τοfί Συνεδρίου τών Παμμακεδονικών 

Ένώσεων Άμερικfίς, Καναδii καί Αύστραλίαρ). 

Στίς 3 Αυγούστου, ό Κ. Καραμανλής θά δεχτεί 
στό Κυβερνείο τούς καθηγητές του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης, Μ. 'Ανδρόνικο, Δ. Παντερμανλή, 

καθώς καί όμάδα άρχαιολόγων, προκειμένου νά ένη
μερωθεί γιά τήν πορεία των άρχαιολογικ&ν άνασκα

φ&ν τής Βεργίνας, του Δίου, τής Πέλλας καί τής Σίν

δου. Στόν πρόεδρο τής Δημοκρατίας άναφέρθηκε δτι 
ή έφαρμογή του προγράμματος γινόταν κανονικά καί 

δτι συνεχώς ερχονταν στό φ&ς νέα εύρήματα, ση

μαντικά τόσον άπό άρχαιολογικής δσο καί άπό έθνι

κής πλευράς. Ό Κ. Καραμανλής ζήτησε άπό τούς 

ύπευθύνους νά προετοιμαστεί ή προβολή έπί διε

θνοuς έπιπέδου τ&ν άρχαιολογικ&ν αυτων χώρων καί 

τ&ν εύρημάτων τους, έν& παράλληλα ένημερώθηκε 

γύρω άπό άρχαιολογικά ζητήματα τής Θράκης καί 

εδειξε ιδιαίτερο ένδιαφέρον γιά τήν έφαρμογή καί 
στήν περιοχή αυτή είδικοϋ προγράμματος άρχαιο

λογικ&ν άνασκαφ&ν. 

Τήν ίδια ήμέρα, ό Κ. Καραμανλής δέχτηκε τόν 

καθηγητή Κ. Βαβοϋσκο, πρόεδρο τής 'Εταιρείας 

Μακεδονικών Σπουδών καί του 'Ιδρύματος Μελετών 

Χερσονήσου του Αϊμου, καθώς καί τό διευθυντή του 

ίδρύματος, καθηγητή Κ. Σβολόπουλο. 'Ο πρόεδρος 

τής Δημοκρατίας ένημερώθηκε γιά τό έπιστημονικό 

καί έκδοτικό εργο τής 'Εταιρείας καί, παράλληλα, 
έξεδήλωσε τό ένεργό ένδιαφέρον του γιά τήν άνέ
γερση ίδιόκτητου κτιρίου του ΙΜΧΑ, έξασφαλίζον

τας τή δωρεάν παραχώρηση άπό τό Δημόσιο οίκοπέ
δου στή νέα παραλία Θεσσαλονίκης, πλάι στή σχολή 

Τυφλών. 

Τό άπόγευμα, ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας έπι

σκέφθηκε τό κτίριο του παλαιου έλληνικου προξε

νείου, τό όποίο προορίζεται νά στεγάσει τό Μουσείο 
του Μακεδονικοί) 'Αγώνα. Κατόπιν, συνοδευόμενος 

άπό τόν Ν. Μάρτη, τόν ύφυπουργό Οίκονομικ&ν, Π. 

Μποκοβό, καί τόν πρύτανη του 'Αριστοτελείου Πα

νεπιστημίου, Γ. Στεργιάδη, έπισκέφθηκε στό Πανό

ραμα, εκταση του Δημοσίου, τής όποίας τήν παρα

χώρηση διεκδικεί τό 'Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, 

προκειμένου νά έπεκτείνει τίς έγκαταστάσεις του. ' Ο 

πρύτανης άνέπτυξε τά σχέδια γιά τή δημιουργία νέας 

Πανεπιστημιουπόλεως καί ζήτησε τή βοήθειά του 

γιά τήν πραγματοποίησή τους. 

Στίς 4 Αυγούστου, ό Κ. Καραμανλής, συνοδευό
μενος άπό τόν ύπουργό Βορείου 'Ελλάδος καί τόν 

ύφυπουργό 'Εξωτερικών, Δ. Βουδούρη, έπισκέφθηκε 

τό "Α γιο 'Όρος, δπου ένημερώθηκε γιά τά προβλή

ματα πού σχετίζονται μέ τά εργα ύποδομής, συντηρή

σεως καί άναστηλώσεως τ&ν μνημείων του . 'Ο πρό

εδρος τής Δημοκρατίας υίοθέτησε τήν <'iποψη τ&ν 

άρμοδίων δτι ή άντιμετώπιση των προβλημάτων αυ

τών έπέβαλε τή δημιουργία έίδικου άποκεντρωμένου 

φορέα· έπεσήμανε, δμως, καί δτι ό φορέας αυτός 

επρεπε νά διαθέτει σημαντικές οίκονομικές δυνατό
τητες καί όργανωτική ευκινησία, πού θά του έπέτρε

παν νά παρακάμπτει τίς χρονοβόρες διαδικασίες καί 

νά άνταποκρίνεται ετσι καλύτερα στήν άποστολή 

του· διαβεβαίωσε, τέλος, τήν ' Ιερά Κοινότητα γιά 

τήν πλήρη συμπαράστασή του καί ύποσχέθηκε νά 

είσηγηθεί στήν Κυβέρνηση τή διάθεση τ&ν άπαραί

τητων πιστώσεων. 'Από τήν πλευρά τους, οί έκπρό

σωποι τής Μοναστικής Πολιτείας έξέφρασαν τίς ευ
χαριστίες τους πρός τόν πρόεδρο τής Δημοκρατίας, 

τονίζοντας δτι τό προσωπικό του ένδιαφέρον καί ή 

άμέριστη συμπαράστασή του δημιουργοuν τίς προϋ
ποθέσεις γιά τήν έπίλυση τ&ν προβλημάτων καί τή 

συνέχιση τής μεγάλης ίστορικής πορείας καί άπα

στολής του 'Αγίου 'Όρους. 

Τό άπόγευμα τής ίδιας ήμέρας, ό πρόεδρος τής 

Δημοκρατίας έπισκέφθηκε τό σπήλαιο τ&ν Πετρα

λώνων. 

Τό πρωί τής έπομένης, έπέστρεψε στήν πρωτεύ-
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ουσα, εσπευσμένα, ϋστερα άπό τήν εκδήλωση μεγά

λων πυρκαγιων σέ διάφορα σημεία τής χώρας καί 

ίδιαίτερα στήν άνατολική 'Αττική. 

5 ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ 1981 

Ευθύς μετά τήν επιστροφή του στήν 'Αθήνα, ό Κ. 

Καραμανλής δέχεται τόν πρωθυπουργό, Γ. Ράλλη, 

καί τόν άντιπρόεδρο τής Κυβερνήσεως, Ε. 'Αβέρωφ, 

οί όποίοι τόν ενημερώνουν γιά τήν εκταση των κα

ταστρεπτικων πυρκαγιων πού εκδηλώθηκαν μέ επί

κεντρο τήν 'Αττική. 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας επεσήμανε δτι, 

εφόσον τό θλιβερό αυτό φαινόμενο εχει πλέον γίνει 

μόνιμο καί προσλαμβάνει κάθε χρόνο ευρύτερες δι

αστάσεις, πρέπει νά όργανωθεί μεθοδικότερα ή aντι
μετώπισή του, νά ενταθεί ή προσπάθεια επισημάν

σεως των αίτιων του, καί, σέ περίπτωση πού διαπι

στωθουν ευθύνες, νά επιβληθουν αυστηρές κυρώσεις. 

Συνέστησε, άκόμη, τήν κατάρτιση καί χρηματοδό

τηση, μέ άπόλυτη προτεραιότητα, είδικου προγράμ

ματος γιά τήν άναδάσωση των καταστραφεισων πε

ριοχων, κατά τή διάρκεια τής προσεχους φυτευτικής 

περιόδου. τέλος, δπως άναφέρθηκε καί σέ άνακοί

νωση τής Προεδρίας τής Δημοκρατίας, ζήτησε άπό 

τήν Κυβέρνηση νά διαβιβάσει τήν ευαρέσκειά του 

πρός τίς 'Ένοπλες Δυνάμεις, τά Σώματα 'Ασφαλείας 

καί τήν Πυροσβεστική 'Υπηρεσία γιά τήν αυτοθυ

σία μέ τήν όποία εκαμαν τό καθήκον τους, άποτρέ

ποντας μεγαλύτερες συμφορές. 

Στή συνέχεια, ό Κ. Καραμανλής επισκέφθηκε τήν 

πληγείσα περιοχή, γιά νά σχηματίσει προσωπική 

γνώμη γιά τήν εκταση τής καταστροφής καί, σχετι

κά, δήλωσε: 

«Εlπα στήν Κυβέρνηση τί πρέπει νά γίνει κατά τήν 

γνώμη μου. Θά ήθελα όμως νά προσθέσω πρώτον, ότι θά 

πρέπει όλοι οι' πολίτες νά συντρέχουν τίς aρχές στήν aντι

μετώπιση αuτών τών καταστάσεων. Καί δεύτερον, ότι θέ

ματα αuτής τής φύσεως, πού παίρνουν σχεδόν lθνικό χα~ 
ρακτήρα, θά πρέπει νά τίθενται lξω aπό πολιτικούς aντα

γωνισμούς». 

11-13 ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ 1981 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας εκδηλώνει τό 
προσωπικό του ενδιαφέρον γιά τήν επίλυση προ

βλημάτων, πού είχαν τεθεί ύπόψη του, κατά τή διάρ

κεια τής επισκέψεώς του στή Θεσσαλονίκη. 

Στίς 11 Αυγούστου, ό Κ. Καραμανλής ενημερώ

νεται, άπό τόν ύφυπουργό Οίκονομικων, Π. Μποκο

βό, καί τόν πρύτανη του 'Αριστοτελείου Πανεπι

στημίου, Γ. Στεργιάδη, γιά τό θέμα τής παραχωρή

σεως στό 'Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο εκτάσεως 

500 στρεμμάτων στό Πανόραμα, καί συνιστά τήν 
επίσπευση τής σχετικής διαδικασίας . Πράγματι, δέ-

κα ήμέρες άργότερα, ό Π . Μποκοβός θά επιδώσει 

στόν Γ. Στεργιάδη, κατά τή διάρκεια είδικής τελετής 

στήν αίθουσα τής Συγκλήτου του 'Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου, κυβερνητική άπόφαση γιά τήν πα

ραχώρηση τής εκτάσεως. 

Στίς 13 Αυγούστου, ό Κ. Καραμανλής προεδρεύει 
σέ σύσκεψη, στό Προεδρικό Μέγαρο, μέ τή συμμε

τοχή των ύπουργων Συντονισμου, Οίκονομικων, 

Πολιτισμου, καί του ύφυπουργου 'Εξωτερικων, κατά 

τήν όποία εξετάζεται ή κατάρτιση είδικου προγράμ
ματος γιά τήν προστασία των μνημείων του "Αθω, 

καθώς καί ή δημιουργία είδικου φορέα πού θά άναλά

βει τήν εκτέλιεσή του. Πράγματι, μέ νομοσχέδιο πού 

θά κατατεθεί στή Βουλή, μετά λίγες ήμέρες, θά ίδρυ

θεί είδικός φορέας, μέ τήν επωνυμία «Κέντρο Διαφυ

λάξεως 'Αγιορείτικης Κληρονομιάς», ό όποίος καί 

επιφορτίζεται μέ τή μέριμνα γιά τήν άναστήλωση 

καί συντήρηση των μνημείων καθώς καί μέ τή δια

μόρφωση προγράμματος εργων ύποδομής. 

Στίς 20 του μηνός, τέλος, θά άνακοινωθεί άπό τό 
ύπουργείο Βορείου 'Ελλ&δος δτι, κατόπιν τής εκδη
λώσεως του ενδιαφέροντος του προέδρου τής Δημο

κρατίας, διατέθηκαν 12 έκατ . δρχ. γιά τήν επέκταση 

του μουσείου του Δίου. 

18 ΑΥΓΟΎΣτΟΥ 1981 

Ό Κ. Καραμανλής δέχεται στό Προεδρικό Μέ

γαρο τόν πρόεδρο τής ΕΔΑ, Η. 'Ηλιου, ό όποίος του 

εκθέτει τίς άπόψεις του γιά τό θέμα τής διεξαγωγής 

των εκλογων. 

Τό ίδιο ζήτημα θά άπασχολήσει τόν πρόεδρο τής 

Δημοκρατίας κατά τίς συναντήσεις του μέ τόν πρω

θυπουργό καί τόν πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τήν έπομέ

νη, καθώς καί μέ τόν πρόεδρο τής Παρατάξεως Κέν

τρου, στίς 21 του μηνός. 

19 Α ΥΓΟΥΣΤΟΥ 1981 

'Εν όψει τής διασκέψεως τής Διεθνους 'Ολυμπι

ακής 'Επιτροπής στό Μπάντεν-Μπάντεν τής Δυτι

κής Γερμανίας, τό Σεπτέμβριο, κατά τή διάρκεια τής 

όποίας πρόκειται νά συζητηθεί ή πρότασή του γιά τό 

μέλλον των 'Ολυμπιακων 'Αγώνων, ό Κ. Καραμαν

λής άπευθύνει στόν πρόεδρο τής ΔΟΕ, Χ.-Α. Σάμα

ρανκ τήν άκόλουθη επιστολή: 

«Κύριε πρόεδρε, 

»'Ε χάρηκα ίδιαίτερα γιατί μiiς δόθηκε ή εvκαιρία 

νά συναντηθούμε, κατά τίς πανηγυρικές έκδηλώσεις 

τής Διεθνοvς 'Ολυμπιακής 'Ακαδημίας καί νά άν

ταλλάξουμε χρήσιμες άπόψεις γιά τό μέλλον τών 

'Ολυμπιακών 'Αγώνων. Ό έποικοδομητικός χαρα

κτήρας τών συζητήσεών μας καί ή προσεχής Σύνο

δος του 'Ολυμπιακού Συνεδρίου μέ όδήγησαν στήν 

άπόφαση νά σiiς άπευθύνω τήν έπιστολή αvτή καί νά 
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διατυπώσω μία άκόμη φορά τή γνώμη μου γιά τό 

μεγάλο αύτό θέμα. 

»Θέλω νά πιστεύω, κύριε πρόεδρε, δτι τά μέλη 

τής ΔΟΕ θά μελετήσουν σοβαρά τήν πρότασή μου 

γιά τήν μόνιμη τέλεση τώιι 'Ολυμπιακών 'Αγώνων 

σέ έντελώς ούδέτερη περιοχή, δπό τήν έποπτεία τής 

ΔΟΕ, κοντά στήν άρχαία 'Ολυμπία. Εlμαι βαθύτατα 

πεπεισμένος δτι μόνο ή πραγματοποίηση τής προτά

σεως αύτής θά μπορουσε νά άποτρέψει τίς νέες κρί

σεις πού άπειλουν τόν 'Ολυμπισμό καί νά έπαναφέ

ρει τό θεσμό στή φυσική του μορφή καί πορεία. 

»Νομίζω δτι ή πρότασή μου συνδυάζει τόσα πλε

ονεκτήματα, ώστε νά μήv εlναι δυνατόν νά άγνοηθεί. 
'Άλλωστε, ή άλήθεια αύτή άναγνωρίσθηκε τόσο άπό 

τή διεθνή κοινή γνώμη, δσο καί άπό τή ΔΟΕ, ή 

όποία συνέστησε, ώς γνωστόν, Εlδική 'Επιτροπή 

γιά τή μελέτη τής προτάσεώς μου. Μελέτη πού άρχι

σε πρό ετους περίπου καί άναμένεται νά όλοκληρω

θεί. 

»Τά έπιχειρήματα πού στηρίζουν τήν πρότασή 

μου εlναι εύρύτερα γνωστά καί δέν νομίζω δτι δπάρ
χει άνάγκη νά τά έπαναλάβω. 'Όπως δέν εlναι άνάγ
κη νά έπιβεβαιώσω καί τήν πολύμορφη κρίση πού 

διέρχεται ό 'Ολυμπισμός, άφου εlναι καθολικά πα

ραδεδεγμένη. 

»Κύριε πρόεδρε, 

»Πιστεύω δτι, άργά η γρήγορα, τήν πρότασή μου 

θά τήν έπιβάλει ή άvάγκη τών πραγμάτων. 'Υπάρχει 

δμως ό κίνδυνος, iiν ό ίστορικός αύτός θεσμός άφεθεί 
στήν τύχη του, νά έκφυλισθεί πλήρως, κατά τή δια

δρομή του χρόνου· καί τότε θά εlναι δύσκολη ή διά

σωσή του. Γιατί ε[ ναι μοιραία ή φθορά πού προκαλεί 

ό χρόνος σέ δλα τά πράγματα του κόσμου, δταν δέν 
άνανεώνονται διά τής άδιάκοπης άναβαπτίσεως στίς 
άρχικές πηγές τους. 

»Θεσμοί, καθεστώτα, άκόμα καί πολιτισμοί πα

ρακμάζουν καί τελικά σβήνουν, δταν τό σημείο καί 

τά αίτια τής παρακμής δέν έπισημαίνονται εγκαιρα 

καί δέν άντιμετωπίζονται μέ ρεαλισμό καί θάρρος. 

»Νομίζω δτι αύτή εlναι ή περίπτωση πού άντιμε

τωπίζει σήμερα ό 'Ολυμπισμός. Οί δισταγμοί πού 

έκδηλώνονται άπό όρισμένους κύκλους, χωρίς νά 
στερουνται καλής πίστεως, όφείλουν προφανώς στή 

συνήθη άπροθυμία τών άνθρώπων νά άπομακρυνθουν 

άπό τήν άνετη πεπατημένη καί νά δποβληθουν στήν 

ένόχληση πού συνεπάγεται ή προσαρμογή σέ νέες 

καταστάσεις. 

»Κύριε πρόεδρε, 

»Μέ τήν εύκαιρία αύτή, θά ηθελα νά έπισημάνω 

καί πάλι δτι, δπως σiiς είναι γνωστό, οί όλυμπιακές 

έγκαταστάσεις τών 'Αθηνών όλοκληρώνονται μέχρι 

τό 1988 καί συνεπώς θά εlναι καί αύτές διαθέσιμες. 
»Θά ηθελα, έπίσης, νά σiiς υπενθυμίσω δτι ή πό

λη τών 'Αθηνών εlναι ετοιμη νά δεχθεί τή μόνιμη 

tδρα τής ΔΟΕ, στήν περίπτωση μεταφοράς της άπό 

τή Αωζάννη. Κaί νομίζω δτι ή μεταφορά τής tδρας 

στήν 'Ελλάδα εlναι ή έλάχιστη ίκανοποίηση πού θά 
μπορουσε νά δώσει ή 'Επιτροπή σας στήν πατρίδα 

του 'Ολυμπισμου. v Αλλωστε, δ πως σiiς διαβεβαίωσα 

καί κατά τίς συζητήσεις πού είχαμε στήν 'Αθήνα, οί 

έλληνικές άρχές εlναι πρόθυμες νά παράσχουν στήν 
περίπτωση αύτή δλες τίς εύκολίες πού θά εκρινε 

άναγκαίες ή ΔΟΕ. 

»Θεωρώ περιττό νά έπαναλάβω, κύριε προέδρε, 
δτι ή πρότασή μου δέν έμπνέεται άπό έθνικιστικούς 

η ώφελιμιστικούς σκοπούς. 'Οφείλεται στήν εύαι

σθησία πού εχει ό έλληνικός λαός γιά τήν τύχη του 
Όλυμπισμου καί στήν έπιθυμία του νά συμβάλει 
στήν έξυγίανση καί τή διάδοσή του. Ή πρότασή 
μου εlναι προσφορά πρός τήν ΔΟΕ πού φέρει τήν 
εύθύνη γιά τό μέλλον τών 'Ολυμπιακών 'Αγώνων. 

Καί σάν τέτοια καί μόνο θά πρέπει νά κριθεί. 

»Παρακαλώ, κύριε πρόεδρε, νά δεχθείτε τούς 

θερμούς χαιρετισμούς μου καί τίς εlλικρινείς εύχές 
μου γιά τήν έπιτυχία του Όλυμπιακου Συνεδρίου 

του Μπάντεν - Μπάvτεν». 

'Ο Πρόεδρος τής ΔΟΕ άπάντησε: 

«Κύριε πρόεδρε τής Δημοκρατίας, 

»Γνωρίζω καλά τό ένδιαφέρον πού έπιδεικνύετε γιά τήν 

καλή πορεία τής 'Ολυμπιακής Κινήσεως καί έξετίμησα 

τήν ευκαιρία πού μου προσφέρατε νά συνομιλήσω μαζί σας 

γιά τό θέμα αuτό κατά τήν τελετή γιά τήν έπέτειο τής Διε

θνοuς 'Ολυμπιακής 'Ακαδημίας. 'Επίσης, ελαβα γνώση 

μέ πολύ μεγάλη προσοχή τής έπιστολής σας. 

»Έπιτρέψατέ μου, κύριε πρόεδρε, νά έπαναβεβαιώσω 

μέ εμφαση δτι ή γενναιόδωρη προσφορά πού είχατε τήν 

καλωσύνη νά κάνετε στήν Διεθνή 'Ολυμπιακή 'Επιτροπή 

θά μελετηθεί καί θά συζητηθεί Ίcατά τρόπο έμπεριστατωμέ

νο κατά τήν 84η Σύνοδό μας στό Μπάντεν-Μπάντεν. Κατά 

τήν Σύνοδο αuτή θά ύποβάλει τήν εκθεσή της ή Ειδική 
'Επιτροπή τής Διεθνοuς 'Ολυμπιακής 'Επιτροπής πού 

προεδρεύεται άπό τόν κ. Γκιραντου. Τότε θά ύποβληθεί καί 

ή σχετική εισήγηση. 

»Πάντως, καί αuτό τό γνωρίζετε, τό θέμα αuτό ένδιαφέ

ρει έξ ίσου καί τά άλλα μέλη τής όλυμπιακής οικογένειας. 
' Γιά τόν λόγο αuτόν, εκρινα σωστό νά ζητήσω τήν γνώμη 

τών διεθνών 'Ομοσπονδιών καί τών έθνικών 'Ολυμπιακών 

'Επιτροπών. Θά εχετε άσφαλώς πληροφορηθεί τά άποτελέ

σματα αuτής τής διαβουλεύσεως. 'Επαναλαμβάνω, πάντως, 

δτι ή τελική άπόφαση έξαρτάται μόνο άπό τήν Διεθνή 

'Ολυμπιακή 'Επιτροπή. 

»Τολμώ νά έλπίζω, κύριε πρόεδρε, δτι θά δεχθείτε νά 

άνακοινωθεί ή έπιστολή σας εiς τά μέλη τής Διεθνοuς 

'Ολυμπιακής 'Επιτροπής, γιατί πιστεύω δτι συνοψίζει κα
τά τέλειο τρόπο τούς ύψηλούς φιλοσοφικούς λόγους, οί 

όποίοι ένέπνευσαν τήν πρότασή σας»34 • 

21 ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ 1981 

'Ο Κ. Καραμανλής συναντήθηκε στό Προεδρικό 
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Μέγαρο μέ τόν ύπουργό 'Εξωτερικών τής Γερμανί

ας, Χ.-Ντ. Γκένσερ . 

24 ΑΥΓΟΎΣτΟΥ 1981 

Σέ συνάντησή του, στό Προεδρικό Μέγαρο, μέ 

τόν πρωθυπουργό, Γ. Ράλλη, ό Κ. Καραμανλής δέχε

ται τήν εiσήγηση τής Κυβερνήσεως γιά τή διάλυση 

τής Βουλής καί τήν έπίσπευση τών γενικών έκλογών 

κατά ενα περίπου μήνα. 

Σχετικά, aνταλλάχθηκαν έπιστολές, μέ aφετηρία 

τήν έπιστολή του πρωθυπουργου: 

«Κύριε πρόεδρε, 

»Σύμφωνα μέ τίς διατάξεις του Συντάγματος καί του 

'Εκλογικου Νόμου, οί προσεχείς εκλογές πρέπει νά διεξα

χθουν τό δεύτερο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου καί συγ

κεκριμένα στίς 20 Δεκεμβρίου. 'Η περίοδος δμως αuτή 
είναι εντελ&ς άκατάλληλη γιά τή διενέργεια εκλογ&ν καί 
γιά λόγους κλιματολογικούς - επειδή σημαντικό μέρος 

τ&ν εκλογέων θά εμποδισθεί νά προσέλθει στίς κάλπες 

- άλλά καί γιατί η σύμπτωσις τ&ν εκλογ&ν μέ τίς γιορτές 

θά πλήξει τήν εμπορική καί οικονομική κίνηση του τόπου, 
πού είναι ίδιαίτερα αυξημένη αuτή τήν εποχή. 
, »Στά άνωτέρω θά πρέπει νά προστεθεί καί τό γεγονός 
δτι η μακρά διάρκεια τfjς προεκλογικής περιόδου θά εχει 

δυσμενείς επιπτώσεις στή λειτουργία τής Πολιτείας καί 

μάλιστα σέ μία στιγμή πού πιεστικά προβλήματα άναμέ

νουν τή λύση τους. 

»Γιά δλους αuτούς τούς λόγους, κύριε πρόεδρε, η Κυ

βέρνηση πιστεύει δτι η προσφυγή στή λαϊκή έτυμηγορία 

πρέπει νά επισπευσθεί καί ώς καταλληλότερο χρόνο θεω

ρεί τήν τρίτη Κυριακή του 'Οκτωβρίου. Στήν περίπτωση 

πού η είσήγηση αuτή γίνει δεκτή, η Κυβέρνηση, γιά νά 

διευκολύνει τήν c'iσκηση τ&ν άρμοδιοτήτων πού σiiς παρέ

χει τό c'iρθρο 38 του Συντάγματος, προτίθεται νά ύποβάλει 
τήν παραίτησή της στίς άρχές Σεπτεμβρίου, όπότε η ημε

ρομηνία τ&ν εκλογ&ν, καλό θά Ί'jταν νά αναγγελθεί άπό 

τώρα, rοστε νά διευκολυνθουν τά κόμματα γιά τήν c'iνετη 

προπαρασκευή του εκλογικου τους άγώνω>. 

'Η aπάντηση του προέδρου τής Δημοκρατίας : 

« Ά γαπητέ κύριε πρωθυπουργέ, 
»Μέ lδιαίτερη προσοχή εμελέτησα τήν εlσήγησή 

σας γιά τή διάλυση τής Βουλής καί τήν προκήρυξη 

εκλογών. 

»Τούς λόγους πού προβάλλετε γιά τήν επίσπευση 

τών εκλογών τούς εκτιμώ, τοσούτφ μάλλον καθ' 

δσον ύποστηρίζονται καί aπό τά άλλα κόμματα καί 

ίδίως aπό τό κόμμα τής aξιωματικής aντιπολιτεύσε
ως. 'Αποδέχομαι, ώς εκ τούτου, τήν είσήγησή σας 

γιά τήν διενέργεια τών εκλογών στίς 18 'Οκτωβρίου. 

»Είναι γνωστόν, εξάλλου, δτι ό πρόεδρος τής 

Δημοκρατίας, aποδεχόμενος κατά τό άρθρο 38 τού 
? 

Συντάγματος, τήν παραίτηση τής Κυβερνήσεως, 

οφείλει νά διορίσει νέα Κυβέρνηση καί νά δώσει σέ 

αύτήν τήν εντολή ή νά διαλύσει aμέσως τήν Βουλή 

καί νά διενεργήσει εκλογές, ή νά εμφανισθεί στήν 

Έθνική Ά ντιπροσωπεία καί νά ζητήσει τήν εμπι
στοσύνη της. 

»'Η επιλογή τής μιάς εκ τών aνωτέρω δύο λύσε

ων είναι στήν διακριτική εξουσία τού προέδρου τής 
Δημοκρατίας. Δεδομένου δμως δτι στήν παρούσα 

περίπτωση aποκλείεται εκ τών πραγμάτων ή δευτέρα 

λύση, πρόθεσή μου είναι νά σάς aναθέσω τήν εντολή 

τού σχηματισμού τής νέας Κυβερνήσεως γιά τήν διά

λυση τής Βουλής καί τήν διενέργεια τών εκλογών, 

τοσούτφ μάλλον καθ, δσον εξακολουθείτε νά έχετε 

τήν δεδηλωμένη εμπιστοσύνη τής Βουλής. 

»Παρακαλώ, ώς εκ τούτου, δπως μού ύποβάλετε 

τήν παραίτηση τής Κυβερνήσεως μέχρι τής 15ης Σε

πτεμβρίου, είς τρόπον ωστε νά διεξαχθούν οί εκλο

γές στίς 18 'Οκτωβρίου καί εντός τής ύπό τού άρ
θρου 41 παραγρ. 3 προβλεπομένης προθεσμίας. 

»Είμαι βέβαιος, κύριε πρωθυπουργέ, δτι οί εκλο
γές θά διεξαχθούν κατά τρόπον πού θά επιβεβαιώσει 
τήν όμαλή λειτουργία τών δημοκρατικών μας θε

σμών. 'Εάν aποφευχθούν, δ πως ελπίζω, οί οξύτητες 
καί οί γνωστές ύπερβολές, οί όποίες, χωρίς νά οΊφε

λούν κανέναν, βλάπτουν τόν τόπο· καί άν διεξαχθούν 

οί εκλογές μέ τήν οφειλόμενη aπό δλες τίς πλευρές 
ύπευθυνότητα, θά καταδειχθεί ή aποτελεσματικότη

τα τών δημοκρατικών μας θεσμών καί ή πολιτική 

ώριμότητα τού λαού μας. 

»Υ Ε χουμε δλοι, κόμματα, τύπος καί λαός, μεγάλη 

καί οδυνηρή πείρα aπό τό παρελθόν. Παλαιό καί πρό

σφατο. Καί γνωρίζουμε συνεπώς τί πρέπει νά κάνου

με καί τί νά aποφεύγουμε γιά νά προστατεύσουμε 

aπό καινούργιες περιπέτειες τήν δημοκρατία, τήν 

aσφάλεια καί τήν πρόοδο τού τόπου μας. 
»Υ Α ν aγνοήσετε τήν πικρή, δ πως είπα, aλλά καί 

πολύτιμη αύτή πείρα, δέν θά έχουμε aσφαλώς τό 
ελαφρυντικό τής πλάνης»35 ο 

26 Α ΥΓΟΥΣτΟΥ 1981 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται σέ ακρόαση τόν 'Έλ

ληνα έπίτροπο στίς Εύρωπαϊκές Κοινότητες, Γ. 

Κοντογεώργη. 

Τήν ίδια ή μέρα, ό Κ. Καραμανλής προεδρεύει σέ 

σύσκεψη, μέ τή συμμετοχή του ύπουργου Πολιτι

σμου, Α. 'Ανδριανόπουλου, τών μελών τής 'Επιτρο

πής 'Ακροπόλεως καί ύπηρεσιακών παραγόντων του 

ύπουργείου Πολιτισμου, κατά τήν όποία ένημερώνε

ται γιά τήν πορεία τών έργασιών στά μνημεία τής 

'Ακροπόλεως καί τό ανασκαφικό εργο στή Μακεδονία. 

'Επίσης, ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας δέχεται, 

παρουσία του ύπουργου Πολιτισμου, τόν πρόεδρο 

καί τό διευθυντή του Εύρωπαϊκου Πολιτιστικου 

Κέντρου Δελφών, Π. Ζέπο καί Α. Παπαδόπουλο, aν

τίστοιχα, μέ τούς όποίους έξετάζει τήν προοπτική 
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αναμορφώσεως του Κέντρου, πού θά αναδείξει καλύ

τερα τόν εύρωπαϊκό του χαρακτήρα. 

27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1981 

Πραγματοποιείται συνάντηση μεταξύ του γενι

κου γραμματέα τfjς Προεδρίας τfjς Δημοκρατίας, πρέ

σβη Π. Μολυβιάτη, καί του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, 
Α. Παπανδρέου. Τό σχετικό σημείωμα του Π. Μολυ
βιάτη αναφέρει: 

«Συναντήθηκα σήμερα το πρωί μέ τόν κ. 'Ανδρέα Πα

πανδρέου, · υστερα aπό δική του πρωτοβουλία, στό σπίτι 

του επί μία περίπου rορα. 

»Τά κυριώτερα θέματα τfίς συζητήσεως Ί']ταν τά έξης: 

»1. Ό κ. Παπανδρέου μου εξέφρασε τήν aνησυχία του 

γιά τήν προσεχή ασκηση του ΝΑΤΟ Display Determina
tion πού θά διεξαχθεί στό Αiγαίο στήν προεκλογική περί
οδο. Φοβiiται συγκεκριμένα δτι θά ύπάρξουν παραβιάσεις 

του εναερίου χώρου μας καί δέν θά ήθελε νά δημιουργηθεί 

τέτοιο θέμα προεκλογικά. "Α ν συμβουν πάντως τέτοια 

επεισόδια, θά φροντίσει νά συνεννοηθεί μέ τήν Κυβέρνη

ση γιά τίς αντιδράσεις μας . 

» ' Απήντησα δτι θά διαβιβάσω τίς απόψεις του πρός τόν 

κύριο πρόεδρο. Προσωπικά, νομίζω δτι ή ματαίωση τfίς 

ασκήσεως είναι αδύνατη καί τό μόνο πού μπορουμε νά 

κάνουμε είναι νά μή . συμμετάσχουμε. Στήν περίπτωση 

δμως αυτή θά πρέπει νά εξετασθεί μήπως ή αποχή μας 

αποβεί πρός δφελος τών Τούρκων. 

»2. 'Ο κ . Παπανδρέου εξέφρασε τήν ενόχλησή του γιά 

τόν διορισμό του κ. Δεληπέτρου ώς αναπληρωτου του γε

νικου διευθυντου τfίς ΕΡΤ. 
»3. 'Ο κ. Παπανδρέου μου εζήτησε νά ενημερώσω τόν 

κύριο πρόεδρο δτι εληξαν όριστικά οί συνεννοήσεις του 
με τόν κύριο Μαυρο, μέ τόν όποίο δέν πρόκειται πλέον νά 

συνεργασθεί προεκλογικά. 'Ο κύριος Μαυρος δέν αποδέ

χεται συμμετοχή του στό ψηφοδέλτιο 'Επικρατείας του 

ΠΑΣΟΚ, τήν όποία του προσφέρει ό κύριος Παπανδρέου 

καί επέμεινε γιά εκλογική σύμπραξη των δύο κομμάτων, 

πρiiγμα πού δέν απεδέχθη τό ΠΑΣΟΚ. Πιθανόν ό κύριος 

Μαυρος νά μήν πολιτευθεί στίς προσεχείς εκλογές, ύπολο

γίζων δτι μπορεί νά παίξει κάποιο ρόλο μετεκλογικά. Πάν
τως, οί προσωπικές σχέσεις του κυρίου Μαύρου μέ τόν 

κύριο Παπανδρέου παραμένουν αριστες. 

»4. 'Ο κ. Παπανδρέου μου είπε νά διαβιβάσω στόν κύ
ριο πρόεδρο δτι αποκλείει όποιαδήποτε συνεργασία του 

κόμματός του μέ τό Κομμουνιστικό κόμμα, γιατί γνωρίζει 

δτι αυτό θά ενοχλοοοε iδιαίτερα τό στρατό. 

»5. Μέ αφορμή τήν τελευταία αυτή διαβεβαίωση του κ . 

Παπανδρέου μπήκαμε στήν συζήτηση γιά τήν πολιτική 

κατάσταση , τίς εκλογικές προοπτικές καί τήν πολιτική του 

ΠΑΣΟΚ. Πάνω στήν συζήτηση αυτή ό κ. Παπανδρέου μου 

είπε τά έξfίς: 
»Δεν αποκλείει τό κόμμα του νά εχει μικρή αυτοδύναμη 

πλειοψηφία, αν δέν ανατραπεί ή σημερινή προοπτική, κα

τά τήν τελευταία έβδομάδα των εκλογών. Γνωρίζει δτι γιά 

τά έλληνικά πράγματα ή μικρή αυτή πλειοψηφία ασφαλώς 

θά του δημιουργήσει δυσκολίες. Θά ηϋχετο νά εξελέγοντο 

10-15 Κεντρώοι βουλευτές, μέ τούς όποίους πρόθυμα θά 

συνεργάζετο (είπε δτι προεκλογικά δέν θά κάνει τίποτα 

πού νά θίξει τό Κέντρο), γιατί μιά τέτοια συνεργασία θά 
καθησύχαζε τό κατεστημένο . Δυστυχώς, δέν βλέπει πιθανό 

νά εκλεγουν τόσοι Κεντρώοι βουλευτές . 

»Παρετήρησα δτι εξ ίσου πιθανό, αν δχι καί πολύ πιθα
νότερο, είναι νά μήν εχει κανένα απολύτως κόμμα αυτοδύ

ναμη πλειοψηφία. 

»Τήν παρατήρηση αυτή ό κ. Παπανδρέου τήν παρεδέ

χθη ώς ρεαλιστική. 

»Τονίζονταςτά δύσκολα οiκονομικά καί αλλα προβλή

ματα, πού θά εχει νά αντιμετωπίσει μετεκλογικά ό τόπος, 

είπα δτι πολύς κόσμος πιστεύει δτι ή καλύτερη λύση γιά 
τόν τόπο θά Ί']ταν ή συνεργασία τών δύο κομμάτων μέ πα

ραμερισμό τών κομματικών τους διαφορών γιά ενα χρονι

κό διάστημα, πρiiγμα πού θά επέτρεπε τήν &.ποτελεσματική 
αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτων. 

»'Ο κ. Παπανδρέου μου είπε δτι δέν εχουν σκεφθεί ετσι 

τό πρiiγμα. 'Εκείνο πού θά μπορουσε ίσως νά γίνει είναι τό 

πρώτο κόμμα, είτε αυτό είναι ή Νέα Δημοκρατία, είτε είναι 

τό ΠΑΣΟΚ, νά ύποστηριχθεί aπό όμάδα βουλευτών του 

δευτέρου κόμματος, χωρίς δμως αυτό νά σημαίνει επ' 

ουδενί λόγω aποστασία, αλλά νά γίνει μέσα στά πλαίσια 

τfίς κομματικής πειθαρχίας. Αυτό δμως, πρόσθεσε, θά 

εξαρτηθεί βέβαια από τό κλίμα πού θά επικρατεί τήν εποχή 

εκείνη. 

»6. Στήν συνέχεια, ή συζήτηση περιεστράφη στήν εξω
τερική πολιτική πού θά ακολουθήσει τό ΠΑΣΟΚ, αν ελθει 

στήν εξουσία αυτοδύναμο. 

>>Του εξέφρασα τήν γνώμη δτι τά κρίσιμα θέματα είναι 

ή ΕΟΚ, τό ΝΑΤΟ καί οί αμερικανικές βάσεις . "Αν στά 

θέματα αυτά τό ΠΑΣΟΚ εφαρμόσει αρνητική πολιτική, θά 

ύπάρχουν aσφαλώς αντιδράσεις aπό τά αλλα κόμματα, τόν 

Τύπο καί iδίως τόν στρατό. Δεδομένου δέ δτι αποδέκτης 

τών αντιδράσεων αυτων θά είναι ό πρόεδρος τfίς Δημοκρα
τίας, θά του είναι πολύ δύσκολο νά τίς αγνοήσει, πρiiγμα 

πού θά δημιουργήσει κρίση στίς σχέσεις του με τόν κύριο 

πρόεδρο. 

»'Ο κ . Παπανδρέου μέ ερώτησε μέ κάποια ενόχληση 

στήν εκφρασή του, αν πιστεύω πραγματικά δτι ό στρατός 

θά αντιδρουσε στήν εξοδό μας aπό τό ΝΑΤΟ. Του είπα δτι 

είμαι πεπεισμένος γι' αυτό. Μου είπε τότε δτι δέν ύπάpχει 
θέμα νά φύγει από τό πολιτικό σκέλος του ΝΑΤΟ, αφου 

σήμερα ύπάρχει διεθνώς τέτοια πολωτική ατμόσφαιρα, 

rοστε καί ό Τσαουσέσκου ξαναστρέφεται πρός τήν Μόσχα. 

'Εκείνο πού τόν απασχολεί είναι τό καθεστώς διοικήσεως 
του Αiγαίου καί αυτό έννοεί δταν λέει δτι θά φέρει στήν 

Βουλή τήν συμφωνία Ρότζερς . Δέν μπορεί νά δεχθεί οϋτε 

τήν χάραξη νέων όρίων διοικήσεως, οϋτε τήν μή uπαρξη 

όρίων διοικήσεως (new boundaries, no boundaries). Οϋτε 
μπορουμε νά εχουμε τίς δυνάμεις μας ένσωματωμένος στό 

ΝΑΤΟ, έφ' δσον αντιμετωπίζουμε τήν aπειλή τfίς Τουρκί

ας. Γιά τά θέματα αυτά, καθώς καί γιά τό θέμα τών βάσεων, 

προτίθεται νά εχει σκληρές διαπραγματεύσεις μέ τούς 

συμμάχους καί τούς 'Αμερικανούς. Θά έξετάσει ακόμα καί 
τήν περίπτωση νά μπεί στό Καταστατικό του ΝΑΤΟ ρήτρα 

πού νά καλύπτει καί ενδοσυμμαχική διένεξη (αυτό τόκου

βέντιασε μέ τόν κ. Κράξι, γιά τόν όποίον πιστεύει δτι σύν
τομα θά αναλάβει τήν πρωθυπουργία στήν 'Ιταλία). Έξη

γ&, μου είπε, σέ δλους τούς συμμάχους, δτι εμείς μέσα στό 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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ΝΑΤΟ εχουμε αυτό τό ειδικό πρόβλημα μέ τήν Τουρκία, 

τό όποίο πρέπει νά βρεί τήν λύση του. 

»Βρήκα τήν ευκαιρία νά τοu πώ δτι αυτό είναι τό πρό

βλημα πού άπασχολεί καί τήν Κυβέρνηση άπό τό 1974, η 
όποία, κατά καιρούς, είχε μελετήσει πολλές πιθανές λύ

σεις. Tou συνέστησα νά προσέξει iδιαιτέρως τό θέμα τής 
άλλαγής τοu Καταστατικοί) τοu ΝΑΤΟ καί νά μήν τό θέτει, 

δημοσία, αν δέν είναι άπόλυτα βέβαιος δτι θά τό επιτύχει . 

Διότι, σέ περίπτωση άποτυχίας, θά βρεθοuμε σέ άκόμα πιό 

μειονεκτική θέση. 

»Tou είπα, τέλος, δτι τυχόν εξοδός μας άπό τό ΝΑΤΟ 
θά εχει σάν φυσική συνέπεια νά μονοπωλήσει η Τουρκία 

καί τήν άλληλεγγύη καί τό όπλοστάσιο τής Δύσεως, ειδι

κώτερα τώρα πού η άμερικανική εξωτερική πολιτική δίνει 

πρωταρχική σημασία στά άμυντικά θέματα. Στήν παρατή

ρηση αυτή κούνησε τό κεφάλι του χωρίς άντίλογο. 

»Μέ διαβεβαίωσε, πάντως, δτι στά θέματα αυτά δέν πρό

κειται νά δημιουργήσει κλονισμούς καί άναστατώσεις, δτι 

θά γίνονται δλα μεθοδικά, δτι θά τηρεί πάντοτε ενήμερο 

τόν κύριο πρόεδρο καί δτι θά ζητά τίς συμβουλές του καί 

τήν συμπαράστασή του, γιατί ξέρει πόσο μετράει τό δνομά 

του στήν Δύση. 

»7. Στήν άρχή τής συζητήσεως του είπα δτι επιθυμία 
του κυρίου προέδρου είναι, τώρα πού μπήκαμε πιά "στήν 
προεκλογική περίοδο νά μήν άναμιχθεί πλέον τό δνομά 

του, οϋτε στόν εκλογικό άγώνα, οϋτε στήν μεθόδευση του 

τρόπου διεξαγωγής τών εκλογών. Τά τελευταία αυτά θέμα

τα θά πρέπει νά τά ρυθμίσει μέ τόν κύριο Ράλλη, πρός τόν 

όποίο εχει ijδη μιλήσει ό κύριος πρόεδρος. 

»Mou είπε νά διαβεβαιώσω τόν κύριο πρόεδρο δτι η 
επιθυμία του αυτή θά γίνει άπόλυτα σεβαστή καί τό δνομά 

του δέν θά άναμιχθεί πλέον, οϋτε θετικά, οϋτε aρνητικά. 

Καί άν ιiκόμα θέλει κάτι aπό τήν Κυβέρνηση, θά τό διαβι

βάσει εμπιστευτικά δι' εμοu εiς τόν κύριο πρόεδρω>36_ 

28 ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ 1981 

'Ο Κ. Καραμανλής εχει, στό Προεδρικό Μέγαρο, 

· φιλική συνάντηση καί συνομιλία μέ τόν πρώην πρω
θυπουργό, Π. Κανελλόπουλο. Στή συνέχεια, ό πρόε

δρος τής Δημοκρατίας δέχτηκε τήν έπίσκεψη του 

κυβερνήτη τής Νέας Ύόρκης, Χ. Κάρεϋ. Μετά τή 

συνάντηση, ό 'Αμερικανός έπίσημος δήλωσε: 

«Κατά τή διάρκεια τής συνομιλίας μου μέ τόν πρόεδρο 

τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας aπηύθυνα πρόσκληση στόν 

κ. Καραμανλή νά επισκεφθεί τή Ν. Ύόρκη. Ή επίσκεψη 

θά πραγματοποιηθεί ανάλογα μέ τίς χρονικές δυνατότητες 
του κ. προέδρου καί όπωσδήποτε μετά τίς εκλογές στήν 

' ·Ελλάδα. Ή ευχή είναι νά βρίσκεται στή Νέα Ύ όρκη 

κατά τήν διάρκεια τών εκεί εορταστικών εκδηλώσεων γιά 

τήν εθνική επέτειο τής 25ης Μαρτίου. 

»'Ο κ. Καραμανλής, ό όποίος εχει επισκεφθεί πολλές 

φορές τίς ΗΠΑ, εδήλωσε δτι θά επικοινωνήσει μέ τήν 

αμερικανική Κυβέρνηση γιά νά τήν πληροφορήσει επί τής 

ημερομηνίας τής επισκέψεώς του. 

» ' Επιθυμώ νά εκφράσω τήν ευχή γιά τήν πραγματοποί

ηση αυτής τής επισκέψεως. Είμαι ό πρώτος κυβερνήτης 

πού θά εχω τήν ευκαιρία νά προσκαλέσω aρχηγό Κράτους. 

Τήν πρόσκληση αυτήν τήν άπηύθυνα, γιατί θαυμάζω τήν 

μεγάλη πρόοδο τής 'Ελλάδος ιiπό πλευράς οικονομίας καί 

βιοτικοu επιπέδου, στήν όποία τόσο συνέβαλε ό κ. Καρα

μανλής. 'Η πρόοδος αυτή είναι ιiνάλογη μέ εκείνη πού 

σημείωσε η Πολιτεία τής Νέας 'Υόρκης aπό τό 1977 μέχρι 
σήμερα. 

»'Η συνομιλία μας διήρκεσε 50 λεπτά καί περιεστράφη 
στό ενεργειακό, τόν πληθωρισμό, τήν ύγεία, τήν παιδεία 

καί τήν προστασία του περιβάλλοντος. 

»Θεωρώ τήν επίσκεψή μου στόν πρόεδρο τής Δημοκρα

τίας ύψίστης σημασίας καί τήν σημαντικότερη άπό δσες 

εχω πραγματοποιήσει στό εξωτερικό ώς κυβερνήτης τής 
Νέας Ύόρκης». 

Ι ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1981 

'Ο Κ. Καραμανλής ένημερώνεται άπό τόν ύφυ

πουργό 'Εξωτερικών, Δ. Βουδούρη, καί τό διοικητή 

του 'Αγίου ~Ορους, Δ. Τσάμη, γιά τήν προσπάθεια 

διασώσεως τ&ν μνημείων του 'Αγίου 'Όρους. Στή 

σχετική άνακοίνωση τονίζεται: 

«Βασικός άξονας τής προσπάθειας αυτής είναι η δημι

ουργία εiδικοu φορέα, πού πρόσφατα είχε ψηφισθεί άπό τή 

Βουλή. Ό φορέας αύτός είναι ΝΠΔΔ μέ εδρα τή Θεσσα

λονίκη, τελεί ύπό τήν εποπτεία τοu ύπουργοu Βορείου 

'Ελλάδος καί όνομάζεται "Κέντρο Διαφυλάξεως 'Αγιο
ρείτικης Κληρονομιάς", μέ κύρια χαρακτηριστικά: l. είναι 
πλήρως aποκεντρωμένος, καί ασκεί κατ' αποκλειστικότη

τα τίς ως τώρα άρμοδιότητες διαφόρων ύπουργείωv- 2. εί
ναι κατ, εξοχήν ευέλικτος, δεδομένου δτι εχει απαλλαγεί 

aπό τίς συνήθεις γραφειοκρατικές διαδικασίες 3. προικο
δοτήθηκε aπό τίς δημόσιες επενδύσεις μέ εφ' άπαξ επιχο

ρήγηση 300 εκατομμυρίων δρχ. Προβλέπεται δέ η κατ' 
ετος χρηματοδότηση τών προγραμμάτων του aπό τίς δημό

σιες επενδύσεις 4. διοικείται aπό 11μελές Διοικητικό 

Συμβούλιο καί τριμελή 'Εκτελεστική 'Επιτροπή, Όργανα 

πού απαρτίζονται ιiπό ειδικούς. 

»Κατά κοινή παραδοχή η άναλαμβανόμενη προσπάθεια 

γιά τή διάσωση του 'Αγίου WΟρους θεωρείται ίστορικής 

σημασίας γιά τή διάσωση καί διαφύλαξη τής μοναδικής 

αυτής εθνικής καί θρησκευτικής κληρονομιάς». 

2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1981 

'Ο Κ. Καραμανλής συναντ<iται καί εχει συνερ

γασία μέ τόν άντιπρόεδρο τής Κυβερνήσεως, Κ. Πα
πακωνσταντίνου. 

Τήν ϊδια ή μέρα, ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας δέ

χεται τό γενικό διευθυντή του ύπουργείου Χωροτα

ξίας, Οίκισμου καί Περιβάλλοντος, Β. Χαρίση, στόν 
όποίο είχε άνατεθεί ή σύνταξη μελέτης γιά τή δια

μόρφωση του ίστορικου χώρου του Σουλίου, μετά 

τήν έπίσκεψη του Κ. Καραμανλή στήν περιοχή. Ή 

μελέτη έγκρίθηκε τήν Ι η Σεπτεμβρίου άπό τό 

'Αρχαιολογικό Συμβούλιο καί προβλέπει κατασκευή 

νέου μνημείου· περίφραξη καί δενδροφύτευση τής 

περιοχής κατασκευή μικρής έκκλησίας δημιουργία 
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μουσείου καί αϊθουσας εκδηλώσεων· άναστήλωση 

τοϋ κτιρίου, δπου οί Σουλιώτες, εν εϊδει Βουλής 

συνέρχονταν ελεύθερα τήν περίοδο τής Τουρκοκρα

τίας, γιά νά άποφασίζουν γιά τά κοινά καί τούς άγώ

νες τους κατασκευή περιπτέρου γιά τήν εξυπηρέ

τηση κατοίκων καί επισκεπτών, μέ μικρό ξενώνα· 

συντήρηση, καθαρισμό καί επισκευή των χαρακτη

ριστικών πηγαδιών τfjς περιοχής, γιά νά εξυπηρετη
θεί καί ή ϋδρευσή της. 

4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1981 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τόν πρωθυπουργό, Γ. 

Ράλλη, άπό τόν όποίο ενημερώνεται γιά τή γενική 

κατάσταση τής χώρας καί ειδικότερα γιά τήν πορεία 

πρός τίς εκλογές. 

Τό άπόγευμα, ό Κ. Καραμανλής άναχωρεί γιά 
ολιγοήμερες διακοπές στή Χαλκιδική. 

10-13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1981 

'Ο Κ. Καραμανλής επισκέπτεται τή Θεσσαλονί

κη, δπου καί κηρύσσει τήν εναρξη τής Διεθνοϋς 

'Εκθέσεως. 

Ειδικότερα, άπηύθυνε τόν άκόλουθο χαιρετισμό, 

μέ τήν ευκαιρία των Εγκαινίων: 

«Ή Διεθνής Τκθεση Θεσσαλονίκης, πού ίδρύθηκε 

πρίν aπό μισό περίπου αiώνα, aπεδείχθη θεσμος πολύτιμος 

γιά τή χώρα μας. Γιατί δίνει συνεχώς τό μέτρο τής προόδου 

πού σημειώνεται στόν τόπο μας καί μfiς παρακινεί νά έν

τείνουμε καί νά μεθοδεύσουμε τίς προσπάθειές μας γιά πε

ραιτέρω πρόοδο. 

»Ή έφετεινή 46η έκδήλωση τής Διεθνους 'Εκθέσεως 

Θεσσαλονίκης, εlναι ή πρώτη μετά τήν πλήρη ένταξη τής 

χώρας μας στίς Εύρωπαϊκές Κοινότητες. Τό γεγονός αύτό 

εlναι iδιαίτερης σημασίας καί γιά τήν Κοινότητα. Γιατί 
μέσω τής 'Ελλάδος, πού aποτελεί σημείο έπαφής τριών 

r}πείρων, προβάλλονται τά οiκονομικά καί έμπορικά ένδι

αφέροντα τών μελών της καί τά τεχνολογικά τους έπιτεύ

γματα. 'Όπως προβάλλονται καί τά Κοινοτικά {δανικά πού 

εlναι ή δημοκρατid, ή έλευθερία καί ό δημοκρατικός συ

ναγωνισμός. 

»'Εξάλλου, σέ στιγμές κρίσεως καί &βεβαιότητος γιά 

τήν παγκόσμια οiκονομία, έκδηλώσεις δπως τής ΔΕΘ, ένι

σχύουν τό πνευμα τής συνεργασίας, διά τής όποίας καί 

μόνον εlναι δυνατόν νά ξεπερασθουν τά προβλήματα πού 

aπασχολουν σήμερα δλους τούς λαούς. 

»Μέ τίς σκέψεις αύτές aπευθύνω έγκάρδιο χαιρετισμό 

πρός τούς έκθέτες, πρός τούς όργανωτές τής 'Εκθέσεως 

καί πρός τόν λαό τής Θεσσαλονίκηρ>. 

Τήν έπομένη, ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας δέ

χτηκε στό Κυβερνείο, παρουσία τοϋ ύπουργοϋ Βο

ρείου 'Ελλάδος, Ν. Μάρτη , καί τοϋ ύφυπουργοϋ 

'Εξωτερικών, Δ. Βουδούρη, τά τακτικά καί τά άνα
πληρωματικά μέλη τοϋ Συμβουλίου τοϋ Κέντρου Δι

αφυλάξεως τής 'Αγορείτικης Κληρονομιiiς. Στή συ-

νέχεια, προήδρευσε τιμητικά στήν πρώτη συνεδρία

ση τοϋ Συμβουλίου. 'Αφοϋ, συγκεκριμένα, ύπο

γράμμισε τήν ίστορική σημασία τής άποφάσεως νά 

συσταθεί τό Κέντρο, τόνισε: 

«Μέ τό &Α γιον ΥΟρος aσχολήθηκα δύο φορές κατά τό 

παρελθόν. Τό 1963, δταν μέ τήν εύκαιρία τής 1000ρίδος του 
'Αγίου ΥΟρους κατήρτισα εiδικό πρόγραμμα γιά τήν διά

σωση τών μνημείων, καί τό 1975, δταν κατ' έντολήν μου 
έγινε lνα καινούργιο πρόγραμμα γιά τόν σκοπό αύτό. 

»Δυστυχώς, τά προγράμματα αύτά, μολονότι ήταν περι

ορισμένης έκτάσεως, aπέδωσαν πενιχρά aποτελέσματα, λό

γω τών γνωστών γραφειοκρατικών δυσχερειών. Αύτός 

aκριβώς ε{ ναι ό λόγος, γιά τόν όποίο aνέλαβα τήν νέα αύτή 

πρωτοβουλία. 

»'Ελπίζω δτι ό πρακτικός τρόπος μέ τόν όποίο αύτή 

τήν φορά aντιμετωπίζεται τό θέμα θά όδηγήσει σέ θετικά 

aποτελέσματα καί θά μfiς έπιτρέψει νά έκπληρώσουμε τό 
θρησκευτικό καί ίστορικό μας χρέος aπέναντι του μοναδι

κου αύτου μνημείου τής Χριστιανοσύνης. Ή Κυβέρνηση 

έδωσε γιά τόν σκοπό αύτό aφθονα χρήματα καί aποφασι

στικές άρμοδιότητες στήν 'Επιτροπή σας. Ή εύθύνη, aλ

λά καί ή τιμή τής aξιοποιήσεώς των, aνήκει σέ tlfiς τούς 
[διους». 

Καί άφοϋ ύπέδειξε τόν τρόπο μέ τό\1 όποίο πρέπει 

νά εργαστεί ή επιτροπή γιά νά εχει τά καλύτερα δυ

νατά άποτελέσματα, κατέληξε: 

«Θά πρέπει νά έργασθείτε μέ μεθοδικότητα, μέ πνευμα 
πρακτικό καί μέ ταχύ ρυθμό;;, 

'Ο Κ. Καραμανλής συνάντησε, άκόμη , τούς κα

θηγητές τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Μ. 

'Ανδρόνικο καί Δ. Παντερμαλή - άπό τούς όποίους 

ενημερώθηκε γιά τήν πρόοδο των άνασκαφικων 

εργασιών τοϋ εiδικοu προγράμματος στό τρίγωνο 

Βεργίνα - Δίο - Πέλλα - καί τήν επιτροπή άρχαιο

λογικώy άνασκαφών τής Θράκης, ή όποία τόν κατα

τόπισε σχετικά μέ τό πρόγραμμα των ερευνών στήν 

άρχαία Μαρώνεια, στά "Αβδηρα καί στό Παγγαίο, 

τό όποίο ενισχύθηκε επίσης, στή συνέχεια, μέ 

κονδύλιο επιπλέον 10 έκατ. 
Στίς 12 Σεπτεμβρίου, ό Κ. Καραμανλής κήρυξε τά 

εγκαίνια τής 46ης 'Εκθέσεως: 

«Παρακολουθώ τήν έξέλιξη τής 'Εκθέσεως αύτής aπό 

τήν ήμέρα τής ίδρύσεώς της. Καί τήν έγκαινιάζω ό ίδιος 

ιiπό τό 1956, μέ έξαίρεση τά 10 χρόνια πού βρέθηκα μακριά 
ιiπό τήν πατρίδα μου: Δέκα χρόνια πού ύπήρξαν όδυνηρά 
τόσο γιά μένα, δσο καί γιά τήν 'Ελλάδα. 

;; Ή πρόοδος πού σημείωσε έκτοτε ή VΕκθεση τής 
Θεσσαλονίκης εlναι πράγματι έντυπωσιακή, δχι μονάχα 
σέ ιiριθμούς, ιiλλά καί σέ ποιότητα. Καί τό σημαντικώτερο 

εlναι δτι ή πρόοδος αύτή ύπήρξε παράλληλη μέ τήν τερά

στια ιiνάπτυξη τής Θεσσαλονίκης, πού μέσα σέ λίγα χρό

νια aλλαξε μορφή καί έγινε ή ώραιότερη καί δυναμικότερη 

πόλις τής 'Ελλάδος. 

;;Πιστεύω δτι, παρά τίς δυσχέρειες πού μαζί μ' δλο τόν 
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κόσμο aντιμετωπίζουμε καί εμείς, ή πρόοδος τής χώρας 

μας, καί συνεπώς καί τής 'Εκθέσεως, θά συνεχισθεί. Καί 

αύτό γιατί ή ένταξή μας στήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα, σέ 
συνδυασμό μέ τήν διεύρυνση τής συνεργασίας μας μέ δλες 

τίς χώρες του κόσμου καί lδιαίτερα μέ τίς aραβικές καί τίς 

βαλκανικές, δημιουργοvν γιά τήν έλληνική οlκονομία 

καινούργιες καί μεγάλες δυνατότητες. 

»Βέβαια, γιά νά aξιοποιήσουμε τίς καινούργιες αύτές 

δυνατότητες, θά χρειασθεί νά εντείνουμε καί νά μεθοδεύ
σουμε τίς προσπάθειές μας καί προπαντός νά επιδείξουμε 

σωφροσύνη. Καί αύτό επιβάλλεται κατά μείζονα λόγο σή

μερα πού ή διεθνής κατάστασις εlναι δχι μόνο aβέβαιη 
aλλά καί επικίνδυνη. Είναι aνάγκη νά καταλάβουμε δτι ή 

γαλήνη, ή aσφάλεια καί ή πρόοδος του τόπου μας θά εξαρ
τηθεί aπό τήν συμπεριφορά τή δική μας. 

»Υ Α ν κάνουμε σφάλματα, δέν ε{ ναι δύσκολο μέσα σ' 

αύτό τό χάος πού επικρατεί στόν κόσμο νά κατολισθήσου

με καί εμείς σέ περιπέτειες ανάλογες μ , αύτές πού βλέπου
με καθημερινά σέ πολλές χώρες καί σ' δλες τίς περιοχές 

τής γής. 

»Γνωρίζω τίς aρετές καί τά ελαττώματα τοv έλληνικοv 

λαοv, γιατί είχα τήν τιμή νά τόν κυβερνήσω επί μακρόν 

χρόνον. Καί γνωρίζω επίσης δτι, δταν aποφασίσει νά 

ενεργοποιήσει τίς aρετές του, ημπορεί νά κάνει θαύματα. 

Καί ή πίστις μου aκριβώς αύτή μέ κάνει αlσιόδοξο γιά τό 

μέλλον. 

»Κηρύσσων τήν έναρξη τών εργασιών τής παρούσης 

'Εκθέσεως, aπευθύνω θερμό ν χαιρετισμό ν πρός τούς εκ

προσώπους τών χωρών πού μετέχουν σέ αύτή ν καί τά συγ

χαρητήριά μου πρός τήν διοίκηση τής 'Εκθέσεως γιά τήν 

άρτια οργάνωσή της». 

15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1981 

'Ο πρωθυπουργός, Γ. Ράλλης, ύποβάλλει στόν 

προέδρο τής Δημοκρατίας τήν παραίτηση τής Κυ

βερνήσεώς του. Ό Κ. Καραμανλής άποδέχτηκε τήν 

παραίτηση καί άνέθεσε στό Γ. Ράλλη τό σχηματισμό 

τής Κυβερνήσεως πού θά διεξαγάγει τίς έκλογές. 

16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1981 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας εχει, στό Προε

δρικό Μέγαρο, συνεργασία μέ τόν ύφυπουργό Προε

δρίας Κυβερνήσεως, Α. Καραμανλή, τόν πρόεδρο 

καί άντιπρόεδρο τής 'Ελληνικής 'Ολυμπιακής 'Επι

τροπής, Γ. 'Αθανασιάδη καί Ν. Νησιώτη, καθώς καί 

τό γενικό γραμματέα, Ν. Φιλάρετο. 

'Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε ένόψει τής 

προσεχους ένάρξεως στό Μπάντεν - Μπάντεν τής 

Δυτικής Γερμανίας τής διασκέψεως τής ΔΟΕ, κατά 

τήν όποία πρόκειται νά συζητηθεί ή πρόταση του Κ. 

Καραμανλή γιά τή μόνιμη τέλεση των 'Ολυμπιακων 

'Αγώνων στήν 'Ελλάδα. 

17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1981 

'Ενώπιον του προέδρου τής Δημοκρατίας γίνεται 

στό Προεδρικό Μέγαρο ή όρκωμοσία τής νέας ύπό 

τό Γ. Ράλλη Κυβερνήσεως, πού θά διενεργήσει τίς 

έκλογές τής 18ης 'Οκτωβρίου. 

Στή νέα Κυβέρνηση μετέχουν δλοι οί ύπουργοί, 

έκτός άπό τό Χ. Στράτο, τό Γ. Σταμάτη καί τό Δ. 

Δαβάκη, οί όποίοι άντικαταστάθηκαν άπό τούς Γ. 

Δασκαλάκη (ύπουργό 'Εσωτερικων), Σ. Ράγκα 

(ύπουργό Δικαιοσύνης) καί Ι. Κατσαδήμα (ύπουργό 

Δ. Τάξεως). Στήν Κυβέρνηση συμμετέχει καί ό δη
μοσιογράφος Γ. 'Αναστασόπουλος, ώς ύφυπουργός 

Τύπου. 

22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1981 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας δέχεται σέ συνερ

γασία τόν πρωθυπουργό. 

Τήν tδια ήμέρα, ό Κ. Καραμανλής, σέ συνάντηση 

μέ τή διοίκηση τής 'Ενώσεως 'Εμπορικων καί Βιο

μηχανικων 'Επιμελητηρίων 'Ελλάδος, έξέφρασε 

τήν ίκανοποίησή του γιά τό νέο αύτό θεσμό, ό όποί

ος, δπως είπε, θά άποδειχθεί ώφέλιμος όχι μόνο γιά 

τίς συγκεκριμένες τάξεις, άλλά καί γιά τή χώρα γενι
κότερα. Καί τόνισε δτι «γιά νά προκόψει ό τόπος, 

χρειάζεται νά άναπτύξουμε δλοι τό πνεvμα τijς συ

νεργασίας καί τijς μεθοδικότητας, πού θά μaς επιτρέ

ψει νά aξιοποιήσουμε τίς δυνατότητες πού διαθέτει 
σέ μεγάλην έκταση ή χώρα μας». 

Τό tδιο άπόγευμα, ό Κ. Καραμανλής άναχώρησε 

γιά τή Ρόδο, όπου θά παραμείνει, γιά άνάπαυση, μία 

έβδομάδα. 

28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1981 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας δέχτηκε τόν ύπουρ

γό Έσωτερικων, Γ. Δασκαλάκη, ό όποίος τόν ένη

μέρωσε γιά τή διαδικασία τής έπικείμενης διενέργει

ας των έκλογων. 

29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1981 

Στή διάρκεια τής διασκέψεως τής Διεθνους 'Ολυμ

πιακής 'Επιτροπής, στό Μπάντεν - Μπάντεν τής Δ. 
Γερμανίας, συζητείται ή πρόταση του Κ. Καραμανλή 

γιά τή μόνιμη διεξαγωγή των 'Ολυμπιακων 'Αγώνων 

στήν 'Ελλάδα. Σέ άνακοίνωση τής ΔΟΕ σχετικά 

άναφέρεται: 

«Ή Διεθνής 'Ολυμπιακή 'Επιτροπή είναι βαθύτατα ευ

γνώμων, πρός τόν έλληνικό λαό, τήν Κυβέρνησή του καί 

ύπεράνω δλων πρός τόν πρόεδρο τής 'Ελληνικής Δημο

κρατίας κ . Κων . Καραμανλή , πού προσέφεραν μιά περιοχή 

γειτονική τής 'Αρχαίας 'Ολυμπίας, ή όποία θά aπολάμβα

νε aπόλυτης ουδετερότητας, γιά νά χρησιμεύσει ώς τόπος 

μόνιμης τελέσεως των συγχρόνων Όλυμπιακων 'Αγώνων 

ύπό τήν εποπτεία τής Διεθνοuς 'Ολυμπιακής 'Επιτροπής . 

»'Η ΔΟΕ εκφράζει τήν ευγνωμοσύνη της γιά τήν πρό

ταση αυτή, πού aποτελεί aπόδειξη τής aφοσιώσεως στόν 
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'Ολυμπισμό, τής χώρας στήν όποία γεννήθηκαν οί αγωνες 

καί η όποία εγινε στήν 'Αθήνα η εδρα των πρώτων 'Ολυμ

πιακων 'Αγώνων στούς νεώτεpους χρόνους. 

»Οί 'Αγωνες εχουν δοθεί στό Λός 'Άντζελες γιά τό 

1984 καί στή Σεούλ γιά τό 1988. Περισσότερες άπό μία 
ύποψηφιότητες εχουν ήδη διαφανεί γιά τό 1992. 

»'Ελπίζουμε δτι η πόλη πού είχε τά προνόμια νά οργα

νώσει τούς πρώτους 'Ολυμπιακούς 'Αγωνες στούς νεώτε

ρους χρόνους, τό 1896, η 'Αθήνα, θά εκλεγεί γιά τό 1996. 
»VΕτσι, λαμβάνοντας ύπ' δψη τά δεδομένα καί κυρίως 

τήν όμαλή διεξαγωγή των προσεχων 'Ολυμπιάδων, γιά τίς 

όποίες η ΔΟΕ εχει δεσμεύσει τήν έλληνική πρόταση, η 

όποία άποδεικνύεται ύψίστης σπουδαιότητας, θά καταστεί 

δυνατό νά γίνει στό μέλλον τό αντικείμενο περισσότερο 

εμπεριστατωμένης μελέτης, στήν όποία η ΔΟΕ δέν θά πα

ραλείψει νά επιδοθεί». 

Τήν aπόφαση αuτή θά γνωστοποιήσει πρός τόν 

Κ . Καραμανλή μέ έπιστολή του, ό Χ.-Α. Σάμαρανκ, 

στίς 15 'Οκτωβρίου. 

I ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1981 

'Ο Κ. Καραμανλής έπισκέπτεται τήν 'Ακρόπολη 

γιά νά ένημερωθεί σχετικά μέ τή διαμόρφωση του 

χώρου πού περιβάλλει τόν 'Ιερό Βράχο. 'Ανακοίνω

ση του ύπουργείου Πολιτισμοu αναφέρει: 

«'Η διαμόρφωση τής περιοχής εντάσσεται σέ εiδικό 

πρόγραμμα, η εκτέλεση του όποίου θά πραγματοποιηθεί 

παράλληλα μέ τίς εργασίες πού ήδη γίνονται γιά τή διά

σωση των μνημείων τής 'Ακροπόλεως. 

»Στό εiδικό αύτό πρόγραμμα περιλαμβάνονται ό λόφος 

τής Πνύκας- πού θά αποτελέσει τή βάση τής δλης δια

μορφώσεως - ό λόφος του Φιλοππάπου, ό λόφος του 

'Αστεροσκοπείου καί τό αλσύλλιο του 'Α ρε ίου Πάγου. 

»Στούς χώρους αύτούς θά αρχίσει εντός των ημερων η 

εκτέλεση εργων γιά τή συντήρηση καί ενίσχυση του πρα

σίνου, τήν κατασκευή δικτύου ύδρεύσεως, τή δημιουργία 

ζωνων αντιπυρικής προστασίας, τήν περίφραξη του δλου 

χώρου κ.λ.π.». 

6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1981 

'Ο Κ. Καραμανλής, μόλις πληροφορήθηκε τή 

δολοφονία του Άνουάρ &λ Σαντάτ, εκαμε τήν ακό

λουθη δήλωση: 

«Ν Εκφράζω τή λύπη μου καί τόν άποτροπιασμό μου γιά 

τήν aνανδρη δολοφονία τοϊί προέδρου Σαντάτ. 

»'Ανεξάρτητα άπό τόν τρόπο μέ τόν όποίο ήμπορεί κα

νείς νά κρίνει τήν πολιτική του, εlναι ύποχρεωμένος νά 
δεχθεί δτι ό δολοφονηθείς πρόεδρος εlχε θάρρος πολιτικό 

καί άγάπη γιά τήν πατρίδα του. 

· »Εύχομαι ό θάνατός του νά μήν διαταράξει τή γαλήνη 
τοϊί φίλου αiγυπτιακοϊί λαοϊί καί νά μήν επιδεινώσει τήν 

κατάσταση στήν Μέση Ά νατολή». 

Στίς 9 'Οκτωβρίου, ό 'Έλληνας πρόεδρος θά με
ταβεί στήν αιγυπτιακή πρεσβεία καί θά ύπογράψει 

στό βιβλίο συλλυπητηρίων. Παράλληλα, ανακοινώ

θηκε δτι στήν κηδεία του έκλιπόντος, τόν Κ. Καρα

μανλή θά έκπροσωπήσει ό πρώην πρόεδρος τής Δη

μοκρατίας, Κ. Τσάτσος. 

15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1981 

Μέ τήν εuκαιρία του έορτασμοu τής 'Ημέρας 'Επι

σιτισμοί) τής Παγκοσμίου 'Οργανώσεως Τροφίμων 

καί Γεωργίας, ό Κ. Καραμανλής aπηύθυνε τό ακό

λουθο μήνυμα: 

«Παρά τίς εντυπωσιακές κατακτήσεις τής εποχής μας 

στόν τομέα τοϊί πνεύματος, τής ποιότητος ζωής καί τής 

κοινωνικής προόδου, ένα μεγάλο μέρος τής άvθρωπότητος 

μαστίζεται άκόμη άπό τήν άνέχεια καί τήν πείνα. 

»Τό γεγονός αvτό άποτελεί τό κατ' εξοχήν ήθικό καί 

πολιτικό πρόβλημα τοϊί τέλους τοϊί αiώνα μας. Ή άνθρώ

πινη άλληλεγγύη επιβάλλει νά μή μείνομε &διάφοροι 

μπροστά του. Μπροστά στό δρόμο έκατομμυρίων άνθρώ

πων τοϊί τρίτου, κυρίως, κόσμου, πού ύποσιrίζονται καί 
συχνά διατρέχουν τόν κίνδυνο θανάτου άπό τήν πείνα. Αv

τό, aλλωστε, επιβάλλει, πέραν τής άλληλεγγύης, καί τό 

ίδιο τό συμφέρον τών πλουσίων χωρών, οί όποίες έχουν 

iδιαίτερη εvθύνη γιά τήν άντιμετώπιση τοϊί μεγάλου αvτοϊί 

προβλήματος. Στήν προσπάθειά της νά στρέψει τή σκέψη 

μας στά έκατομμύρια συνανθρώπων πού πάσχουν καί νά ι 

παρακινήσει τήν διεθνή κοινότητα ν' άσχοληθεί μέ τό 

πρόβλημά τους σοβαρά, ή Παγκόσμια 'Οργάνωση Τροφί

μων καί Γεωργίας κήρυξε τή σημερινή μέρα σάν παγκό

σμια μέρα επισιτισμοϊί. Πρός τούς όργανωτάς τής έκδηλώ

σεως άπευθύνω τίς καλλίτερες εvχές μου γιά τήν επιτυχία 

τής προσπαθείας τους, στήν όποία τούς διαβεβαιώ δτι ή 

'Ελλάς θά συμβάλει δσο καί δπως μπορεί». 

18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1981 

Διεξάγονται μέ άπόλυτη ηρεμία οί βουλευτικές 
έκλογές, τά aποτελέσματα των όποίων δίνουν στό 

ΠΑΣΟΚ ποσοστό 48,07% τών ψήφων καί 172 εδρες, 
στή Νέα Δημοκρατία 35,87% καί 115 εδρες καί στό 
ΚΚΕ 10,93% καί 13 εδρες. 

Τά τελικά συγκεντρωτικά aποτελέσματα τών 

έκλογών, δπως θά άνακοινωθοuν aπό τό ύπουργείο 

'Εσωτερικών: 

'Επί 18.478 έκλογικών τμημάτων: 

2.034.496 ΝΔ 

ΠΑΣΟΚ 

ΚΚΕ 

ΕΔΗΚ 

ΚΚΕ (εσ.) 

Κόμμα Φιλελευθέρων 

Κόμμα Προοδευτικων 

ΚΟΔΗΣΟ- ΚΑΕ 

Χριστιανική Δημοκρατία 

Διάφορα κόμματα καί ανεξάρτητοι 

Σύνολο 

2.726.309 
610.302 
22.763 
76.404 
20.645 
95.799 
40.126 

8.638 
23.966 

5.659.448 

35,87% 
48,07% 
10,93% 
0,40% 
1,34% 
0,36% 
1,68% 
0,70% 
0,15% 
0,4% 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΒΟΥΛΕΥτΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 

Άπό τήν προεκλογική έκστρατεία: ό Γ. Ράλλης στήν Κέρκυρα (άνω) 

καί ό Α. Παπανδρέου (κάτω). 

131 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



132 ΑΡΧΗ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ 

'Εξάλλου, τά aποτελέσματα τών έκλογώγ.(γιά τό 
Εύρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εδωσαν στό ΠΑΣΟΚ τό 

40,68% τών ψήφων καί 10 aπό τίς 24 εδρες τοϋ Εύρω
παϊκοϋ Κοινοβουλίου, 32,16% στή ΝΔ καί 8 εδρες, 
12,17% στό ΚΚΕ καί 3 εδρες, ένώ, παράλληλα, aπό 1 
εδρα έξασφάλισαν τό ΚΚΕ έσ., τό ΚΟΔΗΣΟ καί τό 

κόμμα τών Προοδευτικών, μέ ποσοστά 4,76%, 3,93% 
καί 1,96% αντίστοιχα. 

Μόλις άρχισε νά διαμορφώνεται τό έκλογικό aπο

τέλεσμα, ό πρωθυπουργός συνεχάρη τόν Α. Παπαν

δρέου γιά τήν έκλογική του νίκη, καί, στή συνέχεια, 

στό Κέντρο Τύπου, εκαμε τήν ακόλουθη δήλωση: 

«Σέ μιά δημοκρατία, δ λαός άποφασίζει κυριαρχικά, καί 

δ έλληνικός λαός άποφάσισε. 'Η ετυμηγορία του εΙ ναι γιά 

δλους σεβαστή . Δέν πιστεύω δτι ήταν ή καλύτερη επιλογή. 

Ε6χομαι ό λαός νά μή χρειαστεί νά μετανιώσει. Παραδί

δουμε στόν πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ μιάν 'Ελλάδα ισχυρή. 

»Ή ΝΔ καί άπό τή θέση τfjς άντιπολίτευσης πού τήν 

εταξε ή ψfjφος του λαου, θά συνεχίσει νά εκπληρώνει τό 

καθήκον πρός τό εθνος καί τή δημοκρατία». 

· Ο πρόεδρος τοϋ ΠΑΣΟΚ, Α. Παπανδρέου, στίς 

πρώτες δηλώσεις μετά τήν έκλογική του νίκη, μετα

ξύ άλλων τόνισε: 

« ... 'Η άλλαγή είναι δρος γιά τήν επιβίωση του εθνους, 
γιά τήν εuημερία του λαου μας. Καί αισθάνομαι πραγματι

κά ύπερήφανος πού αuτή ή προοπτική γιά τή χώρα μας 

εγκρίθηκε κατά τόσο δυνατό, ίσχυρό καί δημοκρατικό τρό

πο άπό τήν μεγάλη πλειοψηφία του έλληνικου λαου ... 
»Θά προχωρήσουμε μέ σταθερά βήματα, πάντοτε ζη

τώντας τή συναίνεσή σας, τήν πλατειά λαϊκή συναίνεση σέ 

κάθε νέο μέτρο πού θά πάρουμε καί θά κάνουμε τήν άλλαγή 

χειροπιαστή. Ή άλλαγή θά δείξει τό πρόσωπό της, παρά 
πολύ γρήγορα, πολύ <'iμεσα. 

»Θά ijθελα νά τονίσω δτι θά ύπάρξει στενή συνεργασία 

δλων των πολιτειακων παραγόντων. Δέν πρόκειται μέ κανέ

να τρόπο νά όδηγήσουμε τή χώρα σέ δποιαδήποτε περιπέ

τεια. Στόχος μας, πολιτική μας, είναι ή εuημερία του λαου, 

ή εθνική ύπερηφάνεια, καί ή κοινωνική δικαιοσύνη. 

» ... Είμαστε άποφασισμένοι νά εκτελέσουμε τό πρό
γραμμά μας κατά γράμμα. Γιατί μtiς δώσατε αuτό πού ζητού

σαμε. Miiς δώσατε ίσχυρή, αuτοδύναμη πλειοψηφία στή 

Βουλή των Έλλήνων, iliστε νά μπορέσουμε, δίχως διστα

γμούς, δίχως αναστολές, νά προχωρήσουμε στήν πραγμά

τωση του προγράμματός μας. 

»... 'Απόψε γιορτάζουμε τή νίκη των δημοκρατικων 
θεσμων πού καταξιώθηκαν στίς 18 'Οκτωβρίου 1981. Γιορ
τάζουμε τή νίκη τfjς άλλαγfjς. Καί θά 'θελα νά σaς παρα

καλέσω μέσα στή χαρά σας νά μήν ξεχάσετε πώς τό 
ΠΑΣΟΚ είναι Κυβέρνηση δλων των 'Ελλήνων. 'Όλοι μα

ζί εμπρός, γιά τό μεγάλο, άξιόλογο εργο τής οικοδόμησης 

τfjς νέας ·Ελλάδος. ΕUχαριστω καί ξέρετε πώς θά τιμήσω 

τό συμβόλαιο τιμής πού συνήψα τόσα χρόνια μαζί σας». 

'Από τήν πλευρά του, ό γενικός γραμματέας τοϋ 

ΚΚΕ, Χ. Φλωράκης, μεταξύ άλλων έπεσήμανε καί 

τά ακόλουθα: 

«Τό ΚΚΕ αuξάνει τή δύναμή του, συμβάλλει άποφασι
στικά στήν ηττα τής Δεξιaς μέ τήν εκλογική του δύναμη 

καί θά δώσει τήν άποφασιστική του συνεισφορά στήν ύπό

θεση τής παλλαϊκής ένότητας, γιά τήν πραγματική άλλαγή 

στόν τόπο μας». 

Στό πολωτικό aποτέλεσμα τών έκλογών θά &να

φερθεί τό έκτελεστικό γραφείο τοϋ ΚΚΕ έσ., ό πρόε

δρος τfjς ΕΔΗΚ, Ι. Ζίγδης, καθώς καί ό aρχηγός τών 
Προοδευτικών, Σπ. Μαρκεζίνης, ένώ ό Γ. Μαϋρος, 

πού είχε συμπεριληφθεί στό ψηφοδέλτιο έπικρατείας 

τοϋ ΠΑΣΟΚ, θά τονίσει: «Μέ τήν σημερινή έτυμη

γορία τοϋ λαοϋ aρχίζει ενα νέο κεφάλαιο στήν νεώ

τερη ίστορία μας. Τερματίζεται τό μονοκομματικό 

κράτος τfjς Δεξιiiς καί aνοίγει ό δρόμοςγιά τήν aπο
κατάσταση τοϋ δημοκρατικοϋ πολιτεύματος καί τοϋ 

έφοδιασμοϋ τfjς χώρας μέ θεσμούς βασικούς γιά τό 

μέλλον τfjς δημοκρατίας». 

'Αναφερόμενος στό θέμα τοϋ έκλογικοϋ aποτελέ

σματος τοϋ 'Οκτωβρίου 1981, καθώς καί στούς παρά
γοντες πού συνετέλεσαν στή διαμόρφωσή του, ό Κ. 

Καραμανλής, τό Φεβρουάριο τοϋ 1982, θά σημειώ
σει: 

«Μετά τήν εκλογή μου στήν Προεδρία τfjς Δημο

κρατίας καί τό σχηματισμό τfjς Κυβερνήσεως Ράλλη 

προήδρευσα δύο συσκέψεων, στίς όποίες μετέσχον 

δλα τά μέλη τfjς Κυβερνητικfjς Έπιτροπfjς. 

»'Εξετάσαμε τήν γενική κατάσταση τfjς χώρας 
καί χαράξαμε τίς γενικές γραμμές πού θά έπρεπε νά 
ακολουθήσει ή νέα Κυβέρνηση στόν εσωτερικό, τόν 

εξωτερικό καί τόν οiκονομικό τομέα. Δυστυχώς, ή 
Κυβέρνηση παρεξέκλινε καθ' όδόν aπό τίς γραμμές 

αvτές, iδίως στόν οiκονομικό τομέα, μέ aποτέλεσμα 
νά έπιδεινωθεί ή κατάσταση καί νά επιταχυνθεί ή 

φθορά τόσο τfjς Κυβερνήσεως δσο καί του κόμμα

τος. 

»Στή φθορά αvτή συνέβαλε βέβαια καί ό συνεχιζό

μενος aνταγωνισμός μεταξύ Ράλλη καί 'Αβέρωφ γιά 

τήν ήγεσία του κόμματος. Καί αvτό, γιατί ό δεύτερος 

δέν κατόρθωσε νά ξεπεράσει τήν πικρία του aπό τήν 

ήττα πού ύπέστη κατά τήν εκλογή του Μαtου. ·Ο 

aνταγωνισμός αvτός, πού δφείλετο σέ προσωπικά αί

τια καί συνεκαλύπτετο μέ τεχνητές iδεολογικές δια

φοροποιήσεις, έπαιρνε τέτοιες διαστάσεις, ωστε νά 
aπειλεί συνεχώς τό κόμμα μέ διάσπαση. Καί έπρεπε 

νά επεμβαίνω, aλλότε μέ συστάσεις καί άλλοτε μέ 

πιέσεις, γιά νά aποτρέψω τή διάλυσή του. 

»Μέσα στό δυσάρεστο αvτό κλίμα, τό κόμμα εβά

διζε πρός τίς εκλογές πού επρόκειτο νά γίνουν τόν 

Δεκέμβριο του 1981. Ό κ. Ράλλης, προβλέπων επι

δείνωση τfjς οiκονομικfjς καταστάσεως κατά τό φθι

νόπωρο, μέ παρεκάλεσε νά διαλύσω πρόωρα τή Βου

λή καί νά προκηρύξω εκλογές γιά τίς aρχές Σεπτεμ

βρίου. Σ' αvτό δμως εlχε εύλογες aντιρρήσεις ό κ. 
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Παπανδρέου, δεδομiνου δτι δ Αύγουστος δέν προ

σεφέρετο γιά άγώνα έκλογικό. Τελικά, συμφώνησαν 

καί oi δύο γιά τά μέσα 'Οκτωβρίου, μέ τό έπιχείρημα 
δτι ή διεξαγωγή τών έκλογών στίς 20 Δεκεμβρίου θά 
δημιουργοίJσε καί αvτή προβλήματα λόγφ τοίJ χει

μώνας, άλλά καί τών έπικείμενων έορτών. 

»Τυπικά θά μποροίJσα βέβαια νά άρνηθώ τήν πρό

ωρη διάλυση τής Βουλής. Τά κόμματα δμως, έφ' 

δσον ήσαν σύμφωνα σ' αvτή, θά μποροίJσαν νά μοίJ 

τήν έπιβάλουν, άρvούμενα νά δώσουν Κυβέρνηση 

στήν χώρα. 

»Πάντως, ή πρόωρη διάλυση τής Βουλής δημι

ουργοίJσε γιά μένα προβλήματα συνταγματικά. Πέ

ραν τοίJ δτι έπρεπε νά είναι έπαρκώς αίτιολογημένη, 

μοίJ άφαιροίJσε καί τό δικαίωμα νά διαλύσω τή νέα 

Βουλή πρίν περάσει ένας χρόνος. 

» 'Εδώ θά πρέπει νά σημειώσω δ τι τά δύο μεγάλα 
κόμματα μοίJ έπρότειναν νά καλύψουν τό συνταγμα

τικό αvτό κώλυμα μέ κοινή τους δήλωση. 'Απέρριψα 

δμως τήν πρότασή τους γιατί, δπως τούς είπα, δέν 
ήθελα νά δημιουργηθεί έπικίνδυνο προηγούμενο 

έφαρμογής τοίJ Συντάγματος μέ άμφιλεγόμενες έρ

μηνείες. 

»Παρά ταίJτα, καί διότι ήθελα νά διευκολύνω τόν 

κ. Ράλλη, άλλά καί διότι έκρινα άσύμφορη γιά τόν 

τόπο τήν παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, άπε

φάσισα τή διάλυση τijς Βουλής καί τήν προκήρυξη 
έκλογών γιά τίς 18 'Οκτωβρίου. 

»Τήν άπόφασή μου, άλλωστε, νά διαλύσω πρόω

ρα τή Βουλή, ένεθάρρυνε καί ή σκέψις δτι, άν κανένα 

κόμμα δέν συνεκέντρωνε άπόλυτη πλειοψηφία, ή 

άδυναμία διαλύσεως τής Βουλής θά διευκόλυνε ίσως 

τό σχηματισμό συμμαχικής Κυβερνήσεως. Καί αvτή 

θά ήταν άσφαλώς ή καλλίτερη λύση, λαμβανομένου 

ύπ' δ ψι ν δτι ή Νέα Δημοκρατία, καί άν άκόμα έκέρ

διζε τίς έκλογές, θά έδυσκολεύετο νά κυβερνήσει, 
λόγω τών έσωτερικών τριβών της. 

»Κατά τήν προεκλογική περίοδο ή κατάστασις 

ήταν τόσο ρευστή, d5στε νά μήν είναι δυνατόν νά 

κάνει κανένας προβλέψεις άσφαλείς. Γενική πάντως 

ήταν ή έντύπωση δτι κανένα κόμμα δέν θά έξασφάλι

ζε άπόλυτη πλειοψηφία καί δτι δπωσδήποτε ή Νέα 

Δημοκρατία θά προηγείτο τοίJ ΠΑΣΟΚ. 

»Καί αvτή ή προσδοκία ήταν εύλογη γιατί, έκτός 

τοίJ δτι ή διαφορά τijς δυνάμεως τών δύο κομμάτων 

· κατά τίς έκλογές τοίJ 1977 ήταν μεγάλη (25-42), άνεμέ
νετο περαιτέρω ένίσχυσις τής Νέας Δημοκρατίας τό

σον άπό τό διαλελυμένο Κέντρο, δσο καί άπό τήν 

άκρα Δεξιά. 
»Μέ τά δεδομένα αvτά ήταν φυσικό νά άποτελέ

σει έκπληξη τό άποτέλεσμα τής έκλογής. Καί άπετέ

λεσε έκπληξη καί γιά τόν ίδιο τόν κ. Παπανδρέου, 

δπως μοίJ τό δμολόγησε στήν πρώτη συνάντηση πού 

εi'χαμε μετά τίς έκλογές. 

>>Τή μετάδοση τών άποτελεσμάτων τήν παρηκο

λούθησα μέ ζωηρό ένδιαφέρον καί, θά έλεγα, μέ 

άγωνία. Καί ήταν βαθύτατη ή άπογοήτευσή μου άλ

λά καί ή άνησυχία μου, δταν άπό τήν πρώτη στιγμή 

διεπίστωσα τή μεγάλη ύπεροχή τοίJ ΠΑΣΟΚ. Καί ή 

άνησυχία μου αvτή δέν όφείλετο σέ προσωπική ή 

κομματική προκατάληψη κατά τοίJ κόμματος αvτοίJ, 

άλλά στό γεγονός δτι ή πολιτική πού είχε έξαγγείλει 
προεκλογικά άπειλοίJσε νά άνατρέψει δ, τι έκανα έγώ 

έπί 30 χρόνια. 'Ιδιαίτερα στόν έξωτερικό τομέα 
άπειλοίJσε νά έκθέσει τόν τόπο σέ σοβαρούς κινδύ

νους μέ τήν άποχώρησή μας άπό τό ΝΑ ΤΟ, τήν Εv

ρωπαϊκή Κοινότητα καί, γενικώτερα, άπό τή Δύση. 

>>Κάτω άπό τίς συνθήκες αvτές ήτα φυσικό νά δι

αγράφεται δ κίνδυνος τής συγκρούσεώς μου μέ τή 

νέα Κυβέρνηση, δεδομένου δτι ήμουν άποφασισμέ

νος νά άντιδράσω στά πλαίσια τών άρμοδιοτήτων 
μου, έάν ή πολιτική αvτή έτίθετο είς έφαρμογήν. 

>>Βέβαια, oi δυνατότητές μου ήσαν περιορισμέ
νες, άφοίJ τό πρόγραμμα αvτό είχε έγκριθεί άπό τό 

λαό καί άφοίJ δέν μποροίJσα νά διαλύσω τή νέα Βου

λή πρίν περάσει ένας χρόνος. 'Αλλά πρό παντός για

τί είχα χάσει τό άποτελεσματικώτερο δπλο πού διέ

θετα. Νά προκαλέσω δηλαδή διά τής παραιτήσεώς 

μου τή διάλυση τής Βουλής καί τήν προκήρυξη νέων 
έκλογών, κατερχόμενος έν άνάγκrι δ ίδιος στόν 

έκλογικό άγώνα. Καί έχασα τό δπλο αvτό, γιατί ή 

Νέα Δημοκρατία είχε λιγώτερες άπό τίς 121 έδρες 
πού ήταν άπαραίτητες γιά νά παρεμποδιστεί ή έκλο

γή νέου προέδρου άπό τή Βουλή. 

>> ΥΕτσι, τό μόνο μέσο πού μοίJ έμενε ήταν τό δη
μοψήφισμα, πού θά μοίJ έπέτρεπε, άν διαφωνοίJσα μέ 

τήν Κυβέρνηση σέ κρίσιμα έθνικά θέματα, νά τά θέ

σω ύπό τήν κρίση τοίJ λαοίJ. Καί νά δώσω έν συνε

χείg δ ί'διος τή μάχη, δηλώνοντας συγχρόνως δτι, άν 

τήν έχανα, θά παρητούμην άπό πρόεδρος τής Δημο

κρατίας. Καί τό μέσο αvτό ήταν σημαντικό, άν λη

φθεί ύπ' δψιν δτι ή Κυβέρνηση γιά πολλούς λόγους 

θά έδίσταζε νά άναμετρηθεί μαζί μου. 

>>'Ανεξάρτητα δμως άπό δ λα αvτά, έπιθυμία μου 
ήταν νά άποφύγω σύγκρουση μέ τήν Κυβέρνηση. 

Καί όχι μόνο αVτό, άλλά εvχόμουν νά άναθεωρήσει 

τίς προεκλογικές της θέσεις καί νά πολιτευθεί μέ 

σωφροσύνη καί ύπευθυνότητα. Σέ μιά τέτοια περί

πτωση, θά μποροίJσε ίσως νά άποδειχθεί γενικώτερα 

χρήσιμη ή διέλευση τοίJ κόμματος αvτοίJ άπό τήν 

έξουσία. 
»Πέρα δμως άπό δλα αvτά, είχα καί άλλους λό

γους νά άνησυχώ κατά τή στιγμή έκείνη. τέσσερις 

ήμέρες πρό τών έκλογών, δ άρχηγός τοίJ ΓΕΕΘΑ, 

στρατηγός Γκράτσιος, μέ πληροφόρησε δτι oi άρχη
γοί τών 'Επιτελείων είχαν άποφασίσει νά παραιτη
θοίJν σέ περίπτωση νίκης τοίJ ΠΑΣΟΚ. Άπεδοκίμα

σα τήν άπόφασή τους αvτή καί τούς συνέστησα νά 
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παραμείνουν στίς θέσεις τους, όποιο καί aν 1jταν τό 

άποτέλεσμα τής έκλοyής. 

»Παρά ταυτα, καί παρ' όλο ότι μέ είχαν διαβε

βαιώσει ότι θά συμμορφωθουν μέ τίς συστάσεις μου, 

έκρινα άναγκαίο τό βράδυ τής έκλογής νά ένημερω

θώ έκ νέου γιά τίς άντιδράσεις τους. "Ετσι, στίς 9 
περίπου, έκάλεσα τόν κ. Γκράτσια στό τηλέφωνο καί 

τόν έρώτησα γιά τήν κατάσταση πού έπικρατουσε 

στίς 'Ένοπλες Δυνάμεις. 

» 'Ο στρατηγός μου είπε ότι οί άρχηγοί συσκε
φθέντες καί πάλι άπεφάσισαν νά ύποβάλουν τήν 

έπομένη τίς παραιτήσεις των, γιατί δέν ήμπορουσαν 

νά άναλάβουν τήν εύθύνη έναντι τών 'Ενόπλων Δυνά

μεων στήν περίπτωση πού ή Κυβέρνηση θά έθετε σέ 

έφαρμογή τήν πολιτική πού είχε έξαyyείλει προε

κλογικά. 

»'Έκπληκτος γιά τήν άπάντηση αύτή, έζήτησα 

άπό τόν κ. Γκράτσιο νά μεταφέρει στούς συναδέλ

φους του τήν κατηγορηματική μου έντολή νά παρα

μείνουν στίς θέσεις τους. Καί διότι αύτό έπέβαλλε ή 

δημοκρατική τάξις, άλλά καί γιά νά διευκολύνουν 

τούς lδικούς μου χειρισμούς. "Αλλωστε, όπως του 

είπα, ή παραίτησίς τους θά 1jταν άποτελεσματικώτε
ρη aν έγένετο σάν διαμαρτυρία στήν περίπτωση πού 

ή Κυβέρνηση θά έπαιρνε μέτρα πού θά έξέθεταν τή 

χώρα σέ κινδύνους ή θά διετάρασσαν τήν τάξη στίς 
"Ενοπλες Δυνάμεις. Καί όταν ό στρατηγός μου είπε 
ότι οί άρχηγοί πίστευαν ότι- λόγοι φιλοτιμίας τούς 

ύποχρεώνουν νά παραιτηθουν, του άπήντησα ότι τό

τε θά έπρεπε νά παραιτηθώ καί έγώ, άφου έχω περισ

σότερους λόγους φιλοτιμίας άπό τούς ίδιους. 'Ο κ. 

Γκράτσιος, άφου έπεκοινώνησε καί πάλι μέ τούς συ

ναδέλφους του, μέ διαβεβαίωσε ότι έξετίμησαν τίς 
συστάσεις μου καί ότι άπεφάσισαν νά συμμορφω

θουν μέ τίς έντολές μου. 'Εδώ θά πρέπει νά προσθέ

σω ότι τήν έπομένη τής έκλογής χρειάσθηκε γιά 

τούς ίδιους λόγους νά άποτρέψω τήν παραίτηση καί 

τών άρχηγών τών Σωμάτων 'Ασφαλείας. 

»Ή ιΟρα έκείνη 1jταν μία άπό τίς κρισιμώτερες 

. τής σταδιοδρομίας μου. Γιατί, έάν έπραγματοποιείτο 
παραίτησις τών άρχηγών, πρώτον, θά μπορουσαν νά 

έκδηλωθουν κλιμακωτές καί άνεξέλεγκτες άντιδρά

σεις στούς κόλπους τών 'Ενόπλων Δυνάμεων καί, 

δεύτερον, θά έδημιουργείτο διεθνώς ή έντύπωσις ότι 

ή δημοκρατία στήν 'Ελλάδα 1jταν άκόμα έπισφαλής. 

»Πιστεύω ότι μία άπό τίς σημαντικώτερες ύπηρε

σίες πού προσέφερα στήν 'Ελληνική Δημοκρατία 

είναι ότι έξασφάλισα τήν όμαλή μεταβίβαση τής 
έξουσίας κατά τήν κρίσιμη έκείνη έκλογή του 

Όκτωβρίου του 1981. Καί 1jταν κρίσιμη γιατί, όπως 
είπα καί παραπάνω, άνελάμβανε τήν έξουσία &να 

κόμμα σχεδόν έπαναστατικό, άποφασισμένο νά έφαρ

μόσει μία πολιτική πού έβγαινε άπό τά πλαίσια τής 

παραδοσιακής έθνικής μας πολιτικής. 

>Πήν έπομένη τής έκλογής, ό κ. Ράλλης μου ύπέ

βαλε τήν παραίτηση τής Κυβερνήσεως. Στή συνέ

χεια, έκάλεσα τόν κ. Παπανδρέου καί του άνέθεσα τό 

σχηματισμό τής νέας Κυβερνήσεως. 

» Άφου τόν συνεχάρην καί του εύχήθηκα έπιτυ
χία, έπωφελήθην τής εύκαιρίας γιά νά έπιστήσω τήν 

προσοχή του έπί τής πολιτικής πού θά άκολουθουσε 

στόν έξωτερικό καί άμυντικό τομέα. Γιατί, όπως του 
είπα, στά θέματα πού άνάγονται στούς τομείς αύτούς 
έχομε έκ διαμέτρου άντίθετες άπόψεις καί ήμπορεί έξ 
αlτίας των νά έρθουμε σέ ρήξη. ·Ο κ. Παπανδρέου μέ 
καθησύχασε καί μου ύπεσχέθη ότι στά θέματα αύτά 

δέν θά ένεργεί χωρίς νά συνεννοείται μαζί μου. Καί 
αύτό γιατί έπίστευε ότι ένδεχόμενη ρήξη μεταξύ μας 

θά 1jταν συμφορά γιά τό έθνος. Καί γιά νά έπιβεβαι

ώσει τήν πρόθεσή του αύτή έζήτησε τή γνώμη μου 

γιά τά πρόσωπα πού θά άνελάμβαναν τά ύπουργεία 

'Εξωτερικών, 'Αμύνης καί 'Ασφαλείας. 

»Πρέπει νά πώ ότι στούς τομείς αύτούς ό πρωθυ

πουργός πολιτεύθηκε μέ μετριοπάθεια, σέ σχέση μέ 

τίς προεκλογικές του θέσεις. Γιατί καί στή Δύση πα

ραμείναμε παρά τίς θεαματικές, γιά λόγους έσωτερι

κούς, διαφωνίες του μέ τούς συμμάχους μας καί τίς 

μεταβολές στήν ήγε σία τών 'Ενόπλων Δυνάμεων τίς 

κάναμε άπό συμφώνου. Καί οί τελευταίες αύτές θά 

1jσαν άσφαλώς καλλίτερες, έάν ό στρατηγός Καρα
γιάννης, πού έπρότεινα γιά άρχηγό του ΓΕΕΘΑ, δέν 

άνέτρεπε διά τής άρνήσεώς του τό σχήμα πού είχα 

παρασκευάσει καί είχε άποδεχθεί ό πρωθυπουργός. 

»'Αλλά καί στή συνέχεια ή συνεργασία μου μέ 

τόν πρωθυπουργό ύπήρξε όμαλή. 'Ο κ. Παπανδρέου 
προσήρχετο στίς συναντήσεις μας μέ σεβασμό, 

aκουε μέ προσοχή τίς συμβουλές μου πού συνήθως 

άφορουσαν τίς έξωτερικές μας σχέσεις καί μου ζ η του
σε νά τόν διευκολύνω στίς έπαφές του μέ ξένες Κυ
βερνήσεις. Γιατί είχαμε συμφωνήσει μέν ότι θά πα

ραμείνουμε καί στήν ΕΟΚ καί στό ΝΑΤΟ, άλλά 

ήθελε νά διαπραγματευθεί τή βελτίωση τών σχετι

κών συμφωνιών. Καί αύτό τόσο γιά λόγους ούσια

στικούς, όσο καί γιά νά έχει τό έπιχείρημα νά άπαγ

κιστρωθεί άπό τίς άκραίες προεκλογικές του θέσεις. 

'Η προσπάθειά του όμως αύτή, πού έπαιρνε τή μορ

φή άκροβασίας, τόν όδηγουσε σέ συνεχείς άντιφά

σεις, γιατί 1jταν πράγματι δύσκολο νά συμβιβάσει τίς 
παλιές μέ τίς καινούργιες του θέσεις. Πάντως, γιά νά 

βοηθήσω καί αύτόν καί τή χώρα, όπως είχα χρέος 
άπό τή θέση μου, προσπαθουσα άφ ' ένός νά συγκρα
τώ τήν Κυβέρνηση άπό άκρότητες, άφ έτέρου δέ νά 

πείθω τούς συμμάχους νά δείξουν κατανόηση στίς 

προτάσεις του πρωθυπουργου, τίς όποίες καί ύπεστή

ριζα μέ τό δικό μου τρόπο. 

»Καί 1jταν άνάγκη νά καθησυχάσω τούς συμμά

χους καί συνεταίρους μας, δεδομένου ότι είχα πλη

ροφορίες ότι 1jταν άποφασισμένοι νά άντιμετωπί-
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σουν άρνητικά τή νέα Κυβέρνηση, λόγφ τής έντόνου 

άντιδυτικής πολιτικής της. Καί μπορούσαν άσφαλώς 

νά μάς δημιουργήσουν δραματικά άδιέξοδα, είτε μέ 

τό δίλημμα "μέσα ή έξω" είτε μέ τήν ένθάρρυνση 

έπικίνδυνων τουρκικών προκλήσεων. Στήν προσπά

θειά μου αvτή, άφοίJ καθησύχασα τή Συμμαχία καί 

τήν Κοινότητα, μέσω τών κ. κ. Αούνς καί Τόρν, έξα
σφάλισα καί τή συνάντηση του πρωθυπουργού μέ 

τόν καγκελλάριο τής Γερμανίας κ. Σμίτ καί τόν 

ύπουργό τών 'Εξωτερικών τής 'Αμερικής κ. Χαίηγκ. 

(λεπτομέρειες γιά όλα αvτά έκτίθενται στά πρακτικά 

τών συνομιλιών πού είχαμε κατά καιρούς έγώ καί ό 

κ. Μολυβιάτης μέ τόν πρωθυπουργό. Πρακτικά, τά 

όποία έθεώρησα χρήσιμο νά κρατώ καί στό μέλλον, 

λόγω τών άμφιβολιών πού εlχα τόσο γιά τή συνέπεια 

τής πολιτικής τής Κυβερνήσεως, όσο καί γιά τήν 

έξέλιξη τών σχέσεών μου μέ τόν πρωθυπουργό). 
»Ή γραμμή πού προσπαθούσα νά έπιβάλω στήν 

Κυβέρνηση ήταν ή σταθεροποίηση τών σχέσεών μας 

μέ τή Δύση, δεδομένου ότι, έκτός τών άλλων, ή 

τουρκική άπειλή δέν μάς άφηνε περιθώρια έπιλογών. 

» Έάν ή Έλλάς άποχωροίJσε άπό τή Δύση θά 
περιήρχετο σέ διεθνή άπομόνωση. Καί θά ένίσχυε 

εiς βάρος της τήν Τουρκία, πού θά μονοπωλούσε τήν 

άλληλεγγύη, τά χρήματα καί τά όπλα τής Συμμαχίας 

καί iδίως τής 'Αμερικής. 

»Καί αvτό ήταν άκριβώς τό δράμα τής 'Ελλάδος 

άλλά καί τό δικό μου κατά τά τελευταία 25 χρόνια. 
'Ότι δηλαδή όφείλαμε νά δίνουμε τή μάχη κατά τής 

Τουρκίας στούς κόλπους τής Συμμαχίας - δεδομέ

νου ότι ήταν άδιανόητη έκτός αvτής- ή όποία όμως 
γιά λόγους στρατηγικού συμφέροντος άκολουθοίJσε 

πολιτική ίσης φιλίας μεταξύ 'Ελλάδος καί Τουρκί

ας. Καί ένίσχυε τήν Τουρκία κατά τρόπο τόσο άψυ

χολόγητο, diστε νά προκαλεί τίς άντιδράσεις του έλ

ληνικοίJ λαοίJ καί νά ένισχύει τό πνείJμα τό άντιδυτι

κό πού έξεμεταλλεύετο έντονα ή πολυκέφαλη Άρι

στερά. Καί τό πνείJμα αvτό τό έπλήρωσα καί έγώ στίς 
1 έκλογές του 1977, έπιμένοντας νά κρατήσω τήν 'Ελ
λάδα - όπως καί τήν έκράτησα - στόν κόσμο τό 

δυτικό. 

»Εlναι γνωστό ότι μέ άφετηρία τό Κυπριακό καί 

έξ αiτίας αvτοίJ, οί διεθνείς σχέσεις τής 'Ελλάδος 
διεταράχθησαν πρός όλες τίς κατευθύνσεις. ΥΗρθαμε 

σέ ρήξη μέ τήν Άγγλία καί τήν Τουρκία καί όδηγη

θήκαμε στή διάλυση του Συμφώνου του Βαλκανικού. 

ΥΗρθαμε σέ μόνιμη άντίθεση μέ όλους τούς συμμά

χους μας καί iδίως μέ τήν Άμερική, .άπό τήν όποία 

έν τούτοις έξαρτώνται καί μόνιμα συμφέροντα τής 
χώρας. 

»Καί ή κατάσταση αvτή έπιδεινώνετο άπό τό γε

γονός ότι ή Κύπρος έκανε τό σφάλμα, μετά τήν άνε

ξαρτησία της νά ένταχθεί στό στρατόπεδο τών 
'Αδεσμεύτων, άντί νά άκολουθήσει, όπως τούς συ-

νεβούλευσα, έξωτερική πολιτική παράλληλη μέ τήν 

πολιτική τής 'Ελλάδος. Γιατί ε{ ναι βέβαιο ότι μέ μία 

τέτοια πολιτική θά έξομαλύναμε τίς σχέσεις μας μέ 
τούς συμμάχους, θά άποκτούσαμε σάν έθνος διπλή 

ψήφο στούς διεθνείς όργανισμούς καί θά άνοίγαμε 
I 

ίσως, σέ κάποια φάση, τό δρόμο γιά τήν 'Ένωση τής 

Κύπρου μέ τήν 'Ελλάδα. 

»Στήν πολιτική τής έξομαλύνσεως τών σχέσεών 
μας μέ τήν Δύση συμφωνούσε καί ό πρωθυπουργός. 

Καί συμφωνούσε καί διότι δέν ήθελε νά έρθει σέ ρή

ξη μαζί μου, άλλά καί διότι εlχε συνειδητοποιήσει 
μετά τίς έκλογές τή σκληρή πραγματικότητα. Παρά 

ταίJτα προέβαινε κατά καιρούς, όπως εlπα, σέ άντι

φατικές ένέργειες πού προκαλούσαν δυσφορία στούς 

κύκλους τών συνεταίρων μας καί δυσχέραιναν τήν 

άσκηση αvτής τής πολιτικής. Δέν παρέλειπα βέβαια 

καί γιά τίς ένέργειες αvτές νά διατυπώνω στόν πρω

θυπουργό τίς έπιφυλάξεις μου. Πς άνεχόμουν όμως 
καί διότι έγνώριζα τίς δυσκολίες πού συναντούσε ό 
πρωθυπουργός στό κόμμα του, άλλά καί γιατί, προ

κειμένου νά περισώσω τό μείζον, έπρεπε νά άνέχομαι 

τό έλασσον. 

»Μολονότι, όπως εlπα καί παραπάνω, εlχα συγ
κεντρώσει τό ένδιαφέρον μου καί τήν έπιρροή μου 

στόν έξωτερικό καί άμυντικό τομέα, δέν παρέλειπα 

νά δίδω στόν πρωθυπουργό τίς συμβουλές μου καί 

γιά θέματα έσωτερικής πολιτικής καί κυρίως γιά μέ

τρα πού έπαιρναν έντονο κομματικό χαρακτήρα καί 

άπειλοίJσαν νά διαταράξουν τό πολιτικό κλίμα τής 

χώρας. Καί στίς περιπτώσεις αvτές ό πρωθυπουργός 

μέ ήκουε μέ προσοχή καί όχι μόνο δέν άντιδροίJσε 

στίς παρατηρήσεις μου, άλλά συμφωνούσε έπί τής 

άνάγκης νά άποφεύγονται οί ύπερβολές πού θά προ

καλούσαν πολιτική όξύτητα. 
))Παρά ταίJτα, μέ τήν άνοχή του, άν όχι μέ έντολές 

του, οί ύπουργοί προέβαιναν σέ πράξεις πού ένίσχυ
αν τήν έντύπωση ότι ή Κυβέρνηση έπεδίωκε νά ύπο

τάξει τό Κράτος στό κόμμα καί προκαλούσαν εύλο

γες άνησυχίες στήν κοινή γνώμη. Καί γιά νά περιο

ρίσω τόν ύπέρμετρο ζήλο τών ύπουργών, τούς καλοv

σα πότε - πότε καί τούς έκανα συστάσεις μετριοπά

θειας, όπως γιά τό νομοσχέδιο περί Διοικήσεως, τοv 

πολιτικού γάμου, τών Σωμάτων Άσφαλείας κ.λ.π. 

Καί μολονότι, παρά τάς ύποσχέσεις των, δέν συνε
μ9.ρφώνοντο πάντοτε μέ τάς συστάσεις μου, δέν 

έκρινα ότι θά ήταν σκόπιμο νά έρθω γιά τά θέματα 

αvτά σέ άντίθεση μέ τήν Κυβέρνηση, τοσούτφ μάλ

λον καθ' όσον ήθελα νά διαφυλάξω τή δυνατότητα 

αvτή γιά τά κρίσιμα έθνικά θέματα τής άμυντικής καί 

έξωτερικής μας πολιτικής. 
)) 'Εδώ θά πρέπει νά τονίσω τή δυσφορία πού μοίJ 

προκαλοvσε ή προσπάθεια τijς Κυβερνήσεως, καί 

iδίως του κυβερνητικοv τύπου, νά δημιουργοvν τήν 

ψευδή έντύπωση ότι γιά όλα αvτά τά μέτρα ή Κυβέρ-
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νηση είχε τή συγκατάθεσή μου. Καί τουτο γιατί ή 

εντύπωση αύτή ήταν φυσικό νά προκαλεί εύλογη πι

ιφία στήν παράταξη, τής όποίας επί τόσα χρόνια 

ήμουν ό aρχηγός καί ή όποία ύφίστατο τίς συνέπειες 

τών μέτρων αύτών. Καί ή δυσφορία μου αύτή ενετεί

νετο καί aπό τό γεγονός δτι ή Κυβέρνηση, επικρί

νουσα συνεχώς τίς Κυβερνήσεις του παρελθόντος, 

έβαλε - έμμεσα καί aθελα ίσως - καί εναντίον τής 

iδικής μου πολιτικής. ΝΟφειλα δμως νά aντιπαρέρ

χομαι τίς προκλήσεις αύτές καί διότι ήταν μέσα στή 

φύση τών πραγμάτων, aλλά καί διότι ήθελα νά βοη

θήσω τήν Κυβέρνηση νά μπεί σταδιακά στό σωστό 

δρόμο. 

»Γιά τό aποτέλεσμα τής εκλογής τής 18ης 'Οκτω

βρίου εδόθησαν διάφορες έρμηνείες. 

)) Ν Αλλοι τό aπέδιδαν στή φθορά τής Νέας Δημο
κρατίας καί στήν ανεπάρκεια του aρχηγου της. Καί 

είναι μέν aληθές δτι ή Νέα Δημοκρατία, ϋστερα aπό 
έπταετή παραμονή στήν εξουσία καί τίς εσωκομμα
τικές τριβές της, είχε ύποστεί σημαντική φθορά. 
'Όπως είναι aληθές δτι ό κ. Ράλλης, παρά τίς φιλό

τιμες προσπάθειές του, δέν κατόρθωνε νά εξουδετε

ρώσει τή δημαγωγία τών aντιπάλων του. Ή ενίσχυ-

σις δμως του κόμματος aπό δυνάμεις του Κέντρου 

καί τής aκρας Δεξιάς πού εύλόγως aνεμένοντο, σέ 

συνδυασμό μέ τίς aνησυχίες πού έπρεπε νά προκαλεί 

ή πολιτική του ΠΑΣΟΚ, ήταν aρκετές γιά νά εξου

δετερώσουν αύτά τά μειονεκτήματα. 

)) Ν Αλλοι πάλι τό aπέδιδαν στίς δημαγωγικές ύπο
σχέσεις του κ. Παπανδρέου καί στή γοητεία πού 

aσκουσε τό σύνθημα τής aλλαγής. Καί προσέθεταν 

σ' ' αύτά: Πρώτον, τό γεγονός δτι ή δική μου παρου

σία στήν Προεδρία τής Δημοκρατίας aποτελουσε 

γιά πολλούς aφελείς εγγύηση κατά τών κινδύνων πού 

συνεπήγετο ή πολιτική του ΠΑΣΟΚ, καί δεύτερον, 

τήν παραπλανητική εντύπωση πού καλλιεργουσε 

εναντίον μου ή aκρα Δεξιά, ενισχυμένη καί aπό τόν 

φιλικό πρός τό ΠΑΣΟΚ τύπο, δτι δήθεν τό ενδεχό

μενο τής επικρατήσεως του ΠΑΣΟΚ δχι μόνο δέν μέ 

ενοχλουσε, aλλά τό aντιμετώπιζα ί'σως καί μέ συμπά

θεια. τίς παράλογες αύτές εντυπώσεις, πού aντι

στρατεύονταν aκόμα καί στήν κοινή λογική, προσε

πάθησα εμμέσως νά τίς διαλύσω μέ επανειλημμένες 

δημόσιες δηλώσεις μου, τίς όποίες δμως δέν aξιο

ποιουσε, δπως δφειλε, ό τύπος τής Νέας Δημοκρα

τίας»37. 
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Οί έκλογές του 'Οκτωβρίου 1981 άνέδειξαν, γιά πρώτη φορά άπό τό 1974, μιά κοινοβουλετικά 
πανίσχυρη Κυβέρνηση, άπό πολιτικό χώρο διάφορο άπό αύτόν του προέδρου τής Δημοκρατίας, ό όποίος, 
προσωπικά, έξακολούθησε νά διαθέτει έξαιρετικά εύρύ λαϊκό ερεισμα. 

Χωρίς νά χρησιμοποιήσει, οϋτε μιά φορά, τίς λεγόμενες ύπερεξουσίες του, ό Κ. Καραμανλής θά 

εύγγυηθεί τήν όμαλή μεταβίβαση τής έξουσίας στή νέα κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Θά συνδράμει τόν 
πρωθυπουργό στούς διπλωματικούς του χειρισμούς, πού συνέβαλλαν στήν παραμονή τής χώρας στό 

δυτικό κόσμο καί ίδιαίτερα στήν ΕΟΚ, παροτρύνοντας συχνά τούς κορυφαίους Εύρωπαίους πολιτικούς 
νά κατανοήσουν τή στάση τής Κυβερνήσεως rος τό καλοκαίρι του 1983, ή λήξη τής έκκρεμότητας 
σχετικά μέ τό ζήτημα του έλληνικου «μνημονίου», πού, ύποβλήθηκε στήν Κοινότητα, καί ή ύπογραφή 

τής συμφωνίας γιά τίς άμερικανικές βάσεις σηματοδότησαν τήν άπόφαση καί τής Κυβερνήσεως Παπαν

δρέου νά άποδεχτεί τή βασική «στρατηγική» έπιλογή του Κ. Καραμανλή, τήν όργανική ενταξη τής 

χώρας στό δυτικό κόσμο. Στό πεδίο τής έσωτερικής πολιτικής, ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας θά συμβου

λεύσει τήν πλειοψηφία νά άποφύγει ένέργειες πού θά τμαν δυνατό νά δημιουργήσουν έντάσεις, ίδίως 

στούς τομείς τών 'Ενόπλων Δυνάμεων, τής Δικαιοσύνης καί τής Διοικήσεως . τέλος, θά έξακολουθήσει 

νά έκδηλώνει τό ένεργό ένδιαφέρον του γιά τόν πολιτισμό. 

Ή «συγκατοίκηση» μέ τόν Α. Παπανδρέου ϊσως νά μήν ήταν πάντα εϋκολη· άπέδειξε, ώστόσο, τή 
σταθερότητα τής δημοκρατίας στήν 'Ελλάδα, καί έπιβεβαίωσε τήν όρθότητα τών βασικών θεσμικών 

έπιλογών του Κ. Καραμανλή, δπως αύτές ένσωματώθηκαν στό Σύνταγμα του 1975. 

20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1981 

Ό Κ. Καραμανλfjς συναντfiται μέ τόν πρωθυ

πουργό, Γ. Ράλλη, ό όποίος ύποβάλλει τήν παραίτη

ση τfjς Κυβερνήσεώς του. 

Στή συνέχεια, ό Κ. Καραμανλfjς δέχτηκε τόν πρό

εδρο τοu ΠΑΣΟΚ, Α. Παπανδρέου, στόν όποίο ανέ

θεσε τήν έντολή σχηματισμοί) νέας Κυβερνήσεως: 

«Σήμερα, στίς 11.30' δέχθηκα τόν κ. Ά νδρέα 

Παπανδρέου καί, άφου τόν συνεχάρη ν γιά τήν εκλο

γική του έπιτυχία, του εvχήθηκα νά επιτύχει καί 
στήν άποστολή του γιατί, δπως του εlπα, αvτό εlναι 

τό συμφέρον καί τό δικό του άλλά προπαντός του 

τόπου. 

» Έν συνεχείg, του εlπα δτι, γιά νά επιτύχει, θά 
πρέπει νά άποφύγει μέτρα πού θά μπορουσαν νά 

προκαλέσουν οξύτητα. Γιατί εlναι γνωστό δτι δταν 

ύπάρχει πολιτική οξύτης δέν μπορεί νά γίνει έργο 

δημιουργικό. 

»Μέ εβεβαίωσε δτι άντιλαμβάνεται αvτή τήν άλή

θεια καί δτι θά πολιτευθεί μέ μετριοπάθεια γιά νά 

έχουμε όμαλές πολιτικές εξελίξεις. 
»'Εν συνεχείg, επέστησα τήν προσοχή του στά 

έξής θέματα: 

»Πρώτον: Του εlπα δτι εlναι γνωστό πώς σέ όρι

σμένα κρίσιμα εξωτερικά θέματα οί άπόψεις μας διί

στανται καί θά ήταν χρήσιμο επί τών θεμάτων αvτών 

νά συνεργαζόμεθα πρίν ληφθουν άποφάσεις. Γιατί, 

δπως του εlπα, ύπάρχει σοβαρός κίνδυνος εξαιτίας 
αvτών τών θεμάτων νά έρθομε κάποτε σέ ρήξη. 

»Μου άπήντησε δτι δέν πρέπει νά άνησυχώ καί 

διότι θά χειρισθεί αvτά τά θέματα μέ μεγάλη προσο

χή, άλλά καί διότι πρόθεσίς του είναι νά μήν λαμβά

νει επ' αvτών άποφάσεις πρίν νά τά συζητήσει μαζί 

μου. Γιατί πιστεύει δτι ενδεχόμενη ρήξη μεταξύ μας 

θά εlναι συμφορά γιά τό έθνος. 

»Δεύτερον: Τόν εβεβαίωσα δτι οι' ΥΕνοπλες Δυνά

μεις αvτή τή στιγμή είναι άπαλλαγμένες άπό φατρι

ασμούς καί δτι δέν θά πρέπει νά διαταραχθεί αvτή ή 

κατάσταση. Του εlπα, επίσης, δτι θά πρέπει γιά τό 

συμφέρον του τόπου, άλλά καί τό δικό του, νά φρον-
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τίσει νά έχει τήν έμπιστοσύνη του συνόλου τών • Ενό
πλων Δυνάμεων καί δχι ένδεχομένως μιaς κλίκας 

κομματικής. 

»Στή συνέχεια, τόν έπληροφόρησα δτι τό βράδυ 

τής έκλογής ή ήγεσία τών Ένόπλων Δυνάμεων μου 

διεμήνυσε τήν aπόφασή της νά παραιτηθεζ μέ τό 

έπιχείρημα δτι δέν μπορουσε νά έγγυηθεί τήν ;;ει
θαρχία τών Ένόπλων. Δυνάμεων, στήν περίπτωση 

πού ή νέα Κυβέρνηση θά έθετε σέ έφαρμογή τίς προ

εκλογικές της διακηρύξεις καί Ιδίως έκείνες πού 
έχουν σχέση μέ τήν έσωτερική καί έξωτερική aσφά

λεια τής χώρας. Καί τόν έπληροφόρησα, έπίσης, δτι 

aξίωσα aπό τήν ήγεσία νά παραμείνει στή θέση της 

- πρaγμα πού έγένετο - μέ τή διαβεβαίωση δτι ό 

νέος πρωθυπουργός θά aποφύγει νά κάνει πράγματα 

τά όποία θά έκθέσουν τήν χώρα σέ κινδύνους. 

»'Ο κ. Παπανδρέου έξεπλάγη, μ· εύχαρίστησε 

καί μ • έβεβαίωσε δτι δέν προτίθεται νά διαταράξει 
τήν κατάσταση πού ύπάρχει εlς τό στράτευμα, διότι 

aντιλαμβάνεται δτι αύτό είναι τό συμφέρον καί του 

τόπου καί τό δικό του. Μου είπε μάλιστα δτι έπιθυ

μία του είναι νά διατηρήσω έγώ τήν έμπιστοσύνη 

τών ·Ενόπλων Δυνάμεων, διότι γνωρίζει δτι καί ό 

στρατός, &λλά καί ή κοινή γνώμη, μέ θεωρουν έγγύ

ηση γιά τήν όμαλή έξέλιξη τής έθνικής μας ζωής. 

Μου προσέθεσε μάλιστα δτι γνωρίζει καλώς δτι ή 

παρουσία μου στήν Προεδρία τόν ώφέλησε καί 

έκλογικά, δεδομένου δτι μεγάλο μέρος τών έκλογέων 

τόν έψήφισε μέ τή βεβαιότητα δτι ή παρουσία μου θά 

aπέκλειε τόν κίνδυνο περιπετειών. 

»Του aπήντησα δτι αύτό τό γνωρίζω δ πως γνωρί

ζω δτι ό λαός γιά τόν λόγο &κριβώς αύτό μaς θεωρεί 

συνυπεύθυνους γιά τό μέλλον, πρaγμα πού δέν θά 

πρέπει ό ίδιος νά λησμονεί. 

»·Εν συνεχείg, μου είπε δ τι θά ύπάρξει ίσως θέμα 

γι • αύτούς πού έχουν πολλά χρόνια στήν ήγε σία τών 
• Ενόπλων Δυνάμεων. Του είπα δτι aσφαλώς ύπάρχει 
θέμα &λλά πρέπει αύτό νά γίνει όμαλά μέ τή νόμιμη 

διαδικασία καί κατά τήν περίοδο πού aρχίζουν ο{ 

κρίσεις. Συμφώνησε μαζί μου καί μου είπε δτι καί 

στά θέματα πού &φορουν τίς VΕνοπλες Δυνάμεις θά 

συνεννοείται μαζί μου. 

;; • Εν συνεχεία, μου είπε δτι ξέρει δτι aποδίδω 
Ιδιαίτερη σημασία εlς τά ύπουργεία 'Εξωτερικών καί 
·Εθνικής ·Αμύνης καί γι • αύτό θά ήθελε νά μου πεί 
σέ ποιούς σκέπτεται νά τά έμπιστευθεζ γιά νά του πώ 

κι έγώ τή γνώμη μου. Μέ πληροφόρησε λοιπόν δτι, 

τό μέν ύπουργείο Έθνικής Άμύνης θά τό κρατήσει 

ό ίδιος μέ ύφυπουργούς τόν κ. Δροσογιάννη καί κ. 

Πέτσο, στό δέ ύπουργείο ·Εξωτερικών θά τοποθετή

σει τόν κ. Χαραλαμπόπουλο, μέ ύφυπουργούς τόν κ. 

Παπούλια καί τόν κ. Φωτήλα. 

»Του είπα δτι, μολονότι δέν γνωρίζω καλά τά πρό

σωπα, νομίζω δτι είναι ορθές ο{ έπιλογές του καί του 

έδωσα τήν έντολή νά σχηματίσει δσο τό δυνατόν 

ταχύτερα τήν Κυβέρνησή του. 

»τέλος, μου είπε δτι γνωρίζει δ τι έχω διεθνές κυ

ρος καί προσωπικούς δεσμούς μέ πολλούς ξένους 
ήγέτες καί θά ήθελε νά τόν βοηθήσω γιά νά διαλυθεί 

ή δυσπιστία πού μπορεί νά έχουν aπέναντί του. 

»Πρό τής αναχωρήσεώς του μου είπε δτι θά μου 

στείλει έντός τής έσπέρας πλήρη κατάλογο τών με

λών τής Κυβερνήσεως πού θά σχηματίσει. Προσέθε

σε μάλιστα, δτι, aν έχω νά κάνω παρατηρήσεις, θά τίς 

ήκουε εύχαρίστως. 

»Ή έντύπωσή μου είναι δτι ή πρόθεση του νέου 

πρωθυπουργου είναι νά πολιτευθεί μέ μετριοπάθεια 

καί νά aποφύγει ένέργειες πού θά μπορουσαν νά 

προκαλέσουν αναστατώσεις στόν τόπο. • Ελπίζω δτι 
ή έντύπωσή μου αύτή δέν θά διαψευσθεί aπό τά 

πράγματα. 

»λόγω τής &βεβαιότητας πού μου ένέπνεε ή πολι

τική νοοτροπία, τό πρόγραμμα &λλά καί ή προϊστο

ρία του κ. Παπανδρέου, έκρινα χρήσιμο νά τηρώ 

πρακτικά γιά τίς σημαντικώτερες συνομιλίες πού θά 
είχα μέ τόν νέο πρωθυπουργό;;38 • 

21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1981 

·Ενώπιον του προέδρου της Δημοκρατίας, όρκί

ζεται άπό τόν ·Αρχιεπίσκοπο ·Αθηνών Σεραφείμ ή 

νέα ύπό τόν Α. Παπανδρέου Κυβέρνηση, μέ τήν άκό

λούθη σύνθεση: 
Α. Παπανδρέου, πρόεδρος της Κυβερνήσεως καί 

ύπουργός · Εθνικης ·Αμύνης, Α. Λάζαρης ύπουργός 
Συντονισμοu, Α. Κουτσόγιωργας ύπουργός Προεδρί

ας Κυβερνήσεως, Ι. Χαραλαμπόπουλος ύπουργός 

Έξωτερικών, Ε. Άλεξανδρης ύπουργός Δικαιοσύ
νης, Γ. Γεννηματάς ύπουργός Έσωτερικών, Ε. Βε

ρυβάκης ύπούργός 'Εθνικης Παιδείας καί Θρησκευ

μάτων, Ε. Δρεττάκης ύπουργός οικονομικών, Κ. Ση

μίτης ύπουργός Γεωργίας, Α. (Μελίνα) Μερκούρη 

ύπουργός Πολιτισμοu καί Έπιστημών, Α. Πεπονης 

ύπουργός Βιομηχανίας καί Ένεργείας, Ν. 'Ακριτί

δης ύπουργός 'Εμπορίου, Α. Κακλαμάνης ύπουργός 

Έργασίας, Π. Αύγερινός ύπουργός Κοινωνικών 

'Υπηρεσιών, Α.-Α. Τσοχατζόπουλος ύπουργός Δη

μοσίων 'Έργων, Α. Τρίτσης ύπουργός Οiκισμοu καί 

Περιβάλλοντος, Ε. Γιαννόπουλος ύπουργός Συγκοι

νωνιών, Ι. Σκουλαρίκης ύπουργός Δημοσίας Τάξεως, 
Ε. Γιώτας ύπουργός 'Εμπορικης Ναυτιλίας, Β. 

'Ι ντζές ύπουργός Βορείου 'Ελλάδος, Ε . Κουλουμπης 

ύπουργός "Α ν ευ Χαρτοφυλακίου, Ι. Ποττάκης ύφυ

πουργός Συντονισμοu, Γ. Κατσιφάρας ύφυπουργός 

Προεδρίας Κυβερνήσεως, Δ. Μαρούδας ύφυπουργός 

Προεδρίας Κυβερνήσεως, Κ. Παπούλιας ύφυπουργός 

Έξωτερικών, Α. Φωτήλας ύφυπουργός Έξωτερι

κών, Α. Δροσογιάννης καί Γ. Πέτσος ύφυπουργοί 
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Πρώτη Κυβέρνηση τοD Α. Παπανδρέου. 
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'Εθνικής 'Αμύνης, Γ. Λιάνης καί Π. Μώραλης ύφυ

πουργοί 'Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων, Δ. 

Δημοσθενόπουλος καί Δ. Τσοβόλας ύφυπουργοί Οί

κονομικrον, Γ. Μωρα'fτης καί Κ. 'Αλεξιάδης ύφυ

πουργοί Γεωργίας, Δ. Πιτσιώρης ύφυπουργός Βιο

μηχανίας καί 'Ενεργείας, Μ. Κυπριωτάκη - Περρά
κη καί Σ. (Ρούλα) Κακλαμανάκη - Ρήγου ύφυπουργοί 
Κοινωvικων 'Υπηρεσιών καί Ι. Βαλυράκης ύφυπουρ
γός Συγκοινωνιών. 

24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1981 

'Ο Κ. Καραμανλής συνεργάζεται μέ τόν πρόεδρο 

τής Κυπριακής Δημοκρατίας, Σ. Κυπριανου, ό όποίος 

τόν ενημερώνει γιά τίς τελευταίες εξελίξεις στό 

εθνικό θέμα. 

Κατά τήν παραμονή του στήν 'Αθήνα ό πρόεδρος 

τής Κύπρου συναντήθηκε μέ τόν πρωθυπουργό καί 

τούς άρχηγούς των πολιτικών κομμάτων. Μέ άφορμή 

τήν επίσκεψη Κυπριανου, ό Α. Παπανδρέου σέ δη

λώσεις του ύπογράμμισε τήν άπόλυτη όμοφωνία των 

δύο Κυβερνήσεων γιά τόν περαιτέρω χειρισμό του 

κυπριακου ζητήματος άνακοίνωσε δτι ή ελληνική 

Κυβέρνηση θά διπλασιάσει περίπου τήν οικονομική 

βοήθεια στήν Κύπρο καί δτι προτίθεται νά άνοίξει 
τόν φάκελλο τής Κύπρου· τέλος, άποδέχτηκε πρό

σκληση του Σ. Κυπριανου νά επισκεφθεί έπισήμως 
τήν Κύπρο. 

25-28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1981 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας παρίσταται στόν 

εορτασμό τής επετείου άπό τήν άπελευθέρωση τής 

Θεσσαλονίκης, καθώς καί στόν εορτασμό τής 28ης 

'Οκτωβρίου. 

Παρά τήν παράκληση του Κ. Καραμανλή νά μήν 

του γίνει έπίσημη ύποδοχή, στό άεροδρόμιο τής μα

κεδονικής πρωτεύουσας τόν ύποδέχτηκαν ό ύπουρ

γός Βορείου 'Ελλάδος, Β. 'Ιντζές, ό ύφυπουργός 

'Αμύνης, Γ. Πέτσος, βουλευτές τής πόλεως, ό διοι

κητής του Γ' Σώματος Στρατου, ό άρχηγός τής Χω

ροφυλακής καί ό νομάρχης Θεσσαλονίκης. 

Τήν επομένη, ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας πα

ρακολούθησε τή δοξολογία γιά τήν άπελευθέρωση 
τής πόλεως, στό 'Ιερό Ναό του 'Αγίου Δημητρίου, 

ενω τό άπόγευμα παρέστη στόν πανηγυρικό εορτα

σμό τής επετείου στό 'Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. 

Τό βράδυ τής 27ης 'Οκτωβρίου, ό Κ. Καραμαν

λής παρακάθησε σέ γευμα πού παρέθεσε πρός τιμή 

του ό διοικητής του Γ' Σώματος, άντιστράτηγος Πα

ναγόπουλος, ό όποίος στήν προσφώνησή του άνέφε

ρε, μεταξύ άλλων: 

«Έπ' ευκαιρία τής ενταuθα παρουσίας σας, επιτρέψατέ 

μου νά σaς διαβεβαιώσω, μέ αίσθημα βαθυτάτης ευθύνης, 

δτι τό προσωπικόν του Σώματος Στρατοu, τοu δποίου εχω 

τήν τιμή καί τό προνόμιον νά ήγοuμαι, εχει πλήρη συναί

σθησιν τής ύψηλής αυτοί) aποστολής καί των ύποχρεώσε

ών του καί εργάζεται ακαταπαύστως διά τήν βελτίωσιν τής 

μαχητικής του ίκανότητος, ή όποία θά του επιτρέψει νά 

φανεί aντάξιον των προσδοκιών του εθνους καί των ίστο

ρικών μας παραδόσεων. 

»Κατά τήν αυριανήν παρέλασιν, κύριε πρόεδρε, θά δια

πιστώσετε τήν πειθαρχίαν καί τήν εκπαίδευσιν του Στρα

τοu μας. 

»'Επάνω, δμως, aπό δ λα, είς τά πρόσωπα τών παρελαυ

νόντων, θά διακρίνετε τήν aδάμαστον θέλησίν των νά πρά

ξουν είς τό ακέραιον τό καθήκον των' aπαντώντας δι, ένός 

νέου ΟΧΙ είς οίονδήποτε θέλησει νά επιβουλευθεί τήν 

τιμήν καί τήν ακεραιότητα τής πατρίδος μας. 

»Κύριε πρόεδρε, 

»Ευχαριστών ύμί'iς εκ μέρους δλων των aξιωματικών 

καί δπλιτών του Σώματος Σρατοu, διά τήν τιμήν τής μεταξύ 

ήμών παρουσίας σας, παρακαλώ νά μου επιτρέψετε νά ευ

χηθώ δπως, ύπό τήν πεφωτισμένην ύμών ήγεσίαν, ή πατρίς 

συνεχίσει βαδίζουσα τήν δδόν τής προόδου» . 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας άπάντησε: 

«Στρατηγέ, 

;;Σiiς εvχαριστώ γιά τά καλά σας λόγια. Καί σiiς παρα

καλώ νά βεβαιωθείτε δτι αΙσθάνομαι Ιδιαίτερη χαρά κάθε 

φορά πού μου δίδεται ή ευκαιρία νά επικοινωνήσω μέ τίς 

ΥΕνοπλες Δυνάμεις τής χώρας. Κι αvτό γιατί εκτιμώ βαθύ

τατα τόν aποφασιστικό ρόλο πού διαδραματίζουν στή ζωή 

του έθνους. 

;;Υήν &λήθεια αvτή άλλωστε τήν επιβεβαιώνουν τά με

γάλα ίστορικά γεγονότα πού γιορτάζουμε σήμερα. Ή aπε

λευθέρωση τής Θεσσαλονίκης aπό τόν τουρκικό ζυγό τό 

1912 καί ή ήρωική aπόκρουσις τής φασιστικής εΙσβολής τό 
1940 ύπήρξαν κατ' εξοχήν έργα τών 'Ενόπλων Δυνάμεων. 
'Έργα, πού ελάμπρυναν τήν μακρά ίστορία του έθνους καί 

επιβεβαίωσαν τήν πολεμική aρετή τών 'Ελλήνων. 

;; 'Εκυβέρνησα, στρατηγέ, τόν τόπο αvτό επί μακρόν 
χρόνο καί γνωρίζω καλύτερα aπό όποιονδήποτε άλλον τή 

σημασία πού έχει γιά τήν aσφάλεια καί τήν πρόοδο ένός 

λαου, ή &μυντική θωράκισίς του. Καί δέν μπορώ παρά νά 

αΙσθάνομαι ίκανοποίηση aπό τό γεγονός δτι οί ΥΕνοπλες 

Δυνάμεις τής χώρας, πού βρίσκονται σήμερα σέ ύψηλό 

επίπεδο, μiiς προσφέρουν τήν πολύτιμη αvτή θωράκιση. 

;; 'Απαλλαγμένες aπό τούς πολιτικούς φατριασμούς του 
παρελθόντος καί προσηλωμένες στήν εθνική aποστολή 

τους, &ποτελουν ήδη εγγύηση δχι μόνο γιά τήν aσφάλεια 

τής χώρας, &λλά καί γιά τίς ελευθερίες του έλληνικου 

λα ου. 

;;Καί έχουμε δλοι καθήκον νά τίς προστατεύσουμε aπό 

τυχόν ύπονομεύσεις πού θά μπορουσαν νά διαταράξουν 

τήν όμοψυχία τους καί νά κλονίσουν τήν πίστη τους στήν 

εθνική aποστολή τους. 

;;Καί αvτό επιβάλλεται Ιδιαίτερα σήμερα πού ή διεθνής 

κατάστασις είναι τόσο συγκεχυμένη diστε κανένας λαός νά 

μήν μπορεί νά αΙσθάνεται aσφαλής. Ή δέ &λήθεια αvτή 

Ισχύει κατά μείζονα λόγο γιά τή χώρα μας πού έχει εκκρε

μή κρίσιμα εθνικά θέματα. 
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»Βέβαια, ή aσφάλεια ένός λαοί! δέν εξαρτiiται μονάχα 

aπό τίς 'Ένοπλες Δυνάμεις του. 'Εξαρτiiται aπό τήν συμ

περιφορά τοϊi ίδιου τοϊi λαοί! καί προπαντός τής ήγεσίας 

του πού καλοϊiνται νά χαλυβδώσουν τό εσωτερικό μέτωπο 

τfίς χώρας. Νά δημιουργήσουν δηλαδή τίς κατάλληλες 

ψυχολογικές, πολιτικές καί οlκονομικές προϋποθέσεις, 

πού θά επιτρέψουν στίς ΥΕνοπλες Δυνάμεις νά εκπληρώ

νουν τήν aποστολή τους. 

»Ή πείρα μiiς έχει διδάξει δτι, γιά νά ύπάρξει aσφά

λεια καί πρόοδος σέ μιά χώρα χρειάζεται πολιτική όμαλό

της. Άλλά γιά νά ύπάρξει όμαλότης πολιτική χρειάζεται 

γαλήνη κοινωνική καί εθνική ένότης. 

»'Η ταραγμένη εποχή μας μiiς προσφέρει πολλά παρα

δείγματα πρός μίμηση καί προπαντός πρός aποφυγή. 'Από 

τίς επιλογές πού θά κάνουμε θά κριθεί ή πολιτική μας ώρι

μότητα καί συνεπώς τό μέλλον του τόπου. 

»Πιστεύω δτι, ιiν aποφύγουμε τίς aκρότητες καί επιδεί

ξουμε ολοι ύψηλό αίσθημα εvθύνης, ήμπορουμε νά προ
σβλέπουμε μέ εμπιστοσύνη στό μέλλον. 

»Καί τώρα σiiς καλώ νά πιουμε γιά τήν ύγεία τών στρα

τευμένων παιδιών τfίς 'Ελλάδος, γιά τήν εvτυχία του στρα

τηγου καί τfίς κυρίας Παναγοπούλου καί γιά ένα aσφαλές 

καί ύπερήφανο εθνικό μέλλον». 

Στίς 28 'Οκτωβρίου, ό πρόεδρος τής Δημοκρα
τίας κατέθεσε στέφανο στό 'Ηρώο του Γ' Σώματος 

Στρατοί\, παρακολούθησε τήν καθιερωμένη στρατι

ωτική παρέλαση καί, στή συνέχεια, επέστρεψε στήν 

'Αθήνα. 

29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1981 

'Ενώπιον του προέδρου τής Δημοκρατίας καί πα

ρουσία του πρωθυπουργοί\ όρκίστηκαν aπό τόν 'Αρ

χιεπίσκοπο 'Αθηνών Σεραφείμ oi Ι. Παπασπύρου, ώς 
ύφυπουργός 'Εμπορίου, Γρ. Βάρφης, Συντονισμοί\, 

καί Στ. Παναγούλης, 'Εσωτερικών. 

Μετά τήν όρκωμοσία, ό πρωθυπουργός ενημέρω

σε τόν πρόεδρο τής Δημοκρατίας γιά εσωτερικά καί 

εξωτερικά θέματα τής χώρας. 

31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1981 

'Ο Κ. Καραμανλής εχει συνάντηση καί συνομι

λία μέ τόν aρχηγό τής aξιωματικής aντιπολιτεύσεως, 

Γ. Ράλλη, ό όποίος, σύμφωνα μέ ανακοίνωση πού 

εκδόθηκε aπό τήν Προεδρία τής Δημοκρατίας, «του 

εξέθεσε τίς aπόψεις του γιά τά εσωτερικά καί εξωτε
ρικά ζητήματα τής χώρας)). 

2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1981 

Ό Κ. Καραμανλής δέχεται τόν aντιπρόεδρο τής 

κοινοβουλευτικής όμάδας του δυτικογερμανικου σο

σιαλδημοκρατικοί\ κόμματος, Χ. 'Έκμε, ό όποίος 

μεταφέρει στόν 'Έλληνα πρόεδρο τούς χαιρετισμούς 

του καγκελλάριου, Χ. Σμίτ, καί του προέδρου του 

κόμματος, Β. Μπράντ. 

Κατά τήν παραμονή του στήν 'Αθήνα ό Χ. 'Έκμε 

είχε συνομιλίες μέ τόν πρωθυπουργό, μέλη τής Κυ

βερνήσεως καί προσωπικότητες τής δημόσιας ζωής. 

'Αναχωρώντας aπό τήν έλληνική πρωτεύουσα, δή

λωσε δτι είχε εντυπωσιαστεί από τήν fjρεμη κριτική 

aντιμετώπιση τής Κυβερνήσεως καί aπό τήν aντιπο

λίτευση «πού δείχνει σέ ποιό ούσιαστικό βαθμό λει

τουργεί ή σημερινή έλληνική δημοκρατία)). Καί πρό

σθεσε: 

«Αύτό είναι καί εκείνο τό όποίο εχει προκαλέσει βαθύ

τατη ίκανοποίηση στόν πρόεδρο τής Δημοκρατίας, τήν 

όποία καί δέν μου aπέκρυψε κατά τή συνάντησή μας. 'Ικα

νοποίηση δηλαδή γιά τήν ijρεμη καί i:iνευ κλυδωνισμών 

εναλλαγή τών κομμάτων στήν εξουσία πού ύπογραμμίζει 

τήν πλήρως iσάξια μέ τά i:iλλα δυτικοευρωπαϊκά Κράτη 

αντοχή τών έλληνικών δημοκρατικών θεσμών». 

3-\3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1981 

'Ο γενικός γραμματέας τής προεδρίας τής Δημο

κρατίας, πρέσβης Π. Μολυβιάτης, εχει διαδοχικές 

συναντήσεις μέ τόν πρωθυπουργό, Α. Παπανδρέου, 

γιά θέματα εσωτερικής καί εξωτερικής πολιτικής: 

«3 Νοεμβρίου 

»·Ο κ. Παπανδρέου μου είπε δτι γιά δ λα τά σοβαρά 

εξωτερικά θέματα θά ενημερώνει καί θά συνεννοείται μέ 

τόν πρόεδρο τής Δημοκρατίας, ό όποίος - μου είπε -
αποτελεί μιά μοναδική παρουσία στήν πολιτική ζωή τής 

'Ελλάδος, παρουσία πού δέν είχε οϋτε ό μεγάλος 'Ελευ

θέριος Βενιζέλος . Καί ή παρουσία αύτή, κατέληξε, δέν 
είναι δυνατόν νά αγνοηθεί». 

«5 Νοεμβ'ρίου 

»'Ο κ. Παπανδρέου ανεφέρθη στό θέμα του δημοψη

φίσματος γιά τήν ΕΟΚ καί μου είπε δiι θά ijθελε νά συνεν

νοηθεί γι' αύτό μέ τόν κ . πρόεδρο τής Δημοκρατίας. 

Προεξοφλώ, μου είπε, τήν στάση του, dλλά θά ijθελα νά τό 
μεθοδεύσουμε ετσι ωστε νά μή φανεί δτι εχουμε ριζική 

διαφωνία επί του θέματος. 

»Μετά αναφέρθηκα στίς μαζικές μεταθέσεις πού γίνον

ται αύτές τίς μέρες στήν Διοίκηση καί στούς 'Οργανι

σμούς καί είπα δτι ό κ. πρόεδρος πιστεύει δτι, ενώ είναι 

εϋλογο μιά νέα Κυβέρνηση νά κάμει όρισμένες μεταβολές, 

εν τούτοις ή εκταση καί ό τρόπος μέ τόν όποίο ή Κυβέρνη

ση κάμει τίς μεταβολές αύτές δημιουργουν κακές εντυπώ

σεις στήν κοινή γνώμη καί θυμίζουν παλαιότερες εποχές, 

δταν οί βενιζελικοί εδιωχαν τούς βασιλικούς καί οί βασι

λικοί τούς βενιζελικούς. 

»'Ο κ. Παπανδρέου μέ εύχαρίστησε γιά τήν παρατήρη

ση αύτή, μου είπε δτι δλοι οί ύπουργοί του είναι τελείως 

i:iπειροι aπό διοίκηση καί κατέληξε δτι στό αύριανό 

'Υπουργικό Συμβούλιο θά κάμει συστάσεις στούς ύπουρ

γούς του "to slow down"' δπως μου είπε επί λέξει. 
»τέλος, είπα στόν κ. Παπανδρέου δτι, δπως ijδη γνωρί

ζει aπό τίς συζητήσεις του μέ τόν πρόεδρο τής Δημοκρα

τίας, όρισμένα θέματα, κυρίως δέ εξωτερικής πολιτικής καί 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



142 ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 

aσφαλείας, ύitάρχουν, δπου ό πρόεδρος της Δημοκρατίας, 
λόγω τών ευθυνών του επιθυμεί καί πρέπει νά εχει γνώμη. 

Καί αυτό χάριν του τόπου καί γιά νά μήν προκύψουν 

κίνδυνοι ρήξεως μεταξύ τους. 

» ' Ο κ. Παπανδρέου συγκατένευσε καί μου επανέλαβε 

δτι είναι καί δική του επιθυμία νά μεθοδευθεί ή συνεργασία 

του μέ τόν κ. πρόεδρο της Δημοκρατίας ύπό τό aνωτέρω 

πνευμα». 

«10 Νοεμβρίου 
»Κατά τήν σημερινή συνάντησή μας στίς 9 τό πρωί στό 

Καστρί, ό κ. Παπανδρέου εθιξε τά έξης θέματα, πρός ενη
μέρωση του κ. προέδρου της Δημοκρατίας: 

'Ελληνοτουρκικά 

>>Στήν πρώτη συνάντησή του μέ τόν Τουρκο πρέσβη ό 

κ. Παπανδρέου του είχε πεί δτι, ώς νέα Κυβέρνηση, θέλει 
νά εξετάσει τό πλέγμα τών έλληνοτουρκικών σχέσεων aπό 
τήν aρχή καί γι' αυτό του ζήτησε νά τόν πληροφορήσει 

πώς βλέπει ή τουρκική Κυβέρνηση τίi έλληνοτουρκικά 

προβλήματα. 

»Στήν δεύτερη συνάντησή τους, ό Τουρκος πρέσβης 

του ανέπτυξε τά κυριότερα προβλήματα (ύφαλοκρηπίς, 
εναέριος χώρος, οχύρωση νήσων Αiγαίου καί'τουρκική' 

μειονότης). Τά ιiνέπτυξε δμως, μου είπε ό κ. Παπανδρέου, 

κατά τρόπο μάλλον σκληρό καί του επανέλαβε πολλές φο

ρές δτι ή τουρκική Κυβέρνηση είναι ενοχλημένη aπό τήν 

θέση του κ . Παπανδρέου δτι ή Τουρκία aποτελεί aπειλή 

γιά τήν ' Ελλάδα. 

»Συζητώντας γιά τό Κυπριακό, ό κ. Παπανδρέου μου 

είπε δτι, κατά τίς τελευταίες συναντήσεις του μέ τόν κ. 

Κυπριανου, εσκέφθησαν ι'iν θά ήταν ρεαλιστικό νά επιδιώ

ξουμε επάνοδο στό καθεστώς της Συμφωνίας της Ζυρίχης, 

ή όποία, δπως μου είπε, in retrospect aποδεικνύεται μιά 
πολύ καλή Συμφωνία. Του aπήντησα δτι αυτό θά ιiποτελου

σε ουτοπία, γιατί οί Τουρκοι ποτέ δέν θά εδέχοντο επι

στροφή στό καθεστώς αυτό. 

»Σχετικά μέ τόν λεγόμενο "φάκελλο της Κύπρου", ό κ. 

Παπανδρέου μου είπε δτι εχει αναθέσει στόν ύπουργό Δι

καιοσύνης τήν μελέτη του φακέλλου αuτου, ή όποία δμως 

δέν εχει ιiκόμη συμπληρωθεί. Σκέπτεται πάντως νά πlφιο

ρίσει τό θέμα στούς κυρίως μόνο ύπευθύνους, δπως ό ' Ιω

αννίδης, Μπονάνος, κ.λ.π. Δέν φαινόταν δμως νά εχει κα

ταλήξει ακόμη σέ aποφάσεις . 

Προγραμματικές δηλώσεις 

»·ο κ . Παπανδρέου μου ανέφερε δτι προετοιμάζει, σέ 

σειρά συσκέψεων μέ τούς ύπουργούς του, τίς προγραμμα

τικές του δηλώσεις καί δτι τό τμημα της εξωτερικης πολι

τικης θά τό γράψει μόνος του. 'Επιθυμεί πάντως νά συναν

τηθεί μέ τόν κ . πρόεδρο, πρό της αναγνώσεως τών προ

γραμματικών δηλώσεων, καί νά θέσει ύπ' δψη του τό σχε

τικό κείμενο . 'Όσον ιiφορa τό δημοψήφισμα γιά τήν ΕΟΚ 

είπα δτι μaς επροβλημάτισε ό χρόνος κατά τόν όποίο θά 
πρέπει νά ρυθμισθεί τό θέμα αυτό καί δτι θά επρεπε νά 

aξιολογήσει ό \:διος εάν συμφέρει τό θέμα νά εχει διευκρι

νισθεί πρό της επικειμένης συναντήσεώς του στό Λονδίνο 

μέ τούς πρωθυπουργούς της Κοινης 'Αγορaς. Μου είπε 

ιiμέσως δτι τώρα πού θέτουμε τό θέμα σκέπτεται δτι aσφα

λώς συμφέρει νά μήν εχει διευκρινισθεί τό θέμα πρίν aπό 

τήν συνάντησή τόυ αυτή. Κατόπιν αυτου, σκέπτεται νά 
αναφέρει άπλώς στίς προγραμματικές του δηλώσεις δτι δέν 

εχει θέσει ακόμη τό θέμα αυτό στόν κ . πρόεδρο. 

Διάφορα 

»Περί τό τέλος της συναντήσεώς μας, είπα στόν κ. Πα

πανδρέου δτι είναι χρήσιμο πού ύπάρχει αυτή ή συνεργα

σία καί καλή aτμόσφαιρα στό επίπεδο προέδρου Δημοκρα

τίας καί πρωθυπουργου, δυστυχώς δμως σέ χαμηλότερα 

επίπεδα δημιουργουνται όρισμένα προβλήματα. Καί θά 

θεωρουσα καθηκον μο"υ νά τά επισημάνω γιά νά μήν διατα

ραχθεί αυτή ή aτμόσφαιρα. Σέ ερώτηση του κ. Παπανδρέ

ου περί ποίων προβλημάτων επρόκειτο , του ιivέφερα εν

δεικτικά, δπως είπα, τά έξης τρία θέματα: 

»α. nΕχουμε πληροφορηθεί (καί αυτό κυκλοφορεί ευρύ

τερα στήν 'Αθήνα) δτι, κατ' εντολήν παραγόντων της Κυ

βερνήσεως καί του ΟΤΕ, παρακολουθουνται aπό τόν ΟΤΕ 

τά τηλέφωνα του προέδρου της Δημοκρατίας. ' Ο κ. Πα
πανδρέου εδειξε κατάπληξη. Μου είπε δτι, άν αυτό συμ

βαίνει, θά πέσουν "κεφάλια" καί πρόσθεσε δτι ύπεύθυνοι 

γιά τό θέμα αυτό πρέπει νά είναι ό κ. Βερυβάκης καί ό κ. 

Τόμπρας (ύποδιοικητής ΟΤΕ). n Αν πράγματι συμβαίνει αυ

τό, είπε, θά σaς τό πω εiλικρινά καί πάντως θά σaς ενημε

ρώσω εντός της αϋριον. 

»β. 'Η τηλεόραση της ΕΡΤ εχει τήν τάση νά ύποβαθμί

ζει δλες τίς εκδηλώσεις τίς σχετικές μέ τήν Προεδρία της 

Δημοκρατίας. Του ιiνέφερα συγκεκριμένα παραδείγματα, 

προσθέτοντας δτι τό ενδιαφέρον μας δέν είναι γιά τόν κ. 

πρόεδρο προσωπικά, ιiλλά γιά τόν θεσμό της Προεδρίας, ό 

όποίος δέν πρέπει νά ύποβαθμίζεται. 'Ο κ. Παπανδρέου 

μου είπε δτι δέν εχει παρατηρήσει τέτοιο πράγμα καί κρά

τησε σημείωση γιά νά τό εξετάσει . Μου προσέθεσε, μέ τήν 

ευκαιρία αυτή, δτι διεπίστωσε ό \:διος δτι εχει χειροτερέ

ψει πολύ τό πρόγραμμα της ΕΡΤ aπό τότε πού ιiνέλαβε ή 

Κυβέρνησή του. VΙσως αuτό νά οφείλεται, είπε χαριτολο

γώντας, στούς κουλτουριάρηδες πού μπηκαν στήν ΕΡΤ. 

'Απάντησα κι εγώ μέ τό \:διο πνευμα δτι, καλό είναι νά 

φυλάγεται δχι μόνο aπό τούς κου'λτουριάρηδες ιiλλά καί 
aπό όψιμους οπαδούς του ΠΑΣΟΚ. 

))γ . Οί ευρύτατες μεταβολές προσώπων πού γίνονται 

στήν Διοίκηση θίγουν σέ όρισμένες περιπτώσεις πρόσωπα 

καί θεσμούς πού ενδιαφέρουν προσωπικά τόν κ. πρόεδρο. 

Είναι γνωστό δτι .ό κ. πρόεδρος ποτέ σέ δλη του τήν σταδι

qδρομία δέν είχε προσωπικές ιiδυναμίες, ιiκόμη καί γιά 

στενούς συγγενείς του, ιiλλά σέ όρισμένες περιπτώσεις 

ύπάρχει θέμα ιiρχης. Μιά aπό αυτές ήταν καί ή Κτηματική 

'Εταιρία του Δημοσίου πού τήν συνέστησε ό κ. πρόεδρος 

γιά νά aξιοποιήσει τήν τεράστια περιουσία του Δημοσίου 

καί γιά νά πραγματοποιήσει τό Πολιτιστικό Κέντρο 

'Αθηνών. 'Ο κ. Παπανδρέου κράτησ,ε σημείωση, καίτοι, 

δπως μου είπε, είχε τήν εντύπωση δτι τό θέμα της Κτημα

τικης 'Εταιρίας του Δημοσίου είχε τακτοποιηθεί». 

«13 Νοεμβρίου 
»Μέ εκάλεσε σήμερα τό πρωί στό Καστρί, ό κ. Παπαν

δρέου γιά νά μου πεί δτι, γιά τό θέμα της παρακολουθήσε

ως των τηλεφώνων του κ. προέδρου, μίλησε στόν ύπουργό 

Δημοσίας Τάξεως καί στόν κ. Βερυβάκη . Τόν κ. Τόμπρα 

είχε καλέσει στό γραφείο του, ιiλλά δέν κατέστη δυνατό 

νά τόν δεί, λόγω ι'iλλων aπασχολήσεών του . VΕδωσε, πάν-
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τως, αύστηρές εντολές πάνω στό θέμα αύτό . Εύχαρίστησα 

τόν κ. Παπανδρέου γιά τήν ανακοίνωσή του αύτή, προσθέ

τοντας δτι είναι καλύτερα νά μή συζητείται τό θέμα αύτό 

μέ πολλά πρόσωπα, γιά νά μή διαρεύσει στόν τύπο, όπότε 

οί εντυπώσεις θά ηταν πολύ δυσάρεστες. 

»'Ο κ. Παπανδρέου μου είπε επίσης δτι συμφωνεί μέ 

τήν διαπίστωσή μας δτι ή ΕΡΤ ύποβαθμίζει πράγματι τίς 

εκδηλώσεις πού αναφέρονται στήν Προεδρία τής Δημο

κρατίας καί δτι εδωσε σχετικές εντολές γιά νά μήν επανα-

' ληφθεί αύτό»39 • 

7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1981 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας δέχεται τόν "Ελ

ληνα 'Επίτροπο στήν 'Επιτροπή των Εύρωπαϊκων 

Κοινοτήτων, Γ. Κοντογεώργη. 

8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1981 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας παρίσταται στόν 

έορτασμό του προστάτη τής Πολεμικής 'Αεροπορίας 

'Αρχαγγέλου Μιχαήλ καί τής συμπληρώσεως 50 
χρόνων aπό τήν ϊδρυση τής Σχολής 'Ικάρων. Στήν 

τελετή, πού εγινε στήν αεροπορική βάση τής Δεκε

λείας, παρέστησαν επίσης δ πρωθυπουργός, δ aρχη

γός τής aξιωματικής aντιπολιτεύσως, πολλοί ύπουρ

γοί, ή ήγεσία των 'Ενόπλων Δυνάμεων, δ νομάρχης 

'Αττικής καί δ δήμαρχος 'Αθηναίων. 

Κατά τή διάρκεια δεξιώσεως πού δόθηκε στή συ
νέχεια, δ διοικητής τής Σχολής 'Ικάρων επέδωσε 

στόν πρόεδρο τής Δημοκρατίας μετάλλιο γιά τά 50 
χρόνια τής Πολεμικής 'Αεροπορίας . 'Ο Κ. Καρα

μανλής aπάντησε: 

«Μέ lδιαίτερη χαρά aποδέχομαι τό αναμνηστικό αvτό 

μετάλλιο τής εθνικής μας 'Αεροπορίας. Είναι γνωστή ή 

&γάπη καί ή ύπερηφάνεια τήν όποία αlσθάνομαι γιά τίς 

ΥΕνοπλες Δυνάμεις τής χώρας. Κι αvτό iσχύει lδιαίτερα 

γιά τήν 'Αεροπορία μας, πού σημείωσε τά τελευταία χρό

νια μεγάλες καί εντυπωσιακές προόδους. 

)) Υ Η δη, ή • Ελληνική 'Αεροπορία κυριαρχεί στούς ου
ρανούς τής εvπαθοίJς περιοχής μας καί προστατεύει aποτε

λεσματικά τήν aσφάλεια καί τήν ανεξαρτησία τής χώρας 

μας. 

ι> ' Ο έλληνικός λαός ημπορεί νά είναι ύπερήφανος γιά 

τήν 'Αεροπορία του καί νά επιδίδεται aπερίσπαστος στά 

εlρηνικά του έργα». 

10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1981 

Ό Κ. Καραμανλής δέχεται τόν ύπουργό Προε

δρίας Κυβερνήσεως, Α. Κουτσόγιωργα. 

·Η συνάντηση συνέπεσε μέ τήν εξαγγελία των 

κυβερνητικων προθέσεων γιά τή σύνταξη νέου δη
μοσιοϋπαλληλικοί) κώδικα, τήν εξυγίανση των δη

μοσίων ύπηρεσιων καί τήν επανασύσταση του 

ΑΣΔ Υ, ερήμην των συνδικαλιστικων οργανώσεων 

του δημοσιοϋπαλληλικοί) κόσμου. Οί εξαγγελίες 

αύτές προκάλεσαν ζωηρές aνησυχίες στούς δημό

σιους ύπαλλήλους πού εντάθηκαν καί aπό τή διαφαι

νόμενη πρόθεση τής Κυβερνήσεως νά συνδυαστεί ή 

εξυγίανση των δημοσίων ύπηρεσιων μέ μετατάξεις 
καί μεταθέσεις δημοσίων ύπαλλήλων. τίς aνησυχίες 

της εξέφρασε καί ή ΑΔΕΔ Υ μέ εγγραφό της πρός τό 

πρωθυπουργό. 

Τήν ίδια ήμέρα, δ Κ. Καραμανλής δέχτηκε τήν 

ύπουργό Πολιτισμοu, Μ . Μερκούρη . 

16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1981 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας δέχεται τόν ύπουρ

γό Δημοσίας Τάξεως, Ι. Σκουλαρίκη, δ δποίος τόν 
ενημέρωσε γιά θέματα τής άρμοδιότητός του. 

17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1981 

'Ο Κ. Καραμανλής εχει, στό Προεδρικό Μέγαρο, 

συνομιλία μέ τόν πρωθυπουργό, Α. Παπανδρέου: 

«Σήμερα τό πρωί δέχθηκα τόν πρωθυπουργό κ,, 

Παπανδρέου κατόπιν προσκλήσεώς μου. Στήν άρχή 

τfjς συζητήσεως του ε[πα δτι, έν δψει τών προγραμ
ματικών δηλώσεων τfjς Κυβερνήσεως καί τών προ

σεχών ταξιδίων του στό έξωτερικό, θά fίθελα νά άν

ταλλάξουμε σκέψεις πάνω σέ όρισμένα θέματα πού 

άφορουν στήν aμυνα καί στίς έξωτερικές σχέσεις 

τfjς χώρας. 

»'Ο κ. Παπανδρέου μου ε[πε δτι ήταν καί δική 

του έπιθυμία καί, άφου έπιβεβαίωσε τήν άρχή πού 

θέσαμε κατά τήν πρώτη μας συνάντηση, δτι έπί τών 

θεμάτων αύτών θά - συνεννοούμεθα πρίν ληφθουν 
άποφάσεις, μου άνέφερε τά έξfjς: 

»Γιά τήν ΕΟΚ μου ε[πε δτι, έφ' δσον γνωρίζει δτι 

δέν προτίθεμαι νά κάνω δημοψήφισμα, προτιμii νά 

παραμείνει έκκρεμές τό θέμα, γιά νά ένισχύεται μέ 

τόν τρόπο αύτό στίς διαπραγματεύσεις πού θά κάνει 
γιά βελτίωση τfjς Συμφωνίας 'Εντάξεως. 

>Που άπήντησα δτι δένε[ χα άντίρρηση, άλλά δτι 

θά ήταν χρήσιμο κάποια στιγμή νά ξεκαθαριστεί τό 
θέμα αύτό, γιά νά μπορεί ή Κυβέρνηση νά διαμορ

φώσει όριστικά τίς σχέσεις της μέ τήν ΕΟΚ. Καί 

προσέθεσα δτι, άνεξάρτητα άπό αύτό, πιστεύω δτι ή 

παραμονή μας στήν ΕΟΚ ε[ναι τόσο χρήσιμη πολι

τικά καί οίκονομικά, diστε, καί aν του προσέφερα τό 
δημοψήφισμα, θά έπρεπε νά τό άποκρούσει. 

» Έν συνεχεία, μου ε[πε δτι στήν Διάσκεψη του 
ΝΑ ΤΟ δέν θά διαπραγματευθεί άλλά θά θέσει άπλώς 

τά θέματα πού έχουν σχέση μέ τήν τουρκική άπειλή. 

'Ε π' αύτου, μου ε[πε δ τι θά προτιμουσε νά έπιδιώξει 

τήν είδική σχέση μέ τό ΝΑΤΟ, τήν όποία παλαιότε

ρα ε[χα προτείνει καί έγώ. 

>Που άπήντησα δτι νομίζω δτι ή λύση αύτή ε[ναι 

fίδη ξεπερασμένη καί θά πρέπει νά μή λησμονουμε 
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δτι καί επί τοίJ θέματος αύτοίJ τήν πολιτική μας τήν 

προσδιορίζει ή τουρκική aπειλή. 

>>ΜοίJ είπε, κατόπιν, δτι θά φροντίσει γιά τά θέμα

τα αύτά, καί iδίως γιά τήν ΕΟΚ, νά διατυπώσει τίς 

προγραμματικές θέσεις κατά τρόπο ελαστικό καί δτι 

θά τίς θέσει εγκαίρως ύπ, όψη μου. 

>>Λόγου γενομένου γιά τήν aμυντική κατάσταση 

τής χώρας, τοίJ είπα δτι θά επιθυμοίJσα τόσο γιά λό

γους ούσίας, δσο καί γιά λόγους ψυχολογικούς, νά 

προεδρεύσω μιaς ενημερωτικής συσκέψεως στό 

Πεντάγωνο. ΜοίJ aπήντησε δτι συμφωνεί καί όρίσα

με τήν σύσκεψη γιά τήν Παρασκευή τό πρωί. Μέ τήν 

εύκαιρία αύτή, aνεφέρθη στό θέμα τής ήγεσίας τών 

'Ενόπλων Δυνάμεων καί μοίJ είπε δ τι θά πρέπει νά 

γίνουν όρισμένες aλλαγές, δεδομένου δτι οί aρχηγοί 

βρίσκονται στίς θέσεις αύτές aπό πολλά χρόνια. Καί 

προσέθεσε δτι, κατά τήν γνώμη του, θά έπρεπε τόν 

στρατηγό Γκράτσια νά aντικαταστήσει ό στρα_zηγός 

Καραγιάννης, τόν ναύαρχο Κονοφάο ό ναύαρχος 

Ντεγιάννης, καί τόν πτέραρχο Παπαγεωργίου ό πτέ

ραρχος Κουρής. 

>>ΤοίJ είπα δτι δέν είμαι !Jτοιμος νά τοίJ πώ επ' 

αύτοίJ τίς σκέψεις μου, aλλά δτι αύτό δέν iσχύει γιά 

τόν στρατηγό Γκράτσια, ό όποίος εύρίσκεται στήν 

θέση αύτή επί δύο περίπου χρόνια. Τότε μοίJ είπε δτι 
ό κ. Γκράτσιας θέλει ό i'διος νά παραιτηθεί. Πάντως, 

τοίJ είπα δτι θά τά συζητήσουμε αύτά δταν θά έλθει ή 
εποχή τών κρίσεων. 

>>'Εν συνεχείg, μοίJ είπε δτι avαμένει τήν επίσκε

ψη τοίJ 'ΑμερικανοίJ ύπουργοίJ 'Εξωτερικών, κ. Χαί

ηγκ, καί μέ παρεκάλεσε νά τόν δεχθώ πρώτος εγώ γιά 

νά τόν προδιαθέσω. 

>>Κατόπιν, ό κ. Παπανδρέου μέ ενημέρωσε γιά τίς 

συναντήσεις του μέ τόν ΤοίJρκο πρέσβη. ΜοίJ είπε 

δτι οί θέσεις τής Τουρκίας εμφανίζονται πολύ σκλη

ρές, διότι περιλαμβάνουν ώς θέματα διαπραγματεύ

σεως, εκτός τών aλλων, τήν aποστρατικοποίηση τών 

νήσων καί τό θέμα τής μειονότητας τής Θράκης. 

ΜοίJ προσέθεσε, επίσης, δτι δέν ξέρει τί νά κάνει μέ 

τό θέμα τοίJ διαλόγου, aλλά δτι οί δύο ύπσυργσί 

'Εξωτερικών θά συναντηθοίJν aνεπίσημα στήν Σύ

νοδο τοίJ ΝΑ ΤΟ. Τόν συνεβούλευσα νά μ ή διακόψει 

τόν διάλογο, γιά νά μή δώσει στήν Τουρκία τό πρό

σχημα μονομερών ενεργειών. Γι , αύτό καί επανέλα
βα τήν σύσταση νά συνεχίσει τόν διάλογο, έστω καί 

μέ βραδύ ρυθμό. 

>>'Εν συνεχείg, τοίJ είπα δτι aκσυσα δτι προτίθε

ται νά καθιερώσει τήν aπλή aναλογική καί παρετή

ρησα δτι θά ι]ταν σφάλμα, γιατί ή aναλογική θά 

aποσυνθέσει τίς πολιτικές δυνάμεις τής χώρας καί θά 

μiiς όδηγήσει στή γνωστή aστάθεια τοίJ παρελθόν

τος. ΤοίJ προσέθεσα δτι αύτό είναι βέβαια θέμα εύθύ

νης τής Κυβερνήσεως καί τής Βουλής, aλλά θά συ

νεβούλευα, εάν πρόκειται νά τεθεί τό θέμα, νά τεθεί 

vστερα aπό δύο χρόνια γιά νά μή ενθαρρύνει aπό 

τώρα κεντρόφυγες τάσεις στά δύο μεγάλα κόμματα. 

ΜοίJ aπάντησε δτι εκτιμii τίς παρατηρήσεις μου επί 

τοίJ θέματος αύτοίJ. 

>>Τέλος, εξέφρασε τήν επιθυμία νά συναντώμεθα 

τακτικά, γιά νά aνταλλάσουμε τίς σκέψεις μας γιά τά 

σοβαρότερα προβλήματα τής χώρας. ΤοίJ είπα δτι 
δέν έχω aντίρρηση καί δτι θά τόν βοηθήσω στήν 

έκταση πού μπορώ, γιατί επιθυμώ, χάριν τοίJ τόπου, 

νά επιτύχει. Διευκρίνησα δμως δτι δέν θά έχει τήν 
σύμφωνο γνώμη μου σέ θέματα πού, κατά τήν κρίση 

μου, θά εξέθεταν τόν τόπο σέ κινδύνους>>40 • 

20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1981 

'Ο Κ. Καραμανλής επισκέπτεται τό ύπουργείο 

'Εθνικής 'Αμύνης, όπου, παρουσία του πρωθυπουρ

γοί> καί ύπουργου 'Εθνικής 'Αμύνης, Α. Παπανδρέ

ου, ενημερώνεται aπό τή στρατιωτική ήγεσία γιά τήν 

Ciμυνα τής χώρας. Στή σύσκεψη ελαβαν επίσης μέρος 

οί ύφυπουργοί 'Εθνικής 'Αμύνης, Α. Δροσογιάννης 

καί Γ. Πέτσος, οί aρχηγοί του ΓΕΕΘΑ καί των Γενι

κών 'Επιτελείων καί aνώτατοι επιτελείς εξετάστηκε 

ή συμμετοχή τής χώρας στό ΝΑΤΟ, θέματα οικονο

μικής βοηθείας aπό τό εξωτερικό, τό καθεστώς των 

aμερικανικ&ν βάσεων στήν 'Ελλάδα, ή περαιτέρω 

aνάπτυξη τής Πολεμικής 'Αεροπορίας κ.α. 

Μετά τό τέλος τής συσκέψεως, ό Κ. Καραμανλής 

εκανε τήν aκόλουθη δήλωση : 

«'Από τήν ενημέρωση, τήνόποία μiiς έκανε ή στρατιω

τική ήγεσία, μείναμε aπολύτως ίκανοποιημένοι. Διαπι

στώσαμε δτι πράγματι οί ΥΕνοπλες Δυνάμεις τfjς χώρας 

αι5τή τή στιγμή βρίσκονται σέ πολύ ύψηλό επίπεδο, έχουν 

ένότητα ψυχική, έχουν πειθαρχία καί είναι άρτια εξοπλι

σμένες. Καί γι ' αι5τόν aκριβώς τόν λόγο θά πρέπει νά τίς 
περιβάλλουμε μέ aγάπη καί νά τίς ενισχύσουμε συνεχώς, 

ύφιστάμενοι, εν aνάγκη, καινούργιες θυσίες. Καί αι5τό επι

βάλλεται κατά μείζονα λόγο σήμερα πού ή διεθνής κατά

σταση είναι συγκεχυμένη καί, δπως γνωρίζετε, εΙδικοί κίν

δυνοι aπειλοίiν τήν 'Ελλάδα». 

'Απαντώντας, στή συνέχεια, σέ ερώτηση, αν είχε, 

προηγουμένως, ενημερωθεί γιά τή στρατιωτική κα

τάσταση τής χώρας, είπε : 

«Είναι πράγματι ή πρώτη φορά πού ενημερώνεται ό πρό

εδρος τfjς Δημοκρατίας γιά θέματα aμύνης, καί μπορεί νά 

ύπάρξει καί δεύτερη. Ή aσφάλεια τfjς χώρας είναι θέμα 

γενικώτερου ενδιαφέροντος». 

'Ο ϊδιος ό πρωθυπουργός δήλωσε, σχετικά: 

«Νομίζω οτι είναι μέσα στή λογική του aξιώματος του 

προέδρου τfjς Δημοκρατίας νά είναι πάντα ένημερωμένος 

σέ ο,τι aφορa τήν έθνική ι'iμυνα τfjς χώρας. Καί αuτό aκρι

β&ς γίνεται μέ τή σημερινή ένημέρωσψ>. 
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Τήν ϊδια ήμέρα, ό Κ. Καραμανλής δέχτηκε σέ 

φιλική συνομιλία τόν πρώην πρωθυπουργό, Π. Κα

νελλόπουλο. 

21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1981 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας, σέ συνάντησή 

του μέ τόν πρόεδρο τής 'Επιτροπής Εuρωπαϊκ&ν 

Κοινοτήτων, Γκαστόν Τόρν, εξέτασε τά προβλήματα 
πού αντιμετωπίζει ή ΕΟΚ. 

30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1981 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας ενημερώνεται από 

τόν πρωθυπουργό γιά τό πρόσφατο ταξίδι του στό 
Παρίσι καί τό Λονδίνο. 

Κατά τή Σύνοδο Κορυφής τής ΕΟΚ στό Λονδίνο, 

ό Α. Παπανδρέου αναφέρθηκε σέ επαναδιαπραγμά

τευση κατ' αρχήν, καί σέ δημοψήφισμα στή συνέ

χεια, σέ περίπτωση πού δέν ίκανοποιηθοuν βασικά 

οίκονομικά αίτήματα τής 'Ελλάδος. Οί 'Εννέα επι

φυλάχθηκαν νά δώσουν απάντηση, αλλά εξέφρασαν 

τήν άποψη δτι τό έλληνικό πρόβλημα θά ήταν δυνα

τό νά λυθεί εντός του 1982, από κοινου μέ τά γενικό
τερα προβλήματα πού εχει νά αντιμετωπίσει ή ΕΟΚ. 

Χαρακτηριστική των αντιδράσεων πού σημειώ

θηκαν στους κόλπους των Εuρωπαϊκ&ν Κοινοτήτων, 
ύπήρξε, μεταξύ άλλων, ή δήλωση του Βέλγου πρω
θυπουργοί) Μ. 'Έυσκενς, δτι ό ϊδιος καί οί συνάδελ

φοί του τής 'Ολλανδίας καί του Λουξεμβούργου εί

ναι αντίθετοι πρός κάθε καθεστώς είδικής θέσεως 

τής 'Ελλάδος η άλλης · χώρας - μέλους. «Μπορείς 

μόνο νά είσαι η μέσα στήν Κοινότητα η εξω από 

αuτήν», είπε ό Μ. 'Έυσκενς, «δέν μπορείς δμως νά 

είσαι μέ τό ενα πόδι μέσα καί τό ενα πόδι εξω». 

'Εξάλλου, πρίν μεταβεί στό Λονδίνο, ό Α. Πα
πανδρέου συναντήθηκε καί είχε συνομιλίες στό Πα

ρίσι μέ τόν πρόεδρο Φ. Μιττεράν καί μέλη τής γαλ

λικής Κυβερνήσεως. 'Επίκεντρο των επαφών του Α. 

Παπανδρέου στή γαλλική πρωτεύουσα ήταν ή ανά

λυση τής έλληνικής στάσεως απέναντι στήν ΕΟΚ 

καί στό ΝΑΤΟ, εν& παράλληλα αποφασίστηκε ή 

στενότερη διμερής συνεργασία, κυρίως στόν αμυντι

κό τομέα. Παρά τή «θερμή καί φιλική ατμόσφαιρα 

πού επικράτησε», επισημάνθηκαν, από εγκυρες γαλ

λικές πηγές, αντιθέσεις, οί όποίες εντοπίζονταν σέ 

διαφορετική τοποθέτηση του Φ. Μιττεράν, δσον 

αφορa στήν επαναδιαπραγμάτευση τής έλληνικής 

εντάξεως στήν ΕΟΚ αλλά καί στίς εξαγγελίες του 
πρωθυπουργοί) γιά αποχώρηση άπό τό στρατιωτικό 

σκέλος τής 'Ατλαντικής Συμμαχίας. 

1-3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1981 

'Ο Κ. Καραμανλής, συνοδευόμενος από τόν ύπουρ-

γό 'Εξωτερικών, Ι. Χαραλαμπόπουλο, καί τό γενικό 
γραμματέα τής Προεδρίας τής Δημοκρατίας, πρέσβη 

Π. Μολυβιάτη, πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη 

στό Βέλγιο. 

'Η επίσκεψη του Κ. Καραμανλή προσέλαβε ίδιαί
τερη σημασία, ώς πρώτη σέ επίπεδο αρχηγών Κρα

τών, κατά μείζονα μάλιστα λόγο εφόσον τό Βέλγιο 

αναλαμβάνει, από τήν αρχή του έπομένου ετους, τήν 

προεδρία τής Εuρωπαϊκής Κοινότητας. 

Τόν πρόεδρο τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας ύπο

δέχτηκε στό αεροδρόμιο των Βρυξελλών ό βασιλεύς 
Μπωντουέν καί ό πρωθυπουργός, Μ. 'Έυσκενς. Τό 

μεσημέρι ό Κ. Καραμανλής κατέθεσε στέφανο στό 

μνημείο του 'Αγνώστου Στρατιώτη, καί, στή συνέ

χεια, παρακάθησε σέ πρόγευμα πού παρέθεσε ό βασι

λεύς του Βελγίου. 'Ο ϊδιος, τό βράδυ, στή διάρκεια 

επίσημου δείπνου, προσφωνώντας τόν 'Έλληνα πρό
εδρο, μεταξύ άλλων, τόνισε: 

«'Υπό τήν ήγεσία σας εγινε δυνατή ή άποκατάσταση 
των δημοκρατιών ελευθεριών· δπως καί ύπό τήν ήγεσία 

σας ή 'Ελλάς κατέκτησε στήν Εuρωπαϊκή Κοινότητα τή 

θέση πού, ώς κοιτίς του εuρωπαϊκου πολιτισμου μας, εδι
καιουτο. 

»'Ως άρχηγός Κράτους εκπροσωπείτε μιά χώρα, ή θέση 

τής όποίας, στόν δυτικό κόσμο, ξεπερνί'i τό συνηθισμένο 

επίπεδο τών διεθνών σχέσεων. Μιά βαθειά καί άναλλοίωτη 

συγγένεια ένώvει τούς πολίτες τόσων εθνών: καθημερινά 

προσφεύγουν σέ εννοιες έλληνικής προελεύσεως γιά τήν 

ύπεράσπιση τών πολιτικών καί κοινοτικών συμφερόντων 

τους. 'Ελευθερία, λαϊκή άντιπροσώπηση, δημοκρατία, 

κοινό συμφέρον ήταν άκόμα εννοιες καινούργιες καί τολ

μηρές, δταν οί 'Αθηναίοι νομοθέτες τίς εφήρμοσαν γιά 

πρώτη φορά. 

»~Ε τ σι, κάθε δημοκρατία είναι κόρη τών 'Αθηνών καί 

κάθε πολίτης είναι διάδοχος εκείνων πού άσχολήθηκαν μέ 

τά κοινά στήν 'Αρχαία 'Ελλάδα μέ γνώμονα τό κοινό 

συμφέρον. 

»Μέσα στό σημερινό διεθνές κλίμα άνασφάλειας οί 

χώρες πού άντιλαμβάνονται πλήρως τήν άξία αuτής τής 
δημοκρατικής κληρονομιί'iς, θά πρέπει νά τήν προστατεύ

σουν περισσότερο παρά ποτέ. Χαίρομαι, πού ή 'Ελλάς καί 

τό Βέλγιο συνεργάζονται γιά τό σκοπό αuτό στά πλαίσια 

πολλών διεθνών οργανισμών. 

»Σ' αuτούς τούς δύσκολους καιρούς οφείλουμε νά προ

ασπίζουμε καί νά ενισχύουμε συνεχώς τήν ελευθερία καί 

τήν ποιότητα τής ζωής. Συνεπώς, είναι άνάγκη νά λειτουρ

γουν άποτελεσματικά οί δημοκρατικοί μας θεσμοί. 'Η 

'Ελλάς καί τό Βέλγιο μπορουν νά αίσθάνονται ύπερηφά

νεια γιά τό γεγονός δτι τά συνταγματικά μας πρότυπα ενέ

πνευσαν άλλοτε τούς νομοθέτες άλλων χωρών. 'Αλλά ή 

δημοκρατία δέν μί'iς δόθηκε σάν μόνιμη παραχώρηση. Πρέ

πει νά κατακτί'iται κάθε μέρα καί νά στηρίζεται στήν ενερ

γό ύπεράσπισή της άπό πολίτες καί ίθύνοντες. 

))~Αν οί χώρες μας διατηρήσουν τήν εμπιστοσύνη τους 

στό μέλλον καί συνεχίσουν νά πιστεύουν στή δική τους 
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ικανότητα νά ύπερνικήσουν τίς παροuσες δυσκολίες, τότε 

μποροuμε νά εl:μαστε βέβαιοι δτι oi θεμελιώδεις ό:ρχές τής 
κοινωνίας μας θά παραμείνουν σεβαστές». 

'Η άντιφώνηση του Κ. Καραμανλή: 

«Μεγαλειότατε, 

»Σiiς εύχαριστώ γιά τή θερμή ύποδοχή πού μίiς επιφυλά

ξατε, καθώς καί γιά τά φιλόφρονα λόγια μέ τά δποία εκ

φρασθήκατε γιά τήν πατρίδα μου καί γιά μένα προσωπικά. 

Καί τά λόγια αύτά τά εκτιμώ, τοσούτφ μάλλον καθ' δσον 

προέρχονται άπό μία προσωπικότητα, πού με τή σωφροσύ

νη καί τόν πατριωτισμό της κατέκτησε τόν διεθνή σεβα

σμό καί τήν άγάπη του λαοv της. 

» 'Η μπορώ νά σίiς βεβαιώσω, Μεγαλειότατε, δ τι καί δ 
έλληνικός λαός αίσθάνεται είλικρινή άγάπη καί εκτίμηση 

γιά τόν λαό του Βελγίου πού, μέ τή δημιουργικότητά του 

κατέστησε τή χώρα σας τήν καρδιά τής Εύρώπης. Καί αύτό 

εlναι φυσικό, δεδομένου δτι οί δύο λαοί μας συνδέονται μέ 
μακρά καί σταθερή φιλία. Μέσα στήν πολυτάραχη ζωή τής 

ι]πείρου μας, οί Βέλγοι καί οί 'Έλληνες δχι μόνο δέν βρέ

θηκαν ποτέ άντιμέτωποι άλλά βάδισαν δ ένας στό πλευρό 

τοv άλλου, σέ δ λες τίς κρίσιμες στιγμές τής ίστορίας τους. 

'Αλλά καί σήμερα οί σχέσεις τών δύο λαών μας, πού άνή

κουν στή μεγάλη ει5ρωπαϊκή οίκογένεια, εlναι τόσο άρμο

νικές, d5στε νά προσφέρονται γιά περαιτέρω άνάπτυξη, 

ίδίως στά πλαίσια τής Ει5ρωπαϊκής Κοινότητος. 

»Θά ήταν ει5χής έργον, Μεγαλειότατε, οί σχέσεις δλων 

τών λαών νά άκολουθοvσαν τήν δμαλή καί σταθερή πορεία 

τών ίδικών μας. Δυστυχώς, ή διεθνής κατάσταση εξελίσσε

ται, ίδίως τόν τελευταίο καιρό, κατά τρόπο πού νά δικαιο

λογεί ζωηρές άνησυχίες γιά τό μέλλον. Πόλεμοι τοπικοί, 

εμφύλιοι πόλεμοι καί παντός είδους βία καί αύθαιρεσία 

συνταράσσουν σήμερα τόν κόσμο καί άπειλοvν τή διεθνή 

είρήνη. Θλιβερό παράδειγμα, μεταξύ πολλών άλλων, εlναι 

ή τραγωδία τής Κύπρου, πού συγκινεί ίδιαίτερα τούς "Ελ

ληνες καί θά πρέπει νά συγκινεί κάθε ελεύθερο άνθρωπο. 

»Ή σύγχυση καί, θά έλεγα, ή άναρχία πού επικρατεί 

σήμερα στόν κόσμο παίρνει τέτοια μορφή καί τέτοιες δια

στάσεις, d5στε νά δημιουργείται ή εντύπωση δτι επιδιώ

κουμε τήν αυτοκαταστροφή (lας. Γιατί δχι μόνο δέν λαμβά

νομε τά μέτρα πού εlναι πρόσφορα γιά τή θεραπεία τών 

αίτίων πού προκαλούν τήν κρίση αι5τή, άλλά μέ τήν εγωι

στική συμπεριφορά μας τήν καθιστούσε οξύτερη. Καί εl

ναι τόσος δ παραλογισμός πού επικρατεί στήν εποχή μας, 

d5στε νά συζητούμε γιά τό ενδεχόμενο ένός πυρηνικού πολέ

μου, μολονότι γνωρίζουμε εκ τών προτέρων τίς συνέπειές 

του. 

»Μεγαλειότατε, 

»Εlναι φανερό δτι ή πολύμορφη αι5τή κρίση άπειλεί νά 

κλονίσει τίς βασικότερες άξίες τής ζωής μας, δ πως εlναι ή 
ελευθερία, ή δικαιοσύνη καί ή είρήνη. 

»Εiδικότερα ή δημοκρατία, γιά τήν δποία μέ τόση θέρ

μη δμιλήσατε, δοκιμάζεται σκληρά στήν εποχή μας. Καί 

δοκιμάζεται άλλοτε άπό τήν κατάχρηση τής εξουσίας καί 

άλλοτε άπό τήν κατάχρηση τής ελευθερίας. Καί πέραν αι5-

τών, ύπονομεύεται άπό τό πενvμα τοv ει5δαιμονισμοv πού 

κυριαρχεί στήν καταναλωτική μας κοινωνία. Γιά νά επιζή

σει ή δημοκρατία καί νά γίνει δημιουργική θά πρέπει νά 

άναμορφωθεί στίς συνθήκες τής εποχής μας. Θά πρέπει 

δηλαδή νά συνδυάσει τήν ελευθερία μέ τήν τάξη καί τήν 

τάξη μέ τήν κοινωνική δικαιοσύνη. Καί πρό παντός θά 

πρέπει νά άπαλλαγεί άπό τίς άκρότητες καί νά ξαναγίνει τό 
πολίτευμα του μέτρου. 

»Γιά νά προστατεύσουμε, εξ άλλου, τήν είρήνη θά πρέ

πει νά εξαλείψουμε τίς έστίες άναταραχής πού τήν άπει
λοvν μονίμως. Καί αι5τό δέν μπορούμε νά τό επιτύχουμε 

παρά μονάχα μέ τήν οίκοδόμηση τής άμοιβαίας εμπιστοσύ

νης στόν κόσμο. Γιά τήν οίκοδόμηση δμως τής εμπιστοσύ

νης αι5τής, θά πρέπει νά ενισχυθεί τό αίσθημα τής άσφά
λειας,- πού μόνο μία ελεγχόμενη ίσορροπία δυνάμεων μπο

ρεί νά τό εμπνεύσει. 'Ισορροπία πού θά πρέπει νά πραγμα

τοποιηθεί γιά λόγους ει5νόητους στό κατώτερο δυνατό επί

πεδο. 

»Γύρω άπό τό θέμα αι5τό διεξάγονται, ώς γνωστόν, συ

νεχείς άλλά καί άκαρπες συζητήσεις. Καί άποβαίνουν 

άκαρπες οί συζητήσεις αύτές, γιατί στήν άμοιβαία δυσπι

στία προστίθεται ή έλλειψη καλής πίστεως καί θάρρους. 

;;Στήν Μαδρίτη, εξ άλλου, συνεχίζεται ή άναζήτηση 

μεθόδων γιά τή διάσωση τών άρχών τής Τελικής Πράξεως 

του 'Ελσίνκι, πού μέ τόσες ελπίδες ύπεγράψαμε πρίν άπό 

έξι χρόνια. Άλλά, γιά νά περισωθούν οί άρχές αι5τές, θά 
πρέπει: Πρώτον, νά συμφωνήσουμε επί τής πραγματικής 

εννοίας τών άρχών πού καθιερώσαμε, γιατί ε{ναι φανερό 

δτι παρερμηνεύονται καί συνεχώς παραβιάζονται. Δεύτε

ρον, νά κάνουμε μέ θάρρος καί είλικρίνεια τόν άπολογισμό 

τής μέχρι τοvδε εφαρμογής των καί τρίτον, νά άναζητή
σουμε καινούργιους καί πρακτικούς τρόπους άποκαταστά

σεως τής διεθνούς εμπιστοσύνης, ή έλλειψη τής δποίας 

μίiς δδήγησε στά σημερινά άδιέξοδα. 

;;Παράλληλα δμως μέ τήν προσπάθεια αύτή, θά πρέπει 

νά επιταχυνθεί καί ή διαδικασία τής ένοποιήσεως τής Ει5-

ρώπης. Πιστεύω στό μεγάλο ρόλο πού μπορεί καί πρέπει 

νά διαδραματίσει ή Εύρώπη γιά τήν κατοχύρωση τής διε

θνούς είρήνης, γιά τήν άναζωογόνηση τής δημοκρατίας 

καί τήν άναγέννηση τήν πολιτιστική. Καί έχει δλες τίς 

δυνατότητες πρός τοvτο. Πς δυνατότητες δμως αι5τές δέν 

φαίνεται νά έχει τήν βούληση νά τίς άξιοποιήσει. Καί αι5-

τό, κατά τή γνώμη μου, άποτελεί πρόσθετο παράγοντα 

άνησυχίας γιά τό μέλλον. 

;;Μεγαλειότατε, 

;;Πιστεύω δτι ή επίσκεψή μου αι5τή στή χώρα σας, πού 

ε{ ναι ή πρώτη σέ επίπεδο άρχηγοv Κράτους, θά άποτελέσει 
σταθμό στή φιλία τών δύο λαών μας καί θά δώσει νέα ώθη

ση στή συνεργασία τους. 

;;Καί μέ τίς σκέψεις αι5τές, προπίνω ύπέρ τής προσωπι

κής σας ύγείας καί ει5τυχίας τών Αι5τών Μεγαλειοτήτων 

του βασιλέως καί τής βασιλίσσης τών Βέλγων καί ύπέρ τής 

εύημερίας του φίλου καί συμμάχου βελγικού λαο[ί;;. 

Τήν έπομένη, ό Κ. Καραμανλής επισκέφθηκε τό 

Δημαρχείο τ&ν Βρυξελλ&ν, δπου ό δήμαρχος κατά 
τήν προσφώνησή του, άνέφερε, μεταξύ aλλων: 

«vΕχετε, κύριε πρόεδρε, μιά ΠΟλιτική ζωή εξαιρετικά 

μακρά καί ό:ποδείξατε τήν πίστη σας στή δημοκρατία κα

θώς καί τήν επιμονή καί τή θέληση νά δώσετε στήν 'Ελλά

δα τή θέση πού τής ό:ξίζει στή διεθνή σκηνή καί νά τήν 
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όδηγήσετε στό δρόμο της οiκονομικης προόδου. 'Εκτιμίi

με, επίσης, κύριε πρόεδρε, τήν πίστη σας στήν Εόρώπη, 

γιά τήν όποία aλλωστε τιμηθήκατε μέ τά βραβεία Σούμαν 

καί Καρλομάγνοω>. 

·Ο πρόεδρος τής ·Ελληνικής Δημοκρατίας άπάν

τησε: 

«Κύριε δήμαρχε, 

»Σίiς εύχαριστώ γιά τήν ύποδοχή πού μίiς επιφυλάξατε 
καθώς καί γιά τήν συμπάθεια μέ τήν όποία όμιλήσατε γιά 

τήν πατρίδα μου τήν 'Ελλάδα. 

ι>Υήν πόλη σας, κύριε δήμαρχε, ε{χα τήν εύκαιρία, άλ

λά καί τήν χαρά νά τήν επισκεφθώ πολλές φορές στό πα

ρελθόν. Τήν πρώτη μου επίσκεψη τήν έκανα πρίν άπό 22 
χρόνια. 'Έκτοτε, παρηκολούθησα τήν εξέλιξη τής iστορι

κίjς αύτίjς πόλης πού κατέστη fίδη ή καρδιά τής Εύρώπης. _ 

ι>Καί τό γεγονός αύτό δέν είναι βέβαια τυχαίο. Oi Βρυ
ξέλλες έχουν μακρά πολιτική, κοινωνική καί πολιτιστική 

παράδοση. "Ήδη, άπό τόν δέκατο τέταρτο αlώνα άνεπτύ

χθησαν στήν πόλη αύτή πρωτοποριακοί κοινωνικοί θε

σμοί ύπό τήν μορφή τών περίφημων επαγγελματικών συν

τεχνιών. 

»Κύριε δήμαρχε, 

»'Η πορεία τών δύο λαών μας ύπήρξε παράλληλη. 'Ανέ

πτυξαν ταυτόχρονα καί vστερα άπό πολλές καί οδυνηρές 
δοκιμασίες τήν εθνική τους άνεξαρτησία. Καί άγωνίστη

καν έκτοτε σκληρά γιά νά τήν προστατεύσουν άπό τίς θύ

ελλες πού κατά καιρούς εσάρωσαν τήν Εύρώπη. 

» 'Ήδη, oi δύο λαοί μας συνεδέθησαν μέ στενή καί είλι
κρινfί φιλία καί συνεργάζονται σέ δλους τούς τομείς. Καί ή 

συνεργασία τους αύτή είναι άρμονική καί γόνιμη, γιατί καί 

oi δύο λαοί μας άνήκουν στήν μεγάλη εύρωπαϊκή οίκογέ
νεια καί πιστεύουν στά ίδια ίδανικά. 

ιιΣίiς εύχαριστώ καί πάλι, κύριε δήμαρχε, γιά τήν φιλο

ξενία σας καί σίiς παρακαλώ νά βεβαιωθείτε δτι θά διατη
ρήσω ζωηρή τήν άνάμvηση άπό τήν επίσκεψή μου στήν 

πόλη σας καί ίδιαίτερα άπό τήν θαυμάσια αύτή τελετήιι. 

Τό μεσημέρι, ό Κ. Καραμανλής παρακάθησε σέ 

πρόγευμα πού παρέθεσε πρός τιμή του ό πρωθυπουρ

γός, Μ. 'Έυσκενς, μέ τόν όποίο ε{ χε, προηγουμένως, 

iδιαίτερη συνομιλία. Στήν προσφώνησή του, ό Μ. 

'Έυσκενς χαρακτήρισε τήν ·Ελλάδα ώς κοινή πα

τρίδα δλων τών Εuρωπαίων: «Πάνω άπό Εuρωπαίοι 

εϊμαστε 'Έλληνες καί αuτό άποτελεί γιά μας αiτία 

ύπερηφάνειας». 'Ακόμη, τόνισε δτι ή πρόσκληση 

πού είχε άπευθυνθεί στόν Κ. Καραμανλή δέν άπέ

βλεπε στό νά τιμηθεί μόνο ή ·Ελλάδα, άλλά καί ό 

ϊδιος ό 'Έλληνας πρόεδρος: 

«Νά τιμηθεί, γι' αότό πού εκπροσωπεί. Τό πολιτικό 

ανάστημα, τήν πολιτική γενναιότητα, τήν εμπνευση, τήν 

δημοκρατικότητα καί τή δύναμη του χαρακτήρα. Μέ δλα 

αότά, γίνατε ό πατέρας της χώρας σας. Σείς aποκαταστή

σατε τήν δημοκρατία. Σείς επαναφέρατε τίς πολιτικές 

ελευθερίες. Σείς εξασφαλίσατε τήν εόημερία στό λαό σας 
καί σείς πετύχατε τόν άθλο της εντάξεως της ·Ελλάδος 

στήν Εόρωπαϊκή Κοινότητα ... 

»'Αναγνωρίζουμε δτι ύπάρχουν χώρες, δπως ή 'Ελλά

δα, εντεταγμένες στήν Κοινότητα, πού aντιμετωπίζουν εi

δικά προβλήματα. Τό Βέλγιο είναι ετοιμο νά βοηθήσει 

στήν διεξαγωγή εποικοδομητικών διαπραγματεύσεων γιά 

τήν aντιμετώπιση των προβλημάτων αότών». 

Στήν άντιφώνησή του, ό Κ. Καραμανλής έπεσή

μανε δτι οί δύο χώρες είχαν στήν ίστορία τους άκο

λουθήσει παράλληλες πορείες καί συνεργάστηκαν 

άρμονικά σέ δλους τούς τομείς οί δεσμοί αύτοί άπα

τέλεσαν πολύτιμο κεφάλαιο σέ μιά έποχή άντιθέσε

ων καί συγκρούσεων στή διεθνή ζωή. · Οδός γιά τήν 
έπίλυση τών προβλημάτων, τόνισε, θά ήταν ή ενωση 
τής Εuρώπης, καί χρειαζόταν νά έπιταχυνθεί ή δι
στακτική πορεία πρός τήν κατεύθυνση αuτή. 

Τό ϊδιο βράδυ, ό Κ. Καραμανλής παρέθεσε δεξί
ωση πρός τιμή τών βασιλέων τοϋ Βελγίου, στήν όποία 

παρέστησαν ό πρωθυπουργός, έπικεφαλής τοϋ 'Υπουρ

γικοϋ Συμβουλίου, τά μέλη τοϋ Διπλωματικοϋ Σώμα
τος, μέλη τής έλληνικής παροικίας καί ό μητροπο

λίτης Βελγίου, Αίμιλιανός. 

Στίς 3 Δεκεμβρίου, ό πρόεδρος τής ·Ελληνικής 
Δημοκρατίας συναντήθηκε διαδοχικά μέ τό γενικό 

γραμματέα τοϋ ΝΑΤΟ, Γ. Λούνς, καί μέ τόν πρόεδρο 

τής 'Επιτροπής τών Εuρωπαϊκών Κοινοτήτων, Γκ. 

Τόρν. 

Μετά τή συνάντησή του μέ τόν Κ. Καραμανλή, ό 

Γ. Λούνς δήλωσε δτι άντιμετωπίζει μέ κατανόηση τά 

προβλήματα τής ·Ελλάδος στά πλαίσια τής Συμμα

χίας, τά όποία καί θά έξεταστοϋν κατά τίς προσεχείς 

ύπουργικές διασκέψεις . 'Από τήν πλευρά του, ό Γκ. 

Τόρν δήλωσε: 

«Τό σύνολο του έλληνικου προβλήματος ίσως θά ε1ναι 

πιό εϋκολο νά λυθεί, δταν τό εξετάσουμε στό πλαίσιο των 
κανόνων της Κοινότητος. Καί εϊμαστε στή διάθεση του κ. 

Παπανδρέου, δταν θά εχει κάνει τήν ανάλυση του προβλή

ματος. 'Όλα αότά θά γίνουν μεταξύ φίλων καί θά δουμε όSς 
ποιό σημείο μπορουμε νά φθάσουμε γιά νά λύσουμε τό 

έλληνικό πρόβλημα μέσα στήν Κοινότητα. Καί ελπίζω 

πώς θά τό κατορθώσουμε». 

Τό μεσημέρι, ό Κ. Καραμανλής παρέστη σέ δεξί

ωση πού εδωσε πρός τιμή του ό 'Έλληνας πρέσβης, 

Δ. Φραντζεσκάκης, στήν όποία παραβρέθηκαν καί 

μέλη τής παροικίας. 'Αργότερα, καί άφοϋ προγευμά

τισε, έκτός προγράμματος, μέ τό βασιλέα Μπωντου

έν, άναχώρησε γιά τήν 'Αθήνα. 

Μετά τήν έπιστροφή του στήν ·Ελλάδα, ό Κ. 

Καραμανλής θά άπευθύνει στόν άρχηγό τοϋ βελγι

κοϋ Κράτους τήν άκόλουθη έπιστολή: 

«Μεγαλειότατε, 

»Θά ήθελα νά σiiς εύχαριστήσω εσiiς καί τήν βα

σίλισσα ι:'iλλη μιά φορά γιά τήν θερμή ύποδοχή πού 

μοίΊ επιφυλάξατε, κατά τήν τελευταία επίσκεψή μου 

στή χώρα σας. 
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»Οί συνομιλίες, έξ άλλου, πού είχαμε ύπήρξαν 
τόσο χρήσιμες άλλά καί τόσο εύχάριστες ωστε νά 

μοv άφήσουν ζωηρές έντυπώσεις καί άνεξίτηλες 
άναμνήσεις. 

»Mov έκανε έντύπωση, Μεγαλειότατε, ό σεβα
σμός καί ή άγάπη μέ τήν όποία σiiς περιβάλλει ό 

βελγικός λαός. Καί ό δεσμός σας αύτός μέ τόν λαό 
άποτελεi άσφαλώς πολύτιμο κεφάλαιο γιά μιά χώρα, 
τήν όποία οί πολιτικές καί "φυλετικές" άντιθέσεις 

καθιστούν δυσκολοκυβέρνητη. 

»Είμαι βέβαιος δτι μέ τίς άρετές πού σiiς διακρί
νουν θά όδηγήσετε τήν χώρα σας σέ ένα καλλίτερο 

καί άσφαλέστερο μέλλον. 

»Σiiς παρακαλώ, Μεγαλειότατε, νά μεταφέρετε 

στήν βασίλισσα τά σέβη μου. Καί διατυπώνω τήν 

έλπίδα δτι θά έχω τήν εύχαρίστηση καί τήν τιμή νά 

σiiς ύποδεχθώ συντόμως στήν Άθήνα»41 • 

Τή σημασία τής επισκέψεως του Κ. Καραμανλή 

στίς Βρυξέλλες θά εξάρει ό έλληνικός τύπος, προ
βάλλοντας ίδιαίτερα τή δήλωση του Μ. 'Έυσκενς, 

δτι ή 'Ελλάδα άντιμετωπίζει είδικά προβλήματα πού 

επρεπε νά επιλυθουν. Τή μεταστροφή του Βέλγου 

πρωθυπουργου άπέδωσε ό τύπος στή συνάντησή του 

μέ τόν Κ. Καραμανλή, δπως μαρτυρουν οί τίτλοι τ&ν 

εφημερίδων τής 3ης Δεκεμβρίου: «Οί Βέλγοι τώρα 

κατανοουν τά προβλήματα τής 'Ελλάδος» («Βραδυ

νή»)·«' Αλλάζει στάση τό Βέλγιο στά θέματά μας μέ 

τήν ΕΟΚ» («'Έθνος»)· καί «Βέλγοι: στροφή άπέναντί 

μας» («'Ελευθεροτυπία») . Είδικότερα, στίς 4 Δεκεμ
βρίου, ή «Βραδυνή» παρατηρουσε: 

' Η στροφή [του Μ. »Ευσκενς] πού εν πάση περιπτώσει 

διευκολύνεi τήν προώθηση τών ελληνικών θέσεων οφείλε

ται aποκλειστικά στόν Κ. Καραμανλή. Γιά τίς φιλοκυβερ

νητικές εφημερίδες, πού σέ κάθε aλλη περίπτωση θά μιλου

σαν γιά διπλωματικό θρίαμβο (καί αυτή τή φορά δικαιολο

γημένα, χωρίς παραισθήσεις ... ) ή σύνδεση αυτή aποδεί
χθηκε λόγος επαρκής γιά νά προβάλουν τό γεγονός μέ τή 

μεγαλύτερη σεμνότητα ... Κάποιος aνταποκριτής τους δέν 
δίστασε μάλιστα νά aποδώσει αυτή τήν «στροφή» «στήν 

aντίδραση τής ελληνικής κοινής γνώμης, στίς πρόσφατες 

δηλώσεις του 'Έυσκενς στό Λονδίνο ... ». 
'Η «στροφή» προκάλεσε εντύπωση μεταξύ των διπλω

ματικών παρατηρητών τών Βρυξελλών ... 'Αλλά ό Κ. Κα
ραμανλής δέν πρέπει νά εξεπλάγη. Γιατί πολλές παρόμοιες 

στροφές είχε επιτύχει κατά τό παρελθόν, δταν, ώς πρωθυ

πουργός, αγωνιζόταν γιά νά γίνει ή 'Ελλάδα δεκτή στήν 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα, δταν ή 'Ισπανία καί ή Πορτογαλία 

κρούουν aκόμα τής ΕΟΚ τήν θύρα ... Τά λόγια πού aπηόθυ
νε ό 'Έυσκενς σ' εκείνον πού «aποκατέστησε στήν 'Ελλά

δα τή δημοκρατία καί πέτυχε τόν aθλο τής εντάξεως τής 
'Ελλάδος στήν Ευρωπαϊκή Κοινότητα», δέν aφησαν καμ

μιάν aλλωστε aμφιβολία σέ ποιpν τό Βέλγιο θέλησε νά 

επιφυλάξει τήν πολιτική χειρονομία τής σημαντικής αυ

τής στροφής. 

Τήν συνέδεσε μέ τόν 'Έλληνα aλλά καί τόν Ευρωπαίο 

πολιτικό, μέ τό μεγάλο διεθνές κύρος, πού aκόμη καί προ

χθές στίς Βρυξέλλες ύπογράμμισε τήν aνάγκη νά προωθη

θεί ή διαδικασία τής ενοποιήσεως τής Ευρώπης ... 'Όσο 
γιά όρισμένους aπό τούς οπαδούς τής Ν. Δημοκρατίας πού 

διερωτήθηκαν γιατί ό Καραμανλής θέλησε μέ τή διπλωμα

τική του αυτή επιτυχία νά βοηθήσει τόν Α. Παπανδρέου, 

είναι αυτοί πού δέν θέλησαν νά συνειδητοποιήσουν πώς ό 
πρόεδρος τής Δημοκρατίας δέν μπορεί παρά νά αναπτύσ

σει δραστηριότητα, όSστε στίς σχέσεις τής 'Ελλάδος μέ 

τήν ΕΟΚ νά μήν ύπάρχουν τεχνητά ή πραγματικά αδιέξο
δα. Μέ τήν εννοια αυτήν, ό κ. Καραμανλής τίς ελληνικές 

καί ευρωπαϊκές θέσεις ενίσχυσε στίς Βρυξέλλες καί πρός 

τήν 'Ελλάδα καί πρός τήν Ευρώπη - καί όχι μόνο πρός 

την σημερινή ελληνική Κυβέρνηση - προσέφερε μεγάλη 

ύπηρεσία. 

'Η«' Ακρόπολις», στίς 5 Δεκεμβρίου, σημείωσε: 

Μέ τό ταξίδι του στήν εδρα τής Κοινής 'Αγορiiς καί 
του ΝΑΤΟ, ό Κ. Καραμανλής κατώρθωσε γιά aλλη μιά 

φορά νά προωθήσει aποφασιστικά τίς ελληνικές θέσεις. 

Μετά τίς συναντήσεις πού είχε, εγινε εμφανής «μιά aλλη 

διάθεση» aντιμετωπίσεως των ελληνικών προβλημάτων, τό

σο aπό τήν ΕΟΚ δσο καί aπό τό ΝΑΤΟ ... 

Τήν επίσκεψη κάλυψαν εκτενώς είδησεογραφικά 

τόσο ό βελγικός τύπος, δσο καί τά διεθνή πρακτο

ρεία. 'Ενδεικτικά, ό ραδιοφωνικός σταθμός τής 

«Ντώυτσε Βέλλε» άνέφερε, στίς 4 Δεκεμβρίου: 

Στίς Βρυξέλλες παίχτηκε αυτή τήν εβδομάδα ενα εργο 

μέ περιεχόμενο τήν ελληνική έξωτερική πολιτική. 'Η ύπό
θεση aρχισε μέ μιά μοναρχική πρόσκληση .. . 'Όταν πρό 
μηνών ό Κ. Καραμανλής aποδεχόταν αύτήν τήν πρόσκλη

ση, δέν μπορουσε βέβαια νά φανταστεί δτι θά βρισκόταν 

σέ αυτήν τήν θέση, μέ μιάν aντίθετη aριστερο-σοσιαλι

στική Κυβέρνηση ύπό τόν Α. Παπανδρέου. Καί αυτή ή 

Κυβέρνηση κάνει, ή θέλει νά κάνει- διότι κανείς δέντό 

γνωρίζει ακριβώς - μιά ευρωπαϊκή πολιτική, aντίθετη 

πρός εκείνη πού όSρισε ό Κ. Καραμανλής ϋστερα aπό τήν 

μεταπολίτευση του 1974 ... Κάτω aπό αυτούς τούς δρους τό 
ταξίδι του Κ. Καραμανλή στίς Βρυξέλλες εγινε αυτομάτως 

πολιτικό γεγονός, aφου ό 'Έλληνας πρόεδρος ύποσχέθηκε 

aλλά καί ενήργησε ωστε στό περιθώριο τής επίσημης 

επισκέψεως νά συναντηθεί μέ τόν γενικό γραμματέα του 

ΝΑΤΟ καί μέ τόν πρόεδρο τής 'Επιτροπής τών Ευρωπαϊ

κών Κοινοτήτων. 

Σχετικά μέ τά άποτελέσματα τής επισκέψεως του 

Κ. Καραμανλή στίς Βρυξέλλες, ενημέρωσε τόν πρω
θυπουργό ό γενικός γραμματέας τής Προεδρίας τής 

Δημοκρατίας, Π. Μολυβιάτης: 

«Στήν σημερινή συνάντησή μου μέ τόν κ. Παπανδρέου 

στό Καστρί του aνεκοίνωσα τά ακόλουθα, κατόπιν εντο

λής του κυρίου πρόεδρου τής Δημοκρατίας: 

»Στίς συνομιλίες πού είχε ό κ. πρόεδρος στίς Βρυξέλλες 
προσπάθησε νά βοηθήσει τόν κ. πρωθυπουργό στά θέματα 

τής ΕΟΚ καί του ΝΑΤΟ. Καί τό εκανε αυτό γιατί πιστεύει 

δτι τό συμφέρον του τόπου επιβάλλει τήν ρύθμιση των 

προβλημάτων πού μiiς aπασχολουν μέ τούς δύο αυτούς ο ρ-
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γανισμούς. Συγκεκριμένα, ό κ. πρόεδρος έξέθεσε στόν 

πρωθυπουργό του Βελγίου τό πρόβλημα πού εχει ή 'Ελλάς 

μέ τήν ΕΟΚ καί τήν aνάγκη νά ληφθεί κάποια εiδική μέρι

μνα γιά τήν aντιμετώπιση των έλληνικών γεωργικών προϊ

όντων. 'Ο κ. ~Ευσκενς επείσθη aπό τήν επιχειρηματολο

γία του προέδρου, γι' αuτό καί εκανε καί τήν σχετική δή

λωσή του δτι τό Βέλγιο θά βοηθήσει στήν διεξαγωγή εποι

κοδομητικών διαπραγματεύσεων. Τήν ίδια κατανόηση 

εδειξε ό Βέλγος πρωθυπουργός καί στό θέμα του ΝΑΤΟ. 
»Μέ τό ίδιο πνευμα ό πρόερδος τfjς Δημοκρατίας μίλη

σε διά μακρών καί μέ τόν βασιλέα του Βελγίου. 

»Στή συνάντησή του μέ τόν κ. Λούνς ό κ. πρόεδρος είπε 

στόν γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ δτι τό πρόβλημα τfjς 

'Ελλάδος μέ τό ΝΑΤΟ δέν είναι καινούργιο, aλλά ύπfjρχε 
καί δταν &κόμη ήταν ό ίδιος πρωθυπουργός. 

»'Εξέθεσε στήν συνέχεια τά στοιχεία πού, κατά τήν 

γνώμη μας, θεμελιώνουν τήν ϋπαρξη τουρκικfjς aπειλfjς 
.κατά τfjς 'Ελλάδος καί τόνισε τήν aνάγκη νά διασφαλίσ;ει 

ή Συμμαχία τήν 'Ελλάδα aπό τήν aπειλή αuτή. Συγκεκριμέ

να, είπε ό κ. πρόεδρος , ή Συμμαχία όφείλει νά δηλώσει δτι 
δέν θά επιτρέψει έλληνοτουρκική σύρραξη. Στήν δήλωσή 

της αuτή ή Συμμαχία μπορεί, είτε νά μνημονεύσει ρητώς 

τήν ' Ελλάδα καί τήν Τουρκία, είτε νά αναφέρει γενικά δτι 

θεωρεί ανεπίτρεπτη τήν σύρραξη μεταξύ μελών της καί θά 

aντιταχθεί στήν σύρραξη αuτή . 'Από τήν &ντίδραση του κ. 

Λούνς προέκυψε δτι ή τελευταία αuτή φόρμουλα εχει πιθα

νότητες νά υίοθετηθεί εκ μέρους τfjς Συμμαχίας . 

» Ό κ. πρόεδρος ανέπτυξε έξ άλλου στόν κ. Τόρν τά 
προβλήματα πού aντιμετωπίζει ή 'Ελλάς μέ τήν Κοινότη

τα καί iδιαίτερα τό πρόβλημα τών μεσογειακών προϊόντων. 

'Εζήτησε aπό τόν κ. Τόρν νά ληφθουν μέτρα γιά τήν aντι

μετώπιση του προβλήματος, είτε μέσα στά γενικότερα 

πλαίσια τfjς αναθεωρήσεως τfjς γεωργικfjς πολιτικfjς τfjς 

Κοινότητος, είτε μέ εiδικές ρυθμίσεις γιά τήν 'Ελλάδα. 'Ο 

κ. Τόρν εδειξε πλήρη κατανόηση γιά τά έλληνικά αuτά 

προβλήματα καί άφησε νά εννοηθεί δτι θά μπορουσε νά 

επιδιωχθεί εiδική μεταχείρηση τfjς 'Ελλάδος στό θέμα τών 

μεσογειακών προϊόντων, κυρίως έκ μέρους τfjς Γερμανίας. 

»'Ο κ. Παπανδρέου έξέφρασε τήν ίκανοποίηση καί θά 

ελεγα τήν ανακούφισή του γιά δσα του &νεκοίνωσα καί 

μου &νέθεσε νά διαβιβάσω στόν κ. πρόεδρο τήν ευγνωμοσύ

νη του καί τίς θερμές εuχαριστίες του γιά τήν τόσο πολύτι

μη βοήθεια πού του παρέσχε . Μου είπε δτι του εκανε μεγά

λη εντύπωση ή μεταστροφή του Βέλγου πρωθυπουργου, ό 

όποίος μόλις πρό μιaς έβδομάδος είχε πεί δημοσία δτι ή 

'Ελλάς πρέπει νά είναι η μέσα η εξω aπό τήν Κοινότητα . 

»Γιά τό θέμα του ΝΑΤΟ, ό κ. Παπανδρέου βρfjκε τήν 

φόρμουλα πολύ ίκανοποιητική καί μου είπε δτι θά τό θεω

ρουσε ώς επιτυχία Εάν θά μπορούσαμε νά τήν εξασφαλί
σουμε aπό τήν Συμμαχία. 

»Μεγάλη ίκανοποίηση εξεδήλωσε ό κ. Παπανδρέου καί 
γιά τό περιεχόμενο τfjς συνομιλίας του κ . προέδρου μέ τόν 

Τόρν, καθώς καί γιά τήν δήλωση πού εκανε μετά τήν συ

νάντησή του μέ τόν κ . πρόεδρο. Μου είπε δτι θά επιδιώξει 
επαφή μέ τόν κ . Σμίτ, τόν όποίο έχαρακτήρισε ώς τήν iθύ

νουσα προσωπικότητα στήν Εuρώπη. 

»τέλος, ό κ. Παπανδρέου μου είπε νά ενημερώσω τόν κ. 

πρόεδρο δτι aντιλαμβάνεται δτι, άν παρεμπόδιζε τήν εισ

δοχή τfjς ' Ισπανίας στό ΝΑΤΟ, θά προκαλουσε πολύ 

σκληρότερες aντιδράσεις aπό εκείνες πού θά δημιουγουσε 

τυχόν εξοδος τfjς 'Ελλάδος aπό τό ΝΑΤΟ. Κατά συνέπεια, 

μου είπε, είχε aποφασίσει, ϋστερα &πό βαθειά μελέτη του 

θέματος, νά ύπογράψει τήν προσεχfj έβδομάδα τό πρωτό

κολλο εiσδοχfjς τfjς 'Ισπανίας στό ΝΑΤΟ, aφου διατυπώ

σει δμως επιφυλάξεις: πρώτον, γιά ενδεχόμενη ανακατα
νομή των όρίων ναυτικfjς διοικήσεως στό Αiγαίο καί δεύ

τερον, γιά τήν επικύρωση τfjς εiσδοχfjς τfjς 'Ισπανίας aπό 

τό 'Ελληνικό Κοινουβούλιο . Τήν επικύρωση αuτή θά συνέ

δεε κατά κάποιον τρόπο μέ τήν έπίλυση του έλληνικου 

προβλήματος στό ΝΑΤΟ. 

»'Ο κ. Παπανδρέου μου είπε νά διαβιβάσω &κόμη μιά 

φορά στόν πρόεδρο δτι εχει πλήρη συνείδηση τών κινδύ

νων πού &πειλουν τή χώρα μας, iδιαίτερα δέ aπό τήν Τουρ

κία, καί δτι κατά συνέπεια δέν πρόκειται νά κάνει τίποτα 

απολύτως, τό όποίο θά όδηγουσε τήν χώρα σέ περιπέτεια 

είτε τήν έξέθετε σέ κινδύνουρ>42 • 

7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1981 

Μέ πρωτοβουλία του aρχηγοί\ του κόμματος, Γ. 

Ράλλη, διενεργείται στήν κοινοβουλευτική όμάδα 

τής ΝΔ ψηφοφορία γιά τήν ανανέωση τής εμπιστοσύ

νης των μελών τής κοινοβουλευτικής όμάδας στό 

πρόσωπό του . 'Η διαδικασία καταλήγει στήν κατα

ψήφιση του Γ. Ράλλη, μέ ψήφους 61, εναντι 41, εννέα 
λευκών καί μίας aκυρης. 

Στό μεταξύ, στίς 5 του μηνός, είχε εκδοθεί άπό 
τήν Προεδρία τής Δημοκρατίας άνακοίνωση: 

«'Ο πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας δέν επιθυμεί νά εχει 

&νάμιξη στό θέμα τfjς ήγεσίας τfjς Νέας Δημοκρατίας, 

δπως δέν είχε καί κατά τήν προηγούμενη εκλογή του 1980. 
»'Εκείνο δμως πού επιμόνως συνιστά είναι ή διαφύλα

ξη τfjς ένότητος του κόμματος . Κι αuτό γιατί πιστεύει δτι, 

γιά νά aποκτήσει ή χώρα δημοκρατική παράδοση καί νά 

διασφαλίσει όμαλό πολιτικό βίο, εχει &νάγκη aπό σταθε

ρούς καί μακρόβιους πολιτικούς σχηματισμούς». 

['Η ανακοίνωση θεωρήθηκε άπό μερίδα του τύ

που ώς άνάμιξη του προέδρου στά εσωτερικά τής 

ΝΔ· aλλο τμήμα του τύπου, ώστόσο, τόνισε δτι ήταν 

άπόλυτα επιτρεπτή . ] 

Πρόεδρος τής ΝΔ θά εκλεγεί, στίς 9 Δεκεμβρίου, 
ό Ε. 'Αβέρωφ, μέ 67 ψήφους, εναντι 32 ύπέρ του Κ . 

Στεφανόπουλου καί 12 του Ι. Μπούτου. 'Αμέσως με

τά τήν ψηφοφορία, οί τρείς διεκδικητές τής άρχηγί

ας, μέ δηλώσεις τους, διακήρυξαν τήν προσήλωσή 
τους στήν άρραγή ένότητα του κόμματος. 

Τήν έπομένη, ό Ε . 'Αβέρωφ ενημέρωσε επίσημα 

τόν πρόεδρο τής Δημοκρατίας γιά τό άποτέλεσμα 

τής ψηφοφορίας. Ό Κ. Καραμανλής εuχήθηκε στό 

νέο άρχηγό του κόμματος επιτυχία στό εργο του . 

Γιά τήν aλλαγή ήγεσίας στή ΝΔ, ό Κ. Καραμαν

λής θά σημειώσει: 

«Κατά τή διάρκεια τής κρίσεως αι5τfίς ήταν τόση 

ή άγωvία μου γιά τήν τύχη τfίς Νέας Δημοκρατίας, 
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ωστε όχι μόνο νά παρεμβαίνω έντονα γιά νά aποτρέ

ψω τή διάσπασή της, &λλά καί νά διακηρύξω δημο

σία τήν &νάγκη τfjς διαφυλάξεως τfjς ένότητος της, 

μέ δήλωσή μου πού έκανα στίς 5.12.81 καί πού προκά
λεσε ποικίλες aντιδράσεις. 

»Καί ή &γωνία μου ήταν δικαιολογημένη, δεδομέ

νιου ότι ή διαφύλαξις τfjς ένότητος τfjς Νέας Δημο

κρατίας ήταν εθνικώς αναγκαία: 1) Γιατί μέ τήν εξέ
λιξη πού πήρε ή πολιτική μας ζωή εχρειάζετο μία 
δύναμις ίκανή νά θέτει μέ τόν έλεγχό της φραγμούς 

στίς επικίνδυνες ύπερβολές τfjς Κυβερνήσεως καί νά 

διασφαλίσει όμαλές πολιτικές εξελίξεις. 2) Γιατί ή 
δύναμις πού διατήρησε ή Νέα Δημοκατία τfjς έδιδε 
τή δυνατότητα νά επανέλθει στήν εξουσία. 3) Γιατί ή 
παρουσία της ήταν aπαραίτητη, προκειμένου νά 

στηρίξει τήν πολιτική μου, στήν περίπτωση πού τά 

πράγματα θά μέ &νάyκαζαν νά έρθω σέ σύγκρουση μέ 

τήν Κυβέρνηση. 

»Σ τούς λόγους αύτούς θά πρέπει νά προστεθεί καί 

ό συναισθηματικός παράγων, δεδομένου ότι ή Νέα 

Δημοκρατία ήταν δημιούργημα δικό μου καί ήταν 

φυσικό νά ενδιαφέρομαι γιά τήν τύχη της»43. 

8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1981 

·Ο Κ. Καραμανλής δέχεται στό Προεδρικό Μέ

γαρο τόν πρόεδρο τής Βουλής, Ι. 'Αλευρά. 

12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1981 

'Ο Κ. Καραμανλής ενημερώνεται άπό τόν πρω

θυπουργό, Α. Παπανδρέου, γιά τή συμμετοχή του 

στή Διάσκεψη των ύπουργ&ν 'Αμύνης του ΝΑΤΟ, 

καθώς καί γιά τίς συζητήσεις πού είχε μέ τήν ήγεσία 

τής 'Ατλαντικής Συμμαχίας, γιά τίς έλληνοτουρκι

κές διαφορές καί γιά τήν εκκρεμότητα στίς σχέσεις 

τής χώρας μέ τό ΝΑΤΟ. 

Κατά τή Διάσκεψη τ&ν ύπουργ&ν 'Αμύνης του 

ΝΑΤΟ, ή έλληνική πλευρά, λόγω άδυναμίας τής 

Συμμαχίας νά περιλάβει στό κοινό άνακοινωθέν πα

ράγραφο πού νά σημειώνει ώ~ αύταπόδεικτο δτι ή 

Συμμαχία επεκτείνει τήν προστασία της άπέναντι 

στά Κράτη-μέλη της σέ περίπτωση άπειλής κατά τής 

εδαφικής τους άκεραιότητας, άπ, δπου καί άν προ

έρχεται, εκανε χρήση του δικαιώματος άρνησικυρί

ας, μέ άποτέλεσμα νά μήν εκδοθεί- γιά πρώτη φορά 

στά χρονικά του ΝΑΤΟ - κοινό άνακσινωθέν. Τήν 

προσθήκη τής σχετικής παραγράφου άρνήθηκε επί

μονα ή Τουρκία, θεωρώντας πώς θίγεται ώς ενδεχό

μενος εiσβολέας. 

16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1981 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας δέχεται σέ άκρό

αση τόν πρωθυπουργό. 

'Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε λίγες ήμέρες 

μετά τήν επιβολή στρατιωτικου νόμου στήν Πολω

νία καί άμέσως μετά τόν τερματισμό τής επισκέψεως 

του Γιασέρ 'Αραφάτ στήν 'Ελλάδα. 

23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1981 

Μέ τήν εύκαιρία τ&ν έορτ&ν τ&ν Χριστουγέννων 

καί του Νέου 'Έτους, ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας 

άπευθύνει πρός τούς άποδήμους 'Έλληνες έορταστι

κό μήνυμα: 

«Αlσθάνομαι lδιαίτερη χαρά πού επικοινωνώ καί 

πάλι μαζί σας, μέ τήν εύκαιρία τών έορτών, γιά νά 

σiiς aπευθύνω τίς εύχές μου. 

»'Επιθυμώ νά σiiς βεβαιώσω δτι ή πατρίδα σας, ή 

·Ελλάδα, σiiς περιβάλλει πάντοτε μέ &γάπη καί σiiς 

παρακολουθεί μέ ύπερηφάνεια. Μέ &γάπη, γιατί σiiς 

θεωρεί παιδιά της. Καί μέ ύπερηφάνεια, γιατί ή 

πρόοδός σας, σέ δλους τούς τομείς, τιμii τό έλληνικό 

όνομα. 

»Στόν χρόνο πού πέρασε, έγινε &κόμα πιό έντονη 

ή σύγχυση πού επικρατεί στόν κόσμο, σέ βαθμό μά

λιστα πού νά δικαιολογεί aνησυχίες γιά τό μέλλον. 

'Η κατάσταση αύτή επιβάλλει σέ δλους τούς "Ελ

ληνες, δπου κι aν ζοvμε, νά ενισχύσουμε &κόμα πε

ρισσότερο τούς δεσμούς πού μiiς ένώνουν καί νά aν

τιμετωπίσουμε μέ εθνική όμοψυχία τούς κινδύνους 

πού &πειλοvν κι εμaς καί τόν κόσμο όλόκληρο. 

»Μόνο έτσι θά μπορέσουμε όχι μόνον νά aπο

κρούσουμε τούς κινδύνους αύτούς, &λλά καί νά aτε

νίσουμε μέ εμπιστοσύνη πρός ένα καλλίτερο μέλλον 

γιά μiiς καί τά παιδιά μας. 

»Μέ τίς σκέψεις αύτές, εύχομαι σέ σiiς καί τίς 

οlκογένειές σας ύγεία, εύτυχία καί πρόοδο στόν Και

νούργιο Χρόνο». 

29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1981 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας δέχεται στό Προ

εδρικό Μέγαρο τό Γάλλο ύπουργό 'Εξωτερικών, Κλ. 

Σεϋσόν, μέ τόν όποίο !:χει συνομιλία γιά διάφορα 

διεθνή θέματα. 

Τήν ϊδια ήμέρα, ό Κ. Καραμανλής θά δεχτεί στό 

Προεδρικό Μέγαρο τόν ύπουργό Προεδρίας Κυβερ

νήσεως, Α. Κουτσόγιωργα. ·Η συνάντηση πραγμα

τοποιήθηκε λίγες ήμέρες μετά τήν εξαγγελία, τίς πα

ραμονές των Χριστουγέννων, εκ μέρους τής Κυβερνή

σεως, αιφνιδιαστικών μεταβολών στή δομή τής διοι

κήσεως, πού προκάλεσαν σειρά εντονων άντιδράσε

ων. 

Τό άπόγευμα, ό Κ. Καραμανλής θά παραστεί στήν 

πανηγυρική συνεδρίαση τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών, 

στή διάρκεια τής όποίας άπονεμήθηκαν τά μετάλλια, 

τά βραβεία καί οί επαινοι γιά τό 1981. 
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31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1981 

'Ο πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας aπευθύνει στόν 

έλληνικό λαό διάγγελμα γιά τό Νέο 'Έτος: 

«'Ελληνίδες, 'Έλληνες, 

»Σέ λίγο μπαίνουμε σrόν Καινούργιο Χρόνο. "Ας 

εύχηθούμε νά είναι καλός γιά τήν Έλλάδα. Νά είναι 

εlρηνικός. Νά είναι δημιουργικός. Καί aς άναπτύ

ξουμε τίς άρετές μας, γιά νά μεταβάλουμε τίς εύχές 

μας σέ πραγματικότητα. 

»Γιατί ol εύχές πού άνταλλάσσομε κάθε χρόνο 
αύτή τή μέρα θά καταντούσαν άνιαρή ρουτίνα, aν δέν 

τίς συνοδεύαμε καί μέ προσπάθειες πού θά δικαίωναν 

τίς προσδοκίες μας γιά τό μέλλον. 

»'Όλος ό κόσμος, aλλωστε, μπαίνει στόν Και

νούργιο Χρόνο μέ αίσθημα άβεβαιότητος καί άνη

συχίας. Γιατί κανένα άπό τά μεγάλα προβλήματα πού 

τόν άπασχολούν δέν βρijκε στόν χρόνο πού πέρασε 

τή λύση του. Καί όχι μόνο αύτό, άλλά τόν τελευταίο 

καιρό τά προβλήματα αύτά έγιναν όξύτερα καί πε
ρισσότερο έπικίνδυνα. Παρά τίς προσδοκίες δλων 

τών άνθρώπων καί τίς διακηρύξεις τών Μεγάλων, δέν 

κατέστη δυνατόν νά προωθηθούν ή συναδέλφωσις 

τών λαών καί ή διασφάλισις τijς προόδου στά πλαί

σια μιiiς σταθερijς καί διαρκούς εlρήνης. Μιiiς παγ

κόσμιας τάξεως πού νά μήν στηρίζεται μόνο στήν 

έλεγχόμενη lσορροπία δυνάμεων, άλλά στήν καθο

λική άναγνώριση τού δικαιώματος κάθε λαού νά ζεί 

καί νά άναπτύσσεται έλεύθερα, σύμφωνα μέ τούς πό

θους του καί τίς άρχές πού πρέπει νά διέπουν τή διε

θνij ζωή. 

»Πρόσφατο παράδειγμα παραβιάσεως τών άρχών 

αύτών εlναι τό δράμα τijς Πολωνίας. 'Ένα δράμα 

πού, λόγφ καί ξένων παρεμβάσεων, έπijρε τέτοια 

μορφή καί τέτοιες διαστάσεις, όiστε νά άπειλεί, άνε

ξάρτητα άπό τήν τελική του έκβαση, τή γαλήνη τijς 
Εύρώπης. Καί θά μπορούσε άσφαλώς τό Ι'διο νά λε

χθεί καί γιά τήν περίπτωση τijς μαρτυρικijς Κύπρου. 

»Πιστεύω δ τι ή βία καί ή αύθαιρεσία πού έπικρα

τούν σήμερα στή διεθνij ζωή όφείλονται κυρίως 

στήν aμβλυνση τijς εύαισθησίας μας άπέναντι σέ 

ώρισμένες βασικές ήθικές άξίες, καί κυρίως τijς 

έλευθερίας καί τijς δικαιοσύνης. Καί πιστεύω έπίσης 

δτι ή κυριώτερη αlτία αύτού τού φαινομένου εlναι ό 

διεθνής παραλογισμός πού ένισχύεται καί άπό τό πά

θος τijς προωθήσεως τijς ύλικijς εύημερίας. 

»Στήν ίδια, aλλωστε, αlτία όφείλεται καί ή οlκο

νομική κρίση πού ταλαιπωρεί σήμερα όλόκληρο τόν 

κόσμο. Εlναι ώς έκ τούτου φανερό δτι καί ή κρίση 

αύτή δέν μπορεί νά ξεπερασθεί παρά μόνο aν περιο

ρισθεί ό ύλιστικός έγωκεντρισμός πού χαρακτηρίζει 

τή συμπεριφορά όχι μόνο των άτόμων άλλά καί τών 

Κρατών στίς μεταξύ τους σχέσεις. Συμπεριφορά πού 

κατέστησε άγχώδη τή ζωή στίς σύγχρονες κοινωνίες 

καί μάλιστα στίς περισσότερο άναπτυγμένες. 

»Πρέπει πάντως νά έλπίζει κανείς δτι αύτό τό οl

κονομικό καί κατά προέκταση ήθικό άδιέξοδο, πρός 
τό όποίο μiiς όδηγεί ό άκόρεστος εύδαιμονισμός, θά 

προκαλέσει ύγιείς καί έγκαιρες άντιδράσεις. Θά πεί

σει δηλαδή τόσο τούς πολίτες δσο καί τίς Κυβερνή

σεις τους δτι μόνο μέ τήν κοινωνική άλληλεγγύη καί 

τήν ύποταγή τών έγωιστικών τους έπιδιώξεων στό 

καθολικό συμφέρον ήμπορεί νά άποφευχθεί όχι μονά

χα ή κατάρρευση τijς οlκονομίας τους, άλλά καί ή 

άποσύνθεσις τijς κοινωνικής τους ζωijς. 

»'Ελληνίδες, 'Έλληνες, 

»'Η χώρα μας εlναι βέβαια μικρή. Αύτό δμως δέν 

σημαίνει δτι πρέπει νά παρακολουθεί μοιρολατρικά 

τίς έπικίνδυνες αύτές διεθνείς έξελίξεις. Ή Έλλά

δα, δπως κάθε έλεύθερο καί κυρίαρχο Κράτος, όφεί

λει νά συμβάλλει στόν περιορισμό τών κινδύνων πού 

άπειλούν τήν εlρήνη καί διαταράσσουν τή διεθνij 

συνεργασία. Καί όφείλει, πρό παντός, όχι μόνο νά 

ύπερασπίζεται άλλά καί νά έφαρμόζει ή ίδια τίς lδέες 

έκείνες πού γεννήθηκαν σ' αύτή ν έδώ τή γij καί άπε

τέλεσαν τόν όδηγό δλης τijς άνθρωπότητος. Αύτός, 

aλλωστε, εlναι ό άσφαλέστερος τρόπος γιά νά έπιβε

βαιώνει ή χώρα μας διαρκώς τήν έθνική καί πολιτι

στική της ταυτότητα, άλλά καί τήν ένεργό παρουσία 

της στή διεθνij ζωή. 

»'Ελληνίδες, 'Έλληνες, 

»Μέσα σ' αύτόν τόν άνήσυχο καί άσυνάρτητο 

κόσμο πρέπει νά ζήσει καί νά προκόψει καί ή πατρί

δα μας. Καί πρέπει, πέρα άπό τά μεγάλα καί κρίσιμα 

προβλήματα πού άπασχολούν δλους τούς λαούς, νά 

άντιμετωπίσει καί τά εlδικώτερα προβλήματα πού 

άπασχολούν τήν ίδια. 

»Τά προβλήματα αύτά στίς γενικές τους γραμμές 

τά γνωρίζομε βέβαια δλοι. Εlναι έκείνα πού μiiς 

κληροδότησε ενα όδυνηρό παρελθόν καθώς καί αύτά 

πού μiiς δημιουργεί ή καθημερινή ζωή βεβαρημένα 

καί άπό τή διεθνij συγκυρία. 

»Καί εlναι πρός παντός τά κρίσιμα έθνικά μας 

θέματα πού έχουν σχέση μέ τίς έξωτερικές μας σχέ

σεις καί συνεπώς μέ τήν άσφάλεια τijς χώρας. Καί 

αύτά, δ πως γνωρίζετε, έχουν καί πρέπει νά έχουν άπό

λυτη προτεραιότητα έναντι δλων τών aλλων. 

»Γιά νά άντιμετωπίσουμε έπιτυχώς τά προβλήμα

τα αύτά θά χρειασθούν βέβαια καί κόποι καί θυσίες. 

Θά χρειασθεί δηλαδή νά έντείνουμε τίς προσπάθειές 

μας καί νά ύποτάξουμε στό γενικό συμφέρον τίς 

προσωπικές, τίς ταξικές καί τίς κομματικές μας έπι

διώξεις. Γιατί πρέπει κάποτε νά καταλάβουμε δτι μό
νο μέσα σέ μιά εύημερούσα Πολιτεία ήμπορεί καί ol 
πολίτες νά εύημερούν. 

»'Αλλά, καί πρό παντός, θά χρειαστεί τό κατάλ

ληλο πολιτικό καί κοινωνικό κλίμα, χωρίς τό όποίο 

εlναι άδύνατη ή προκοπή τού τόπου. Θά χρειασθεί, 
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______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



ΑΝΠΦΩΝΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΓΕΕΘΑ !55 

μέ aλλα λόγια, νά έξασφαλίσουμε τήν όμαλή λει
τουργία τής Πολιτείας, άποφεύγοντας τίς άιφότητες 

καί τίς ύπερβολές. 

»Γιά νά λειτουργήσει όμως όμαλά τό πολίτευμα, 

θά πρέπει νά σεβόμαστε όλοι τίς βασικές άρχές, πά

νω στίς όποίες στηρίζεται ή δημοκρατία. Ή παρα

βίασις τών άρχών αvτών, είτε ύπό τήν μορφή τής 

καταχρήσεως τής έξουσίας είτε ύπό τήν μορφή τής 
καταχρήσεως τής έλευθερίας, κλονίζει τή δημοκρα

τία καί άνοίγει τό δρόμο γιά τήν άνωμαλία. Καί τίς 

άλήθειες αvτές τίς έπιβεβαιώνει τόσο ή παλαιά όσο 

καί ή πρόσφατη ίστορία του τόπου μας. Έάν, συνε

πώς, έπαναλάβουμε τά σφάλματα του παρελθόντος, 

δέν θά έχουμε τό έλαφρυντικό τής πλάνης. 

» Τά παραδείγματα έξ aλλου πού μiiς προσφέρει ή 
διεθνής ζωή γιά μίμηση ή γιά άποφυγή είναι πολλά. 

Καί καλύπτουν όλους τούς τομείς τής ζωής ένός 

έθνους. 'Από τίς έπιλογές πού θά κάνομε θά έξαρτη
θεί τό μέλλον του τόπου μας. 

»'Ελληνίδες, 'Έλληνες, 

»Πιστεύω ότι θά προσπαθήσουμε όλοι, γιατί όλοι 

έχομε συμφέρον, νά κάνομε τίς σωστές έπιλογές καί 

ότι, παρά τίς δυσκολίες πού θά κληθουμε νά άντιμε

τωπίσουμε, ό Καινούργιος Χρόνος θά εlναι καλός. 
»Καί μέ τήν έλπίδα αvτή άπευθύνω πρός όλους 

σας καί τόν καθένα χωριστά τίς καλλίτερες εvχές 

μου». 

Τό βράδυ τής ΠρωτΟ'χρονιiiς, ό Κ. Καραμανλής 

εκοψε τήν πρωτοχρονιάτικη πίτα στή Λέσχη 'Αξιω
ματικων 'Ενόπλων Δυνάμεων. Προσφωνώντας τόν 

πρόεδρο τής Δημοκρατίας, ό aρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρα

τηγός Α. Γκράτσιος, είπε μεταξύ a.λλων: 

«Οί δύσκολοι καιροί τούς δποίους περνάει ή άνθρωπό

της καί τό κρίσιμο σταυροδρόμι στό όποίο βρίσκεται ή 

χώρα μας, επιβάλλουν τήν ϋπαρξη {σχυρων 'Ενόπλων Δυ

νάμεων, μέ ύψηλό ηθικό, μέ σύμπνοια καί συνοχή, άλλά 

προπαντός μέ πίστη στίς παραδόσεις καί στά {δανικά του 

εθνους. Τό συνεχές ενδιαφέρον τfjς Πολιτείας εχει εξα

σφαλίσει τούς άπαραίτητους οικονομικούς πόρους, άπό τό 

ύστέρημα του έλληνικοu λαοu, γιά τόν εκσυγχρονισμό του 

ύλικοu των 'Ενόπλων Δυνάμεων καί ή σκληρή καί άποδο

τική εργασία των στελεχων δλων των βαθμων εχει άξιο
ποιήσει αυτό πλήρως. Κύριε πρόεδρε, δ έλληνικός λαός 

μπορεί νά ε{ναι ύπερήφανος γιά τίς 'Ένοπλες Δυνάμεις 

του, δπως εΙ ναι σήμερα. Μέ τήν ευκαιρία τfjς άνατολfjς του 

καινούργιου χρόνου, επιτρέψατέ μου νά σaς ευχηθω ύγεία 

καί ευτυχισμένο τό 1982». 

'Ο Κ. Καραμανλής aπάντησε: 

«Στρατηγέ, 

»Ε{ναι γνωστό δτι έμείς οί 'Έλληνες είμαστε έπιρρε

πείς στίς έριδες καί πρό παντός στίς διαφωνίες. Καί πολλές 

φορές διαφωνουμε &κόμη καί έκεί πού έχουμε συμφέρον νά 

συμφωνουμε. Παρά ταυτα, στίς μέρες μας κατορθώσαμε νά 

κάνουμε μιά έξαίρεση αvτοίί του κανόνος. Κατορθώσαμε 

νά συμφωνήσουμε ολοι στό μεγάλο καί κρίσιμο θέμα τής 

aσφάλειας τής χώρας. Καί δχι μονάχα συμφωνήσαμε δτι 

πρέπει νά δίνεται στό θέμα τής άμυνας τής χώρας aπόλυτος 

προτεραιότης. 'Αλλά συμφωνήσαμε έπίσης έπί του γεγονό

τος δτί αvτή ή άμυνα αvτή τή στιγμή εύρίσκεται σέ χέρια 

aσφαλή. Καί, πράγματι, κανένας δέν μπορεί νά aρνηθεί δτι 

σήμερα οί ΥΕνοπλες Δυνάμεις του τόπου εύρίσκονται σέ 

τόσο ύψηλό έπίπεδο, diστε νά δίνουν στόν έλληνικό λαό 

δχι μοναχά τό αίσθημα τής σιγουριiiς aλλά καί τό αίσθημα 

τής ύπερηφάνειας. Καί δέν μπορω, στρατηγέ, παρά νά έκ

φράσω τήν ίκανοποίησή μου, διότι έπιβεβαιώσατε κι έσείς 

aπόψε τήν aλήθεια αvτή. 

»Γιά νά έκτιμηθεί δμως ή πρόοδος, ή όποία συνετελέ

σθη στίς ΥΕνοπλες Δυνάμεις τής χώρας μας θά πρέπει νά 

ένθυμούμεθα τήν κατάσταση ή όποία έπικρατουσε στόν 

τομέα αvτό κατά τό παρελθόν. "Οταν δηλαδή οί φατρια

σμοί, τούς όποίους προκαλούσε ή έπέμβαση τής πολιτικής 

στίς ΥΕνοπλες Δυνάμεις τίς καθιστουσε aπό παράγοντα τά

ξεως καί aσφαλείας σέ παράγοντα συνεχους aνωμαλίας. Οί 

συγκρίσεις αvτές ε{ναι διδακτικές. Άλλά καί δίδουν τήν 

πρόσθετη ίκανοποίηση στόν έλληνικό λαό δτι αvτή τήν 

κρίσιμη στιγμή συμβαίνει νά έχει ΥΕνοπλες Δυνάμεις 

ύψηλοίί έπιπέδου. 

»Αvτή ή πείρα τοίί παρελθόντος, καθώς καί ή πρακτική 

των άλλων δημοκρατικων χωρων, aσφαλως μiiς ε{ναι χρή

σιμες γιά τήν πολιτική τήν όποία θά πρέπει νά aκολουθου

με στόν τομέα των 'Ενόπλων Δυνάμεων τής χώρας. 

»Ε{μαι βέβαιος δτι οι' ΥΕνοπλες Δυνάμεις μας, διατη

ρώντας τήν όμοψυχία τους θά aποτελοίίν πάντοτε τήν 

aσπίδα καί τό καύχημα του έθνους. Καί αvτό έχει lδιαίτερη 

σημασία σήμερα πού ή χώρα aντιμετωπίζει aπειλές καί 

κινδύνους φανερούς καί ίσως καί aφανείς. 

»Σiiς εvχομαι, καί δι' ύμων εύχομαι εlς δλους τούς aξι
ωματικούς καί τούς άνδρας των 'Ενόπλων Δυνάμεων, ύγεί

αν, εvτυχίαν καί προπαντός έπιτυχίαν στήν ύψηλή καί 

έθνική aποστολή τους». 

I ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1982 

Παρουσία του προέδρου τής Δημοκρατίας εγινε 

στό Μητροπολιτικό Ναό των 'Αθηνων ή έπίσημη 

δοξολογία γιά τό Νέο 'Έτος. 

Στή συνέχεια, ό Κ. Καραμανλής δέχτηκε, στό 

Προεδρικό Μέγαρο, τίς εόχές του πολιτικου καί πνευ

ματικου κόσμου, τής στρατιωτικής ήγεσίας καί των 

διπλωματικων aποστολων. 

2 IANOYAPIOY 1982 

'Ενώπιον του προέδρου τής Δημοκρατίας καί 

παρουσία του πρωθυπουργου, όρκίστηκαν ό Π. Ρου

μελιώτης, ώς ύφυπουργός Συντονισμου καί ό Γρ. 

Βάρφης, ώς ύφυπουργός 'Εξωτερικων. Μετά τήν όρ

κωμοσία, ό Α. Παπανδρέου παρέμεινε στό Προεδρι

κό Μέγαρο καί συνεργάστηκε μέ τόν πρόεδρο τής 

Δημοκρατίας. 
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4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1982 

Μέ aπόφαση τοu 'Ανωτάτου Συμβουλίου 'Εθνι

κfjς 'Αμύνης πού συνεδρίασε ύπό τήν προεδρία τοϋ 

πρωθυπουργοί\ καί ύπουργοu 'Εθνικfjς 'Αμύνης, δ 

στρατηγός Α. Γκράτσιος aντικαταστάθηκε στήν aρ

χηγία του ΓΕΕΘΑ &πό τό ναύαρχο Θ. Ντεγιάννη. Τό 

ΑΣΕΑ επίσης επέλεξε ώς νέους aρχηγούς ΓΕΣ, τόν 

αντιστράτηγο Δ. Πανα'{όπουλο, FEN, τόν ύποναύ
αρχο Ο. Καπέτο καί ΓΕΑ, τόν aντιπτέραρχο Δ. Πα

παγεωργίου. 

Μετά τήν παραίτησή του, προκειμένου νά διευ

κολύνει τή διαμόρφωση νέας ή'{εσίας τοϋ στρατεύ

ματος, δ στρατηγός Γκράτσιος δέχτηκε &πό τόν πρό

εδρο τfjς Δημοκρατίας τήν &κ:όλουθη επιστολή: 

«Στρατηγέ, 

»Μέ τήν παραίτησή σας aπό τήν θέση τοϋ aρχη

yοϋ τοϋ ΓΕΕΘΑ, yιά λόyους οι' όποίοι πράγματι σaς 

τzμοϋν, έπιθυμώ νά σaς έκφράσω τήν έκτίμησή μου 

yιά το lfργο πού έπιτελέσατε στόν τομέα τών 'Ενό

πλων Δυνάμεων τής χώρας. 

;;Κατά τήν μακρά σταδιοδρομία σας ύπηρετήσατε 

τήν πατρίδα κατά τρόπο aντάξιο τών λαμπρών παρα

δόσεων τοϋ Σώματος τών 'Ελλήνων aξιωματικών. 
'Ενώ κατά τά τελευταία χρόνια συνεβάλατε θετικά 

στήν δημιουργία 'Ενόπλων Δυνάμεων {κανών νά φέ

ρουν σέ πέρας τήν έθνική aποστολή τους. 

»Γzά δλες αύτές τίς ύπηρεσίες σας, σaς εύχαρι

στώ;;. 

' Ο Α. Γκ:ράτσιος aπάντησε: 

«Κύριε πρόεδρε, 

»Σίiς εύχαριστώ θερμά γιά τήν έπιστολή σας πού μοϋ 

στείλατε μέ τήν εύκαιρία τfjς παραιτήσεώς μου άπό τήν 

θέση τοϋ άρχηγοϋ τοϋ ΓΕΕΘΑ. 

»Σίiς εύχαριστώ άκόμη γιά τήν εμπιστοσύνη μέ τήν 

όποία μέ περιεβάλατε ώς πρωθυπουργός τfjς χώρας μέ τήν 

ανάθεση τfjς ήγεσίας τοϋ Στρατοϋ καί τών 'Ενόπλων Δυνά

μεων γιά ενα μακρό χρονικό διάστημα. 

» ' Η δημιουργία Ικανών' Ενόπλων Δυνάμεων, τήν όποία, 

κύριε πρόεδρε, μνημονεύετε στήν επιστολή σας, ύπfjρξε 

κατ' αρχήν εργο δικό σας καί τών Κυβερνήσεων τfjς χώ

ρας, διότι σείς μέ τήν βαθειά σας γνώση καί πείρα χαρά

ξατε τήν εθνική καί αμυντική πολιτική τfjς χώραρ>44. 

'Ο πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας θά δεχτεί: τή νέα 

ήγεσία τών 'Ενόπλων Δυνάμεων, στίς 7 'Ιανουαρίου. 

7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1982 

'Ο Κ. Καραμανλfjς εχει συνάντηση κ:αί συνομι

λία μέ τόν πρόεδρο τfjς ΝΔ, Ε. 'Αβέρωφ. 

Δημοσιογραφικές πληροφορίες άνέφεραν δτι δ 

aρχηγός τfjς &ξιωματικfjς aντιπολιτεύσεως εξέθεσε 

στόν πρόεδρο τfjς Δημοκρατίας τίς aνησυχίες του 
γιά τήν εξωτερική πολιτική τfjς Κυβερνήσεως κ:αί, 

εiδικ:ότερα, τό μέλλον τών δεσμών τfjς χώρας μέ τό 

δυτικό κόσμο. 

8 IANOYAPIOY 1982 

'Ο γενικός γραμματέας τfjς Προεδρίας τfjς Δη

μοκρατίας, πρέσβης Π. Μολυβιάτης, συναντfiται μέ 

τόν πρωθυπουργό. 

'Αντικείμενο τfjς συζητήσεως ήταν, κατά κύριο 

λόγο, τό θέμα πού είχε ανακύψει μετά τήν aποπομπή 
aπό τήν Κυβέρνηση του ύφυπουργοu 'Εξωτερικών, 
Α. Φωτήλα, μετά τήν προσυπο'{ραφή, εκ: μέρους του, 

aποφάσεως τfjς Συνόδου των ύπουργών 'Εξωτερικών 

τών Δέκα, σχετικά μέ τήν επιβολή στρατιωτικ:οϋ νό

μου στήν Πολωνία, σύμφωνα μέ τήν όποία επιρρί

πτονταν εόθύνες στή Σοβιετική 'Ένωση. ·Η Κυβέρ

νηση, κρίνοντας δτι δ Α. Φωτήλας είχε παρεκκλίνει 

aπό τήν επίσημη πολιτική τfjς χώρας, δήλωσε δτι ή 

ύπογραφή του δέν δέσμευε τήν 'Αθήνα. Τό κείμενο 

του σημειώματος τοϋ Π. Μολυβιάτη: 

«Μέ κάλεσε σήμερα ό πρωθυπουργός κ. Παπανδρέου 

γιά νά ενημερώσει μέσω εμοϋ τόν κύριο πρόεδρο τfjς Δη

μοκρατίας επί τοϋ θέματος Φωτήλα. ' Ο κύριος πρωθυ

πουργός μοϋ παρέδωσε φάκελλο μέ σειρά εγγράφων, από 

τά όποία, δπως μοϋ είπε, αποδεικνύεται δτι δέν ύπάρχει 
καμμία αντίφαση ή ασάφεια στήν στάση τfjς Κυβερνήσεως 

επί τοϋ πολωνικοϋ θέματος. 'Ο κ. Φωτήλας είχε σαφείς 

όδηγίες, τίς δποίες δμως δέν ετήρησε, χωρίς μάλιστα νά 

συνεννοηθεί προηγουμένως μέ τήν 'Αθήνα. Γιά τόν λόγο 

αυτόν εκρίθη σκόπιμο νά άπαλλαγεί τών καθηκόντων του. 

»Είπα στόν κύριο πρωθυπουργό δτι θά ενημερώσω τόν 

κύριο πρόεδρο τfjς Δημοκρατίας καί επωφελήθην τfjς ευ

καιρίας γιά νά τοϋ πω δτι, ανεξάρτητα από τήν ούσία τfjς 

πολιτικfjς τfjς Κυβερνήσεως έπί τοϋ Πολωνικοϋ, εχουν με

γάλη σημασία ol χειρισμοί στούς δποίους θά προβεί ή 
Κυβέρνηση , tδία έν όψει τοϋ Συμβουλίου ύπουργών 'Εξω

τερικών τοϋ ΝΑΤΟ έπί τοϋ Πολωνικοϋ, τfjς προσεχοϋς 

Δευτέρας. 'Εκείνο, τοϋ είπα, πού θά πρέπει νά aποφύγει 

δπωσδήποτε ή Κυβέρνηση είναι νά μείνει μόνη της στό 

Συμβούλιο τοϋ ΝΑΤΟ. Θά ήταν πολύ χρήσιμο έάν προ

σπαθοϋσε νά έξασφαλίσει ή Κυβέρνηση εναν ή δύο &κόμη 
συμμάχους μέ τίς ίδιες aπόψεις, ωστε νά μήν είναι τελείως 

aπομονωμένη. 

»'Ο κύριος Παπανδρέου εύχαρίστησε γιά τήν ύπόδειξη 

αύτή καί είπε δτι θά δώσει &μέσως δδηγίες στόν κ. Χαρα

λαμπόπουλο γιά νά κάνει τίς σχετικές συνεννοήσεις μέ τούς 

ύπουργούς 'Εξωτερικών τfjς Γερμανίας καί τfjς Γαλλίας. 

»Στήν συνέχεια, είπα στόν κύριο πρωθυπουργό δτι εiχα 

εντολή aπό τόν κύριο πρόεδρο τfjς Δημοκρατίας νά τοϋ 

αναφέρω δτι, κατά τήν γνώμη τοϋ κυρίου προέδρου, έση

μειώθηκαν όρισμένες ύπερβολές στίς τελευταίες μεταβο

λές στήν ήγεσία τών 'Ενόπλων Δυνάμεων. 'Ανέφερα σχε

τικούς αριθμούς τών ι'ιποστρατευθέντων &ντιστρατήγων 

καί ύποστρατήγων καί προσέθεσα δτι ύπάρχουν πληροφο

ρίες δτι θά αποστρατευθοϋν &κόμη δέκα ύποστράτηγοι. 'ο 

κύριος πρόεδρος θεωρεί ύπερβολικές τίς αποστρατείες αυ

τές καί ή γνώμη του ε{ναι δτι θά πρέπει νά ύπάρξει κάποιο 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



ΣΥΝΆΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΌ ΠΡΕΣΒΗ 157 

μέτρο γιά νά άποφευχθεί άναταραχή στίς άνώτερες βαθμί

δες τfjς στρατιωτικfjς ήγεσίας. 

»·Ο κύριος πρωθυπουργός μου είπε δτι συμφωνεί καί 

δτι θά δώσει, εντός τfjς πρωίας, όδηγίες στόν κύριο Δρο

σογιάννη μέ τό πνευμα αότό. 

»Στήν συνέχεια, είπα στόν κύριο πρωθυπουργό δτι ό 

κύριος πρόεδρος μου εχει άναθέσει νά του μεταφέρω τήν 

ι'iποψή του δτι είναι επικίνδυνο νά εντείνονται οί σχέσεις 

μας ταυτοχρόνως καί μέ τήν Τουρκία καί μέ τήν Δύση. 

»'Ο κύριος πρωθυπουργός άπάντησε δτι συμφωνεί άπό

λυτα μέ τήν ι'iποψη αότή, ή όποία είναι σωστή ώς κατευ

θυντήριος γραμμή. 

»Στήν συνέχεια, καί άπό δική του πρωτοβουλία, μου 

είπε τά έξfjς: 

»'Αντιλαμβάνεται δτι ή εξωτερική πολιτική πού άκο

λουθεί ή Κυβέρνησή του άποτελεί σχοινοβασία (χρησιμο

ποίησε μάλιστα τήν εκφραση tight rope walking). Αότό 
δμως δέν θά συνεχισθεί γιά πολύ καιρό. 'Ελπίζει δτι, τό 

άργότερο μέχρι τό καλοκαίρι θά εχει ξεκαθαρισθεί πλήρως 

τό θέμα τfjς εντάξεως τfjς 'Ελλάδος στήν ΕΟΚ, μέ τήν 
εννοια δτι ή 'Ελλάς θά παραμείνει όριστικά πλfjρες μέλος 

τfjς ΕΟΚ. Είναι βέβαιος δτι στό τρέχον ετος θά εχουμε 

σημαντικότατα οiκονομικά όφέλη άπό τήν ΕΟΚ, πραγμα 

πού θά τόν διευκολύνει στήν πολιτική του αότή. 

>>'Όσον άφορα τό ΝΑΤΟ, άντιλαμβάνεται πλήρως δτι 

κάτω άπό τίς σημερινές συνθfjκες θά ήταν πολύ επικίνδυνο 

γιά τήν 'Ελλάδα νά άποχωρήσει άπό τό στρατιωτικό σκέ

λος του ΝΑΤΟ. Στήν οόσία, ι'iλλωστε, εχουμε τήν εiδική 

σχέση πού είχε επιδιώξει ό κύριος Καραμανλfjς, άφου ή 
διοίκηση καί ή διάταξη των 'Ενόπλων μας Δυνάμεων είναι 

κάτω άπό εθνικό (ελληνικό) ελεγχο. 'Υπάρχει βέβαια εκ

κρεμές τό θέμα των δρων τfjς συμφωνίας Ρότζερς καί τfjς 

ίδρύσεως του στρατηγείου στήν Λάρισα. 'Η πρόθεσή του 

δμως είναι νά συνεχίσει τήν πολιτική, πάνω στό θέμα αότό, 

τfjς προηγουμένης Κυβερνήσεως, δηλαδή νά μήν επισπεύ

σει τήν ύλοποίηση τfjς συμφωνίας αότfjς καί νά άφήσει 

τήν σημερινή κατάσταση σέ εκκρεμότητα. 

»'Όσον άφορα τίς άμερικανικές βάσεις, θά άκολουθή

σει καί εκεί παρελκυστική τακτική. Οί 'Αμερικανοί δέν 

εχουν κανένα λόγο νά επείγονται, άφου οί βάσεις λειτουρ

γουν βάσει των παλαιων συμφωνιων. Οί διαπραγματεύσεις 

θά άρχίσουν σέ ενα-δύο μfjνες καί πρόθεσή του είναι νά τίς 

επιμηκύνει δσο γίνεται περισσότερο. 

»Θά ηθελε πολύ νά δεχθεί εδω τήν επίσκεψη κάποιου 

'Αμερικανου ύπουργου γιά νά μπορέσει καί προφορικά νά 

τούς εξηγήσει τήν πολιτική του. 

»Σ' αό~ή τήν πολιτική, κατέληξε, στό θέμα του ΝΑΤΟ 
πιστεύει δτι θά εχει τήν γενική ύποστήριξη του πολιτικου 

κόσμου καί τfjς κοινfjς γνώμης, πλήν βεβαίως του ΚΚΕ. 

»Εόχαρίστησα τόν κύριο πρωθυπουργό γιά δσα ενδια

φέροντα μου είπε επί τfjς εξωτερικfjς του πολιτικfjς καί τόν 

διαβεβαίωσα δτι θά ενημερώσω πλήρως τόν κύριο πρόεδρο 

τfjς Δημοκρατίας»45 • 

12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1982 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας εχει συνομιλία μέ 

τόν πρέσβη τών ΗΠΑ στήν 'Αθήνα. Τό σχετικό ση

μείωμα συντάσσει ό πρέσβης Π. Μολυβιάτης: 

«'Ο κύριος πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας δέχθηκε χθές 

στό Προεδρικό Μέγαρο τόν πρέσβη των 'Ηνωμένων Πο

λιτειων. 'Ο κύριος πρόεδρος, άνασκοπώντας τίς ελληνοα

μερικανικές σχέσεις, άνέλυσε τήν φύση καί τίς αiτίες των 

προβλημάτων πού ύφίστανται μεταξύ των δύο χωρων καί 

ύπέδειξε τρόπους άντιμετωπίσεως των προβλημάτων αό

των. 

, »Συγκεκριμένα, ό κύριος πρόεδρος ετόνισε δτι τά προ
βλήματα πού άπασχολουν τίς δύο χωρες δέν οφείλονται σέ 

άντιαμερικανικό πνευμα στήν 'Ελλάδα, οuτε είναι καθαρά 

διμερους φύσεως. Δημιουργουνται άπό τήν παρεμβολή του 

τοuρκικου παράγοντος. 'Η 'Ελλάς πιστεύει δτι άπειλείται 

άπό τήν Τουρκία. 'Η 'Αμερική επιδιώκει νά εχει τήν φιλία 

καί τfjς 'Ελλάδος καί τfjς Τουρκίας. 'Όταν δμως ενισχύει 

τήν Τουρκία κατά τρόπο πού αόξάνει τήν άπειλή κατά τfjς 

'Ελλάδος, είναι φυσικό νά δημιουργουνται αiσθήματα πι

κρίας στόν έλληνικό λαό . Αότή είναι ή οόσία του προβλή

ματος των έλληνοαμερικανικων σχέσεων. Ή λύση έπομέ

νως θά πρέπει νά άναζητηθεί στήν εγγύηση τfjς άσφαλείας 

τfjς 'Ελλάδος καί στήν παροχή στρατιωτικής βοηθείας 

πρός τήν 'Ελλάδα καί τήν Τουρκία κατά τρόπον iσόρρο

πο. 

»Στά προβλήματα αότά προσετέθη, μετά τίς τελευταίες 

εκλογές, καί μιά νέα πολιτική διάσταση, λόγω των γνω

στων θέσεων πού είχε πάρει ή νέα Κυβέρνηση προεκλογι

κά. Οί 'Αμερικανοί θά πρέπει νά δείξουν κατανόηση στό 
πρόβλημα αότό καί νά βοηθήσουν τόν πρωθυπουργό νά 

τηρήσει τήν σωστή γραμμή, πού, δπως πιστεύει ό κύριος 

πρόεδρος, εξυπηρετεί καλλίτερα δχι μόνο τά έλληνικά άλ

λά καί τά συμμαχικά συμφέροντα. 

»'Η 'Αμερική, ώς μεγάλη δύναμη, είναι εκείνη πού θά 

πρέπει νά κάνει κάποια χειρονομία καί νά άναλάβει τήν 

πρωτοβουλία. Θά ήταν χρήσιμο, κατέληξε ό κύριος πρόε
δρος, νά ύπάρξει επαφή ύψηλου επιπέδου μεταξύ 'Ελλάδος 

καί 'Ηνωμένων Πολιτειων καί γιά τόν σκοπόν αότόν θά 

επρεπε νά προσκληθεί ό κύριος Παπανδρέου στίς 'Ηνωμέ

νες Πολιτείες η νά επισκεφθεί τήν 'Ελλάδα κάποιος 

'Αμερικανός ύπουργός. 

»'Ο κύριος Στέρνς ευχαρίστησε τόν κύριο πρόεδρο γιά 

τήν άνάλυση πού εκανε, μέ τήν όποίαν ήταν σέ γενικές 

γραμμές σύμφωνος. Παρετήρησε, εν τούτοις, δτι στήν Οόά

σιγκτων ύπάρχει μεγάλη &βεβαιότης ώς πρός τόν τελικό 

εξωτερικό προσανατολισμό τfjς 'Ελλάδος. Δέν γνωρίζου

με, είπε, εάν αuριο ή 'Ελλάς θά είναι σύμμαχος τfjς Δύσε

ως, η εάν θά ενταχθεί στούς 'Αδεσμεύτους, η άκόμη καί 

στό Σύμφωνο τfjς Βαρσοβίας. Ύπό τίς συνθfjκες αότές, 

μας είναι δύσκολο νά βοηθήσουμε γενικά τήν 'Ελλάδα. 

'Αλλά καί εiδικότερα στό θέμα των έλληνοτουρκικων σχέ

σεων δέν είναι δυνατό νά βοηθήσουμε, δταν εχει διακοπεί 

ό έλληνοτουρκικός διάλογος. 'Ο κύριος Στέρνς συνέχισε 

δτι είχε όρισμένους ενδοιασμούς γιά τήν επίσκεψη του 

κυρίου Παπανδρέου στήν Οόάσιγκτων, γιατί δέν μπορεί νά 

είναι βέβαιος γιά τήν στάση πού θά κρατήσει εκεί ό κύριος 

Παπανδρέου, η γιά τήν τελική εκβαση μιας τέτοιας επισκέ

ψεως. 'Αντιθέτως, θεωρεί χρήσιμη τήν επίσκεψη εδω ένός 

'Αμερικανου ύπουργου καί μάλιστα του κυρίου Χαίηγκ. 

»Συνεφωνήθη τελικως δτι ή iδέα τfjς επισκέψεως εδω 

του κυρίου Χαίηγκ θά όριστικοποιηθεί μετά άπό συνεννοή

σεις καί μέ τόν κύριο Παπανδρέου. 
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»'Εν συνεχεία τών aνωτέρω , επισκέφθηκα σήμερα, 

κατ' εντολήν του κυρίου προέδρου , τόν πρωθυπουργό κύ

ριο Παπανδρέου , τόν όποίον καί ενημέρωσα επί τής aνωτέ

ρω συνομιλίας. 

» ' Ο κύριος Παπανδρέου εξέφρασε τίς ευγνώμονες ευ

χαριστίες του καί ετόνισε, γιά μιά ακόμη φορά, τήν μεγάλη 

σημασία πού εχει αυτή ή συνεργασία μεταξύ προέδρου καί 

πρωθυπουργοί) πάνω σέ θέματα πού aφοροuν τήν aσφάλεια 

τής χώρας . Είπε δτι ευχαρίστως θά πήγαινε στήν ΟUάσιγ

κτων καί εξέφρασε τήν κατάπληξή του γιά τό γεγονός δτι 

οί ~ Αμερικανοί πιστεύουν δτι είναι δυνατόν ή 'Ελλάς νά 

ενταχθεί στό Σύμφωνο τής Βαρσοβίας . Αυτή τήν εντύπω
ση , είπε, πρέπει νά τήν διαλύσουμε μέ κάθε τρόπο . Συμφώ

νησε γιά τήν χρησιμότητα τής επισκέψεως εδω του κυρίου 

Χαίηγκ καί είπε δτι θά ανελάμβανε εκείνος τήν πρωτοβου
λία νά ερθει σέ επαφή μέ τόν κύριο Στέρνς γιά νά πραγμα

τοποιηθεί ή επίσκεψη τοu ' Αμερικανοu ύπουργοu 'Εξωτε

ρικών στήν 'Ελλάδα. 

»Mou είπε, εν συνεχεία, δτι θά fjθελε νά εχει τήν συμ

βουλή του κυρίου προέδρου γιά τόν τρόπο μέ τόν όποίο θά 

μποροuσε νά επαναληφθεί ύπό κάποια μορφή ό ελληνο

τουρκικός διάλογος. ' Απήντησα δτι θά ενημερώσω τόν 

κύριο πρόεδρο , aλλά μποροuσα aπό τώρα νά του πω δτι ό 

κύριος πρόεδρος πιστεύει δτι θά ήταν χρήσιμο νά επιχει

ρηθεί, σέ πρώτη φάση , μιά συμφωνία κυρίων μέ τούς 

Τούρκους, βάσει τής όποίας θά σταματοuσε ή aνταλλαγή 

δηλώσεων καί ανακοινώσεων · πού παρατηρείται σήμερα 
καί πού εντείνει τήν aτμόσφαιρα στίς σχέσεις των δύο χω

ρών . "Αν αυτό επετυγχάνετο καί επικρατοuσε γιά κάποιο 

διάστημα fjρεμο κλίμα, θά ήταν ευκολότερη στήν συνέχεια 

ή επανάληψη τοu διαλόγου . Τήν σχετική βολιδοσκόπηση 

τών Τούρκων θά μποροuσε νά κάνει είτε ή Κυβέρνηση, είτε 

ή Προεδρία τής Δημοκρατίας . 

» ' Ο κύριος Παπανδρέου aπήντησε δτι θεωρεί τήν ιδέα 

αυτή πολύ χρήσιμη καί μου ζήτησε νά αναλάβω εγώ τήν 

βολιδοσκόπηση αυτή πρός τόν Τοuρκο πρέσβη, γιά νά 

εχει ετσι καί τό πρόσθετο κuρος τοu προέδρου τής Δημο

κρατίας . 

»'Απήντησα δ τι, εφ ' δ σον μέ εξουσιοδοτεί, θά τό κάνω 

ευχαρίστως»46 • 

23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1982 

'Ο άρχηγός τfjς άξιωματικfjς άντιπολιτεύσεως, 

Ε. 'Αβέρωφ, έκθέτει τίς άπόψεις του γιά τά έσωτερι
κά καί έξωτερικά ζητήματα τfjς χώρας, σέ συνάντη

σή του μέ τόν πρόεδρο τfjς Δημοκρατίας, Κ. Καρα

μανλfj. 

25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1982 

'Ο Κ. Καραμανλfjς δέχτηκε τόν πρόεδρο τfjς Κυ

πριακfjς Δημοκρατίας, Σ. Κυπριανου, μέ τόν όποίο 

άντάλλαξε σκέψεις γιά τήν πορεία του Κυπριακοί\ . 

25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1982 

'Ο πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας δέχεται τόν πρε

σβευτή τfjς ΟΔ Γερμανίας στήν 'Αθήνα: 

«Κατά τήν σημερινή συνάντηση μέ τόν πρέσβη τής Δυ

τικής Γερμανίας, ό κύριος πρόεδρος τής Δημοκρατίας τόν 

παρεκάλεσε νά μεταφέρει στόν καγκελλάριο Σμίτ τούς φι

λικούς χαιρετισμούς του καί τίς ακόλουθες σκέψεις του, εν 

όψει τής προσεχοuς μεταβάσεως του πρωθυπουργοί) στήν 

Βόννη. 

»Είναι γνωστό δτι ή σημερινή έλληνική Κυβέρνηση 
ακολουθεί κάπως διαφοροποιημένη εξωτερική πολιτική 

aπό εκείνη πού είχε ό κύριος πρόεδρος τής Δημοκρατίας 

ώς πρωθυπουργός. 

»Είναι επίσης γνωστό δτι ή Κυβέρνηση είναι εκείνη 

πού χαράσσει τήν πολιτική τής χώρας καί όχι ό πρόεδρος 

τής Δημοκρατίας. 'Ο ίδιος εξακολουθεί νά πιστεύει δτι τά 

συμφέροντα τής 'Ελλάδος επιβάλλουν τήν παραμονή τής 

' Ελλάδος στήν Δύση καί μέ τό πνεuμα αυτό παρέχει τίς 
συμβουλές του στόν κ . Παπανδρέου. ' Ο τελευταίος φαίνε

ται fjδη νά aντιλαμβάνεται όρισμένες πραγματικότητες καί 

είναι προφανές δτι εχει μετριάσει όρισμένες ακραίες θέ
σεις πού είχε υίοθετήσει δταν ήταν στήν aντιπολίτευση . 

Παρά ταuτα, είναι πολιτικά aδύνατο γιά τήν Κυβέρνηση νά 

πραγματοποιήσει μεγαλύτερη στροφή στήν εξωτερική πο
λιτική της, εάν δέν εξασφαλίσει όρισμένες επιτυχίες στό 

θέμα τοu ΝΑΤΟ καί τής ΕΟΚ, οργανισμούς μέ τούς όποί

ους ή 'Ελλάς; ι'iλλωστε, εχει καί ουσιαστικά προβλήματα. 

Τό θέμα δηλαδή είναι καί ουσιαστικό καί ψυχολογικό. 

»'Ο κύριος πρόεδρος παρακαλεί συνεπώς τόν καγκελλά

ριο νά συμβάλει στήν εξεύρεση ίκανοποιητικής λύσεως 
γιά τά προβλήματα αυτά, οϋτως rοστε νά διευκολυνθεί ή 

προσπάθεια του κυρίου προέδρου τής Δημοκρατίας γιά τήν 
παραμονή τής' Ελλάδος στήν Δύση, aλλά καί ή διαφαινο

μένη τάση τοu fκυρίου Παπανδρέου νά εγκαταλείψει πα
λαιότερες ακραίες θέσεις του . 

»Γιά τόν σκοπόν αυτό θά ήταν χρήσιμη μιά πρωτ:οβου

λία τοu κυρίου Σμίτ γιά νά εξασφαλισθεί μέ κατάλληλους 

χειρισμούς ή παροχή μιaς εγγυήσεως έκ μέρους τοu ΝΑΤΟ 

γιά τήν aσφάλεια των συνόρων των μελών του aπό όποιαδή

ποτε aπειλή. ' Ως πρός τήν Ευρωπαϊκή οικονομική Κοινό

τητα, θά είναι aσφαλώς ευκολότερο γιά τόν καγκελλάριο 

Σμίτ νά βοηθήσει στήν ίκανοποίηση των ειδικών προβλη

μάτων τής ' Ελλάδος . 

» ' Ο Γερμανός πρέσβης ύπεσχέθη νά διαβιβάσει τά 

aνωτέρω στόν καγκελλάριο καί προσέθεσε δτι μέ τό ίδιο 

aκριβώς πνεuμα aντιμετωπίζουν οί Γερμανοί τά έλληνικά 

πράγματα, δτι aποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στήν παραμο

νή τής ' Ελλάδος στήν Δύση καί δτι θά συνεχίσουν τίς 
προσπάθειές τους γιά τόν σκοπόν αυτόν». 

Στήν παρέμβαση του προέδρου τfjς 'Ελληνικfjς 

Δημοκρατίας, ό Χ. Σμίτ άπάντησε μέ τήν άποστολή 

του άκόλουθου μηνύματος: 

«Ό όμοσπονδιακός καγκελλάριος ευχαριστεί γιά τό 

προσωπικό μήνυμα, τό όποίον εκτιμa σάν ενδειξη πολιτι

κής εμπιστοσύνης καί προσωπικής σχέσεως. ' Η παρά

κληση του κυρίου προέδρου aνταποκρίνεται καί πρός τήν 

ιδία αυτοί) πρόθεση, εν όψει τής ανεπισήμου συνομιλίας 

πού θά εχει μέ τόν κ. Παπανδρέου. 'Ο όμοσπονδιακός 

καγκελλάριος είναι εν γνώσει του δτι ή συνομιλία του αυ

τή, ύπό τίς παροuσες συνθήκες, θά ήταν δυνατόν νά μή 
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γίνει aπόλυτα κατανοητή aπό μερικούς έταίρους τής Συμ

μαχίας. Είναι κατατοπισμένος δμως καί επί των εσωτερι

κοπολιτικων πιέσεων πού aντιμετωπίζει ό κ. Παπανδρέου. 

'Όπως ό κ. πρόεδρος αναγνωρίζει καί αυτός τήν σημασία 

του ψυχολογικοί) παράγοντος .• ο όμοσπονδιακός καγκελ
λάριος θά κάνει δ, τι είναι εiς αυτόν δυνατόν, ωστε νά εξο

μαλύνει τόν δρόμο τής 'Ελλάδος πρός ενα ευρωπαϊκό μέλ

λον, ενα μέλλον, τό όποίον, δπως γνωρίζει aπό πολλές 

συνομιλίες, ενδιαφέρει iδιαίτερα τόν πρόεδρο κύριο Κα

ραμανλή». 

Σχετικά μέ τό μήνυμα του Χ. Σμίτ πρός τόν Κ. Κα

ραμανλή, ενημέρωσε τόν πρωθυπουργό ό πρέσβης 

Π. Μολυβιάτης, στίς 30 'Ιανουαρίου: 

«Κατόπιν εντολής του κ. προέδρου τής Δημοκρατίας, 

επισκέφθηκα προχθές Σάββατο στίς 7 τό βράδυ τόν κ. πρω
θυπουργό στό σπίτι του στό Καστρί καί τόν ενημέρωσα γιά 

τήν aπάντηση του καγκελλαρίου Σμίτ στό μήνυμα πού του 

εστειλε ό κ. πρόεδρος τής Δημοκρατίας καί γιά τό όποίον 

ήταν ήδη εν γνώσει ό κ . Παπανδρέου. 

»'Ο κ. Παπανδρέου, aφοί) διάβασε τό συνημμένο κεί

μενο του μηνύματος του κ. Σμίτ (τό όποίο μάλιστα καί 

κράτησε) έξέφρασε τή βαθειά του ίκανοποίηση γιά τήν 

βοήθεια πού του προσφέρει ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας, 

προπαρασκευάζοντας κατ' αυτό τόν τρόπο τήν επίσκεψή 

του στήν Βόννη. Μου ζήτησε νά ευχαριστήσω &κόμη μιά 

φορά τόν κ. Καραμανλή γιά τήν στάση του αυτή . 

»Στήν συνέχεια, ό κ. Παπανδρέου ανεφέρθη στήν συ

νάντηση πού είχε πρό ήμερων μέ τόν 'Αμερικανό πρέσβη 

καί μου είπε δτι διεβεβαίωσε τόν κ. Στέρνς δτι ή ·Ελλάς 

δέν πρόκειται νά φύγει aπό τήν 'Ατλαντική Συμμαχία. Του 

είπε επίσης δτι πολύ ευχαρίστως θά εδέχετο εδω τήν επί

σκεψη του 'Αμερικανοί) ύπουργου 'Εξωτερικων κ. Χαί

ηγκ. Μου εζήτησε νά συναντηθω καί εγώ μέ τόν 'Αμερικα

νό πρέσβη καί νά του αναφέρω εν συνεχεί~ τίς εντυη;ώσεις 

του κ. Στέρνς aπό τήν συνάντησή τους»47 • 

26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1982 

·Ο Κ. Καραμανλής συναντήθηκε στό Προεδρικό 

Μέγαρο μέ τόν πρώην πρωθυπουργό, Γ. Ράλλη. 

29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1982 

·Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας δέχεται σέ συνερ

γασία τόν πρωθυπουργό: 

«Δέχθηκα σήμερα τόν κ. Παπανδρέου, &φοϊ5 προ

ηγουμένως τόν παρεκάλεσα νά διαθέσει aρκετό χρό

νο γιά νά ένημερωθώ πλήρως έπί τής γενικής κατα

στάσεως τής χώρας. 

»Στήν aρχή, ό πρωθυπουργός μέ ένημέρωσε γιά 

τήν συνομιλία πού ε{χε μέ τόν πρέσβη τής Άμερι

κής κ. Στέρνς. Τό συμπέρασμα ε{ναι δ τι μέ τήν συνο

μιλία αύτή δέν προωθήθηκε ή έναρξη ούσιαστικών 

έπαφών μέ τήν Ούάσιγκτων. Μέ ένημέρωσε έπίσης 

γιά τήν συνομιλία πού ε{χε μέ τόν κ. Ρόζενταλ, κα-

θώς καί γιά άλλες δραστηριότητες τοϊ5 ύπουργοϊ5 

'Εξωτερικών. 
»Στήν συνέχεια, ε{πα στόν κ. Παπανδρέου δτι 

aποδίδω Ιδιαίτερη σημασία στίς έξωτερικές σχέσεις 
τής χώρας καί δτι ε{ναι &νάγκη νά προσδιορίσουμε 

κατά τρόπο συγκεκριμένο τίς θέσεις μας στά θέματα 

τής ΕΟΚ, τοϊ5 ΝΑΤΟ καί τών βάσεων. 'Ότι ε{ναι 

&νάγκη, δηλαδή, νά προσδιορίσουμε κατά τρόπο 

όριστικό τούς στόχους μας στά θέματα αύτά γιά νά 

μποροϊ5με νά κάνουμε τούς κατάλληλους χειρισμούς 

καί νά συντονίζουμε τίς προσπάθειές μας. Τοϊ5 έπανέ

λαβα τήν άποψή μου δτι χαλάρωση τών σχέσεών μας 

μέ τήν Δύση θά έκθέσει τήν χώρα σέ κινδύνους, γιατί 

θά ένισχύσει πολλαπλώς τήν Τουρκία εlς βάρος τής 

'Ελλάδος. Ε{ναι &νάγκη νά καταλάβουμε δτι ή ϋπαρ

ξη τής τουρκικής aπειλής, σέ συνδυασμό μέ τήν γε
ωγραφική θέση τής χώρας μας, προσδιορίζει σχεδόν 

aποκλειστικά τήν έξωτερική μας πολιτική. Καί αύτή 

δέν μπορεί νά ε{ναι άλλη παρά ή συνεργασία μας μέ 

τήν Δύση. Τοϊ5 έπανέλαβα έπίσης δτι στά θέματα αύ

τά aποδίδω τόση σημασία, ό5στε μπορεί έξ αlτίας των 
νά έρθουμε σέ ρήξη. 

»'Ο κ. Παπανδρέου μέ έβεβαίωσε δτι aποκλείεται 

νά έλθουμε σέ ρήξη, διότι, &φ' ένός μέν συμφωνεί 

δτι δέν πρέπει νά φύγουμε aπό τήν Δύση καί &φ' 

έτέρου, γιατί aπόφασή του ε{ναι στά θέματα αύτά νά 

έχουμε στενή συνεργασία. Προσέθεσε δμως δτι θά 

ήθελε νά τόν βοηθήσω νά διαπραγματευθεί τήν βελ

τίωση τών σχετικών συμφωνιών. Τοϊ5 ε{πα δτι αύτό 

τό κάνω ήδη, &λλά θά πρέπει νά μέ διευκολύνει καί 

αύτός, &ποφεύγων τίς συνεχείς προκλήσεις πρός 

τούς Δυτικούς. Γιατί ή τακτική αύτή προκαλεί δυ

σμενείς aντιδράσεις τόσο στίς Κυβερνήσεις, δσο καί 

στήν κοινή γνώμη τών δυτικών χωρών. 

»Στήν συνέχεια, μέ έβεβαίωσε δτι πρόθεσή του 

ε{ναι νά κλείσει τό θέμα τής ΕΟΚ μέχρι τόν Μάρτιο 

πού θά γίνει ή συνάντηση κορυφής. Καί θά ήθελε νά 

τόν διευκολύνω στόν τρόπο μέ τόν όποίο θά έμφανί

σει τήν aπόφασή του. 

»Μέ έβεβαίωσε έπίσης δτι πολιτική του ε{ναι νά 

παραμείνουμε στό ΝΑΤΟ, &λλά νά έπιδιώξουμε τήν 

βελτίωση τής Συμφωνίας Ρότζερς σέ συνδυασμό μέ 

τήν Συμφωνία Χαίηγκ. 'Όσον &φορά τίς βάσεις, μοϊ5 

ε{πε δτι θά aρχίσει μέχρι τόν Μάρτιο διαπραγματεύ

σεις μέ βασική έπιδίωξη τήν έγγύηση γιά τά έθνικά 
μας σύνορα, είτε aπό τό ΝΑ ΤΟ, είτε aπό τήν 'Αμε

ρική. 

»Tov ε{πα δτι φοβοvμαι πώς aπωλέσθη ή εύκαι
ρία τοϊ5 ΝΑ ΤΟ, τήν όποία ε{χα προωθήσει δ ταν βρι

σκόμουν στίς Βρυξέλλες, λόγω κακοϊ5 χειρισμοϊ5 έκ 

μέρους μας, &λλά δτι θά μπορούσαμε μέ κατάλλη

λους χειρισμούς νά πάρουμε τήν έγγύηση αύτή aπό 

τήν Άμερική. 

»'Εν συνεχείq, συζητήσαμε γιά τό ταξίδι του στή 
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Βόννη. Tov είπα δτι έστειλα μέ τόν Γερμανό πρέσβη 
μήνυμα στόν κ. Σμίτ γιά νά δείξει κατανόηση στά 

θέματα πού θά του θέσει ό πρωθυπουργός. 

»Κλείνοντας τήν συζήτηση γιά τά έξωτερικά, 
έξετάσαμε τήν έσωτερική κατάσταση τής χώρας. 'Ο 

πρωθυπουργός μέ έπληροφόρησε δτι ή οlκονομική 

κατάσταση εlναι δύσκολη, δχι δμως άπελπιστική. 

'Ότι γιά τόν νέο Προϋπολογισμό θά γίνει προσπά

θεια νά περιορισθεί κατά 10-15% τόσο τό συνολικό 
έλλειμμα των 350 δισεκατ., δσο καί τό έλλειμμα των 
120 δισεκατ. τοv Τακτικού Προϋπολογισμού. Μέ 

έπληροφόρησε συγχρόνως δτι τά έλλείμματα αύτά 

πήραν αύτή τήν έκταση μετά τήν δική μου άποχώ

ρηση άπό τήν Κυβέρνηση. Tov είπα δτι, κατά τήν 
γνώμη μου, θά είναι δύσκολο νά περιορίσει τά έλ

λείμματα αύτά μέ τήν πολιτική πού άκολουθεί. 'Ότι 

θά πρέπει νά προσέξει τό lσοζύγιο πληρωμων, γιατί, 
aν μειωθεί περαιτέρω τό ήδη χαμηλό συναλλαγματι

κό άπόθεμα, θά του είναι δύσκολο άκόμη καί νά δα

νεισθεί στό μέλλον. Γι • αύτό τό τελευταίο μοv είπε 
δ τι ύπολογίζει στούς Ν Αραβες. Του είπα δτι δέν πρέ

πει νά περιμένει πολλά πράγματα άπό τούς 'Άραβες 

καί δτι θά πρέπει νά προσέξει τίς σχέσεις του μαζί 
τους, γιατί μπορεί οί χρόνιες διενέξεις μεταξύ τους 

νά έχουν έπιπτώσεις δυσμενείς καί στίς σχέσεις τους 

μέ τήν Έλλάδα. 

» Έπωφελήθηκα τής εύκαιρίας αύτής γιά νά έπι
στήσω τήν προσοχή του πρωθυπουργοί] έπί των κιν

δύνων πού συνεπάγεται ό έντονος κομματισμός τής 

πολιτικής τής Κυβερνήσεως. Ό κομματισμός αύτός, 

τοv είπα, πού παίρνει ήδη τήν μορφή τής μισαλλο

δοξίας, θά προκαλέσει πάθη καί οξύτητες πού θά βλά

ψουν δχι μόνο τήν δημοκρατία, άλλά καί αύτόν τόν 

Ι'διον καί τό κόμμα του. Καί τοv άνέφερα, έν συνε

χεία, τίς άθρόες μεταβολές πού γίνονται σέ δλους 

τούς τομείς τής Διοικήσεως καί τήν συμπεριφορά 

τής Κυβερνήσεως στόν συνδικαλιστικό καί συνεται

ριστικό τομέα. Προσέθεσα δέ δτι ή κατάσταση αύτή 

μέ φέρνει καί μένα σέ δύσκολη θέση, γιατί γίνομαι 

άποδέκτης τής δυσφορίας τής κοινής γνώμης. Tov 
είπα έπίσης δτι, aν θέλει νά κυβερνήσει, θά πρέπει 

νά διαχωρίσει τό κόμμα άπό τήν Κυβέρνηση, δπως 

τό έκανα έγώ στό παρελθόν. Γιά νά τόν ένθαρρύνω 

μάλιστα, του άνέφερα τήν άγαθή έντύπωση πού έκα

ναν τήν έπομένη των έκλογών οι' δηλώσεις του δτι 

έπιθυμεί νά είναι Κυβέρνηση δλων τών 'Ελλήνων 

καί δτι δέν θά έκθέσει τόν τόπο σέ περιπέτειες. 

»'Ο κ. Παπανδρέου έφάνηκε νά στενοχωρείται 

άπό τίς τελευταίες αύτές παρατηρήσεις μου καί θέ

λησε νά μοv δώσει τήν έντύπωση δτι πολλά άπό αύτά 

γίνονται έν άγνοία του. Μέ έβεβαίωσε δμως δτι θά 

φροντίσει νά άποφεύγονται στό μέλον παρόμοιες 

ύπερβολές καί μάλιστα δτι θά έπωφεληθεί τής κομ

ματικής συγκεντρώσεως πού θά έχει τήν Κυριακή 

γιά νά διαχωρίσει τόν ρόλο του κόμματος άπό τήν 

Κυβέρνηση. 

» 'Ο πρωθυπουργός, πρό τής άναχωρήσεώς του, 
έξέφρασε τήν έπιθυμία νά συναντηθούμε μόλις έπι
στρέψει άπό τήν Γερμανία, γιά νά συζητήσουμε έκ 

νέου δλα αύτά τά θέματω>48 • 

3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1982 

'Ο γενικός γραμματέας της Προεδρίας τfίς Δη

μοκρατίας, Π. Μολυβιάτης, εχει ενημερωτική συνάν

τηση μέ τόν 'Αμερικανό πρέσβη, Μ. Στέρνς: 

«Συναντήθηκα σήμερα μέ τόν πρέσβη των 'Ηνωμένων 

Πολιτειων, ό όποίος μέ ενημέρωσε γιά τό περιεχόμενο τής 

συνομιλίας του μέ τόν κ. Παπανδρέου. 'Ο κ. Στέρνς μου 

επιβεβαίωσε δσα μου εΙχε πεί ό πρωθυπουργός γιά τήν 

διαβεβαίωσή του δτι ή Έλλάς δέν θά φύγει άπό τό ΝΑΤΟ 

καί δτι ό κ. Παπανδρέου εόχαρίστως θά συνηντiiτο εδω μέ 

τόν κ. Χαίηγκ. Μου προσέθεσε δμως δτι δέν είχαν συζητή

σει μέ τόν πρωθυπουργό ήμερομηνίες γιά τήν επίσκεψη 

αότή καί θά ήταν χρήσιμο εάν διευκρινίζετο ό χρόνος κατά 

τόν όποίον θά εβλεπε ό κ . Παπανδρέου τήν πραγματοποίη 

ση τής επισκέψεως αότής»49. 

9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1982 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχτηκε τόν πρώην πρωθυ

πουργό καί, ήδη, πρόεδρο του • Ιταλικοu Κοινοβου
λίου, Α. Φανφάνι. 

9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1982 

'Ο γενικός γραμματέας τfίς Προεδρίας τfίς Δη

μοκρατίας, πρέσβης Π. Μολυβιάτης συναντaται μέ 

τόν πρωθυπουργό: 

«Μέ κάλεσε σήμερα στίς 9,30 ' τό πρωί ό κ. πρωθυ
πουργός στό Καστρί, γιά νά ενημερώσει μέσω εμου τόν κ. 

πρόεδρο τής Δημοκρατίας γιά τό ταξίδι του στήν Βόννη. 

» ' Ο κ. Παπανδρέου ήταν γενικά ίκανοποιημένος άπό 

τίς συνομιλίες του μέ τόν κ. Σμίτ καί <'iλλους Γερμανούς 

επισήμους. 

»Εiδικότερα, γιά τό θέμα τής ΕΟΚ μου εΙπε δτι δέν 

ύπάρχει θέμα επαναδιαπραγματεύσεως τής Συμφωνίας 

'Εντάξεως fj ύπογραφής όποιουδήποτε νέου κειμένου. ' Η 

'Ελλάς θά ύποβάλει τά αiτήματά της γιά συγκεκριμένα 

θέματα, τά όποία ελπίζει νά λυθουν μέσω των ύφισταμένων 

διαδικασιων καί θά παραβαίνει όρισμένους κοινοτικούς 

κανόνες, δπως κάνουν καί <'iλλες χωρες. 'Η Commission θά 
δείξει κατανόηση γιά τήν έλληνική στάση . 'Εν πάση πε

ριπτώσει τό θέμα τής ΕΟΚ θά εχει διευκρινισθεί όριστικά 

μέχρι τήν προσεχή σύνοδο κορυφής. 

»Γιά τά έλληνοτουρκικά, μου εΙπε δτι κατέληξαν μέ τόν 

καγκελλάριο δτι καλύτερη λύση θά ήταν νά παγώσουν τά 

έλληνοτουρκικά προβλήματα γιά 2-3 χρόνια καί δτι μέ τό 
πνευμα αότό ό καγκελλάριος θά εγραφε στόν γενικό γραμ

ματέα του ΝΑΤΟ κ. Λούνς. 

»Αiσιόδοξος ήταν ό κ . Παπανδρέου γιά τήν πορεία των 
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διμερών οικονομικών σχέσεων μέ τήν Γερμανία. 

»Στήν συνέχεια, ενημέρωσα τόν κ. πρωθυπουργό γιά τίς 

επαφές πού είχα μέ τούς πρέσβεις τής Τουρκίας καί τής 

'Αμερικής, κατόπιν προηγουμένης συνεννοήσεως μαζί του. 

»Του ανέφερα συγκ~κριμένα δτι ή aπάντηση πού εφερε 
δ Τουρκος πρέσβης γιά τήν πρότασή μας νά μειωθεί ή 

ενταση στίς σχέσεις τών δύο χωρών, οϋτως ώστε νά διευ

κολυνθεί ή επανάληψη του διαλόγου, ήταν ουσιαστικά aρ

νητική. Οί Τουρκοι πιστεύουν δτι ή άπλή aποφυγή προ

κλητικών δηλώσεων δέν είναι aρκετή γιά νά κατευνάσει τό 
κλίμα στίς σχέσεις τών δύο χωρών, aφου τά προβλήματα 

θά εξακολουθήσουν νά ύπάρχουν. 'Η θέση τής Τουρκίας 

είναι δτι πρέπει νά ξαναρχίσει, τό συντομότερο δυνατό, δ 

διάλογος ανi:υ έτέρου. 
»'Ως πρός τήν συνάντησή μου μέ τόν κ. Στέρνς, ανέφε

ρα στόν κ. πρωθυπουργό δτι δ 'Αμερικανός πρέσβης εξέ

φρασε τήν βαθειά ίκανοποίησή του γιά τήν διαβεβαίωση 

πού του εδωσε δ κ. Παπανδρέου δτι ή 'Ελλάς δέν πρόκει

ται νά φύγει aπό τό ΝΑΤΟ. 'Όσον aφορά τήν επίσκεψη 

εδώ τοϋ κ. Χαίηγκ, δ κ. Στέρνς είχε μείνει μέ τήν εντύπωση 

δτι δ κ. Παπανδρέου, καίτοι aπεδέχετο ευχαρίστως τήν 

επίσκεψη, δέν ήταν ετοιμος νά συζητήσει ήμερομηνίες 

πραγματοποιήσεώς της. 

»'Ο κ. πρωθυπουργός μοϋ ζήτησε νά ανακοινώσω στόν 

κ. Στέρνς δτι δ κ. Χαίηγκ θά είναι ευπρόσδεκτος στήν 

'Ελλάδα, θά γίνει δεκτός μέ δ λες τίς τιμές καί δτι αναμέ

νουμε αμερικανική πρωτοβουλία γιά τόν καθορισμό τών 

ήμερομηνιών τής επισκέψεως. 

»Τήν ανακοίνωση αυτή εκανα αυθημερόν πρός τόν κ. 

Στέρνς, δ όποίος ύποσχέθηκε δτι σύντομα θά μaς προτεί

νουν διάφορες ήμερομηνίες. 

»Κατά τήν διάρκεια τής συνομιλίας μας: 

»' Επανέλαβα στόν κ. πρωθυπουργό τήν γνώμη του κ. 
προέδρου τής Δημοκρατίας δτι είναι σφάλμα νά οξύνουμε 

τίς σχέσεις μας μέ τήν Τουρκία, ενώ ταυτοχρόνως &μβλύ

νουμε τίς σχέσεις μας μέ τήν Δύση. Διότι, εάν φθάσουμε σέ 

πραγματική κρίση μέ τήν Τουρκία, μόνο στήν Δύση μπο

ρουμε νά βρουμε στηρίγματα. 

)) 'ο κ. πρωθυπουργός συμφώνησε μέ τήν ορθότητα τής 
aπόψεως αυτής. 

»Μετέφερα στόν κ. πρωθυπουργό τήν aνησυχία πού 

προκαλεί στόν κ. πρόεδρο τής Δημοκρατίας ή όξυνση του 

πολιτικου κλίματος πού παρατηρείται ήδη. 

)) 'ο κ. πρωθυπουργός μου είπε δτι aσφαλώς δέν είναι 
επιθυμία του νά δδηγηθουμε σέ τέτοια όξυνση πού, κατά 

τήν γνώμη του σημειώνεται στήν Βουλή κυρίως»5ο. 

11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1982 

'Ο πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας δέχεται τόν άρχη

γό τfjς άξιωματικfjς άντιπολιτεύσεως, Ε. 'Αβέρωφ 

καί τόν πρώην πρωθυπουργό, Π. Κανελλόπουλο. 

13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1982 

'Ο Κ. Καραμανλfjς εχει συνομιλία μέ τόν 'Αρχι

επίσκοπο 'Αθηνών καί πάσης 'Ελλάδος, Σεραφείμ. 

Μέ άφορμή δημοσίευμα τfjς «'Ελευθεροτυπίας», 

σύμφωνα μέ τό όποίο ό 'Αρχιεπίσκοπος έξέθεσε τίς 

αντιρρήσεις του γιά τόν πολιτικό γάμο καί τήν άπα

ποινικοποίηση τfjς μοιχείας καί ό Κ. Καραμανλfjς 

τοϋ συνέστησε νά «άκούει τήν Κυβέρνηση», έκδό

θηκε, στίς 15 τοϋ μηνός, άνακοίνωση τfjς Προεδρίας 
τfjς Δημοκρατίας: 

«Δέν είναι &κριβή καί δέν &πηχουν τίς aπόψεις του 

προέδρου τής Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Καραμανλή 

τά δημοσιευθέντα στό σημερινό τευχος τής "' Ελευθερο
τυπίας" εξ aφορμής τής προσφάτου συναντήσεώς του μέ 
τόν 'Αρχιεπίσκοπο 'Αθηνών καί πάσης 'Ελλάδος κ. Σε-

ραφείμ. 

»Σέ σχέση μέ τό δλο θέμα πληροφορούμεθα δτι, ιlποψη 

τοϋ προέδρου είναι δτι αμφότερες οί μορφές του γάμου 

πρέπει νά είναι προαιρετικές, aφου αυτό επιβάλλει ή ελευ

θερία τής συνείδησης». 

19 ΦΕΒΡΟΥΑΡIΟΥ 1982 

Μετά τό πέρας τfjς δεξιώσεως πού παρέθεσε πρός 

τιμή τών μελών τfjς 'Ακαδημίας 'Αθηνών καί τών 

'Ανωτάτων Δικαστηρίων, ό πρόεδρος τfjς Δημοκρα

τίας 'συνεργάζεται μέ τόν πρωθυπουργό σχετικά μέ 
τήν έσπευσμένη έπίσκεψη τοϋ Σ. Κυπριανοϋ στήν 

'Αθήνα. Τό σχετικό σημείωμα τοϋ πρέσβη Π. Μο

λυβιάτη άναφέρει: 

«Μετά τήν χθεσινή δεξίωση στό Προεδρικό Μέγαρο, δ 

πρωθυπουργός παρέμεινε στό γραφείο του προέδρου καί 

τόν ενημέρωσε γιά τήν ιlφιξη του κ. Κυπριανοϋ στήν 'Αθή
να. Είπε συγκεκριμένα δ κ. Παπανδρέου δτι τοϋ είχαν πε

ριέλθει πληροφορίες, σύμφωνα μέ τίς δποίες οί Τουρκοι 

σχεδίαζαν νά προβουν σέ ενέργειες κατά τήν διάρκεια τής 

επισκέψεώς του στήν Κύπρο - ενέργειες πού θά aπέβλεπαν 

νά τόν ταπεινώσουν ή ακόμη καί νά aπειλήσουν τήν aσφά

λειά του. Κατόπιν αυτου, είχε aποφασίσει νά ματαιώσει 

τήν επίσκεψή του στήν Κύπρο. Γιά τόν σκοπόν αυτόν πα

ρεκάλεσε τόν κ. Κυπριανου νά Ελθει στήν 'Αθήνα γιά νά 

μεθοδευθεί καλλίτερα ή δικαιολογία τής ματαιώσεως του 

ταξιδίου του. 'Η πρόθεση ήταν νά ανακοινωθεί μετά τήν 

λήξη τής επισκέψεως του κ. Κυπριανοϋ δτι ύπάρχουν δρι
σμένες εξελίξεις στό Κυπριακό καί έπομένως θά επρεπε νά 

&ναβληθεί τό ταξίδι τοϋ κ. Παπανδρέου στήν Κύπρο, εν 

&ναμοντJ τών εξελίξεων αυτών. 

)>Σήμερα τό πρωί επισκέφθηκε τόν πρόεδρο τής Δημο

κρατίας δ κ. Κυπριανου, δ δποίος επιβεβαίωσε μέν τά δσα 

είπε δ κ. Παπανδρέου, aλλά εξεδήλωσε τήν θλίψη καί τήν 

&μηχανία του γιά τήν ματαίωση τής επισκέψεως του κ. 

Παπανδρέου στήν Κύπρο καί κυρίως γιά τόν τρόπο τής 

δικαιολογήσεώς της. 

)>'Ο κ. Κυπριανου είπε δτι, πέραν τών ιlλλων, ή ύπόθε

ση αυτή iσοδυναμουσε μέ πολιτική εξόντωση τοϋ ίδίου. 

Κατά τήν συζήτηση μέ τόν πρόεδρο τής Δημοκρατίας εξε

τάστηκε ή δυνατότητα ιlλλου τρόπου δικαιολογήσεως τής 

ματαιώσεως τής επισκέψεως καί ίδίως "αiφνιδία aσθένεια" 

του κ. Παπανδρέου ή τοϋ κ. Κυπριανου τήν παραμονή τής 

επισκέψεως, aφοϋ προηγουμένως θά εχει ανακοινωθεί, μέ 

τήν λήξη τής επισκέψεως του κ. Κυπριανου, δτι ο κ. Πα-
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πανδρέου θά μετέβαινε στήν Κύπρο. 'Ο κ:. Κυπριανου δέν 

aπέρριψε τήν iδέα αύτή. 

»Μετά τήν αναχώρηση του κ: . Κυπριανου, τηλεφώνησα 

στόν κ:. Παπανδρέου, κ:ατ' εντολήν του προέδρου τfjς Δη

μοκρατίας, κ:αί εξέφρασα aνησυχίες γιά τίς συνέπειες πού 

μπορεί νά εχει ή μέθοδος μέ τήν όποία εσκ:έπτετο νά δικαι

ολογήσει τήν ματαίωση του ταξιδίου του στήν Κύπρο. Του 

είπα συγκεκριμένα δτι, πέραν τών εσωτερικών επιπτώσε

ων, θά επρεπε νά μaς aπασχολήσουν οί εντυπώσεις πού θά 

εδημιουργουντο στήν Τουρκία. Οί Τουρκ:οι γνωρίζουν πο

λύ καλά δτι δέν ύπάρχει κ:αμμία εξέλιξη πού νά δικαιολο

γεί τήν ματαίωση του ταξιδίου. Θά κατέληγαν συνεπώς στό 

συμπέρασμα δτι ή πραγματική αiτία είναι οί aπειλές πού οί 

ϊδιοι διετύπωσαν. Τουτο δμως είναι επικίνδυνο, γιατί οί 

Τουρκ:οι θά πιστέψουν δτι βρισκόμαστε σέ κατάσταση τέ

τοιας αδυναμίας, ωστε νά aρκεί νά διατυπώσουν μιά aπειλή 

γιά νά ματαιωθουν προγραμματισμένες δικές μας ενέργειες 

κ:αί aποφάσεις. 'Ο κ:. Παπανδρέου μου aπήντησε δτι θεω

ρεί αύτά πού του λέω ώς πολύ σοβαρά κ:αί δτι, κατόπιν 

αύτου, θά πάει στήν Κύπρο. 'Απάντησα στόν πρωθυπουρ

γό δτι ή aπόφαση, άν θά πάει στήν Κύπρο ή όχι, είναι δική 

του κ:αί μόνο, γιατί μόνον εκείνος εχει τίς πληροφορίες 

πού είχε αναφέρει κ:αί εκείνος είναι σέ θέση νά τίς ελέγξει 

κ:αί νά τίς εκτιμήσει. 'Εν συνεχεία, είπα δτι σκοπός του 

τηλεφωνήματός μου ~ταν νά του ύποδείξουμε άλλο τρόπο 

δικαιολογήσεως τfjς ματαιώσεως τfjς επισκέψεώς του, ό 

όποίος νά μή μaς εξέθετε, τόσο εμφανώς τουλάχιστον, 

στόν κίνδυνο πού του είχα επισημάνει. Καί του aνέφερα 

τήν δικαιολογία τfjς aσθενείας ώς τήν λιγότερο κ:ακ:ή. 

»'Ο κ: . Παπανδρέου μου είπε δτι θά τό εξετάσει κ:αί 
αύτό, aφήνοντας δμως νά εννοηθεί δτι τόν ρόλον αύτόν θά 

επρεπε νά τόν παίξει ό κ:. Κυπριανου. 

»'Εκ: τών ύστέρων πληροφορηθήκαμε δτι, aμέσως μετά 

τό τηλεφώνημα αύτό, ό πρωθυπουργός ειδοποίησε τηλε

φωνικά τόν κ:. Κυπριανου δτι aποφάσισε νά πραγματοποιή

σει τήν επίσκεψή του στήν Κύπρο. Κατά τήν συνάντηση δέ 

πού είχε σήμερα τό βράδυ μέ τόν κ:. Κυπριανου, ό κ:. Πα

πανδρέου του επιβεβαίωσε τήν aπόφασή του αύτή, προσθέ

τοντας δτι τήν ελαβε ϋστερα aπό νεώτερη επικοινωνία του 

μέ τόν πρόεδρο τfjς Δημοκρατίας στά Γιάννενα. 

» ' Ο κ:. Παπανδρέου, δμως, δέν είχε κ:αμμία τηλεφωνική 

επικοινωνία μέ τόν πρόεδρο τfjς Δημοκρατίας στά Γιάννε

να. Πιθανόν νά συνεννοήθηκ:ε μέ τόν κ:. Κουτσόγιωργα, ό 

όποίος συνόδευε τόν πρόεδρο στά Γιάννενα κ:αί στόν όποίο 

ό πρόεδρος είχε επαναλάβει δσα είχα πεί κ:αί εγώ στόν 

πρωθυπουργό aπό τό τηλέφωνο κ:αί συγκεκριμένα δτι του 

είχε γίνει άπλώς ύπόδειξη νά χρησιμοποιήσει άλλον τρό

πο δικαιολογίας (τήν aσθένεια) τfjς ματαιώσεως τfjς επισκέ

ψεως στήν Κύπρο κ:αί όχι αύτόν πού σχεδίαζε, λόγω τών 

επιπτώσεων πού θά είχε στήν Τουρκία όποιαδήποτε πολι

τικ:fjς φύσ§ως δικ:αιολογία»5 1 • 

'Ο Α. Παπανδρέου, πράγματι, θά μεταβεί στήν 

Κύπρο στίς 27 Φεβρουαρίου. 

20-22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1982 

Ό Κ. Καραμανλής έπισκέπτεται τά 'Ιωάννινα, 

δπου παρίσταται στίς έορταστικές έκδηλώσεις γιά 

τήν έπέτειο τής απελευθερώσεως τής πόλεως. 

Κατά τήν aφιξή του στήν πόλη ύποδέχτηκαν τόν 

πρόεδρο τής Δημοκρατίας οί ύπουργοί Προεδρίας 

καί Δημοσίας Τάξεως, ό &ρχηγός τής &ξιωματικής 
&ντιπολιτεύσεως, ή ήγεσία τών 'Ενόπλων Δυνάμεων 
καί τών Σωμάτων 'Ασφαλείας, βουλευτές, οί τοπικές 

&ρχές καί πλήθος κόσμου. Τό ίδιο βράδυ, ό δήμαρ

χος 'Ιωαννίνων θά παραθέσει δείπνο πρός τιμή του 

Κ. Καραμανλή, του όποίου θά έξάρει τή συμβολή 
στήν ανασυγκρότηση τής χώρας καί στήν έγγύηση 

τής όμαλής της πορείας. 

'Η άντιφώνηση του προέδρου τής Δημοκρατίας: 

«Κύριε δήμαρχε, 

»Πρώτα άπ' δλα θά ήθελα νά έκφράσω τή χαρά μου 

γιατί βρίσκομαι καί πάλι στά Γιάννενα. Στήν δμορφη καί 

θρυλική αύτή πόλη πού τό δνομά της συμβολίζει τή δόξα 

καί φέρνει στή μνήμη μας ήμέρες έθνικής ύπερηφάνειας. 

»Καί θά ήθελα, έπίσης, νά σtίς εύχαριστήσω γιά τά φι

λόφρονα λόγια μέ τά όποία μέ ύποδέχεσθε. Γιατί γιά έναν 

πολιτικό, πού άφιερώνεται στήν ύπηρεσία τής χώρας του, 

δέν ύπάρχει άλλη ι'κανοποίηση άπό τήν άναγνώριση τοίί 

έργου του. 

))Κυρίες καί κύριο,ι, 

)) 'Από τή μεγάλη έπέτειο πού γιορτάζουμε σήμερα 
μπορούμε νά άντλήσουμε πολύτιμα διδάγματα, τόσο γιά τό 

παρόν δσο καί γιά τό μέλλον τής χώρας μας. Ή άπελευθέ

ρωση τών 'Ιωαννίνων ύπήρξε δ καρπός μιtίς εύτυχοίίς 

συγκυρίας. Τό έθνος ήταν άρρηκτα ένωμένο. Πίστευε μέ 

πάθος στήν ίερότητα τής ύποθέσεως γιά τήν όποία άγωνιζό

ταν. 'Επικεφαλής του βρισκόταν άξια καί δμονοοίίσα ήγε

σία, πού συνδύαζε τήν πολιτική όξυδέρκεια μέ τήν σύνεση 
καί τήν τόλμη. Καί δ στρατός, άριστα προετοιμασμένος 

καί έμπνεόμενος άπό έξαρση πατριωτική, ήταν μιά δύναμη 

άκατανίκητη. 

)) 'Η ίστορία μtίς διδάσκει δτι τό έθνος έπραγματοποίη
σε άθλους πού άyyίζουν τά δρια τοίί θαύματος, κάθε φορά 

πού στήν πορεία του κατόρθωνε νά συνδυάσει τίς παραπά

νω προϋποθέσεις. 'Όποτε δμως οί προϋποθέσεις αύτές 

έλειψαν, δπως στόν Μικρασιατικό πόλεμο, οί συνέπειες 

ύπήρξαν όδυνηρές γιά τή χώρα. Δέν έλειψαν βέβαια καί 

τότε ούτε ό ένθουσιασμός ούτε ό πατριωτισμός ούτε ή μα

χητικότητα. ΗΕλειψαν δμως ή όρθή έκτίμηση τής καταστά

σεως, ή κατάλληλη προπαρασκευή καί πρό παντός ή έθνι

κή δμοψυχία. ΗΕτσι, τό παράτολμο έκείνο έγχείρημα κατέ

ληξε σέ έθνική συμφορά. 

))Οί μεγάλες στιγμές τών πολέμων τοίί 1912-13 μtίς ένέ
πνευσαν αύτοπεποίθηση, γιατί μtίς έδωσαν τό μέτρο τοίί 

έθνικοίί μας δυναμισμού. Τό έλληνικό κρατίδιο πού βγήκε 

άπό τούς άγώνες τής έθνεγερσίας άπεδείχθη πολύ σύντομα 

άρκετά lσχυρό γιά νά άναμετρηθεί μέ μιά αύτοκρατορία. 

Νά άπελευθερώσει τούς ύπόδουλους έλληνικούς πληθυ

σμούς καί νά ύπερδιπλασιάσει τόν έλληνικό χώρο, 

))τίς συνθήκες αύτές, κάτω άπό τίς δποίες συνετελέ

σθησαν τά κατορθώματα τής έποχής έκείνης, όφείλουμε νά 

τίς διατηρούμε ζωντανές στή μνήμη μας. Καί νά χρησιμο

ποιούμε τήν πείρα μέ τήν όποία μtίς έπλούτισαν σάν γνώ-
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μονα σέ όλες μας τίς πράξεις. 'Ιδιαίτερα σήμερα πού ή 

διεθνής κατάσταση εlναι σκοτεινή καί έπικίνδυνη. 
)) 'Η χώρα μας βρίσκεται άνάμεσα σέ ήφαίστεια. v Αλλα 

έν ένεργεία, καί άλλα έτοιμα νά έκραγοfJν. 'Α ντιμετωπί

ζουμε σοβαρούς έξωτερικούς κινδύνους. Ή διένεξή μας μέ 
τήν· Τουρκία οξύνεται, άντί νά άμβλυνθεi, καί μπορεί, άν 

δέν ύπάρξει σύνεση καί ψυχραιμία νά έξελιχθεi σέ οδυνη

ρή περιπέτεια γιά άμφοτέρους τούς λαούς μας. 

))Εi'μαστε; ώς έκ τούτου, ύποχρεωμένοι νά διατηροfJμε 

άτρωτο τόν έθνικό μας θώρακα. Νά ένισχύουμε τίς VΕνο

πλες Δυνάμεις μας καί νά τίς προστατεύουμε άπό διαβρώ

σεις. Νά βελτιώνουμε συνεχώς τίς έξωτερικές μας θέσεις. 

Καί πρό παντός νά σφυρηλατοfJμε τήν έθνική μας ένότητα. 

'Ενότητα γιά τήν όποία όλοι μιλοvμε, χωρίς όμως νά 

έναρμονίζουμε τίς πράξεις μας μέ τούς καθημερινούς μας 
λόγους. 

))Στό δημοκρατικό μας πολίτευμα έκφράζονται έλεύθε

ρα όλες οί πολιτικές καί lδεολογικές τάσεις. Καί εlναι φυ

σικό νά ύπάρχουν μεταξύ τους άντιθέσεις καί διαφορές 
άπόψεων. Οι' διαφορές όμως αύτές δέν πρέπει νά παίρνουν 

τή μορφή τής μισαλλοδοξίας καί νά ύποσκάπτουν τήν 

έθνική μας ένότητα. Καί, πρό παντός, δέν πρέπει νά έξα

σθενίζουν μέ διχασμούς τό έσωτερικό μας μέτωπο, όταν 
έχουμε άνοιχτό τό μέτωπο τό έξωτερικό. 

)) VΕχουμε σάν λαός μεγάλη πείρα, παλαιά καί πρόσφα
τη. Καί γνωρίζουμε τί πρέπει νά κάνουμε καί τί νά άποφεύ

γουμε γιά νά προκόψει ό τόπος. 

))Πιστεύω ότι θά κάνουμε όλοι, ήγεσία καί λαός, καλή 

χρήση τής πείρας αύτής. VΟχι μόνο γιά νά άποτρέψουμε 

τούς κινδύνους πού μfiς άπειλοvν, άλλα καί γιά νά θεμελι

ώσουμε ένα καλλίτερο μέλλον)). 

Τήν έπομένη, ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας πα

ρακολούθησε τή δοξολογία στό Μητροπολιτικό Ναό 
καί κατόπιν τήν παρέλαση στρατιωτικών καί μαθη

τικών τμημάτων. 'Επέστρεψε στήν 'Αθήνα στίς 22 
του μηνός. 

'Η όμιλία του Κ. Καραμανλή στά 'Ιωάννινα εγινε 

άντικείμενο έκτενους σχολιασμου άπό τόν τύπο: 

Πολλοί διερωτωνται αν οί νύξεις πού ε κανε ό Κ. Καρα

μανλής στήν όμιλία του, ύποκρύπτουν τίς σοβαρές διαφω

νίες πού εχει ό ρυθμιστής του πολιτεύματος μέ τήν Κυβέρ

νηση γιά τό χειρισμό εξωτερικων καί εσωτερικων θεμά

των. Ή παρατήρηση αίφνης δτι στό «δημοκρατικό μας 

πολίτευμα εκφράζονται ελεύθερα δλες οί πολιτικές καί 

iδεολογικές τάσεις καί δτι είναι φυσικό νά ύπάρχουν μετα

ξύ τους aντιθέσεις καί διαφορές aπόψεων ... » ύποδηλοί εμ
μεση aποδοκιμασία τάσεων πού εκδηλώθηκαν τελευταία 
γιά παρεμπόδιση aσκήσεως κριτικής καί πρόκληση γενικό

τερης εσωτερικής πολιτικής οξύτητας. 

'Άλλη νύξη, πού θεωρείται κι αuτή ώς κατ' εuθείαν 
βολή εναντίον τής Κυβερνήσεως, aποτελεί τό σημείο τής 

όμλίας του πού αναφέρεται στίς 'Ένοπλες Δυνάμεις. 

Αuτό, αν προστεθεί σ' δλα τά αλλα (πού επισημάνθη

καν καί πού συζητουνται ήδη dπό τήν εuρύτερη κοινή 

γνώμη) δείχνουν δτι ή ... καμπάνα πού ήχησε στήν ίστορι
κή πόλη των 'Ιωαννίνων, είναι εθνικής καί πολιτικής ση

μασίας. Θά ήταν λάθος νά ερμηνευθεί μέ aντιπολιτευτικά 

κριτήρια, dπό τήν αντιπολίτευση, αν εχει διάθεση νά ψαρέ

ψει στά θολά νερά. UΟμως ολοι οί πολιτικοί αναλυτές 

συμφωνουν δτι δέν μπορεί νά μείνει καί χωρίς aντικειμενι

κή ερμηνεία καί συμπεράσματα («Μακεδονία>>, 23.2). 

Είναι τόσο μεστές σέ περιεχόμενο καί τόσο δηλωτικές 

καιρίων εθνικων dναγκαιοτήτων όρισμένες φράσεις του 
προέδρου τής Δημοκρατίας κ. Κ. Καραμανλή, rοστε δέν 

διέφυγαν dσφαλως τήν προσοχή κανενός. Τόσο περισσό

τερο δσο οί σχετικές επισημάνσεις προέρχονται aπό τόν 
aρχηγό του Κράτους, πού συμβαίνει νά είναι μιά πολύ

πλευρη προσωπικότητα, μέ μακρά θητεία στήν διαχείριση 

των κοινων, καί πού βρίσκεται τώρα επάνω aπό πολιτικές 

μερίδες, διαμάχες, πάθη καί aνταγωνισμούς, σύμβολο τής 
ενότητας του εθνους καί θεματοφύλακας των θεσμων («Ή 

Καθημερινή», 23.2). 

Δέν μπορεί νά είναι κανείς βέβαιος γιά τούς λόγους, οί 
όποίοι ύπεχρέωσαν τόν Καραμανλή νά πεί δσα είπε αuτήν 

τή στιγμή. 'Εν πάση περιπτώσει ή αποψη πού κυριαρχεί 

σέ δλους τούς σκεπτόμενους καί καλά πληροφορημένους 
παράγοντες, είναι δτι: ·Ο Καραμανλής, γιά νά πεί δσα 

είπε, πρέπει νά aνησυχεί. 

Δέν συνηθίζει ό Καραμανλής νά κινδυνολογεί. Δέν θέ

λησε ποτέ νά κερδοσκοπήσει πολιτικά aπό κινδύνους πού 

aντιμετώπισε ό τόπος, τά χρόνια πού αuτός κυβερνουσε 

τήν 'Ελλάδα. 'Αντιθέτως. Προσπαθουσε, πάντοτε, νά δια
φυλάττει τήν ηρεμία του λαου. Καί δέν ήσαν λίγες οί φο

ρές, πού ό σημερινός πρωθυπουργός κατελόγισε εuθύνες

καί μέ βαρείς, μάλιστα, χαρακτηρισμούς- στίς Κυβερνή

σεις Καραμανλή, δταν δέν dνεκοίνωναν περιστατικά τά 
όποία δημιουργουσαν επικίνδυνη ενταση στίς σχέσεις 

·Ελλάδος-Τουρκίας («'Ακρόπολις», 21.2). 

Πρίν δύο μήνες περίπου, με τήν εuκαιρία του Νέου 
~Ε τους καί μέ aφορμή τήν κομματικοποίηση τής κρατικής 

μηχανής πού επεδίωκε ό Νόμος περί Δημοσίας Διοικήσε

ως, ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας είχε κάνει στό μήνυμά 

του ώρισμένες σοβαρές επισημάνσεις-παραινέσεις. Οί 

όποίες, μολονότι επ, ουδενί λόγω θά μπορουσαν νά χαρα

κτηρισθουν ώς παρέμβαση στό κυβερνητικό εργο, εν τού

τοις ιiποτελουσαν αναγκαίες συστάσεις ενδεικτικές τής 

προθέσεως καί τής aποστολής του κ. Κ . Καραμανλή, νά 

τηρήσει πιστά τόν ρόλο του ώς προέδρου δλων ανεξαιρέ

τως των 'Ελλήνων καί νά συμβάλει προληπτικά στήν aπο

θάρρυνση όποιωνδήποτε ενεργειων, aπ' όπουδήποτε κι αν 
προέρχονται, πού θά μπορουσαν νά ύπονομεύσουν τήν 

εθνική ενότητα. 'Εξ ίσου σοβαρές, τότε, ήταν καί ώρισμέ

νες ύπομνήσεις του προέδρου τής Δημοκρατίας, γύρω dπό 

τήν dνάγκη aποφυγής όποιασδήποτε διαβρώσεως των 

'Ενόπλων μας Δυνάμεων. 

Μέ τήν ίδια σοβαρότητα θά πρέπει ίσως νά ερμηνευ

θουν καί τή φορά αuτή οί προειδοποιητικές παραινέσεις 

του κ. Καραμανλή, άπό τά 'Ιωάννινα, στίς όποίες ό πρόε

δρος τής Δημοκρατίας εδωσε iδιαίτερη εμφαση στήν ενό

τητα του εθνους. 'Ενότητα τήν όποία μονίμως τορπιλλί

ζουν, δπως καλύτερα άπό κάθε αλλον ξέρει ό ίδιος, πολιτι

κές διαμάχες πού μεταφέρονται στό λαό, χάριν τής ύπο

δαυλίσεως ενός φανατισμου στόν όποίον στηρίζονται 

κομματικά οφέλη («Πολιτικά Θέματα», 26.2). 
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'Ο Κ. Καραμανλής, συνοδευόμενος άπό τόν 

ύπουργό Έξωτερικών, Ι. Χαραλαμπόπουλο, καί τό 
γενικό γραμματέα τής Προεδρίας τής Δημοκρατίας, 

πρέσβη Π. Μολυβιάτη, πραγματοποιεί έπίσημη έπί

σκεψη στήν 'Ινδία, ηγετική δύναμη στούς κόλπους 

του Κινήματος τών 'Αδεσμεύτων. 

Στίς 4 Μαρτίου, καί ϋστερα άπό διανυκτέρευση 
στή Βομβάη - δπου τόν ύποδέχτηκαν έκπρόσωποι 

τής κεντρικής καί τής τοπικής Κυβερνήσεως- ό 

πρόεδρος τής Δημοκρατίας άναχώρησε γιά τό Νέο 

Δελχί, δπου του έπιφυλάχτηκε θερμή ύποδοχή άπό 

τόν 'Ινδό όμόλογό του, Νήλαμ Σαντζίβα Ρέντυ καί 

τήν πρωθυπουργό, Ι. Γκάντι. 'Απαντώντας σέ προ

σφώνηση του Ίνδου προέδρου, ό Κ. Καραμανλής 

έξέφρασε τή βεβαιότητα δτι οί διμερείς συνομιλίες 
θά άποδεικνύονταν καρποφόρες καί θά διάνοιγαν νέ

ους δρόμους γιά τή συνεργασία τών δύο χωρών, «οί 

όποίες, aν καί βρίσκονται γεωγραφικά τόσο μακριά 

η μιά άπό τήν aλλη, συνδέονται μέ κοινούς πολιτι

στικούς δεσμούς». 

'Η πρώτη συνάντηση τών άρχηγών τών δύο Κρα

τών πραγματοποιήθηκε τό ϊδιο μεσημέρι. 'Αμέσως 

μετά, ό Κ. Καραμανλής κατέθεσε στέφανο καί -
σύμφωνα μέ τήν ίνδική συνήθεια - φύτευσε δένδρο 

στό μνημείο του Γκάντι. Στό βιβλίο τών έπίσημων 

έπισκεπτών του μνημείου ό 'Έλληνας πρόεδρος ση

μείωσε: 

«Μέ σεβασμό γιά τόν άγωνιστή, πού, συνδυάζον

τας τό θάρρος μέ τή σοφία, ένέπνευσε στό λαό του τό 

πάθος τής έλευθερίας. Γιά τόν άνθρωπο πού πίστευε 

τόσο στήν είρηνική συμβίωση τών άνθρώπων, ιίiστε 

νά κάμει άκόμα καί τόν άπελευθερωτικό άγώνα μέ 

είρηνικά μέσα». 

Τό άπόγευμα, ό Κ. Καραμανλής, συναντήθηκε 

διαδοχικά μέ τόν ύπουργό Έξωτερικών τής 'Ινδίας, 

Ναρασίμα Ράο, τήν πρωθυπουργό Γκάντι καί τόν 

πρόεδρο Ρέντυ. Τό βράδυ, ό άρχηγός του ίνδικου 

Κράτους παρέθεσε δείπνο πρός τιμή του προσκε

κλημένου του· στήν προσφώνησή του, άναφέρθηκε 

στόν πολιτισμό τών δύο χωρών καί στίς σχέσεις τους 

άπό τήν άρχαιότητα, ένώ επλεξε τό έγκώμιο του 
'Έλληνα όμολόγου του, γιά τή συμβολή του στήν 
άποκατάσταση τής δημοκρατίας. 

'Η άντιφώνηση του Κ. Καραμανλή: 

«Κύριε πρόεδρε, 

»ΣίΊς ει5χαριστώ γιά τή θερμή ύποδοχή πού μοϋ επεφυλά

ξατε, καθώς καί γιά τά φιλόφρονα λόγια πού χρησιμοποιή

σατε γιά τήν πατρίδα μου τήν 'Ελλάδα. Καί σίΊς ει5χαριστώ 

επίσης γιατί, μέ τήν ει5γενική σας πρόσκληση, μοϋ δώσατε 

τήν ει5καιρία νά επισκεφθώ τήν ώραία σας χώρα. 

>>Ή 'Ελλάδα καί ή Ίνδία, κύριε πρόεδρε, άπέχουν πο-

λύ ή μιά άπό τήν aλλη. Άλλά άπέχουν μόνο γεωγραφικά. 

Ή μεγάλη χώρα σας -μεγάλη δχι μόνο σέ έκταση καί 

πληθυσμό, άλλά καί σέ ίστορία καί πολιτισμό - ε{ναι 

πολύ γνωστή στήν πατρίδα μου. Πολύ πιό γνωστή άπό 

aλλες χώρες πού βρίσκονται πλησιέστερα σ' αι5τή. Ή 

φιλοσοφία σας γιά τή ζωή, καθώς καί οι' πνευματικές καί 

καλλιτεχνικές σας επιδόσεις, βρίσκουν γόνιμο έδαφος 

στήν έλληνική διανόηση. 

»Υ Αλλωστε, ή πολιτιστική πορεία τών δύο λαών μας 

ύπήρξε παράλληλη. Κοινά τους γνωρίσματα ύπήρξαν οι' 

πρώιμες μεταφυσικές άνησυχίες, ή έντονη πνευματικότητα 

καί ή γόνιμη φαντασία. 'Από τήν αι5γή τής ι'στορίας τους, 
στίς ίδιες σχεδόν περιόδους, επεχείρησαν νά δώσουν 

άπάντηση στά μεγάλα έρωτήματα τοϋ άνθρώπου. Δ ημιούρ

γησαν Ιδιότυπους πολιτισμούς. Καί διεμόρφωσαν έθνολο

γικά χαρακτηριστικά πού άπεδείχθησαν ίκανά νά άνθέ

ξουν στή διαδρομή τών αίώνων. 
»Στήν 'Ελλάδα, κύριε πρόεδρε, παρακολουθούμε μέ εν

διαφέρον τήν προσπάθεια τοϋ λαοϋ σας νά καταστήσει τήν 

'Ινδία μιά δύναμη σύγχρονη καί μεγάλη. Θεωροϋμε τήν 

ύπαρξη μιίΊς Ίνδίας lσχυρής καί ει5ημερούσης βασικό πα
ράγοντα γιά τήν παγκόσμια lσορροπία καί τή διεθνή εlρή

νη. Πιστεύουμε δτι ή 'Ινδία, μέ τά γνωστά μεγέθη της άλ

λά καί τίς ήθικές καί πνευματικές της δυνατότητες, ήμπο

ρεί νά διαδραματίσει άποφασιστικό ρόλο στήν πορεία τής 

άνθρωπότητος. 

»Κύριε πρόεδρε, 

»Ή άνθρωπότης διανύει σήμερα μία περίοδο γεμάτη 

&βεβαιότητα καί κινδύνους. Καί αι5τό γιατί στήν έποχή μας 

περιφρονούνται, κατά τρόπο κυνικό, δχι μόνον οί διεθνείς 

κανόνες, άλλά καί ή διεθνής ήθική. 
»Ή χώρα μου ύποστηρίζει μέ συνέπεια τή διεθνή ύφε

ση καί δι' αι5τής τήν κατοχύρωση τής διεθνοϋς εlρήνης. 

'Υποστηρίζει τόν έλεγχόμενο άφοπλισμό, τόσο στόν πυ

ρηνικό, όσο καί στόν συμβατικό τομέα. Καί πιστεύω ότι 

μόνο μέ τόν άπόλυτο σεβασμό τής iσότητος, τής άνεξαρ

τησίας καί τής μή άναμίξεως στά εσωτερικά τών aλλων 
ή μπορεί νά προστατευθεί ή διεθνής εlρήνη. Συνεπής πρός 

τίς άρχές αι5τές, ή Έλλάς θεωρεί άπαράδεκτη τή δημιουρ

γία τετελεσμένων γεγονότων μέ τή χρήση βίας. Γιατί ή βία 

δχι μόνο δέν λύνει τά διεθνή προβλήματα άλλά καί τά 

περιπλέκει κατά τρόπον επικίνδυνο. 

»Δυστυχώς, τόν τελευταίο καιρό, ο{ έστίες άναταραχής 

στόν κόσμο, άντί νά περιορισθούν, πολλαπλασιάζονται. 

ΥΗδη, στά χρονίζοντα προβλήματα τής Κύπρου καί τής 

Μέσης Ά νατολής, προσετέθησαν τό Άφγανικό, δ άνοι

χτός πόλεμος μεταξύ 'Ιράν καί 'Ιράκ καί πρόσφατα τό 

Πολωνικό. Θά επαναλάβω εδώ τίς θέσεις τής χώρας μου 

γιά δρισμένα άπό τά προβλήματα αι5τά, μολονότι άμφι

βάλλω aν μπορώ νά τά επηρεάσω. 'Όπως δέν τά επηρεά

ζουν καί οί άποφάσεις τών διεθνών όργανισμών, πού μετε

βλήθησαν δυστυχώς σέ ει5χολόγια. 

»Γιά τό Κυπριακό, πού βρίσκει πλήρη κατανόηση στή 

χώρα σας, ύποστηρίζομε πάντοτε ότι πρέπει νά λυθεί μέ 

βάση τίς άποφάσεις τοϋ ΟΗΕ. Ή τύχη τοϋ διακοινοτικού 

διαλόγου, πού γιά πολλοστή φορά επανελήφθη στήν Κύ

προ, θά εξαρτηθεί άσφαλώς άπό τήν συμπεριφορά τής 
πλευρίΊς εκείνης, ή δποία διαιωνίζει τό δράμα τής Μεγα

λονήσου μέ τή δύναμη τών όπλων. 
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»'Όσο γιά τό Μεσανατολικό, έχομε διακηρύξει κατ' 

έπανάληψη δτι μόνον ενας καθολικός διακανονισμός, πού 
θά δικαιώνει καί τούς πόθους τών Παλαιστινίων νά aποκτή

σουν πατρίδα, θά μπορέσει νά aποκαταστήσει τήν εlρήνη 
σ, αυτή τήν περιοχή. 

»Πάντως, ή λύση τού Μεσανατολικού έπείγει, γιατί . 

στήν περιοχή αυτή κυοφορούνται οί μεγαλύτεροι κίνδυνοι 

γιά τή διεθνή εiρήνη. Ή σύγκρουση iδεολογικών ρευμά

των καί συμφερόντων καί ό aνταγωνισμός μικρών καί μεγά

λων, μέ ύπόβαθρο τό ένεργειακό πρόβλημα, καθιστούν τήν 

περιοχή αυτή τήν πιό ευαίσθητη περιοχή τού κόσμου. 

»Ή σύρραξις έξ aλλου μεταξύ 'Ιράν καί 'Ιράκ θά πρέ
πει νά διευθετηθεί τάχιστα πρός τό συμφέρον δχι μόνο τών 

δύο χωρών, aλλά καί τής διεθνούς εiρήνης. Ό κίνδυνος νά 

έπεκταθεί ή σύρραξις, μέ τήν aμεση ή έμμεση συμμετοχή 

καί aλλων χωρών σ' αιJτήν, εlναι τόσο πρόδηλος, ώστε νά 
καθίσταται αναγκαία ή κινητοποίηση δλων τών οργανωμέ

νων δυνάμεων, πού διαθέτει σήμερα ή διεθνής κοινωνία. 

»Κύριε πρόεδρε, 

»Στά διεθνή αυτά προβλήματα, πού έμνημόνευσα παρα

πάνω, θά πρέπει νά προστεθεί καί ενα aλλο, έξ !σου σοβα

ρό καί έπικίνδυνο γιά τήν εiρήνη, πρόβλημα. Ή aνισότης 

μεταξύ πλουσίων καί φτωχών χωρών πού προκαλεί, σέ 

κλίμακα διεθνή, έκρηκτικά οiκονομικά καί κοινωνικά 

προβλήματα. Δέν φταίνε βέβαια γι ' αυτό aμεσα οί λαοί 
πού ευημερούν. 'Υπονομεύουν δμως τήν !δια τήν ευημερία 

τους, δταν αδιαφορούν γιά τήν aθλιότητα πού μαστίζει με

γάλες περιοχές τού κόσμου. 

»Πάντως, δέν μπορούμε νά πούμε δτι οί ανεπτυγμένες 

χώρες δέν έχουν συνειδητοποιήσει τήν aνάγκη νά μειωθεί 

ή aπόσταση πού τίς χωρίζει aπό τίς οiκονομικά aσθενέ

στερες χώρες. VΕγιναν καί γίνονται προσπάθειες για νά 

ύποβοηθηθεί ή ανάπτυξη τών οiκονομικά καθυστερημένων 

χωρών. 'Όμως τά aποτελέσματα δέν μπορεί νά θεωρηθούν 

ίκανοποιητικά, γιατί aπέχουν πολύ aπό τίς προσδοκίες 

μας. Πρέπει, ώς έκ τούτου, ό διάλογος Βορρa-Νότου νά 

μεθοδευθεί, νά προωθηθεί καί νά γίνει ουσιαστικός. Ή 

χώρα μου ύποστηρίζει τίς προσπάθειες αυτές καί iδιαίτερα 

τήν πρωτοβουλία τής 'Ινδίας γιά τή δημιουργία μιaς δι

καιότερης παγκόσμιας οiκονομικής τάξεως. 

»Κύριε πρόεδρε, 

»Πιστεύω δτι στά μεγάλα προβλήματα πού aντιμετωπί

ζει σήμερα ή aνθρωπότης οί aπόψεις μας συμπίπτουν. 

Συμφωνούμε δτι πρέπει νά aγωνισθούμε γιά iJναν κόσμο 

aπαλλαγμένο aπό τό πνεύμα τής αναμετρήσεως. "Ε να ν κό

σμο, στόν όποίο θά εlναι σεβαστή ή έθνική ανεξαρτησία 

καί aπαραβίαστη ή κυριαρχία κάθε λαού. "Εναν κόσμο, 

τέλος, στόν όποίο τά μέσα καί οι' δυνάμεις οί δημιουργικές 

θά διατίθενται aποκλειστικά γιά τήν οiκονομική, τήν κοι
νωνική καί τήν πολιτιστική πρόοδο τής aνθρωπότητας. 

»Εlμαι βέβαιος, κύριε πρόεδρε, δτι οί συνομιλίες πού 

θά έχουμε θά έπιβεβαιώσουν τίς διαπιστώσεις αυτές- καί 

πέραν αυτού θά ένισχύσουν τή θέλησή μας νά διευρύνουμε 

τή φιλία τών δύο χωρών μας καί νά aνοίξουμε καινούρ

γιους δρόμους στή συνεργασία τους». 

Τήν Ι:πομένη, ό Κ. Καραμανλής έπισκέφθηκε 

μνημεία τής ίνδικής πρωτεύουσας, ένω, ύπογράφον

τας στό βιβλίο των έπισήμων στό μουσείο Νεχροϋ, 

σημείωσε: «Εlναι εύλοyία Θεοv yιά ένα λαό νά έχει 

σέ κρίσιμες στιγμές άξια ήyεσία». Τό μεσημέρι, πα
ρακάθησε σέ πρόγευμα πού παρέθεσε ή πρωθυπουρ

γός Ι. Γκάντι, μέ τήν όποία είχε ίδιαίτερη συνομιλία 

καί τό άπόγευμα. Κατόπιν, δέχτηκε τούς πρέσβεις 

των χωρων τής ΕΟΚ στήν 'Ινδία. 

Διπλωματικοί κύκλοι τόνισαν δτι, κατά τίς διμε

ρείς συνομιλίες, έξασφαλίστηκε ή ύποστήριξη τής 
'Ινδίας στό Κυπριακό - θέμα πού άφοροϋσε τήν 

~ άνεξαρτησία καί έδαφική άκεραιότητα Ι:νός Κρά
τους-μέλους των ' Αδεσμεύτων - άλλά καί στό ζή

τημα τής ύφαλοκρηπίδας, πού έξεταζόταν ' στή Διά
σκεψη τής Θαλάσσης καί δπου ή θέση τής 'Ινδίας 

είχε βαρύνουσα όπωσδήποτε σημασία· έξασφαλί
στηκε, άκόμη, ή στενότερη συνεργασία των δύο χω

ρων στούς διεθνείς όργανισμούς, πού ήταν πρωταρ

χικός στόχος τής έπισκέψεως Καραμανλή, άφοϋ ή 

περαιτέρω άνάπτυξη των διμερων οίκονομικων σχέ
σεων προσέκρουε σέ πρακτικά έμπόδια. Τέλος, ή 

παρουσία τοϋ 'Έλληνα προέδρου στό Νέο Δελχί συ

νέπιπτε χρονικά μέ τήν προσπάθεια τής 'Ινδίας νά 

άναπτύξει τούς δεσμούς της μέ τήν ΕΟΚ. 
Μετά τό πέρας τοϋ έπίσημου μέρους τής έπισκέ

ψεως, ό Κ. Καραμανλής άναχώρησε γιά τό Μαδράς, 

δπου τόν ύποδέχτηκε ό διοικητής τής έπαρχίας. Στίς 

7 Μαρτίου, άφοϋ έπισκέφθηκε άρχαιότητες στό 

Μαμαλλαπουράμ άναχώρησε, μέσω Σιγκαπούρης, 

γιά τήν Αύστραλία. Πρίν έγκαταλείψει τήν 'Ινδία, ό 

'Έλληνας πρόεδρος εκαμε τήν άκόλουθη δήλωση 

στό τηλεοπτικό δίκτυο τής χώρας: 

«Εlμαι ευτυχής μέ τήν ευκαιρία πού μού δόθηκε νά έπι

σκεφθώ τή χώρα σας. 

»Ή 'Ινδία καί μόνο μέ τ ' δνομά της aσκεί έντονη 

γοητεία στή φαντασία δλων τών aνθρώπων, εiδικώτερα 

έκείνων πού γνωρίζουν τόν πολιτισμό καί τήν ίστορία της. 

))Φεύγω aπό τή χώρα σας μέ τίς καλύτερες έντυπώσεφλ 

8 ΜΑΡτΙΟΥ 1982 

·Ο Κ. Καραμανλής πραγματοποιεί έπίσημη έπί

σκεψη στήν Αύστραλία. 

Πρίν τήν aφιξή του στή μεγάλη χώρα τοϋ Είρη
νικοϋ, ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας άπηύθυνε μήνυ

μα πρός τούς όμογενείς τής Αύστραλίας: 

«Μέ iδιαίτερη χαρά aλλά καί συγκίνηση έπισκέπτομαι 

τήν καινούργια σας πατρίδα. Ήταν παλαιά καί έντονη ή 

έπιθυμία μου νά έπικοινωνήσω aμεσα μαζί σας. Καί τήν 
έπιθυμία μου αυτή τήν ίκανοποιώ σήμερα, χάρις στήν ευ

γενική πρόσκληση τού γενικού διοικητού τής Αυστραλίας 

σέρ Ζέλμαν Κόουεν. 

))Παλαιά καί αδιατάρακτη φιλία συνδέει τήν 'Ελλάδα 

μέ τή μεγάλη χώρα πού σaς φιλοξενεί. Ά νήκουμε στόν 

Ιδιο κόσμο. Πιστεύουμε στίς Ιδιες πνευματικές καί ήθικές 
aξίες. Καί ύπερασπίζουμε τόν Ιδιο πολιτισμό. Σέ στιγμές 
κρίσιμες γιά τήν aνθρωπότητα "Ελληνες καί Αυστραλοί 
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βρέθηκαν στά ίδια χαρακώματα, πολέμησαν μέ ήρωισμό 

καί αύταπάρνηση καί έδωσαν τό αlμα τους άγωνιζόμενοι 

γιά τά κοινά τους ίδανικά. 

»Τά πάντα εύνοοuν όχι άπλώς τή διατήρηση, άλλά καί 

τήν ενίσχυση αύτfjς τfjς παλαιίiς φιλίας καί τήν άνάπτυξη 

τfίς συνεργασίας τών δύο χωρών μας. Αύτό εlναι καί τό 
νόημα τfjς επισκέψεώς μου στήν Αύστραλία. Καί ύπολογί

ζω ίδιαίτερα στή δική σας συνδρομή γιά νά aνοίξουμε και

νούργιους δρόμους στίς σχέσεις τών δύο λαών μας. 

»Είσαστε ό πιό ίσχυρός κρίκος στήν άλυσίδα τών πολ

λαπλών δεσμών πού συνδέουν τήν 'Ελλάδα καί τήν Αύ

στραλία καί τίς φέρνουν πολύ κοντά τή μία μέ τήν άλλη, 

παρά τήν τεράστια aπόσταση πού τίς χωρίζει γεωγραφικά. 

Μπορείτε, συνεπώς, νά διαδραματίσετε πρωταρχικό ρόλο 

καί νά προσφέρετε ούσιαστικές ύπηρεσίες στήν ύπόθεση 

τfίς φιλίας καί τfjς συνεργασίας τους. Καί, γιά νά τό επιτύ

χετε, θά πρέπει νά παραμείνετε ύποδειγματικοί πολίτες τfίς 

εύλογημένης αύτijς χώρας, νά συμβάλετε θετικά στήν πρό

οδο καί τήν εύημερία της καί νά συνδυάζετε τήν άγάπη σας 

γιά τή γενέτειρα μέ τήν aφοσίωσή σας στήν καινούργια 

σας πατρίδω>. 

Προερχόμενος άπό τή Σιγκαπούρη, ό πρόεδρος 

τής Δημοκρατίας εφτασε στό Σίδνεϋ τό βράδυ τής 

8ης Μαρτίου. Παρά τό προχωρημένο τής ώρας, χιλιά

δες όμογενών στό άεροδρόμιο τής πόλεως του επεφύ

λαξαν ένθουσιώδη ύποδοχή. Καί ύπήρξε περισσότε

ρο συγκινητική ή σύμπτωση τής επισκέψεως του κ. 

Καραμανλή στήν Αύστραλία μέ τήν έπέτειο των γε

νεθλίων του. ·Η ελληνόφωνη ήμερήσια?έφημερίδα 
του Σίδνεϋ «Πανελλήνιος Κήρυκας)) συγκεκριμένα 

εγραφε: 

'Όλος ό 'Ελληνισμός καλωσορίζει τόν Καραμανλfj καί 

τοϋ εϋχεται μίχκροζωία καί εύόδωση τών έθνικών του στό
χων ... 'Ο πυρετός τοϋ 'Ελληνισμοϋ εφθασε σέ τρομακτικό 
uψος, έν αναμονi'j τοϋ αρχηγοϋ τοϋ έλληνικοϋ Κράτους. 

'Όταν επεσε ή χούντα καί έπέστρεφε ό Καραμανλfjς στήν 

'Ελλάδα, ή ύποδοχή πού τοϋ έπεφυλάχθη στό αεροδρόμιο 

τοϋ 'Ελληνικοϋ δέν είχε προηγούμενο στήν ίστορία τοϋ 

εθνους. Εuκαιρία καί έμείς, οί 'Έλληνες τοϋ Σίδνεϋ, νά κά

νουμε τό αεροδρόμιο τοϋ Μάσκοτ ... , 'Ελ~ηνικό. 

'Ο Κ. Καραμανλής διανυκτέρευσε στήν κατοικία 

του πρωθυπουργου τής Αύστραλίας καί τήν επομένη, 

9 Μαρτίου, άναχώρησε γιά τήν Καμπέρρα, δπου τόν 
ύποδέχτηκαν ό γενικός κυβερνήτης, Σέρ Ζέλμαν Κό

ουεν, ό πρωθυπουργός, Μ. Φραίηζερ, μέλη τής Κυ

βερνήσεως καί εκατοντάδες όμογενείς. 

Τήν ϊδια ήμέρα, ό πρόεδρος τής 'Ελληνικής Δη

μοκρατίας κατέθεσε στέφανο στό μνημείο Πεσόντων 

καί ξεναγήθηκε στό Πολεμικό Μουσείο, δπου στά

θηκε ιδιαίτερα στούς πίνακες καί τά εκθέματα τά 

σχετικά μέ πολεμικές επιχειρήσεις στήν 'Ελλάδα 

καί κυρίως τή μάχη τής Κρήτης. Στό βιβλίο τών ει

δικών έπισκεπτών ό Κ. Καραμανλής εγραψε: 

«Μέ εvyνωμοσύνη πρός τούς Αvστραλούς, πού 

πολέμησαν σέ κοινούς αyωνες yιά κοινά Ιδανικά. 

Καί Ιδιαίτερα yιά έκείνους πού έπεσαν στήν 'Ελλά

δα». 

Τό άπόγευμα, ό 'Έλληνας πρόεδρος συναντήθη

κε μέ τόν πρωθυπουργό, Μ. Φραίηζερ, καί τό βράδυ 

παρακάθησε σέ δείπνο πού παρέθεσε πρός τιμή του ό 

γενικός κυβερνήτης. 

Στίς 10 Μαρτίου, ό Κ. Καραμανλής συναντήθηκε 
εκ νέου μέ τόν Μ. Φραίηζερ, άλλά καί μέ τόν άρχηγό 

τής άντιπολιτεύσεως, Μπ. Χάντεν, μέ τούς όποίους 

εξέτασε τή διεθνή κατάσταση, τίς διμερείς σχέσεις 

καθώς καί τό Κυπριακό καί τίς ελληνοτουρκικές σχέ

σεις. Κατόπιν, παρακάθησε σέ γευμα πού παρέθεσε ό 

Αύστραλός πρωθυπουργός, ό όποίος, στήν προσφώ

νησή του, εξεδήλωσε τήν άνεπιφύλακτη συμπαρά

σταση τής χώρας του γιά τό Κυπριακό, θέση πού 

επανέλαβε στή δική του προσφώνηση καί ό Μπ. 

Χάντεν. Τό γεγονός άποκτουσε άκόμη μεγαλύτερη 

σημασία, καθώς ή Αύστραλία δέν εfχε ώς τότε έκδη

λώσει ιδιαίτερη προσοχή γιά τό Κυπριακό. 

Συγκεκριμένα, ό Μ. Φραίηζερ τόνισε, γιά τό Κυ

πριακό, καί μάλιστα έκτός του κειμένου πού εfχε ήδη 

διανεμηθεί: 

«Οί διακοινοτικές συνομιλίες τfjς έλληνοκυπριακfjς 

καί τfjς τουρκοκυπριακfjς Κοινότητος συνεχίζονται. Μέ

χρι σήμερα δέν εχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο αλλά ή 

Κυβέρνηση τfjς Αuστραλίας συνεχίζει νά πιστεύει δτί πα
ρέχουν τήν καλύτερη βάση γιά λεπτομερfj καί διαρκfj δια

κανονισμό. 'Η συνεχιζομένη ξένη παρουσία στή νfjσο δέν 
συμβάλλει σέ ταχεία λύση των διίiφορών μεταξύ τών δύο 

Κοινοτήτων. 'Ενώ, δμως, οί διακοινοτικές συνομιλίες πρέ

πει νά συνεχίσουν νά τυγχάνουν ύποστηρίξεως, ή διεθνής 
κοινότης, δέν ή μπορεί νά αγνοεί το Κυπριακό. 'Ο γενικός 

γραμματεύς των 'Ηνωμένων 'Εθνών συζητεί έπ' αuτοϋ 

ένεργώς μέ μείζονες δυνάμεις. 'Η Αuστραλία είναι πρόθυ
μη, καθ' δσον τήν αφορά, νά μετάσχει σέ διεθνείς προσπά

θειες, πρός διευκόλυνση λύσεως». 

'Εξάλλου, άναφερόμενος στήν προσωπικότητα 

του 'Έλληνα προέδρου καί στήν καθοριστική συμ

βολή του γιά τήν άποκατάσταση τής δημοκρατίας 

στή χώρα του, ό Αύστραλός πρωθυπουργός τόνισε: 

«'Η τιμή έκ τfjς παρουσίας σας είναι γιά μaς μεγάλη, 

όχι μόνον λόγω τοϋ αξιώματος, τό όποίο εχετε, αλλά κυρί

ως λόγω των έπιτευγμάτων σας. 'Ολίγοι θά ήμποροϋσαν νά 

καυχηθοϋν δτι εχουν ίστορία τόσον διαπρεπών έπιτευγμά

των, πού νά καλt?πτει μισό σχεδόν αiώνα. Διατελέσατε ό 

νεώτεpος σέ ήλικία πρωθυπουργός της 'Ελλάδος, ύπηρετή

σατε περισσότερο ιiπό όποιονδήποτε ι'iλλον πρωθυπουργό 

τfjς χώρας σας, ύπήρξατε ή ζωτική δύναμη, πού μετέβαλε 
τήν 'Ελλάδα σέ σύγχρονο εuρωπαϊκό Κράτος. 

»'Υπεράνω, δμως, δλων είναι ή προσφορά σας πρός 

τήν 'Ελλάδα καί τόν κόσμο, τήν όποία αποτελεί ή aποκα

τάσταση τfjς δημοκρατίας στόν τόπο, πού ή δημοκρατία 

γεννήθηκε . Παρά τίς σκοτεινές καί δύσκολες μέρες, πού 
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εφερε ή στέρηση τής έλευθερίας, έγνωρίζατε άπό καιρό, 

γιά νά χρησιμοποιήσω τά δικά σας λόγια, δτι 'Όλες οί 

δικτατορίες φέρουν τό σπέρμα τοϋ θανάτου. Είναι καταδι
κασμένες άπό τήν άρχή". 

»Κατανοήσατε τίς προσδοκίες του έλληνικοϋ λαοϋ γιά 

έλευθερία, γιά τήν έπιστροφή τής δημοκρατίας καί γιά πο

λιτική διακυβέρνηση. 

»'Ένα εθνος διχασμένο σaς είδε σάν τόν άνδρα, πού 

είχε τήν ίκανότητα νά φέρει στήν 'Ελλάδα ένότητα καί 
έλευθερία. 'Αποδείξατε δτι είχε δίκιο. Πολλοί θά ύπέκυ

πταν στόν πειρασμό νά θεωρήσουν τήν άποκατάσταση τής 
δημοκρατίας στή χώρα τους σάν έπιστέγασμα τής σταδιο

δρομίας τους καί θά είχαν άποφύγει νά άποδεχθοuν καί 

πάλιν τούς κινδύνους καί τή δίνη τής πολιτικής. 

»'Η συνείδηση, έν τούτοις, τοϋ καθήκοντος καί τ&ν 

ύποχρεώσεών σας εναντι τοϋ έλληνικοu λαοu, σaς έπέβα

λαν νά άποδεχθείτε τήν εόθύνη τής συμβολής στή δημι

ουργία μιaς έλληνικής δημοκρατίας iσχυρdς καί άσφα

λοuς. 'Η έπιτυχία τοϋ έγχειρήματός σας αότοϋ έξασφάλισε 

διπλά τή θέση σας στήν ίστορία. Σήμερα, είσθε ό πρεσβύ
τερος δημόσιος άνδρας τής Εόρώπης, ενας άνδρας, ό όποί

ος έπιβάλλει σεβασμό γιά τή φρόνησή του καί γιά τήν 

μοναδική του πείρα καί άντίληψψ>. 

'Ανάλογα μίλησαν δ αντιπρόεδρος τής Κυβερνή

σεως, Τρ. 'Άντονυ ιcαί δ Μπ. Χάντεν. 

'Η αντιφώνηση τοϋ Κ. Καραμανλή: 

«Κύριε πρωθυπουργέ, 

»Σiiς εύχαριστώ γιά τή θερμή ύποδοχή πού μiiς επεφυλά

ξατε, καθώς καί γιά τά φιλόφρονα λόγια σας γιά τήν πατρί
δα μου καί τόν λαό της. Καί τ]μπορώ νά σiiς βεβαιώσω δτι 

καί ό έλληνικός λαός αΙσθάνεται εΙλικρινή άγάπη καί 

εκτίμηση γιά τόν λαό τijς Αύστραλίας. 

»Καί αύτό εlναι φυσικό, άφου ή Αύστραλία καί ή 'Ελ

λάδα συνδέονται μέ σταθερή καί εΙλικρινή φιλία. Μιά φι

λία πατροπαράδοτη, πού σφυρηλατήθηκε σέ κοινούς άγώ
νες γιά κοινά Ιδανικά. 

»Στήν 'Ελλάδα δέν λησμονουμε τήν προσφορά τών 

παιδιών τijς Αύστραλίας πού ξεκίνησαν άπό τή μακρυνή 
τους χώρα γιά νά πολεμήσουν μαζί μας κατά του φασισμου. 

Καί νά πέσουν ήρωικά γιά τήν κοινή ελευθερία, δπως μαρ

τυρουν τά κοιμητήρια τijς 'Αθήνας, τijς Ρόδου καί τijς 
Κρήτης. 

;; 'Αλλά, πέραν τών κοινών άγώνων, τή φιλία τών δύο 
λαών μας τήν ενίσχυσε καί τή μετέβαλε σέ συγγένεια ή 

δυναμική παρουσία στή χώρα σας τijς πολυάριθμης έλλη

νικijς 'Ομογένειας. Μιiiς 'Ομογένειας πού προοδεύει καί 

εύημερεί καί τιμii μέ τά επιτεύγματά της, τόσο τή γενέτειρά 

της, δσο καί τή νέα της πατρίδα. 

;;Καί προοδεύει, γιατί ή χώρα σας, πού άποτελεί ύπό

δειγμα φιλελεύθερης πολιτείας, έδωκε σέ αύτή, δπως δίνει 

καί σέ δλους τούς πολίτες της, τή δυνατότητα νά άναπτύσ

σουν τήν προσωπικότητά τους καί νά εύημερουν. 

;;Μέ τόν τρόπο αύτό ή πολυεθνική σας χώρα κατέστη 

στήν περιοχή αύτή του κόσμου ό φορεύς τijς κοινής πολι

τιστικής μας κληρονομίας. Τών Ιδανικών, δηλαδή, εκείνων 

πού γεννήθηκαν στήν πατρίδα μου καί καθοδηγουν, άκόμα 

καί σήμερα, τά βήματα τijς άνθρωπότητος στήν άναζήτη-

ση μιiiς καλλίτερης καί aσφαλέστερης ζωijς. 

;; Ή Αύστραλία, κύριε πρωθυπουργέ, κατέχει σήμερα 
εξέχουσα θέση στή διεθνή ζωή. Ή άψογη λειτουργία τών 
δημοκρατικών της θεσμών· ή κοινωνική γαλήνη, σέ συν
δυασμό μέ τήν οΙκονομική πρόοδο· καί, τέλος, ή καίρια 

στρατηγική της θέση τijς επιτρέπουν, πέραν τών άλλων, νά 

έχει βαρύνουσα γνώμη καί στά σύγχρονα διεθνή προβλή

ματα. Προβλήματα πού άπειλουν τήν εΙρήνη του κόσμου 

καί δίνουν τό μέτρο του παραλογισμου πού επικρατεί στήν 
εποχή μας. 

;;Κύριε πρωθυπουργέ, 

;;Θά ήταν εύχijς έργον νά άκολουθουσαν οί σχέσεις 

δλων τών χωρών τήν όμαλή καί σταθερή πορεία τών Ιδι

κών μας. Δυστυχώς, ή διεθνής κατάσταση εξελίσσεται, 
Ιδίως τόν τελευταίο καιρό, κατά τρόπο πού νά δικαιολογεί 

ζωηρές άνησυχίες γιά τό μέλλον. Οί άρχές πού καθιερώ

σαμε μεταπολεμικά γιά τήν εΙρηνική συμβίωση τών λαών 

καί στίς όποίες δλοι διακηρύσσαμε τήν πίστη μας, παρα

βιάζονται καθημερινά σέ δλες σχεδόν τίς τ]πείρους. Μέσα 

στό κλίμα αύτό άναρριπίζονται παλαιά πολιτικά πάθη καί 

ξεπερασμένοι εθνικισμοί, πού πολλές φορές ενθαρρύνονται 
καί άπό ϋποπτα συμφέροντα. Πόλεμοι τοπικοί, εμφύλιοι 

πόλεμοι καί παντός ε!δους βία καί αύθαιρεσία συνταράσ

σουν σήμερα τόν κόσμο καί άπειλουν τή διεθνή εΙρήνη. 

;;Θά μπορουσα νά &ναφέρω πολλά παραδείγματα. Τά 

πιό χαρακτηριστικά δμως εlναι αύτά πού συμβαίνουν στήν 
περιοχή πού εκτείνεται aπό τήν 'Ανατολική Μεσόγειο μέ

χρι καί τήν Κεντρική 'Ασία. Τό Μεσανατολικό παραμένει 

εκκρεμές καί μέ τίς πολιτικές καί οΙκονομικές προεκτάσεις 

πού παίρνει γίνεται κάθε μέρα καί πιό επικίνδυνο γιά τήν 

εΙρήνη του κόσμου. 'Η άνοιχτή, εξ άλλου, σύγκρουση με

ταξύ του Ίράκ καί του Ίράν μπορεί νά διευρυνθεί καί νά 

πάρει καί αύτή διαστάσεις επικίνδυνες γιά τή διεθνή εΙρή

νη. Τό !δια θά μπορουσε νά λεχθεί καί γιά τό Άφγανικό 

πού τραυμάτισε βαρύτατα τή διεθνή ϋφεση καί κατέστη κι 

αύτό χρόνια έστία άναταραχijς στόν κόσμο. 
;;Δέν μπορώ τή στιγμή αύτή νά μήν &ναφερθώ καί στό 

Πολωνικό πού βρίσκεται εν εξελίξει καί ή τελική έκβαση 
του όποίου, όποιαδήποτε καί άν εlναι, θά επηρεάσει επι

κίνδυνα τίς εξελίξεις στήν Εύρώπη. v Αφησα τελευταίο τό 

Κυπριακό καί διότι μiiς συγκινεί Ιδιαίτερα εμiiς τούς "Ελ

ληνες, &λλά καί διότι ήθελα νά ύπογραμμίσω τήν εύθύνη 

πού έχει γι ' αύτό ό ελεύθερος κόσμος, στούς κόλπους του 
όποίου δημιουργήθηκε καί συνεχίζεται αύτή ή τραγωδία. 

;;Κύριε πρωθυπουργέ, 

;;Πέρα aπό τήν άνάγκη τijς ταχείας εξαλείψεως τών 

έστιών &ναταραχijς πού &νέφερα, παραμένει ή μόνιμη επι
δίωξη οΙκοδομήσεως εμπιστοσύνης στόν κόσμο, πού αύτή 

καί μόνο μπορεί νά περιφρουρήσει τή διεθνή εΙρήνη. Γιά 

τήν οΙκοδόμηση δμως τijς εμπιστοσύνης αύτijς θά πρέπει 

νά ενισχυθεί τό α!σθημα τijς aσφάλειας, πού μόνο μία 

ελεγχόμενη Ισορροπία δυνάμεων μπορεί νά εμπνεύσει. 

'Ισορροπία, πού θά πρέπει νά πραγματοποιηθεί, γιά λό

γους εύνοήτους, στό κατώτερο δυνατό επίπεδο. 

;;Γύρω aπό τό θέμα αύτό διεξάγονται, ώς γνωστόν, συ

νεχείς άλλά καί άκαρπες συζητήσεις. Καί aποβαίνουν 

άκαρπες οί συζητήσεις αύτές γιατί στήν &μοιβαία δυσπι

στία προστίθεται καί ή έλλειψις καλijς πίστεως καί θάρ

ρους. 
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» ~Ολα αυτά τά προβλήματα πού aνέφερα aποδεικνύουν 
ότι ή διεθνής ζωή περνά μιά φάση επικίνδυνη καί μάς ύπο

χρεώνει νά εντείνουμε καί νά συντονίσουμε τίς προσπάθει

ές μας γιά νά προστατεύσουμε τήν εlρήνη. 

»Κύριε πρωθυπουργέ, 

»Εlμαι βέβαιος ότι ή επίσκεψή μου αυτή στή χώρα σας 

θά aποτελέσει όρόσημο στήν πατροπαράδοτη φιλία τών 

δύο λαών μας καί θά δώσει νέα ώθηση στή συνεργασία 

τους. 

»Καί μέ τή βεβαιότητα αυτή προπίνω στήν ύγεία τής 

βασίλισσας τής Αυστραλίας, στήν προσωπική σας ευτυ
χία, κύριε πρωθυπουργέ, καί στήν πρόοδο καί ευημερία 

τοu φίλου λαοv τής Αυστραλιανής Κοινοπολιτείας». 

Καί, εκτός κειμένου, ό Κ. Καραμανλής συνέχισε: 

«Θά fίθελα νά προσθέσω λίγα λόγια, διότι δέν ήταν 

δυνατό νά προβλέψω στήν όμιλία μου τί θά έλεγαν οί όμι

λητές πού προηγήθηκαν. 

»Σάς ευχαριστώ γιά τά ευγενικά λόγια πού είπατε γιά 

τήν πατρίδα μου τήν 'Ελλάδα καί γιά μένα τόν ίδιο. Καί 

αυτά μέν πού είπατε γιά μένα, φοβούμαι ότι ξεπερνούν τά 
επιτεύγματά μου. 'Ελπίζω πάντως ότι δέν θά σάς aπογοη

τεύσω στό μέλλον. 

ιι 'Εκείνα εξ άλλου πού είπατε γιά τή χώρα μου τήν 
'Ελλάδα, μέ συνεκίνησαν, lδιαίτερα δέ τό ότι δέν aναφερ

θήκατε μόνο στήν aρχαία aλλά καί στή σημερινή 'Ελλά

δα. Διότι δέν εlμαι ευτυχής όταν συναντώ ξένους καί μοv 

μιλοvν γιά τή δόξα τής aρχαίας 'Ελλάδος, χωρίς νά μου 
εκφράζουν εκτίμηση γιά τή σύγχρονη 'Ελλάδα. Καί δέν μ ' 
aρέσει αυτό. Μέ στενοχωρεί. Mov θυμίζει μιά παλαιά 
ίστορία. Θά σάς τήν πώ: Κάποτε ό Καίσαρας, επιστρέφον

τας aΠό τήν Αίγυπτο, πέρασε aπό τήν 'Αθήνα. Έκεί τόν 

ύποδέχθηκαν οί Άθηvαίοι, οί όποίοι προσεπάθησαν νά 

τόν εξευμενίσουν μέ δικαιολογίες, γιατί ε{χαν συνταχθεί 

μέ τόν aντίπαλό του, τόν Πομπήιο. Καί τότε εκείνος aπάν

τησε: "~Ως πότε επί τέλους ή δόξα τών προγόνων σας θά 

καλύπτει τά σφάλματα τά δικά σας;". Γι , αυτό ε{μαι ευτυ
χής, όταν δέν μου επαινούν μόνο τήν aρχαία 'Ελλάδα, 

aλλά καί τή σύγχρονη. 

»Θέλω aκόμη νά ευχαριστήσω τούς όμιλητάς γιά τό ότι 

aναφέρθηκαν στό πρόβλημα τής Κύπρου. Ε{ναι ένα μεγά

λο πρόβλημα τής εποχής μας. Καί τό πρόβλημα αυτό aπο

τελεί ντροπή γιά τόν ελεύθερο κόσμο -ντροπή, διότι αυτή 

ή τραγωδία τής Κύπρου επετράπη νά συμβεί καί νά συνεχί

ζεται μέσα στόν ελεύθερο κόσμο. Καί ενώ ύπάρχουν πλεί

στες όσες aποφάσεις τών 'Ηνωμένων 'Εθνών καί τοv Συμ

βουλίου 'Ασφαλείας γιά τήν Κύπρο, δέν εφαρμόζονται· 

πράγμα τό όποίο μέ όδηγεί στό δυσάρεστο συμπέρασμα, 

ότι στήν εποχή μας δυστυχώς οί διεθνείς όργανισμοί βρί

σκονται σέ παντελή aδυναμία νά εφαρμόσουν τίς aποφά

σεις του συνόλου τής aνθρωπότητας. Καί φυσικά ή aδυνα

μία αυτή τών διεθνών όργανισμών εlναι α{τία aνησυχίας 

γιά όλους μας. Διότι ή aδυναμία αυτή ενισχύει τήν αυθαι

ρεσία καί τή βία σ' όλόκληρο τόν κόσμο. 

ιι Τελειώνοντας, θά fίθελα νά ευχαριστήσω τούς προη

γηθέντας όμιλητάς γιά τή συμπάθεια μέ τήν όποία μίλησαν 

γιά τή χώρα μου καί νά προσθέσω ότι καί εμείς οί 'Έλλη

νες τρέψαμε αlσθήματα φιλίας καί συμπαθείας γιά τήν Α υ-

στραλία. "Οταν μιλάμε γιά τήν Αυστραλία στήν 'Ελλάδα, 

έχομε στή φαντασία μας μιά χώρα ελεύθερη, δημοκρατική, 

δυναμική, aνθρώπινη. Μιά χώρα, τήν όποία πολλοί λαοί 

θά μπορούσαν νά πάρουν σάν παράδειγμα γιά τήν όργάνω

ση τής δημοκρατικής τους ζωής. Χαίρομαι πού οι' εντυπώ

σεις πού έχουμε στήν 'Ελλάδα γιά τήν Αυστραλία, επιβε

βαιώθηκαν μέ τήν επίσκεψή μου εδώιι. 

Τό βράδυ, ό Κ. Καραμανλής παρακάθησε σέ δεί

πνο πού παρέθεσε πρός τιμή του ή όμογένεια τής 

Καμπέρρα καί στό όποίο παρέστη επίσης ό aντιπρό

εδρος τής αuστραλιανής Κυβερνήσεως. 'Απαντών

τας στήν προσφώνηση του προέδρου τής έλληνικής 

Κοινότητας, ό Κ. Καραμανλής τόνισε: 

«'Αγαπητοί συμπατριώτες, 

ιιΣάς ευχαριστώ γιά τή θερμή ύποδοχή πού μοv επιφυλά

ξατε. Ήταν παλαιά ίcαί έντονη ή επιθυμία μου νά επικοι
νωνήσω μέ τόν 'Ελληνισμό τής Αυστραλίας. Γι' αυτό καί 

αiσθάνομαι lδιαίτερη συγκίνηση πού βρίσκομαι σήμερα 

κοντά σας. 

ιι Ά ντιπροσωπεύετε μιάν aπό τίς πιό παλαιές καί τίς 

πιό μεγάλες έλληνικές κοινότητες. Τιμάτε τό έλληνικό 

όνομα. Καί aποτελείτε ένα lσχυρό δεσμό μεταξύ τής 'Ελλά
δος καί τής Αυστραλίας, μέ τήν όποία μάς συνδέουν επίσης 

κοινοί aγώνες καί κοινές θυσίες γιά κοινά {δανικά. 

ιιΜεταφέρατε στή νέα σας πατρίδα όλες τίς aρετές τοv 

έλληνικοv λαοv, χωρίς όμως τά ελαττώματά του. 'Επιτύ

χατε έτσι νά ευδοκιμήσετε στούς κόλπους τής φιλόξενης 
αυτής χώρας πού ζ ή τε. Ά ναδειχθήκατε σέ δυναμικό παρά

γοντα τής αυστραλιανής κοινωνίας. Καί σημειώσατε στα

θερή πρόοδο σέ όλους τούς τομείς. 

ιι Ή σύγκριση τών σημερινών συνθηκών τής ζωής σας 

μέ τίς συνθήκες ζωής τών πρώτων μεταναστών μάς δίνει τό 

μέτρο τών επιτυχιών σας. 'Από τά μέσα τοv προηγουμένου 

αlώνος άρχισε ή εγκατάσταση 'Ελλήνων στήν Αυστραλία. 

Οί άνθρωποι εκείνοι έφθαναν εδώ μέ μοναδικό εφόδιο τή 

θέλησή τους γιά εργασία. Γιά όποιαδήποτε εργασία. Άλ

λά, σιγά-σιγά, μέ τήν aκαταπόνητη ενεργητικότητά τους, 

τήν ευφυία τους καί τό επιχειρηματικό τους πνεvμα, κατέ

κτησαν aνώτερα επίπεδα ζωής. 'Οργανώθηκαν σέ κοινό

τητες. Δημιούργησαν ίδρύματα πνευματικά καί κοινωνικά. 

'Ίδρυσαν σχολεία. Ά νήγειραν δεκάδες εκκλησίες. Σπού

δασαν τά παιδιά τους καί τούς έδωσαν τά εφόδια νά aνέ

βουν επαγγελματικά, οlκονομικά, κοινωνικά. 

ιιΣήμερα οί κοινότητές σας ευημερούν. Καί aναδεικνύ

ουν aπό τούς κόλπους τους όχι μόνον επιτυχημένους επι

χειρηματίες καί εμπόρους aλλά καί έξοχους επιστήμονες. 

Προσαρμοσθήκατε θαυμάσια στήν κοινωνία πού σάς φι

λοξένψ:τε, χωρίς όμως νά χάσετε τήν εθνική σας φυσιο
γνωμία. Παραμείνατε 'Έλληνες. Διατηρήσατε τίς παραδό

σεις σας. Καί καλλιεργήσατε τόν εθνικό σας πολιτισμό. 

ιι 'Από τήν πατρίδα παρακολουθοvμε τίς προόδους σας 

καί είμαστε ύπερήφανοι γιά σάς. 'Αλλά κι εμείς κάνουμε 

δ, τι μπορούμε γιά νά είσαστε κι εσείς ύπερήφανοι γιά μάς. 

Ή σημερινή Έλλάς δέν ε[ναι άπλώς ό κληρονόμος ένός 

λαμπρού παρελθόντος. Εlναι ένας ζωντανός όργανισμός 

πού aτενίζει τό μέλλον μέ αυτοπεποίθηση καί α{σιοδοξία. 

"Εδωσε τό μέτρο του δυναμισμού της μέ τούς aγώνες της 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣτΗΝ ΑΥΣτΡΑΛΙΑ 171 

Συνομιλίες μέ τήv ήyεσία τijς Αvστραλίας. 
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γιά τήν ελευθερία, μάρτυρες των όποίων εlναι καί οί Αύ

στραλιανοί φίλοι μας, πού πολέμησαν μαζί μας. 

»'Αλλά τό έδωσε καί μέ τά είρηνικά καί δημιουργικά 

της έργα. Παρά τίς εκτεταμένες καταστροφές πού ύπέστη, 

ανασυγκρότησε γρήγορα τήν οίκονομία της καί αύξησε 

τό εθνικό της είσόδημα, μέ ρυθμούς πού θεωρουνται aπό 

τούς ύψηλότερους στόν κόσμο. Ήταν ή φτωχότερη χώρα 

τής Βαλκανικής καί εlναι σήμερα ή πλουσιώτερη. Καί δη

μιούργησε έτσι, νωρίτερα aπ, δσο aνεμένετο, τίς προϋπο

θέσεις γιά τήν ένταξή της στήν Κοινότητα των προηγμέ

νων χωρων τής Δυτικής Εύρώπης. 
»'Αντιμετωπίζουμε βέβαια καί εμείς σήμερα δυσκολί

ες, εξαιτίας τής παγκόσμιας οίκονομικής κρίσεως. Άλλά 

τό παρελθόν μfiς επιτρέπει νά αίσιοδοξουμε γιά τό μέλλον. 

Οι' κρίσεις κάποτε θά περάσουν καί ό έλληνικός λαός θά 

μπορέσει νά συνεχίσει τή δημιουργική του πορεία. Φθάνει 

νά διατηρήσει τήν όμοψυχία του, πού χρειάζεται κυρίως 

στούς δύσκολους καιρούς. 

»'Εσείς εύτυχήσατε νά ζ ή τε σέ μιά χώρα πλούσια καί 

δημοκρατική, πού σ{iς εξασφαλίζει πρόοδο καί ελευθερία. 
'Ενω στίς χωρες πού επικράτησαν καθεστωτα τυραννικά, 

οί έλληνικές κοινότητες εδεινοπάθησαν. 'Οδηγήθηκαν 

στήν παρακμή καί τήν εξαθλίωση. Καί αναγκάσθηκαν οί 

όμογενείς μας ή νά ξανάρθουν στήν 'Ελλάδα ή νά καταφύ

γουν σέ άλλες χωρες γιά ν, aρχίσουν μιά καινούργια ζωή. 

;; 'Εσείς, δπως εlπα, βρεθήκατε σέ θέση πλεονεκτική. 
'Επωφεληθείτε aπό αύτή. Καλλιεργείτε τίς aρετές πού δεί

ξατε ώς τώρα. Σφυρηλατείτε τήν ένότητά σας καί παραμεί

νετε καλοί καί νομιμόφρονες πολίτες. Θά μπορέσετε έτσι 

νά πραγματοποιήσετε καινούργιες κατακτήσεις γιά τό κα

λό τό δικό σας καί των παιδιων σας. Γιά τό καλό τής μεγά

λης χώρας πού σfiς φιλοξενεί. 'Αλλά καί γιά τό καλό τής 

γενέτειρας, πού σfiς παρακολουθεί μέ στοργή καί ύπερηφά

νειω;. 

Στό Σίδνεϋ, τόν Κ. Καραμανλή ύποδέχτηκε ό κυ

βερνήτης τής Νέας Νοτίου Ούαλλίας, Σέρ Τζ. Ρόου

λαντ, ό πρωθυπουργός τής τοπικής Κυβερνήσεως καί 

πλήθος όμογενών. Στό δείπνο πού παρέθεσε πρός τι

μή του άρχηγοu του ελληνικοί> Κράτους, ό Τζ. Ρόου

λαντ σημείωσε δτι ό Κ. Καραμανλής δέν βρισκόταν 

σέ ξένο εδαφος, άλλά στή χώρα μισοί> εκατομμυρίου 

συμπατριωτών του. 'Ο πρόεδρος τής 'Ελληνικής 

Δημοκρατίας έπεσήμανε τούς σταθερούς καί ειλι

κρινείς δεσμούς, σφυρηλατημένους σέ κοινούς άγώ

νες, πού ενωναν τούς δύο λαούς . 'Ακόμη, άναφέρθη

κε στήν παρουσία τής ελληνικής κοινότητας, καθώς 

καί στό θαυμασμό του ελληνικοί> λαοί> γιά τό φιλε

λεύθερο χαρακτήρα τής Αύστραλίας. 

Τήν επομένη, ό Κ. Καραμανλής παρακολούθησε 

δοξολογία στόν όρθόδοξο καθεδρικό ναό, χοροστα
τοuντος του 'Αρχιεπισκόπου Αύστραλίας, Στυλια

νοϋ. 'Αξιοσημείωτη ήταν ή παρουσία χιλιάδων όμο

γενών γιά τήν ύποδοχή του προέδρου τής Δημοκρα

τίας, παρά τό γεγονός δτι έπρόκειτο γιά έργάσιμη 

ήμέρα. 'Απαντώντας στήν προσφώνηση του 'Αρχι

επισκόπου, ό όποίος χαρακτήρισε τήν έπίσκεψη του 

προέδρου «μεγαλειώδη ίστορική στιγμή», ό Κ. Κα

ραμανλής τόνισε: 

«Σfiς εύχαριστω πού μου δώσατε τήν μεγάλη εύκαιρία 

γιά τήν συνάντηση αύτή. Σfiς εύχαριστω προπαντός γιατί 

μου δώσατε τήν εύκαιρία νά εκκλησιασθω σήμερα μέ τήν 

όμογένεια. Καί μάλιστα νά δοκιμάσω ζωηρά συγκίνηση 

aπό τό γεγονός δτι ή συνάντηση γίνεται σ' αύτόν τόν ίε

ρόν χωρο. 

»'Η όρθοδοξία, δπως καί ή έννοια του έθνους, εlναι ό 

aσφαλέστερος καί δυνατότερος δεσμός πού ακολούθησε ή 

φυλή μας στήν διαδρομή των αίώνων. 

»Καί θά επιθυμουσα νά τονίσω, μέ τήν εύκαιρία αύτή, 

δτι αύτή ή ταύτιση τής έννοιας του έθνους μέ τήν έννοια 

τής όρθοδοξίας θά πρέπει νά εξακολουθήσει νά εlναι πάν
τοτε καί παντου ό συνδετικός κρίκος μεταξύ δλων των 

'Ελλήνων. 

» ~Οπως εlπα καί στήν Καμπέρρα, αίσθάνομαι δτι βρί
σκομαι στήν 'Ελλάδα. Καί αύτό γιά δύο λόγους. Πρωτα

πρωτα γιατί ή Κυβέρνηση τής Αύστραλίας, ή όποία έκανε 

σέ μένα aλλά καί στή συνοδεία μου περιποιήσεις. Περι

ποιήσεις οί όποίες πράγματι μέ συνεκίνησαν. 

»Άλλά προπαντός μέ συνεκίνησε, ή στοργή καί ή aγά

πη μέ τήν όποία ή Κυβέρνηση τόσον ή όμοσπονδιακή, δσο 
καί ή πολιτειακή περιβάλλει τήν όμογένεια. 

»Εlναι περιττόν νά σfiς διαβεβαιώσω δτι ή γενέτειρα, ή 

Έλλάς, παρακολουθεί μέ aγάπη καί ζωηρό ενδιαφέρον τίς 

επιδόσεις τής όμογένειας. Καί θά έλεγα δτι θαυμάζει καί 
χαίρεται γιά τήν προκοπή σας. 

»Θά aποτελουσε ίσως κοινοτυπία νά σfiς διαβεβαιώσω 

γιά τήν συγκίνηση καί τήν χαρά πού αίσθάνομαι πού βρί

σκομαι μαζί σας. Καί αύτό εlναι φυσικό, εlναι aνθρώπινο. 
Εlναι ή συγκίνηση πού αίσθάνεται κάθε άνθρωπος. Οί φί

λοι καί συγγενείς, δταν συναντωνται ύστερα άπό μακρό 

χρόνο, εlναι λογικό νά συναντωναι μέ τίς καλύτερες εντυ

πώσεις καί συγκινήσεις. 

»Διεπίστωσα δτι έδω ή όμογένεια τής Αύστραλίας κα
τόρθωσε νά συνδυάσει τήν προσήλωσή της, τήν aφοσίωσή 

της στήν πολιτεία ή όποία τήν φιλοξενεί μέ τήν προσήλω

σή της πρός τά ίδανικά καί τήν πίστη πρός τήν πατρίδα»: 

Κατόπιν, ό Κ. Καραμανλής έπισκέφθηκε τό Δη

μαρχείο- καί εγινε δεκτός μέ ένθουσιασμό άπό χι

λιάδες όμογενείς - γιά νά παραστεί σέ έκδήλωση 

πού είχε όργανώσει πρός τιμή του ή Παμμακεδονική 

'Ένωση Αύστραλίας, καί νά άνταποκριθεί ετσι στήν 

έπιθυμία τών όμογενών νά τόν γνωρίσουν άπό κοντά. 

'Απαντώντας σέ προσφώνηση του προέδρου τής 

'Ενώσεως, ό Κ. Καραμανλής άναφέρθηκε στούς δε

σμούς πού ενωναν τίς δύο χώρες καί στούς κοινούς 

τους άγώνες γιά τήν έλευθερία, καί συνεχάρη τούς 

όμογενείς γιά τίς έπιτυχείς τους προσπάθειες νά δια

τηρήσουν τίς ελληνικές παραδόσεις, τήν όρθόδοξη 
συνείδηση, νά συντηροϋν μεγάλο άριθμό σχολείων 

καί μαθητών καί νά έξουδετερώνουν «όλους έκείνους 

πού βλάπτουν τήν Έλλάδα, παραμορφώνοντας τήν 

iστορία τοv τόπου μας καί lδιαίτερα τής Μακεδονί

ας;;. Καί κατέληξε: 
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«Στά πενήντα χρόνια τής πολιτικής σταδιοδρο

μίας μου, δοκίμασq πολλές συγκινήσεις. ΝΑλλες κα

κές καί άλλες καλές. Σήμερα σείς, σiiς διαβεβαιώ, 

μοv χαρίσατε τή μεγαλυτερη χαρά καί συγκίνηση 

τής ζωής μοω>. 

Στίς 13 Μαρτίου, ό Κ. Καραμανλής άναχώρησε 
γιά τή Μελβούρνη, δπου καί διαμένει ή μεγαλύτερη 

ελληνική κοινότητα στή χώρα. Στό άεροδρόμιο, τόν 

ύποδέχτηκαν ό κυβερνήτης τής Βικτώρια, ό τοπικός 

πρωθυπουργός καί πλήθος όμογενών. Τά προεδρεία 

τών όμογενειακών όργανώσεων τής έπαρχίας δέχτη

κε ό Κ. Καραμανλής στό Κυβερνείο, λίγο άργότερα, 

ένώ τό βράδυ παρέστη σέ δεξίωση πού παρέθεσε 
πρός τιμή του ό κυβερνήτης καί στήν όποία τό παρόν 

εδωσαν χίλιοι περίπου προσκεκλημένοι, Αόστραλοί 

καί 'Έλληνες. 

Τήν επομένη, συνοδευόμενος άπό τόν όμοσπον

διακό πρωθυπουργό, Μ. Φραίηζερ- ό όποίος ήλθε 

στή Μελβούρνη είδικά γιά νά τόν συνοδεύσει- ό Κ. 

Καραμανλής έπισκέφθηκε τό Μνημείο Πεσόντων, 

δπου παρακολούθησε παρέλαση των όμογενειακών 

σχολείων καί όργανώσεων καί παλαιών Αόστραλών 

πολεμιστών, γιά νά τιμηθεί ό εορτασμός τής 25ης 

Μαρτίου, πού έπισπεύσθηκε πρός τιμή του. Στή συνέ

χεια, κατέθεσε στέφανο στό Μνημείο Πεσόντων καί 

άπευθύνθηκε στό πλήθος τών χιλιάδων συγκεντρωμέ

νων όμογενών: 

«Άγαπητοί συμπατριώτες, πολίτες τής Αυστραλίας, 

»Στήν Καμπέρρα, άλλά καί στό Σίδνεϋ, εlχα τήν ευκαι

ρία νά διαδηλώσω τήν χαρά μου πού βρίσκομαι κοντά σας. 

Κοντά στήν όμογένεια τής Αυστραλίας πού μέ τό πλήθος 

της καί μέ τόν έντονο πατριωτισμό της aποτελεί γνήσια 

προέκταση τού έλληνισμού. Γιατί τό έλληνικό έθνος δέν 

τό aποτελούν μόνον οί vΕλληνες πού ζούν στήν πατρίδα. 

Αυτοί aντιπροσωπεύουν μιά δεύτερη 'Ελλάδα, έξ ίσου ση
μαντική μέ τήν πρώτη. 'Υπήρξαν μάλιστα περίοδοι στήν 

ίσtορία μας πού ό έλληνισμός τής διασπορίiς πρόσφερε 

ανεκτίμητες ύπηρεσίες στό έθνος. 

» Άγαπητοί φίλοι, 
»Σήμερα είναι μιά μεγάλη ήμέρα γιά σίiς άλλά καί γιά 

μένα. Θά γιορτάσουμε μαζί στήν μακρυνή καί φιλόξενη 

αυτή χώρα τήν έπέτειο τής ανεξαρτησίας μας καί θά επι
κοινωνήσουμε ψυχικά καί πνευματικά μέ τήν πατρίδα. Θά 

άναπολήσουμε τούς άγώνες καί τίς θυσίες πού χρειάσθηκαν 

γιά νά γίνει ή 'Ελλάς αυτό πού είναι σήμερα: χώρα δημο

κρατική, aπαλλαγμένη άπό τήν χρόνια φτώχεια της καί 

μέλος fίδη iσότιμο τής μεγάλης ευρωπαϊκής οiκογένειας. 

»Ή παρουσία, έξ άλλου, τού προέδρου τής Κυβερνή

σεως κ. Φραίηζερ καί τών άλλων έπισήμων προσδίδει αί

γλη στόν σημερινό έορτασμό. 'Επιβεβαιώνει τούς στενούς 

δεσμούς πού συνδέουν τούς δύο λαούς μας άλλά καί τήν 

εκτίμηση πού έχει ή ήγεσία τής χώρας αυτής γιά τήν έλ

ληνική όμογένεια. 

»Ή σημερινή έπέτειος μού δίδει τήν ευκαιρία νά ύπεν-

θυμίσω τήν aποφασιστική συμβολή τών aποδήμων στόν 

άγώνα τής άνεξαρτησίας. 'Όπως είναι γνωστό, UΕλληνες 

πού ζούσαν σέ ξένες χώρες προετοίμασαν, σχεδίασαν καί 
οργάνωσαν τήν 'Επανάσταση τού 1821. Τήν ένίσχυσαν μέ 
κάθε τρόπο. 'Αφύπνισαν τό ενδιαφέρον τών Ευρωπαίων 

γιά τήν 'Ελλάδα. Συνήγειραν τίς συνειδήσεις τους. Καί 
δημιούργησαν τό ρεύμα τού φιλελληνισμού, πού τόσο ση

μαντικό ρόλο έπαιξε στήν άνάκτηση τής ελευθερίας μας. 
»Άλλά ή συνδρομή τών aποδήμων δέν τερματίσθηκε 

μέ τήν έπιτυχία τών άμεσων σκοπώ γ τής 'Επαναστάσεως. 

Τό μικρό κρατίδιο πού βγήκε άπό τόν άγώνα τής άνεξαρ

τησίας είχε τεράστιες άνάγκες καί aντιμετώπιζε καταθλι
πτικά προβλήματα. ΝΕπρεπε νά συγκροτηθεί έξ ύπαρχijς 

ένα καινούργιο Κράτος, ϋστερα άπό δουλεία τεσσάρων αi

ώνων. Οί aπόδημοι "Ελληνες καί στή φάση αυτή προσέ

φεραν γενναιόδωρη τήν συνδρομή τους. Βοήθησαν μέ δω

ρεές, μέ έμβάσματα καί μέ επενδύσεις τό νεογέννητο Κρά

τος νά 6ρθοποδήσει καί vά θέσει τά θεμέλια τής άναπτύ
ξεώς του. 

»Ήταν πραγματικά πολύτιμη ή συμπαράσταση τού 
'Ελληνισμού τής διασπορίiς στόν 'Ελληνισμό τής πατρί

δας. Άλλά καί aξιοποιήθηκε καί aπέδωσε πλούσιους 

καρπούς. Τό μικρό κρατίδιο τού 1830, ύπερδιπλασίασε τήν 
έκταση καί τόν πληθυσμό του μετά τούς πολέμους τού 
1912-1913. Άναπτύχηκε καί έγινε, δπως εlπα, τό δέκατο 
μέλος τής Ευρωπαϊκής Κοινότητος. 

» 'Η σύγχρονη 'Ελλάς δέν είναι πιά τό Κράτος πού έχει 
μόνο άνάγκες. Είναι καί τό Κράτος πού ίκανοποιεί άνάγ

κες: Χρειάσθηκε σέ πολλές περιπτώσεις νά προσφέρει 

συμπαράσταση σέ aπόδημους. Δέχθηκε καί περιέθαλψε 
1.500.000 'Έλληνες, πού έφθασαν κυνηγημένοι στά παρά
λιά του μετά τήν μικρασιατική καταστροφή. Καί πρόσφερε 

καταφύγιο στά μέλη έλληνικών παροικιών πού κάποτε ευ

ημερούσαν, άλλά ύποχρεώθηκαν κάτω άπό πίεση νά έγκα

ταλείψουν τίς χώρες πού τίς φιλοξενούσαν. 

»Αυτά, βέβαια, δέν σημαίνουν δτι ή 'Ελλάς δέν έχει 
πλέον άνάγκη άπό τήν συμπαράσταση τού 'Ελληνισμού 

τής διασπορίiς. Καί εiδικότερα σήμερα, πού aντιμετωπίζει 

κινδύνους εξωτερικούς καί οiκονομικές δυσχέρειες. Άγω
νιζόμαστε, δπως ξέρετε, νά aπαλλάξουμε τήν μαρτυρική 

Κύπρο άπό τήν τουρκική κατοχή καί νά τής aποδώσουμε 

τήν έλευθερία της. Καί ύποβαλλόμαστε σέ μεγάλες θυσίες 

γιά νά ενισχύσουμε τήν άμυνά μας καί νά προστατεύσουμε 

τόν έθνικό μας χώρο στό Αiγαίο άπό τήν τουρκική aπειλή. 
Παράλληλα μ' αυτά, άλλά καί χάριν αυτών, προσπαθούμε 

νά αναζωογονήσουμε τήν οiκονομία μας πού έχει πληγεί 

άπό τήν παγκόσμια οiκονομική κρίση. 

>>Ή φύση τών προβλημάτων αυτών καθορίζει καί τήν 
μορφή τής συμπαραστάσεως πού άναμένουμε. Συμπαραστά

σεως βέβαια πολιτικής καί r]θικijς. Κατ' aρχήν οί παροι

κίες μας στό εξωτερικό θά πρέπει νά διαφωτίσουν τήν κοι
νή γνώμη καί νά τήν βοηθή'&ουν νά aντιληφθεί πώς άκρι
βώς έχει ή,κρίση τού Αiγαίου καί ποιά είναι ή μορφή καί ή 
έκταση τού δράματος τής Κύπρου. Κα/, τέλος, ποιά είναι ή 
άληθινή ίστορία τής Μακεδονίας, πού βάναυσα πλαστο

γραφείται. 

»Αυτονόητο εlναι δτι θά έχετε καί σείς, έκτός άπό τήν 

άγάπη, τήν συμπαράσταση τής πατρίδας στά προβλήματα 

πού σίiς aπασχολούν· προβλήματα, γιά τά όποία ένημερώ-
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Ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας έyιvε δεκτός μέ ενθουσιασμό 

aπό τήv όμοyέvεια τής Αι5στραλίας. 
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θηκα fίδη τόσο l:γώ δσο καί ό ύπουργός των 'Εξωτερικών 
πού μέ συνοδεύει. 

»Ή ένότητα καί ή aλληλεγγύη τών διαφόρων τμημά

των του Έλληνισμου, δπου καί άν βρίσκονται, μπορουν 

νά δημιουργήσουν μιά δύναμη aκατανίκητη. Μιά δύναμη 

πού θά είναι ο'ιφέλιμη γιά δλους τούς 'Έλληνες. Γιατί θά 

/;πι τρέψει στό έθνος μας δχι μόνο νά ξεπεράσει τίς δυσκο
λίες πού aντιμετωπίζει σήμερα, aλλά καί νά καταλάβει /:ξ έ

χουσα θέση στή διεθνή ζωή. 

»Στήν προσπάθεια αι5τή ή συμβολή σας μπορείνά είναι 
aποφασιστική. Ά ντιπροσωπεύετε μιά aπό τίς πιό μεγάλες 

έλληνικές κοινότητες. Καί aποτελείτε iσχυρό δεσμό μετα

ξύ τής 'Ελλάδος καί τής μεγάλης αvτής χώρας πού σfiς 

φιλοξενεί. Δεσμό πού σφυρηλατήθηκε σέ κοινούς aγώνες 
καί επιβεβαιώνεται καί σήμερα μέ τήν συμμετοχή Αι5-

στραλών πολεμιστών σ' αι5τόν τόν έορτασμό. 

»Εvτυχήσατε νά ζήτε σέ μιά χώρα πλούσια καί δημο

κρατική, πού σiiς εξασφαλίζει πρόοδο καί ελευθερία. 

'Αξιοποιείστε τίς μεγάλες δυνατότητες πού σiiς προσφέ
ρει, μέ τήν συνεργασία καί τήν ένότητά σας. Ή ίστορία, 

aλλά καί ή καθημερινή ζωή, μiiς διδάσκει δτι ή ένότης, 

αvτή καθ, έαυτή, aποτελεί, δ πως είπα καί παραπάνω, δύ

ναμη aκατανίκητη· καί όδηγεί κατά τρόπο aσφαλή στήν 

πρόοδο καί τήν ει5ημερία. 

»Φεύγω aπό τήν Αι5στραλία μέ τήν βαθειά ίκανοποίηση 

δτι στά πρόσωπά σας /;γνώρισα ένα ζωντανό καί πολύτιμο 

τμήμα του Έλληνισμου: Τήν αι5στραλιανή όμογένεια, γιά 

τήν όποία ή γενέτειρα αΙσθάνεται οχι μόνο στοργή aλλά 

καί ύπερηφάνεια. 

»Εvχομαι σέ δλους σας ύγεία καί προκοπή. Καί στή 

μεγάλη αι5τή χώρα πού σiiς φιλοξενεί, εvχομαι νά συμβο

λίζει πάντοτε τήν πρόοδο, τήν l:λευθερία καί τήν εiρήνηι>. 

Στή συνέχεια, ό Κ. Καραμανλfjς μετέβη στό Κυ

βερνείο, δπου δέχτηκε, παρουσία του ύπουργου 

Έξωτερικ&ν, Ι. Χαραλαμπόπουλου, τόν Αυστραλό 

ύπουργό Μεταναστεύσεως, μέ τόν όποίο εξέτασε τίς 
προεκτάσεις στήν Αυστραλία του <<μακεδονικου» ζη

τήματος. Τήν ϊδια ήμέρα άναχώρησε, μέσω Σιγκα

πούρης, γιά τήν 'Ελλάδα. 

Σέ aποχαιρετιστήριο τηλεγράφημά του πρός τό 

γενικό κυβερνήτη, Σέρ Ζέλμαν Κόουεν, ό Κ. Καρα

μανλfjς σημείωσε: 

« Ά ναχωρών aπό τήν Αvστραλία, θά ήθελα νά 
εκφράσω πρός τήν Ξξοχότητά σας καί τήν Ααίδη Κό

ουεν εlλικρινείς εvχαριστίες yιά τήν θερμή ύποδοχή 

καί φιλοξενία, πού μοv προσεφέρθησαν στήν ώραία 

σας χώρα καί πού θά θυμοvμαι σάν πολύτιμη aπόδει

ξη τών φιλικών σας αlσθημάτων πρός τή χώρα μου 

καί πρός Ξμέ». 

'Ανάλογο τηλεγράφημα aπέστειλε ό Κ. Καρα

μανλfjς καί στόν Μ. Φραίηζερ, εν&, σέ μήνυμά του 

πρός τόν 'Ελληνισμό τfjς Αυστραλίας, τόνισε: 

«'Αγαπητοί όμοyενείς, 

» 'Επιστρέφων στήν πατρίδα, aπευθύνω σ' δλους 
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σας θερμές ευχαριστίες γιά τήν ύποδοχή, τήν όποία 

μοί5 έπεφυλάξατε, καί τή φιλοξενία τήν όποία μοί5 
προσφέρατε, κατά τήν παραμονή μου στή νέα σας 

πατρίδα. 

»Κατά τήν διάρκεια τής παραμονής μου, εlχα τήν 
ευκαιρία νά έπικοινωνήσω μαζί σας, νά διαπιστώσω 

μέ θαυμασμό καί συγκίνηση τίς προόδους σας καί νά 

σiiς συγχαρω γιά τήν άφοσίωσή σας τόσο στήν και

νούργια σας πατρίδα δσο καί στήν γενέτειρα. 

»Παρ' δλο δέ δτι ό χρόνος δέν μοί5 έπέτρεψε νά 

μεταβω σέ περισσότερα όμογενειακά κέντρα, ή έπί

σκεψή μου μοί5 έδωσε τήν ευκαιρία νά άκούσω όρι

σμένα θέματα, τά όποία σiiς άπασχολοvν. Γιά τά θέ

ματα αυτά θά κάνω, μόλις έπιστρέψω στήν Έλλάδα, 

συστάσεις στήν Κυβέρνηση, ό5στε νά τά άντιμετωπί

σει κατά τρόπο ίκανοποιητικό γιά τήν όμογένεια. 

»Σiiς ευχαριστω καί πάλι καί σiiς εύχομαι ευτυχία 

καί προκοπή, άλλά προπαντός όμόνοια καί άγάπη>>. 

Μήνυμα aπηύθυνε δ Κ. Καραμανλής καί πρός 

τούς δμογενείς τής Νέας Ζηλανδίας: 

« 'Επιστρέφων άπό τήν Αυστραλία στήν πατρίδα, 
έπιθυμω νά σiiς έκφράσω τήν λύπη μου, διότι έλλει

ψη χρόνου δέν μοί5 έπέτρεψε, παρά τήν ζωηρή έπιθυ

μία μου, νά άνταποκριθω στήν πρόσκληση τής Κυ

βερνήσεως τής Νέας Ζηλανδίας καί νά σiiς έπισκε

φθω. 

>>Χαίρω δμως, διότι έπληροφορήθην δτι, δπως 

καί οί όμογενείς τής Αυστραλίας, προοδεύετε καί τι
μάτε στήν χώρα αυτή τήν πατρίδα σας. 

>>Σiiς εύχομαι όμόνοια, προκοπή καί ευτυχία καί 

σiiς παρέχω τήν διαβεβαίωση δτι δλοι οί 'Έλληνες 

σiiς παρακολουθοvν μέ ύπερηφάνεια καί στοργή». 

Στή Σιγκαπούρη, δ Κ. Καραμανλής πραγματο

ποίησε διήμερη επίσκεψη. Τό πρωί τής 15ης Μαρτί

ου περιηγήθηκε τά aξιοθέατα τής πόλεως καί τό aπό
γευμα συναντήθηκε διαδοχικά μέ τόν πρόεδρο καί 

τόν πρωθυπουργό τής χώρας. Στίς 16 Μαρτίου, επέ
στρεψε στήν 'Αθήνα. Κατά τήν άφιξή του δήλωσε: 

«Ή επίσκεψή μου στήν 'Ινδία καί τήv Αvστραλία 

ύπήρξε πολλαπλώς χρήσιμη. Γιατί πρώτα άπ' δλα μίiς δό

θηκε ή ευκαιρία νά επιβεβαιώσουμε καί νά ενισχύσουμε τή 

φιλία πού συνδέει τήν 'Ελλάδα μέ τίς μεγάλες αvτές χώρες 

καί vά άναζητήσουμε τρόπους διευρύνσεως τfjς συνεργα

σίας μας. 

»'Ενημερώσαμε, εξ άλλου, τούς ήγέτες τής 'Ινδίας καί 

τής Αvστραλίας γιά τά προβλήματα τής 'Ελλάδος καί γε

vικώτερα τής περιοχής μας καί είχαμε τήν εvκαιρία νά 

εvημερωθοvμε γιά τά προβλήματα τής δικής τους περιο

χής. 'Αλλά προπαντός ενημερώσαμε τήν πολιτική ήγεσία 

τών δύο αvτών χωρών γιά τά εθνικά μας θέματα καί μπορώ 

vά πώ δτι συναντήσαμε κατανόηση. 

»Εiδικώτερα, στήν Αvστραλία ήλθαμε σέ επαφή μέ τήν 

πολυάριθμη, εvημεροίJσα καί δυναμική όμογένειά μας. 

'Εξετάσαμε τά προβλήματά της καί τά συζητήσαμε μέ τούς 

Αvστραλούς ήγέτες. 

»τέλος, τό ταξίδι αvτό έδωσε τήν ευκαιρία vά προβλη
θεί ή 'Ελλάδα εντυπωσιακά στίς μεγάλες καί μακρυνές 

αvτές χώρες». 

'ο έλληνικός τύπος κάλυψε εκτενώς τήν επίσκε

ψη του προέδρου τής Δημοκρατίας στήν Αύστραλία, 

aποδίδοντας iδιαίτερη σημασία στήν επαφή του μέ 

τόν aπόδημο 'Ελληνισμό: 

'Ο Κ. Καραμανλfjς δέν είναι άπό εκείνους πού ύπερ

βάλλουν, ούτε άπό έκείνους πού λένε πολλά. Ύπfjρξε άπό 
τούς πολιτικούς aνδρες πού τόν συνείχε πάντα βαθύ αϊ

σθημα ευθύνης. Καί τό «ερκος όδόντων» ήταν άπό τά χα

ρακτηριστικότερα γνωρίσματα του χαρακτήρα του. 'Ακρι

βώς γι' αυτό οί λόγοι του, άνέκαθεν, είχαν καί «εiδικό 

βάρος» καί πολιτική σημασία σπουδαία. 

Δέν είναι έπομένως τυχαίο δτι ό πρόεδρος τfjς Δημο
κρατίας, aπευθυνόμενος άπό τήν αυστραλιανή ήπειρο πρός 

τόν παροικιακό 'Ελληνισμό δλης τfjς γfjς, ζήτησε «εγρή

γορση>>, «ένότητα» καί «συμπαράσταση» ενώπιον των κρι

σίμων στιγμών πού περνά ό εθνικός έλλαδικός χώρος. 

Καί είναι άκόμη πιό σημαντικό τό γεγονός δτι, γιά 

πρώτη φορά στή σταδιοδρομία του ώς δημοσίου άνδρός, ό 

Κων. Καραμανλfjς προειδοποίησε τόν 'Ελληνισμό άνοι

χτά δτι πρέπει νά κινητοποιηθεί δχι μόνο γιά τήν aντιμε

τώπιση του τουρκικοί) επεκτατισμου άλλά καί γιά τήν 

εξουδετέρωση τfjς ϋποπτης προσπάθειας άνακινήσεως 

Μακεδονικου. 'Η εμμονη άντίληψη του κ. Καραμανλfj, 

άπό τόν 'Ιούλιο του 1974, δτι οί εξωτερικοί κίνδυνοι, πού 
aπειλουν τήν 'Ελλάδα, άποτελουν τό μείζον πρόβλημα του 

εθνους, τό όποίο πρέπει νά τό aντικρύζουν δλοι οί 'Έλλη

νες μέ «όμοψυχία καί aρραγfj ένότητα», γίνεται ήδη άντι

κείμενο «εθνικfjς σταυροφορίας» μέ πρωτοπόρο, όδηγό καί 

ήγέτη τόν ϊδιο («Μακεδονία», 23.3). 

'Η επίσημη επίσκεψη στήν Αυστραλία, εδωσε πολλές 

ίκανοποιήσεις στόν πρόεδρο τfjς Δημοκρατίας. Οί χιλιά

δες του κόσμου πού τόν aποθέωσαν, τόν συγκλόνισαν aπό 

συγκίνηση ... Οί Αυστραλοί πολιτικοί παράγοντες εμειναν 
κατάπληκτοι άπό τήν ύποδοχή καί τίς εντονα συγκινητικές 

εκδηλώσεις πρός τόν Κ. Καραμανλή καί aρχισαν νά σκέ

πτονται καί νά ύπολογίζουν τήν ... πολιτική δύναμη τών 
ξενητεμένων συμπατριωτrον μας ... Ή επίσκεψη στήν Αυ
στραλία επισφράγισε τό ενδιαφέρον τfjς Μητρόπολης στά 

ξενητεμένα παιδιά της. οι όμογενείς μας τονώθηκαν στό 
δύσκολο aγώνα τους στή μικρινή ξενητιά καί aπό τήν 

πλευρά τους τόνωσαν μέ τίς εκδηλώσεις τους τήν πεποίθη

ση δτι δέν aποκόπηκαν aπό τήν 'Ελλάδα, παρά τήν άπό

σταση πού τή χωρίζει μέ τήν Αυστραλία («'Έθνος», 24.3). 

'Η εθνική χρησιμότητα τfjς επίσημης περιοδείας του 

προέδρου τfjς Δημοκρατίας στίς δύο χώρες-μέλη τfjς βρε

τανικfjς κοινοπολιτείας, καταδεικνύεται άπό τό γεγονός 

δτι ό κ. Καραμανλfjς άπέσπασε σημαντικές διαβεβαιώσεις 

καί δεσμεύσεις aπό τούς συνομιλητές του: 

Στήν 'Ινδία ή κυρία Γκάντι επανεβεβαίωσε τήν σταθε

ρή ύποστήριξη τfjς Κυβερνήσεώς της στίς έλληνικές θέ

σεις, τόσο σχετικά μέ τό Κυπριακό, δσο καί στίς έλληνα-
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τουρκικές διαφορές, καί εiδικότερα δσον ό.φορι'i τό δίκαιο 

τής θαλάσσης . 

Στήν Αύστραλία δ πρωθυπουργός κ. Μάλκομ Φραίηζερ 

διακήρυξε μέ τόν επισημότερο τρόπο δτι ή χώρα είναι πρό

θυμη νά συμμετάσχει στίς διεθνείς προσπάθειες γιά τήν 

επίλυση του Κυπριακοu μέ βάση τίς aποφάσεις τοu ΟΗΕ, 

διότι, δπως είπε, ή διεθνής κοινότητα δέν επιτρέπεται νά 

παραμένει ό.παθής παρατηρητής τοu δράματος τής Κύ

πρου («Μεσημβρινή», 20.3). 

'Η επίσκεψη τοu προέδρου τής Δημοκρατίας ό.νέβασε 

κατακόρυφα τό κύρος τής έλληνικής δμογένειας στή νέα 

της πατρίδα, γιά δύο λόγους : 

Ι. Γιατί ή Κυβέρνηση τής Αύστραλίας τίμησε πληθω

ρικά τόν κ. Καραμανλή . 

2. Γιατί στό γιορτασμό τής 25ης Μαρτίου πού εγινε 
χθές (λόγω τής επίσκεψης) στή Μελβούρνη, ή έλληνική 

δμογένεια - παραμερίζοντας τίς δποιεσδήποτε αντιθέσεις 

της - μέ μιά τεράστια σέ όγκο καί εκρηκτική σέ έκδηλώ

σεις συγκέντρωση, πέτυχε νά δώσει στούς Αύστραλούς 

πλήρη αίσθηση καί τής μεγάλης δύναμης καί τών άρρη

κτων δεσμών της μέ τό έθνικό κέντρο («Τά Νέα», 15.3). 

Κανείς δέν μπορεί νά c:iμφισβητήσει τήν εθνική προ

σφορά τοu Κ. Καραμανλή καί τήν aποφασιστική συμβολή 

του κατά τήν μακρά πολιτική σταδιοδρομία του, τόσο στήν 

ποιοτική βελτίωση τής ζωής του έλληνικοu λαοu, δσο καί 

στήν έδραίωση του διεθνοuς κύρους τής χώρας μας . 

'Απόδειξη , οί θερμότατες εκδηλώσεις τών όμογενών 

τής Αύστραλίας, οί δποίοι, άν καί ζοuν χρόνια μακρυά c:iπό 
τήν γενέτειρα - πολλοί εχουν γεννηθεί μάλιστα στήν νέα 

τους πατρίδα-, παρακολουθοuν μέ ένδιαφέρον τά συμβαί

νοντα στήν ' Ελλάδα. Καί ό.ξιολογοuν πρόσωπα καί πράγ

ματα μέ ψύχραιμη καί aντικειμενική κρίση . 'Αλλά καί μέ 

υπερηφάνεια, διότι τά τελευταία χρόνια ξεπέρασε δ έλλη
νικάς λαός τό τέλμα τής πενίας καί εγινε iσότιμος εύρω

παϊκός λαός μέ γνώμη ύπολογίσιμη, σεβαστή. 

'Όλα αύτά όφείλονται στήν πολιτική καί στίς άοκνες 

προσπάθειες τοu σημερινοu προέδρου τής Δημοκρατίας, ό 

όποίος καί c:iπό τήν θέση τοu ό.ρχηγοu του Κράτους μερι

μνι'i μέ τόν ίδιο ζήλο γιά τήν εύημερία του Έλληνισμοu. 

Καί αύτό τό γνωρίζουν οί 'Έλληνες τής Αύστραλίας, οί 

όποίοι εκδήλωσαν γνήσιο ενθουσιασμό καί c:iγάπη κατά 

τήν υποδοχή τους στό Σίδνεϋ («'Η Βραδυνή», 9.3). 

Τήν έπίσκεψη τοϋ Κ. Καραμανλή στήν Αύστρα

λία πρόβαλε iδιαίτερα, δπως ήταν φυσικό, ό όμο
γενειακός τύπος τής χώρας: Χαρακτηριστικός είναι 
ό τίτλος στά «'Ελληνικά Νέα», στίς 11 Μαρτίου: 
«'Έλαμψε τό aστρο τοϋ Καραμανλή στήν Καμπέρ

ρα» . Οί aλλες έφημερίδες τονίζουν: 

Γιά πρώτη φορά στήν ίστορία του ό aπόδημος ' Ελλη

νισμός τής Αύστραλίας θά δεχθεί εναν τόσο υψηλό εκπρό

σωπό του στόν τόπο, τόν όποίο εκανε δεύτερη πατρίδα 

του .. . 'Επιτέλους, τ' όνειρο εκατοντάδων χιλιάδων 'Ελλή
νων τής Αύστραλίας, νά ελθει στόν τόπο Πού ζοuν καί 

προοδεύουν ό aνώτατος άρχων τής γενέτειρας, γίνεται 

πραγματικότης ... Ό Κ. Καραμανλής, προσωπικότητα μέ 
παγκόσμια ακτινοβολία θά μι'iς δώσει μεγάλη χαρά καί 

υπερηφάνεια μέ τόν ερχομό του . 'Ανεξάρτητα δέ ό.πό πο
λιτικές πεποιθήσεις καί κομματικές διαφορές, σύσσωμος ό 

έδώ ' Ελληνισμός πρέπει νά επιφυλάξει τήν πιό θερμή υπο

δοχή στόν άνδρα πού σήμερα δέν c:iνήκει σέ κόμματα καί 

παρατάξεις άλλά σ' όλόκληρη τήν 'Ελλάδα («Νέα Πατρί

δα», 21.1). 

Μέχρι τή στιγμή πού γράφονται αύτές οί γραμμές, τό 

πέρασμα Καραμανλή c:iπό Καμπέρρα καί Σίδνεϋ άφησε τήν 

σφραγίδα τής υπερηφάνειας στόν 'Ελληνισμό, δπως άλ

λωστε ό.νεμένετο. Πρίν πατήσει τό πόδι του στήν Αύστρα

λία ό πρόεδρος τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας, ναί μέν 

ήταν υπερήφανοι οί 'Έλληνες μετανάστες τής Αύστραλίας 

γιά τήν ίστορία τους καί τήν εδώ προσφορά τους στήν 

κοινωνικοπολιτική ό.νάπτυξη τής Νέας Αύστραλίας, ό.λλά 
c:iμέσως μέ τόν έρχομό του c:iρχηγοu του έλληνικοu εθνους, 

ή υπερηφάνεια εγινε καί μέ «βούλα», κυρίως μετά τήν συ

νάντηση του προέδρου μέ τήν έπίσημη Αύστραλία καί 

τούς λόγους πού έκφωνήθηκαν καί στό Σίδνεϋ ό.πό τούς 

Αύστραλούς επίσημους καί τόν πρόεδρο τής 'Ελληνικής 

Δημοκρατίας . 
. .. Κάτω ό.πό όποιοδήποτε πρίσμα καί νά εξετασθεί ή 

επίσημη επίσκεψη του c:iρχηγοu του εθνους, δέν μπορεί 

παρά νά χαρακτηρισθεί σάν θετικότατη προσφορά πρός 

τόν 'Ελληνισμό τής Αύστραλίας καί στήν περαιτέρω σύ

σφιγξη τών σχέσεων μεταξύ τών χωρών Αύστραλίας- ' Ελ
λάδος. Τό κέρδος θά φανεί σύντομα («Νέα Πατρίδα», 13.3). 

... 'Ενωμένη σέ ενα σώμα, παλλόμενο ό.πό εθνική υπε
ρηφάνεια, ή νέα μέ τήν παλαιά γενιά κατέβηκαν στούς 

δρόμους τής Μελβούρνης γιά νά επευφημήσουν τόν μεγά

λο επισκέπτη καί νά μοιραστοuν μαζί του τίς στιγμές έλ

ληνικοu μεγαλείου, πού γεμίζει τήν έλληνική ψυχή ή &να

πόλη ση των ίστορικών ήμερων του μεγάλου ό.γώνα γιά τήν 

aπελευθέρωση («Πανελλήνιος Κήρυκας», 15.3). 

'Από τόν αύστραλιανό τύπο, οί «Camberra 
Times» δημοσίευσαν στίς 8 Μαρτίου aρθρο, στά 
άγγλικά καί τά έλληνικά, μέ τό όποίο χαρακτήριζαν 
ίστορική τήν έπίσκεψη Καραμανλή. Στίς 12 Μαρτίου 
ή έθνικής κυκλοφορίας «Australian» δημοσίευσε 
aρθρο, δπου έπεσήμανε τήν άνάγκη γιά δίκαιη λύση 

τοϋ Κυπριακοϋ· έξάλλου, στίς 10 τοϋ μηνός, σέ άφιέ
ρωμά της, ή ϊδια έφημερίδα τόνιζε: 

Τό μεγάλο καί ενθουσιασμένο πλήθος πού χαιρέτησε 

τήν άφιξη τοu Κ. Καραμανλή φανερώνει πόσο ψηλά τοπο

θετοuν οί ' Ελληνοαυστραλοί τόν πρόεδρο. 'Αλλά τοu aξί
ζει παρόμοιο καλωσόρισμα ό.πό δλους τούς Αύστραλούς, 

όποιαδήποτε κι άν είναι ή χώρα καταγωγής τους. Στήν 

περίπτωση τής έπίσκεψης του προέδρου, ύπάρχουν αiτίες 

χαρι'iς πού προέρχονται όχι μόνον ό.πό τό c:iξίωμά του, ό.λλά 

καί c:iπό τήν προσωπική του προσφορά στή διατήρηση τής 

δημοκρατίας καί τής λογικής, σ ' ενα κόσμο πού οί ό.ξίες 

αύτές δλο καί λιγότερο εκτιμοuνται. 

Καί τό aρθρο, άφοϋ κάνει άναδρομή στήν ίστο

ρία τής 'Ελλάδος, καταλήγει: 

. ο πρόεδρος είναι αύτός πού υπερασπίζει τά δημοκρα-
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τικά ιδεώδη. Τό δτι ή 'Ελλάδα είναι ελεύθερη χώρα, οφεί

λεται κατά πολύ στίς προσπάθειές του ... 'Η επίσκεψή του 
είναι τιμή γιά τήν Αυστραλία. 'Υπάρχουν πολλά πού μπο

ροϊJμε νά μάθουμε από αυτόν («Australian», 10.3). 

18 ΜΑΡτΙΟΥ 1982 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας συναντάται καί 

εχει συνεργασία μέ τόν πρωθυπουργό, ό όποίος τόν 

ενημέρωσε γιά τή γενική κατάσταση τής χώρας. 

'Εξετάστηκαν ειδικότερα, μέ τήν εύκαιρία τής 
πρόσφατης επισκέψεως του Κ. Καραμανλή στήν 

Αύστραλία, τά προβλήματα του aπόδημου 'Ελλη

νισμοu. 

19 ΜΑΡτΙΟΥ 1982 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας δέχτηκε στό Προ

εδρικό Μέγαρο τόν πρωθυπουργό τής Πορτογαλίας, 

Φραντσίσκο Πίντο Μπαλσεμάο, μέ τόν όποίο συζή

τησε θέματα πού &φοροuν τίς σχέσεις τ&ν δύο χωρών 

&λλά καί τήν Εύρώπη. 

Τήν ίδια ήμέρα, ό Κ. Καραμανλής συναντήθηκε 

μέ τόν aρχηγό τής ΝΔ, Ε. 'Αβέρωφ. 

20 ΜΑFτΙΟΥ 1982 

'Ο πρωθυπουργός διαβιβάζει στόν πρόεδρο τής 

Δημοκρατίας τό τελαό κείμενο του μνημονίου πού 

θά ύπέβαλλε ή Κυβέρνηση στήν ΕΟΚ, σχετικά μέ τή 

θέση τής χώρας στήν Κοινότητα . Σχετικά, ό Π. Μο

λυβιάτης σημειώνει: 

«Τό Σάββατο τό μεσημέρι, 20 Μαρτίου, δ κ . πρωθυ

πουργός εστειλε στόν κ. πρόεδρο τής Δημοκρατίας τό 

Μνημόνιο πού θά ύπέβαλλε τήν Δευτέρα ή ελληνική Κυ

βέρνηση στήν ΕΟΚ. 

»'Ο κ. πρόεδρος διεπίστωσε δτι, στήν δεύτερη σελίδα 

του Μνημονίου, ανεφέρετο δτι, εάν οί ειδικές ρυθμίσεις 

πού ζητουσε ή ελληνική Κυβέρνηση δέν καθίστατο εφικτό 

νά πραγματοποιηθουν μέσα στά πλαίσια τής Κοινότητος, 

τότε ή 'Ελλάς θά επεδίωκε ειδική σχέση μέ τήν Κοινότη

τα, δηλαδή θά εφευγε από τήν ΕΟΚ. 

»'Επειδή δ κ. πρωθυπουργός απουσίαζε στήν Λάρισα, δ 

κ. πρόεδρος τηλεφώνησε στόν κ. Μαχαιρίτσα καί του επέ

συρε τήν προσοχή επί τής διατυπώσεως αυτής, εξηγήσας 

δτι ή κατηγορηματικότης αυτής τής φράσεως θά εφερε σέ 
δύσκολη θέση τήν Κυβέρνηση. Διότι βεβαίως δέν ήταν 

δυνατό νά ίκανοποιηθουν δλα τά ελληνικά αιτήματα καί 

επομένως ή ελληνική Κυβέρνηση θά ήταν στήν συνέχεια 
ύποχρεωμένη νά φύγει από τήν ΕΟΚ. 

»Τήν Κυριακή τό πρωί, μου τηλεφώνησε δ κ. Μαχαιρί

τσας γιά νά μου πεί δτι μετέφερε τίς απόψεις του κ. προέ

δρου στόν κ. πρωθυπουργό, δ δποίος θά ηθελε νά επικοι

νωνήσει είτε μέ τόν κ. πρόεδρο, είτε μέ μένα. Κατόπιν 

εντολής του προέδρου, τηλεφώνησα στόν κ. Παπανδρέου 

στήν Λάρισα. 'Ο κ. πρωθυπουργός μου είπε δτι ή διατύπω

ση αυτή ήταν δική του. Είχε κρίνει σκόπιμο νά τήν κάνει 

γιά δύο λόγους: Πρώτον, γιά νά ασκήσει κάποια πολιτική 

πίεση στήν ΕΟΚ καί δεύτερον, γιατί τό κείμενο θά εδίδετο 

στήν δημοσιότητα καί του ήταν δύσκολο νά κάνει τόσο 

απότομη στροφή. Έπανέλαβα στόν κ. Παπανδρέου τίς 

απόψεις του κ. προέδρου καί τελικά δ κ. πρωθυπουργός 

μου είπε δτι θά επικοινωνουσε μέ τόν κ. Βάρφη γιά νά 

επανεξετάσει τήν διατύπωση αυτής τής παραγράφου. 
»Πράγματι, δ κ. πρωθυπουργός εξετίμησε τήν σύσταση 

του κ. προέδρου καί τελικά απήλειψε τήν εν λόγω επικίν

δυνη φράση από τό κείμενο πού εδόθη στήν ΕΟΚ»52 • 
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'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τόν πρωθυπουργό, μέ 

τόν όποίο εξετάζει τό πρόβλημα πού δημιουργήθηκε 

μετά τήν παραίτηση του ναύαρχου Καπέτου aπό τή 

θέση του &ρχηγοu ΓΕΝ - λόγω διαφωνιών του μέ 

τόν ύφυπουργό 'Αμύνης, Α. Δροσογιάννη, στό θέμα 

τ&ν τοποθετήσεων τ&ν aξιωματικών του Ναυτικου 

- καί τήν αντικατάστασή του από τόν αντιναύαρχο 

Ν. Παπα. ·Η ύπόθεση είχε λάβει μεγάλες διαστάσεις 

στόν τύπο, ενω καί ή αξιωματική αντιπολίτευση 
εκαμε λόγο γιά «aδέξιους καί θορυβώδεις» χειρι

σμούς τής Κυβερνήσεως. Τό σχετικό σημείωμα του 

πρέσβη Π. Μολυβιάτη αναφέρει: 

«Τήν Παρασκευή, 19 Μαρτίου, δ κ. πρωθυπουργός μου 
διεμήνυσε δτι θά ηθελε νά συναντηθεί μέ τόν κ. πρόεδρο 

τής Δημοκρατίας τήν Τρίτη, 23 Μαρτίου, μετά τήν επι
στροφή του από τήν Λάρισα. Προφανώς, άντικείμενο τής 

συναντήσεως ήταν τό θέμα πού δημιουργήθηκε από τήν 

ύποβληθείσα παραίτηση του αρχηγου του Ναυτικου ναυάρ

χου Καπέτου. 

~ »Τήν Κυριακή τό βράδυ, 21 Μαρτίου, δ κ. πρωθυπουρ
γός μου διεμήνυσε, γιά νά ενημερώσω τόν κ. πρόεδρο τής 

Δημοκρατίας, δτι, ϋστερα άπό τίς διαστάσεις πού πήρε 

στόν τύπο τό θέμα Κα πέτου, ήταν ύποχρεωμένος νά άποδε

χθεί τήν παραίτησή του καί νά τό άνακοινώσει δημοσία. 

Σέ ερώτησή μου, ι'iν ισχύει ή συνάντηση μέ τόν κ. πρόεδρο 

γιά τήν Τρίτη, μου ελέχθη δτι θά μiiς άπαντήσουν επ· 

αυτου αργότερα. 

»Τήν Δευτέρα τό μεσημέρι, δ κ. πρωθυπουργός ειδο

ποίησε δτι, από πλευρiiς του, ισχύει ή συνάντησή του μέ 

τόν κ. πρόεδρο γιά τήν επομένη. 

»Τήν Δευτέρα τό βράδυ, ειδοποιήθηκα στό σπίτι μου δτι 

δ κ. πρωθυπουργός ηθελε νά δεχθώ αμέσως τόν σύμβουλό 

του κ. Λιβάνη, δ δποίος θά μετέφερε προσωπικό μήνυμα 

του κ. Παπανδρέου. 

»'Ο κ. Λιβάνης μου είπε δτι, τήν στιγμή αυτή πού μιλού

σαμε, είχε συγκληθεί εκτάκτως στό πρωθυπουργικό γρα

φείο τό ΑΣΕΑ γιά νά διορίσει τήν νέα ήγεσία του Ναυτι

κου. 'Η εσπευσμένη αυτή εξέλιξη όφείλετο στό δτι δ κ. 

πρωθυπουργός είχε καλέσει ενωρίτερα τόν ναύαρχο Ρομ

ποτή γιά νά του άναθέσει τήν αρχηγία του Ναυτικου. 'Ο κ. 

Ρομποτής, δμως, δχι μόνο εθεσε δ ρους γιά τήν άνiiληψη εκ 

μέρους του τής άρχηγίας (τήν άποστράτευση δηλαδή τεσ

σάρων ναυάρχων), άλλά είχε κοινολογήσει τό γεγονός αυ

τό μεταξύ συναδέλφων του. 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



ΕΛΛΗΝΙΚΟ «ΜΝΗΜΟΝΙΟ)) ΣΤΗΝ ΕΟΚ 179 

)) . ο κ. πρωθυπουργός επληροφορήθη τό γεγονός αuτό, 
ενοχλήθηκε σφοδρότατα καί εκρινε δτι, χάριν τής διατηρή

σεως του κύρους τής Κυβερνήσεως, επεβάλλετο νά δράσει 

άμέσως. ' Η παράκληση του κ. πρωθυπουργου, ή όποία 

άπευθύνετο πρός φίλο, δπως μου είπε δ κ. Λιβάνης, ήταν νά 

εξηγήσω τήν κατάσταση στόν κ. πρόεδρο τής Δημοκρατί

ας καί νά κάνω ό,τι μπορώ γιά νά μή παρερμηνεύσει δ κ. 

πρόεδρος τήν ένέργεια αuτή του κ. πρωθυπουργου, δ όποί

ος δέν ήθελε επ ' ουδενί λόγω νά διαταραχθεί άπ' αuτό τό 

γεγονός ή συνεργασία του μέ τόν κ . πρόεδρο . 

))Σέ ερώτησή μου, ποιός ήταν δ νέος άρχηγός του Ναυ
τικου, δ κ. Λιβάνης μου άπάντησε δτι δέν τό γνωρίζει. 

>>' Επεκοινώνησα άμέσως μέ τόν κ. πρόεδρο τής Δημο
κρατίας, δ όποίος μου άνέθεσε νά άπαντήσω στόν κ. Λιβά

νη δτι άντελαμβάνετο μέν τήν άνάγκη τής διαφυλάξεως 

του κύρους τής Κυβερνήσεως, ήτο δμως ενοχλημένος άπό 

τήν εσπευσμένη ενέργεια του κ . πρωθυπουργου καί τήν 

ελλειψη προηγουμένης ενημερώσεώς του. Τήν άπάντηση 

αuτή €δωσα στόν κ. Λιβάνη, δ όποίος εσπευσε νά τήν τη

λεφωνήσει στό πολιτικό γραφείο του κ. πρωθυπουργου. 

>>Τήν Τρίτη τό πρωί, στίς 11.00, ήλθε στό Προεδρικό 
Μέγαρο δ κ. Παπανδρέου, συνοδευόμενος άπό τούς δύο 

υφυπουργούς 'Αμύνης. 

)) Ό κ. πρωθυπουργός είπε στόν κ. πρόεδρο τής Δημο
κρατίας δτι €φερε τούς δύο συνεργάτες του, καθώς καί 

στοιχεία, γιά νά δώσει εξηγήσεις στόν κ . πρόεδρο γιά τό 

θέμα τής ήγεσίας του Ναυτικου . 'Ο κ. πρόεδρος άρνήθηκε 

νά δεχθεί τίς εξηγήσεις αuτές καί είπε στόν κ. Παπανδρέου 

δτι ήταν δικαίωμά του νά πάρει τίς άποφάσεις πού πήρε, 
ήταν δμως δική του καί ή εuθύνη γιά τίς άποφάσεις αuτές 

- εuθύνη τήν όποία δέν μπορουσε νά συμμερισθεί δ κ. 

πρόεδρος, δ όποίος πιστεύει δτι ή λύση πού δόθηκε είναι 

κακή γιά τό Ναυτικό. 'Ο κ. πρόεδρος πρόσθεσε δτι δέν 

επιθυμουσε νά εκδοθεί έπίσημο άνακοινωθέν γιά τήν συ

νάντησή τους αuτή. 

>>'Η συνάντηση ήταν σύντομη καί ή στάση του κ. προέ

δρου επιφυλακτική, άν όχι ψυχρή. 

))Μιά ά>ρα μετά τήν συνό.ντηση, μου τηλεφώνησε δ κ. 
Παπανδρέου γιά νά μου πεί δτι είχε νά άνακοινώσει ενα 

εuχάριστο νέο στόν κ. πρόεδρο, πού θά ήθελε νά του τό 

μεταφέρω άμέσως γιά νά χαρεί, δπως μου είπε. Τόν εiδο

ποίησαν άπό τίς Βρυξέλλες δτι ή Commission υποσχέθηκε 
θετική εiσήγηση πρός τό Συμβούλιο υπουργών πάνω στό 

Μνημόνιο, πού μόλις είχε υποβάλει ή έλληνική Κυβέρνη

ση γιά τίς σχέσεις της μέ τήν ΕΟΚ. Ξέρω, μου είπε δ κ. 

Παπανδρέου, πόση ευαισθησία €χει δ κ. πρόεδρος πάνω 

στό θέμα τής ΕΟΚ, πού είναι €ργο δικό του. 
)>Τό συμπέρασμα άπό τά γεγονότα αuτά είναι δτι δ κ. 

Παπανδρέου υπέκυψε στίς πιέσεις πού υφίσταται άπό μερί

δα του κόμματός του καί άποφάσισε νά χειρισθεί τό θέμα 

τής ήγεσίας του Ναυτικου, χωρίς προσυνεννόηση καί συ

νεργασία μέ τόν κ. πρόεδρο τής Δημοκρατίας, δπως €κανε 

μέχρι τώρα, τόσο γιά τά θέματα τής ήγεσίας των 'Ενόπλων 

Δυνάμεων, δσο καί γιά τά θέματα τής εξωτερικής πολιτι

κής ... 'Εν πάση περιπτώσει είναι προφανές δτι κατέβαλε 
προσπάθεια ωστε τό γεγονός αuτό νά μή διαταράξει τίς 

προσωπικές του τουλάχιστον σχέσεις μέ τόν κ. πρόεδρο 

τής Δημοκρατίας))53 • 
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'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας παρίσταται στήν 

καθιερωμένη πανηγυρική συνεδρία τής ' Ακαδημίας 
'Αθηνών. 

24 ΜΑΡτΙΟΥ 1982 

Μέ τήν εύκαιρία τής έθνικής έορτής, ό πρόεδρος 

τής Δημοκρατίας άπευθόνει πρός τόν έλληνικό λαό 
διάγγελμα: 

«'Ελληνίδες, 'Έλληνες, 

»Δέν είναι εύκολο νά όμιλεί κανείς κάθε τόσο γιά 

τό ίδιο θέμα. 'Ιδίως δταν έχουν λεχθεί καί έχουν 

γραφεί γι ' αύτό τόσα πολλά diστε νά είναι έξαιρετικά 
δύσκολη, άν όχι άδύνατη, ή άποφυγή ιωινοτοπιών. 

Έν τούτοις, ή 'Επανάσταση του1821 είναι ένα θέμα 
τόσο μεγάλο, πολυσήμαντο καί πολύπτυχο diστε 

άποτελεί άνεξάντλητη πηγή έμπνεύσεως. 'Ακόμα 
καί ή άπλή άναδρομή στά γεγονότα έκείνα πού όδή

γησαν στήν έθνική άνάσταση του Έλληνισμου 

συγκινεί καί συναρπάζει. Θερμαίνει τήν ψυχή καί 

κεντρίζει τή σκέψη. Γεννti συναισθήματα δέους, 
θαυμασμου καί ύπερηφάνειας. 

» 'Η 'Εθνεγερσία ήταν ένα έγχείρημα παράτολ
μο. Άψηφουσε τίς άναλογίες τών άριθμών. 'Υπερα

κόντιζε τά συνήθη άνθρώπινα μέτρα. Γι' αύτό στή 

Δύση τήν άντιμετώπισαν συχνά μέ κάποιο σκεπτικι

σμό. Πίστευαν δτι πολύ σύντομα ή έξέγερση θά πνι
γόταν στό α[μα της. Θεωρουσαν άδιανότητη μιά πα

ρατεταμένη άναμέτρηση του μικρου ύποδούλου 

έθνους μέ τήν κραταιά αύτοκρατορία, πού άρχιζε άπό 

τά βάθη τfjς 'Α νατολfjς καί έφθανε diς τίς πύλες τfjς 

Βιέννης. 

»'Αλλά, oi έκτιμήσεις τών "ρεαλιστών" άπεδεί
χθησαν έλάχιστα ρεαλιστικές. Δέν είχαν λάβει ύπ' 

όψιν τόν πιό σημαντικό καί άποφασιστικό παράγον

τα, πού έκρινε τή διάρκεια καί τήν έκβαση έκείνης 

τfjς άναμετρήσεως. Κι αύτό ήταν ή δύναμη του πά
θους πού έμπνέει ή πίστη στήν iερότητα καί τό δίκιο 

ένός άγώνος. Καί ήταν τόσο πραγματικός δσο καί oi 
άλλοι σταθμητοί παράγοντες. Μόνο πού δέν μπορου

σε νά μετρηθεί δπως oi τελευταίοι. 

>Πό μεγαλείο του άγώνος τfjς Ά νεξαρτησίας 
βρίσκεται άκριβώς στόν ρωμαλέο ίδεαλισμό του. Αύ
τός ένέπνευσε στούς άγωνιστάς του '21 τό παράτολ
μο έκείνο θάρρος, πού όδηγεί στά μεγάλα κατορθώ

ματα. Αύτός μετέτρεψε τά γιαταγάνια καί τά καρυοφύ

λια σέ δπλα τρομερά. Κάθε άπόπειρα νά έρμηνευθεί 
ή 'Επανάσταση μέ μέτρα ύλικά ή νά έμφανισθεί σάν 

άντιπαράθεση οίκονομικών συμφερόντων, άπομακρύ

νει άπό τήν iστορική άλήθεια. Καταλήγει σέ αύθαί

ρετες κατασκευές. 'Ακρωτηριάζει τό νόημα του 

άγώνος. 
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» 'Ασφαλώς ύπήρξαν καί κίνητρα ύλικά. 'Ένας 
λαός ύπόδουλος δέν έχει τίς ίδιες δυνατότητες μ , ένα 
λαό έλεύθερο νά βελτιώσει τίς συνθήκες τής ζωής 

του. 'Αλλά, κανένας άνθρωπος δέν θυσιάζει τή ζωή 

του γιά νά .. . βελτιώσει τή ζωή του. Κάτι τέτοιο θά 
ήταν άντινομία. Σχήμα οξύμωρο. Μόνον γιά ίδανικά 
θυσιάζονται οί άνθρωποι. Καί ή έλευθερία εlναι τό 
ϋψιστο ίδανικό. Γιά νά τήν κερδίσουν οί 'Έλληνες 

πλήρωσαν πάρα πολύ άκριβά σέ αlμα καί ύλικά άγα

θά. Δοκίμασαν μεγάλες στερήσεις καί άφάνταστα 

δεινά. 'Υ πέ.στησαν όλοκαυτώματα, σφαγές καί βαρ

βαρότητες. Χρειάσθηκε μάλιστα καί μετά τήν 'Επα

νάσταση νά άγωνισθουν πολλές φορές γι ' αύτήν καί 
νά ύποβληθουν σέ νέες μεγάλες θυσίες. 

»τίποτα γιά τήν 'Ελλάδα δέν ήταν εύκολο. Υ Α λ

λες γειτονικές της χώρες, δταν άνέκτησαν τήν άνε

ξαρτησία τους, έπέτυχαν ταυτόχρονα καί τήν έθνική 
τους όλοκλήρωση. Δέν έμειναν ύπόδουλοι πληθυ

σμοί τους έξω άπό τά σύνορά τους. Τό μικρό δμως 
έλληνικό κρατίδιο, πού δημιουργήθηκε μετά τήν 

'Επανάσταση, περιέλαβε ένα μικρό μόνο τμήμα του 

Έλληνισμου. Τό άλλο, τό μεγαλύτερο, παράμεινε 

ύπόδουλο. Καί έπρεπε νά διεξαχθουν νέοι αίματηροί 

άγώνες, νά καταβληθουν μακρές καί έπίμοχθες προ

σπάθειες γιά ν' άνακτήσει κι αύτό τήν έλευθερία 

του, έστω κατά τό μεγαλύτερο μέρος του. 'Απαιτή

θηκαν συνολικά 125 χρόνια γιά νά πάρει ή Έλλάς 
τή σημερινή γεωγραφική της έκταση καί μορφή. 

» Τό 1864 προσετέθησαν στόν έθνικό κορμό τά 
'Επτάνησα. Τό 1881 ή Θεσσαλία καί ή v Αρτα. Τό 

1912 ή VΗπειρος, ή Μακεδονία καί ή Θράκη. Τό 
1913 ή Κρήτη καί τά νησιά 'του Αlγαίου. τέλος, τό 

1946 άπεδόθη στήν Έλλάδα καί ή Δωδεκάνησος. 

»'Ελληνίδες, 'Έλληνες, 

»Γιά τόν έθνικό αύτό χώρο, πού άποκτήθηκε 

κομμάτι-κομμάτι καί πού κάθε σπιθαμή του ποτί

σθηκε μέ αίμα, έπωμίζονται εύθύνες βαρύτατες οί 

καινούργιες γενεές. Καί είδικώτερα ή δική μας. 

» 'Οφείλομε όχι άπλώς νά προστατεύαμε άλλά καί 
νά άξιοποιουμε συνεχώς αύτή τήν τόσο άκριβά πλη

ρωμένη κληρονομιά. ' Οφείλομε, κυβερνώντες καί 

κυβερνώμενοι, νά άποφεύγομε άκρότητες πού θά 

μπορουσαν νά διαταράξουν τήν έθνική καί κοινωνι
κή μας συνοχή· καί νά μ aς όδηγήσουν στίς γνωστές 

εlς δλους μας περιπέτειες του παρελθόντος. 'Οφεί

λομε, τέλος, νά είμαστε έτοιμοι γιά θυσίες προσωπι

κές καί κομματικές, προκειμένου νά άντιμετωπίσου

με τίς σημερινές κρίσιμες περιστάσεις. 

»'Ο τόπος μας σημείωσε άξιόλογη πρόοδο τίς 
τελευταίες δεκαετίες. Γιά νά έξακολουθήσει νά προ
οδεύει πρέπει νά εlναι άσφαλής καί έλεύθερος, πολι

τικά καί έθνικά. 

»Ή δημιουργία αύτών τών προϋποθέσεων θά 

έξαρτηθεί βέβαια άπό τή συμπεριφορά δλων μας. 

Πιστεύω δτι ήγεσία καί λαός θά άποδείξομε δτι έχο

με συνείδηση τής ίστορικής αύτής εύθύνης». 

25 ΜΑΡτΙΟΥ 1982 

'Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας παρέστη στήν 

έπίσημη δοξολογία πού τελέστηκε στό Μητροπολι

τικό Ναό 'Αθηνων μέ τήν εύκαιρία της έθνικης έορ

της, κατέθεσε στέφανο στό Μνημείο του 'Αγνώστου 

Στρατιώτη καί στή συνέχεια παρακολούθησε τήν 

καθιερωμένη στρατιωτική παρέλαση. 

5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1982 

'Ο Κ. Καραμανλης συναντάται στό Προεδρικό 

Μέγαρο, μέ τόν πρόεδρο της Κυπριακης Δημοκρατί

ας, Σ. Κυπριανοu, ό όποίος βρίσκεται στήν 'Αθήνα 

γιά διαβουλεύσεις μέ τήν έλλαδική ήγεσία. 

5-8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1982 

'Ο Κ. Καραμανλης, συνοδευόμενος άπό τόν ύπουρ

γό 'Εξωτερικων, Ι. Χαραλαμπόπουλο, καί τό γενικό 

γραμματέα της Προεδρίας της Δημοκρατίας, πρέσβη 

Π. Μολυβιάτη, πραγματοποιεί έπίσημη έπίσκεψη 

στήν 'Ιταλία. 

Στή Ρώμη, τόν πρόεδρο της 'Ελληνικης Δημο

κρατίας ύποδέχτηκε ό 'Ιταλός ύπουργός Έξωτερι
κων, Ε. Κολόμπο. Εύθύς άμέσως, ό Κ. Καραμανλης 

μετέβη μέ έλικόπτερο στό Προεδρικό Μέγαρο, δπου 

τόν ύποδέχτηκαν ό πρόεδρος, Α. Περτίνι, ό πρωθυ

πουργός, Τζ. Σπαντολίνι καί οί πρόεδροι της Γερου

σίας καί της Βουλης. Τό άπόγευμα, κατά τήν πρώτη 

συνομιλία των άρχηγων των δύο Κρατων, έξετάστη

καν ή διεθνής κατάσταση καθώς καί ή έναρμόνιση 

των ένεργειων των μεσογειακων χωρων της ΕΟΚ, γιά 

τήν προάσπιση των κοινων συμφερόντων. Τό βράδυ, 

κατά τή διάρκεια δείπνου πού παρέθεσε πρός τιμή 

του Κ. Καραμανλη, ό Α. Περτίνι άναφέρθηκε στούς 

πατροπαράδοτους δεσμούς μεταξύ των δύο χωρων, 

έξέφρασε τίς άνησυχίες του γιά τίς σοβαρές άπειλές 
κατά της είρήνης καί έμφανίστηκε ίδιαίτερα θερμός 

ύποστηρικτής του ΝΑΤΟ καί της 'Ενωμένης Εύρώ

πης. 'Ακόμη, ύποστήριξε τόν είρηνικό διακανονι

σμό του Κυπριακοί) στά πλαίσια του ΟΗΕ, καί εύχή

θηκε «νά διαλυθοuν οί παρεξηγήσεις καί νά άξιοποι
ηθοuν οί τόσες εύκαιρίες συνεργασίας μεταξύ 'Ελλά
δος καί Τουρκίας)). Καί κατέληξε: 

«'Η χώρα σας εύρε εiς τό πρόσωπό σας ενα εμπνευσμέ

νο aρχηγό Κράτους, ό όποίος μπόρεσε νά δημιουργήσει 

τίς προϋποθέσεις γιά τήν επαναφορά τfjς 'Ελλάδος στήν 

όδό τfjς δημοκρατίας . Ύπεστηρίξατε τήν δύναμη τών δη

μοκρατικών aρχών στήν πολιτική καί εδώσατε μάχη μέ 

σταθερότητα καί σύνεση, γιά νά θριαμβεύσουν οί aρχές 

αuτές σέ μία κοινωνία πού νά aνήκει σέ δλους. 'Αποκτή-

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ Π ΑΛΙΑ 181 

σατε μία πολύ σημαντική θέση στήν ίστορία του λαοu μας. 

Συμβάλατε στήν πραγματοποίηση τοu ίστορικοu γεγονό

τος τfjς εtσδοχfjς τfjς 'Ελλάδος στήν Εuρωπαϊκή Κοινότη

τα, ή όποία ένώνει σήμερα ενα μεγάλο μέρος τfjς ηπείρου 

μας aπό τόν 'Ατλαντικό ως τό Αtγαίο καί άπό τήν Μεσό

γειο ως τήν Θάλασσα τοu Βορρfi, δπου οί aξίες τfjς δημο

κρατίας, τfjς έλευθερίας, τfjς tσότητος καί του σεβασμοu 

του ατόμου, πού αποτελοuν κληρονομία καί τfjς έλληνικfjς 

παραδόσεως, έξακολουθοuν νά aποτελοuν τή βάση τfjς 

συμβιώσεως τfjς άνθρωπότητος». 

'Ο Κ. Καραμανλfjς άπάντησε: 

«Κύριε πρόεδρε, 

»Σiiς εύχαριστώ γιά τή θερμή ύποδοχή πού μiiς επεφυλά

ξατε, καθώς καί γιά τά φιλόφρονα λόγια σας γιά τή χώρα 

μου καί τό λαό της. Καί εκτιμώ τοσούτφ μiiλλον τά λόγια 

αύτά, καθ' όσον επιβεβαιώνουν τούς στενούς δεσμούς πού 

ύφίστανται μεταξύ τών δύο χωρών μας. 
»Οί δεσμοί αύτοί, κύριε πρόεδρε, έχουν βαθειές τίς ρί

ζες τους στήν ίστορία · παλαιά καί πρόσφατη. Ήμπορώ νά 
σiiς βεβαιώσω ότι στήν πόλη αύτή δέν αiσθάνομαι ξένος. 

'Όπως δέν αiσθανθήκατε κι εσείς" όταν πρό διετίας επισκε

φθήκατε τήν 'Αθήνα. Γιατί καί μόνον σάν λέξεις ή 'Αθή

να καί ή Ρώμη έχουν γίνει σύμβολα συγγενείας εκλεκτι

κής. 'Απέβησαν οί θεμελιώδεις, οί προσδιοριστικές έννοι

ες-άδελφές, επάνω στίς όποίες οiκοδομήθηκε ό εύρωπαϊ

κός πολιτισμός. Στή φιλοσοφία τής 'Αθήνας καί στήν πο

λιτειακή δομή τής Ρώμης άναζητοvν, όχι μόνον οί Εύρω

παίοι, άλλά όλοι οί δημοκρατικοί λαοί τίς ρίζες τους. 

»Πέρα όμως άπό τό ίστορικό αύτό ύπόβαθρο, τό πολι

τικό καί οiκονομικό περιεχόμενο τών έλληνοϊταλικών σχέ

σεων άποδεικνύει ότι ή φιλία καί συνεργασία τών δύο λα

ών μας έχουν θεμελιωθεί σέ βάσεις άσφαλείς. Καί αύτό 

εlναι φυσικό γιατί βρίσκονται στήν ίδια γεωγραφική περι

οχή, 'έχουν τόν ίδιο μεσογειακό χαρακτήρα, άντιμετωπί

ζουν τά ίδια σχεδόν προβλήματα. Καί μετέχουν καί οί δυό 

στήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα καί στήν ίδια Συμμαχία. 

» Έξεδηλώσατε, κύριε πρόεδρε, τίς άνησυχίες σας γιά 
τήν παροvσα διεθνή κατάσταση. Συμμερίζομαι τίς άνησυ

χίες σας καί θά μποροvσα νά πώ ότι πλειοδοτώ. Ή σύγχυ

ση καί ή άναρχία πού επικρατούν σήμερα στόν κόσμο 

παίρνουν τέτοια μορφή καί τέτοιες διαστάσεις, ωστε νά 

δημιουργείται ή εντύπωση ότι επιδιώκουμε τήν αύτοκατα

στροφή μας. Γιατί όχι μόνο δέν λαμβάνουμε τά μέτρα πού 

εlναι πρόσφορα γιά τij θεραΠεία τών αlτίων πούπροκαλοvν 
τήν κρίση αύτή, άλλά μέ τήν εγωιστική συμπεριφορά μας 

τήν καθιστούμε δξύτερη. Καί εlναι τόσος ό παραλογισμός 

πού επικρατεί στήν εποχή μας, ωστε νά συζητούμε γιά τό 

ενδεχόμενο ένός πυρηνικού πολέμου, μολονότι γνωρίζομε 

εκ τών προτέρων τίς συνέπειές του. 

»Συμπτώματα τής κρίσεως αύτής εlναι αvτά πού συμ

βαίνουνστήΜέση 'Ανατολή, στήνΚεντρική 'Ασία, στήν 

Πολωνία, στήν Κεντρική 'Αμερική καί σέ πολλές άλλες 

περιοχές τοv κόσμου. 'Ιδιαίτερη σημασία προσλαμβάνει ή 

περίπτωση τής Κύπρου, γιατί δημιουργεί εVθύνες γιά όλον 

τόν δημοκρατικό κόσμο, στούς κόλπους τοv όποίου γεννή

θηκε καί διατηρείται αvτή ή τραγωδία. 

»Γνωρίζετε, κύριε πρόεδρε, τίς προσπάθειες τής 'Ελλά-

δος γιά τή διαφύλαξη τής εlρήνης γενικά καί iδιαίτερα στό 
Βαλκανικό χώρο. ΝΗδη ή περιοχή αvτή, πού ήταν γνωστή 

γιά τίς εκρηκτικές της άντιθέσεις, δίδει τό παράδειγμα εi
ρηνικής καί δημιουργικής συνεργασίας μεταξύ χωρών μέ 

διαφορετικά πολιτικά καί οlκονομικά συστήματα. Αυποίί

μαι νά πώ ότι οί σχέσεις μας μέ τήν Τουρκία δέν έχουν 
εναρμονισθεί άκόμα μέ τό κλίμα αvτό. Καί τοίίτο γιατί 

διαταράσσονται άπό τή γείτονα χώρα, όχι μόνο μέ άξιώ

σεις άπαράδεκτες άλ.λά καί μέ επικίνδυνες προκλήσεις. 

'Ελπίζω, πάντως, ότι ό χρόνος καί ή άνάγκη, πού εlναι οί 

σοφώτεροι σύμβουλοι τοίί άνθρώπου, άλλά καί ή στάσις 

τών κοινών μας φίλων, θά μiiς όδηγήσουν τελικά σέ μιά 

έντιμη διευθέτηση τών διαφορών μας. 

»Κύριε πρόεδρε, 

»Εlναι προφανές ότι ή παροίίσα διεθνής κρίσις δφείλε

ται κυρίως στήν άμοιβαία δυσπιστία άλλά καί τήν κακή 

πίστη πού επικρατοίίν στήν διεθνή ζωή. Καί εiδικώτερα 

στίς σχέσεις Ά νατολής καί Δύσεως. 

»Γιά νά προστατεύσουμε συνεπώς τήν εiρήνη θά πρέπει 

νά εξαλείψουμε τά παραπάνω αίτια πού μονίμως τήν άπει

λοίίν. Καί αvτό δέν μποροίίμε νά τό επιτύχουμε παρά μονά

χα μέ τήν οίκοδόμηση τής άμοιβαίας εμπιστοσύνης στόν 

κόσμο. Γιά τήν οίκοδόμηση όμως τής εμπιστοσύνης αvτής 

θά πρέπει νά ενισχυθεί τό αίσθημα τής άσφάλειας, πού 

μόνο μία ελεγχόμενη ίσορροπία δυνάμεων ήμπορεί νά τό 

εμπνεύσει. 'Ισορροπία βέβαια πού θά πρέπει, γιά λόγους 

ευνοήτους, νά πραγματοποιηθεί στό κατώτερο δυνατό επί

πεδο. Καί αύτό δέν εlναι δύσκολο νά γίνει, άν ύπάρξει 

καλή πίστις καί λογική. Γιατί πρακτικώς εlναι εύκολο νά 

εκτιμηθοίίν οί έκατέρωθεν δυνάμεις καί νά άποκατασταθεί 
μέ άνάλογες αυξομειώσεις ή iσορροπία, άν διαπιστωθεί ότι 

ύπάρχει πράγματι άνισότης. Τή διαδικασία άλλωστε αύτή 

προτείνει ή Δύση εlς άπάντησιν τής 'Ανατολής, πού φαί

νεται νά ύποστηρίζει τή διατήρηση τοv ύφισταμένου σή

μερα συσχετισμού δυνάμεων στήν Κεντρική Εvρώπη. 

»Κύριε πρόεδρε, 

»Πιστεύω ότι δέν ύπάρχει πρόβλημα πού νά μήν έχει τή 

λύση του. Γιατί κάθε πρόβλημα τό δημιουργοίίν ώρισμένα 

αίτια. ΝΑν άφαιρέσουμε τά αίτια, θεραπεύουμε αvτόματα 

καί τό πρόβλημα. Ή έπισήμανση όμως καί ή θεραπεία 

αύτών τών αlτίων προϋποθέτει καλή πίστη καί θάρρος πο

λιτικό. Καί νομίζω ότι εlναι καιρός νά τά χρησιμοποιή
σουμε καί τά δύο. 

»Στή Μαδρίτη συνεχίζεται ή άναζήτηση μεθόδων γιά 

τή διάσωση τών άρχών τής Τελικής Πράξεως τοv 'Ελσίν
κι, πού μέ τόσες ελπίδες ύπογράψαμε πρίν άπό έξι χρόνια. 

'Αλλά γιά νά περισωθοίίν οί άρχές αvτές θά πρέπει: Πρώ

τον, νά κάνομε μέ θάρρος καί εiλικρίνεια τόν άπολογισμό 

τής μέχρι τοίίδε έφαρμογής των καί νά έπισημάνουμε τά 

αίτια τής άποτυχίας των. Δεύτερον, νά συμφωνήσουμε επί 

τής πραγματικής έννοίας τών άρχών πού καθιερώσαμε, καί 

ίδιαίτερα έκείνων πού άφοροίίν στά άνθρώπινα δικαιώμα
τα. Γιατί εlναι φανερό ότι παρερμηνεύονται καί συνεχώς 

παραβιάζονται, όπως άποδεικνύει ή περίπτωσις τής Πολω

νίας. Καί τρίτον, νά άναζητήσομε καινούργιους καί πρα

κτικούς τρόπους άποκαταστάσεως τής διεθνοίίς έμπιστοσύ

νης, ή έλλειψη τής όποίας μiiς όδήγησε στά σημερινά άδιέ

ξοδα. 
»Παράλληλα όμως μέ τήν προσπάθεια αvτή, θά πρέπει 
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νά επιταχυνθεί καί ή διαδικασία τής ένοποιήσεως τής Εύ
ρώπης. Πιστεύω στό μqάλο ρόλο πού μπορεί καί πρέπει 

νά διαδραματίσει ή Εύρώπη γιά τήν κατοχύρωση τής διε

θνούς εiρήνης, γιά τήν αναζωογόνηση τής δημοκρατίας 

καί τήν αναγέννηση τήν πολιτιστική. Καί έχει δλες τίς 

δυνατότητες πρός τοvτο. Πς δυνατότητες δμως αύτές δέν 

φαίνεται νά έχει τή βούληση νά τίς aξιοποιήσει. Καί αύτό, 

κατά τή γνώμη μου, aποτελεί πρόσθετο παράγοντα aνησυ

χίας γιά τό μέλλον. 

»'Η Εύρώπη πού, μέχρι τών aρχών τοv αiώνα μας, κυ

ριαρχούσε ύπό διάφορες μορφές στόν κόσμο, βρίσκεται 

ήδη σέ παρακμή. Καί θά είχε περιέλθει σέ χειρότερη κατά

σταση aν δέν ύπήρχε ή Συνθήκη τής Ρώμης πού μετέβαλε 

τή Δυτική Εύρώπη aπό πυριτιδαποθήκη τοv κόσμου σέ 

ζώνη συνεργασίας εiρηνικής. Γιά νά ξεπεράσει ή Εύρώπη 

τήν πολύμορφη κρίση πού aντιμετωπίζει σήμερα, θά πρέ

πει νά ένωθεί. Καί νά μετατρέψει τό τεράστιο δυναμικό πού 

διαθέτει σέ δύναμη πολιτική καί οiκονομική. 

;;Κύριε πρόεδρε, 

;; Ή σημερινή μας συνάντηση έχει iδιαίτερη σημασία 
όχι μόνο γιατί θά δώσει νέα ώθηση στή συνεργασία τών 

λαών μας, aλλά καί γιατί πραγματοποιείται σέ μιά στιγμή 

πού ή διεθνής κατάσταση είναι κρίσιμη. Σέ μιά στιγμή πού 

ή Εύρώπη αναζητεί τό δρόμο της καί έχει &νάγκη aπό 

τολμηρές πρωτοβουλίες. Σέ μιά στιγμή, τέλος, πού ή Μεσό

γειος - ή θάλασσα πού εγέννησε δλους τούς πολιτισμούς 

- περιβάλλεται aπό κινδύνους, πού aμεσα μιiς aφορούν. 

;;Πιστεύω, δπως πιστεύετε καί σείς, κύριε πρόεδρε, δτι 

ή 'Ιταλία καί ή Έλλάς μπορούν, στενά συνεργαζόμενες, 

νά συμβάλουν θετικά στήν aντιμετώπιση τών κρισίμων αύ
τών προβλημάτων. Γιά τό καλό τό δικό τους- γιά τό καλό 

τής Εύρώπης καί γιά τό καλό τής εiρήνης γενικώτερα. 

;;Δέν τ}μπορώ, κύριε πρόεδρε, νά τερματίσω τήν όμιλία 

μου, χωρίς νά σιiς εύχαριστήσω γιά τά φιλόφρονα λόγια μέ 

τά όποία μέ ύποδεχθήκατε. Γνωρίζω καλά τήν πολυκύμαν

τη ίστορία σας, πού τήν χαρακτηρίζει εlλικρίνεια καί θάρ

ρος. Καί ε{ναι ώς εκ τούτου φυσικό νά εκτιμώ lδιαίτερα 

αύτά πού ε!πατε γιά τή δική μου ίστορία. 

;;Καί μέ τίς σκέψεις αύτές, προπίνω ύπέρ τής εύημερίας 

του φίλου iταλικοv λαοί), ύπέρ τής προσωπικής σας ύγείας 

καί εύτυχίας, κύριε πρόεδρε, καί ύπέρ τής έλληνοϊταλικής 

φιλίας;>. 

Τήν έπομένη, aφou κατέθεσε στέφανο στό Μνη

μείο του 'Άγνωστου Στρατιώτη, ό Κ. Καραμανλης 

συναντήθηκε έκ νέου μέ τόν Α. Περτίνι. Στή συνομι

λία παραβρίσκονταν καί οί ύπουργοί 'Εξωτερικ&ν 

τ&ν δύο χωρ&ν: 

«Στήν αρχή των συνομιλιών ό κ. Κολόμπο αναφέρθηκε 

βραχέως στήν κρίση πού δημιουργήθηκε από τήν κατάλη

ψη των νήσων Φώλκλαντ εκ μέρους τής 'Αργεντινής. 'Ο 

πρόεδρος τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας είπε ότι θά πρέπει 

νά βρεθεί ενας συμβιβασμός. 

»Στή συνέχεια, ό κ. Καραμανλής εξέθεσε εκτεταμένα 

στούς συνομιλητές του τά προβλήματα πού προκύπτουν 

γιά τή χώρα μας από τήν απειλητική στάση τής Τουρκίας 

καί τή συνέχιση τής κατοχής τής Κύπρου από τουρκικές 

στρατιωτικές δυνάμεις. 'Ο έλληνικός λαός- πρόσθεσε-
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'Υποδοχή στήv lταλική πρωτεύουσα aπό τόv πρόεδρο Περτίvι. 
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αισθάνεται άνασφάλεια καί νοιώθει οτι άπειλείται πραγμα

τικά άπό τήν Τουρκία, ή όποία καί εδημιούργησε διαφορές 

μέ τήν 'Ελλάδα προβάλλοντας άπαράδεκτες άπαιτήσεις. 

'Εμείς δέν ζητοuμε τίποτα- συνέχισε δ κ. πρόεδρος-δε

δομένου οτι τά δικαιώματά μας στηρίζονται σέ διεθνείς 

συμφωνίες. Ή άπειλή εκ μέρους τής Τουρκίας δέν είναι 

φανταστική άλλά πραγματική, εξ ou καί δ κ. Παπανδρέου 
εζήτησε άπό τή Συμμαχία νά εγγυηθεί τά σύνορά μας μέ τή 

γείτονα χώρα. Τό αίτημα αύτό, ετόνισε δ κ. πρόεδρος, είχα 

διατυπώσει έγώ δ ίδιος στόν γενικό γραμματέα τής Συμμα

χίας κ. Λούνς. 'Ο ίδιος τό είχε χαρακτηρίσει ώς πολύ καλή 

ιδέα, εξ άλλου ύπάρχει τό προηγούμενο τής επιστολής Κί
σινγκερ τό 1976, μέ τήν όποία ή 'Αμερική ήταν πρόθυμη 
νά εγγυηθεί τή διατήρηση τής ισορροπίας στό Αιγαίο. Τό 

αϊτημα τοu 'Έλληνα πρωθυπουργοί> δέν εχει δόλο, παρά 

ταuτα προσέκρουσε στό βέτο τής Τουρκίας. 

»'Η συμπεριφορά τής 'Αμερικής εναντι τής Τουρκίας 

δικαιολογημένα προκαλεί άντίδραση στήν έλληνική Κυ

βέρνηση καί στόν έλληνικό λαό. Οί ΗΠΑ τροφοδοτοuν τό 

στρατιωτικό καθεστώς τής Τουρκίας μέ χρήματα καί μέ 

οπλα, ενω συνεχίζεται ή κατοχή τής Κύπρου εκ μέρους τής 

Τουρκίας άπό τό 1974. Τό Κυπριακό, συνέχισε δ κ. πρόε
δρος, άποτελεί ντροπή γιά τό δυτικό κόσμο, στούς κόλ

πους του δποίου ξέσπασε καί συνεχίζει νά ύπάρχει αύτή ή 

τραγωδία. 'Ο κ. πρόεδρος διερωτήθη πως μποροuμε άξιό

πιστα νά καταδικάζουμε οσα κάνει ή Σοβιετική 'Ένωση 

στήν Πολωνία, οταν εχουμε άνάλογη περίπτωση στά 

πλαίσια του δυτικοί> κόσμου. 

'»Σέ παρατήρηση τοu κ. Κολόμπο οτι ή Τουρκία δίδει 
τήν εντύπωση οτι είναι περισσότερο πιστή στή Συμμαχία 

άπ' ο, τι ή 'Ελλάδα, δ κ. πρόεδρος άντέδρασε λέγοντας οτι 

τό άντίθετο άληθεύει. Καί τοuτο διότι, οταν δ ίδιος τό 1974 
άπεφάσισε νά άποσύρει τήν 'Ελλάδα άπό τό στρατιωτικό 

σκέλος τής Συμμαχίας σέ ενδειξη διαμαρτυρίας γιά τήν 

· άνοχή τής Δύσεως εναντι τής τουρκικής εισβολής στήν 
Κύπρο, είχε πεί οτι ή 'Ελλάδα θά επανερχόταν στό στρα

τιωτικό σκέλος τής Συμμαχίας μόνο εφ' οσον θά είχε λυθεί 

τό Κυπριακό. Πάρα ταuτα ή 'Ελλάδα επανήλθε στή Συμ

μαχία χωρίς νά εχει βρεθεί λύση στό Κυπριακό. Συνεπως 

ποιός πρέπει νά θεωρηθεί ώς πιστότερος σύμμαχος; 

»' Η άποκατάσταση τής δμαλότητας στίς σχέσεις μέ 
τήν γείτονα χώρα, κατέληξε δ κ. πρόεδρος, δέν είναι μόνο 

πρός τό συμφέρον τής 'Ελλάδας άλλά τής ο λ ης Δύσεως. 

'Η άγανάκτηση τοu έλληνικοu λαοu είναι δικαιολογημέ

νη, είπε. Συνεπως, πρέπει ολοι νά συμβάλουν στό "νά βά

λει ή Τουρκία μυαλό". τέλος, δ κ. πρόεδρος παρεκάλεσε 

τόν πρόεδρο τής 'Ιταλικής Δημοκρατίας νά μεταφέρει τά 

άνωτέρω στούς συνομιλητές του. Ειδικώτερα, παρεκάλεσε 

τόν κ. Κολόμπο νά ένημερώσει σχετικά τήν ιταλική Κυ

βέρνηση. 

»'Ο 'Έλληνας ύπουργός 'Εξωτερικων εξέθεσε στούς 

συνομιλητές του τή θέση τής έλληνικής Κυβερνήσεως 

οσον άφορά τίς σχέσεις 'Ελλάδας-Τουρκίας καί τό Κυπρι

ακό, άναπτύσσοντας τά έξής επιχειρήματα: α) 'Η άπειλή 

τήν όποία διαισθάνεται ή 'Ελλάδα έκ μέρους τής Τουρκίας 

δέν ε{ναι οϋτε θεωρητική οϋτε μεταφυσική καί δέν άποτε

λεί κατασκεύασμα προπαγάνδας. Καί τοuτο, διότι ποίο 

σκοπό εξυπηρετεί ή ϋπαρξη τής τουρκικής "στρατιάς του 

Αιγαίου" μέ 120.000 ίiνδρες καί 150 άποβατικά άπέναντι 

στίς έλληνικές άκτές; β) άπό τότε πού εισέβαλε στήν Κύ

προ τό 1974 καταλαμβάνοντας τό 37% περίπου του κυπρια
κοί) εδάφους καί δημιουργώντας τό πρόβλημα των 200.000 
προσφύγων, ή Τουρκία συνεχίζει νά έγείρει άπαράδεκτες 

άξιώσεις εναντι τής 'Ελλάδας, γ) γιά νά λυθεί τό Κυπριακό 
πρέπει νά άποχωρήσουν άπό τό νησί τά τουρκικά στρατεύ

ματα κατοχής σέ τρόπο rοστε νά μπορέσει δ διάλογος νά 

εχει άποτέλεσμα. 'ο διάλογος δέ αύτός πρέπει νά διεξα

χθεί μέ τήν ~ Αγκυρα καί όχι μέ τόν Ντενκτάς, δ) ή Εύρω

παϊκή Κοινότητα είχε παγώσει τό πρωτο Χρηματοδοτικό 

Πρωτόκολλο μέ τήν 'Ελλάδα τήν εποχή τής δικτατορίας. 

Στήν περίπτωση ομως τής Τουρκίας, πού εχει σήμερα 

στρατιωτικό καθεστώς, ή Κοινότητα προχωρεί στήν ύπο

γραφή τρίτου Χρηματοδοτικοί> Πρωτοκόλλου καί φθάνει 

νά μιλάει καί γιά τέταρτο. Τοuτο δέ πέραν τής ένίσχυσης 

πού παίρνει ή Τουρκία άπό τό ΝΑΤΟ. 

>>τέλος, οσον άφορa τήν θέση τής 'Ελλάδας στά πλαί

σια τής 'Ατλαντικής Συμμαχίας, κατέληξε δ κ. ύπουργός, 
δέν είναι δυνατόν νά άπομονωθεί ή 'Ελλάδα άπό τήν 

Τουρκία, διότι οί δύο χωρες άποτελοuν ενα ένιαίο σύνολο. 

» Ό πρόεδρος τής 'Ιταλικής Δημοκρατίας κ. Περτίνι 
συγκατάνευε καθ' ολη τή διάρκεια τής συνάντησης. Πα

ρατήρησε οτι ή Τουρκία εχει βεβαίως πολλά χιλιόμετρα 

σύνορα μέ τήν Σοβιετική 'Ένωση, άλλά δέν πρέπει νά πα

ραβλέπεται τό γεγονός οτι καί ή 'Ελλάδα εχει μακρά σύ

νορα μέ τίς βαλκανικές χωρες. Ό κ. Περτίνι είπε έπίσης 

οτι ή Τουρκία είναι άχρηστη στό ΝΑΤΟ χωρίς τήν 'Ελλά

δα καί επανέλαβε τά οσα είπε δ κ. ύπουργός 'Εξωτερικων 

σχετικά μέ τό γεγονός οτι 'Ελλάδα καί Τουρκία άποτελοuν 

ενα ένιαίο σύνολο στά πλαίσια τής Συμμαχίας. τέλος, είπε 

οτι σέ πρόσφατη διάλεξή του στό Πανεπιστήμιο Co1-
umbia, στά πλαίσια τής έπισήμου έπίσκεψής του στήν 
'Αμερική, συμπεριέλαβε καί τήν Τουρκία μεταξύ των χω

ρων πού εχουν καταλύσει τίς άτομικές ελευθερίες καί τήν 

εβαλε στήν ϊδια μοίρα μέ τήν Σοβιετική ΗΕνωση, τό 

'Αφγανιστάν καί τήν Πολωνία. 

» Ό 'Ιταλός ύπουργός Έξωτερικων κ. Κολόμπο είπε 
οτι ή ιταλική Κυβέρνηση άνησυχεί γιά τήν εξασθένιση 

τής νοτιοανατολικής πτέρυγας τής 'Ατλαντικής Συμμαχί

ας. 'Η Δύση βρίσκεται, πρόσθεσε, στήν περίεργη θέση νά 

καταδικάζει, άφ' ένός, τό στρατιωτικό καθεστώς τής 

Τουρκίας καί νά βοηθάει, άφ' έτέρου, τή χώρα αύτή λόγω 

τής στρατηγικής της σημασίας. Σχετικά μέ τό Κυπριακό, 

είπε οτι ή 'Ιταλία τάσσεται γιά τήν διεξαγωγή διακοινοτι

κων συνομιλιων καί είναι πρόθυμη νά βοηθήσει όποιαδή

ποτε πρωτοβουλία του γενικοί> γραμματέα τοu ΟΗΕ γιά 

τήν άναζωογόνηση του μηχανισμοί> των διακοινοτικων. 

'Ο κ. Κολόμπο άπέφυγε επιμελως νά λάβει θέση στό θέμα 
των σχέσεων • Ελλάδας-Τουρκίας, παραμένοντας στά πλαί
σια γενικοτήτων, δέν είπε δέ τίποτα γιά διεθνοποίηση του 

Κυπριακοί>. 'Υπεσχέθη πάντως νά ενημερώσει τήν ιταλική 

Κυβέρνηση γιά οσα είχε άκούσει καί προσέθεσε οτι τά ίδια 

θά διαμηνύσει καί στήν άμερικανική πλευρά κατά τήν επί

σκεψη τοu 'Αμερικανοί> προέδρου κ. Ρήγκαν τόν προσεχή 

'Ιούνιο στή Ρώμη»54 . 

Τό μεσημέρι, ό πρόεδρος τfjς 'Ελληνικής Δημο

κρατίας συναντήθηκε μέ τόν πρωθυπουργό, Τζ. 
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Σπαντολίνι, καί παρακάθησε σέ γεϋμα πού παρατέ

θηκε πρός τιμή του. Τό άπόγευμα, επισκέφθηκε τό 

Καπιτώλιο, δπου τόν ύποδέχτηκε ό δήμαρχος τής 
Ρώμης, Ο. Βετέρε. Στήν αντιφώνησή του πρός τό 

δήμαρχο, ό Κ. Καραμανλής τόνισε: 

«Κύριε δήμαρχε, 

;;Σιiς ευχαριστώ γιά δσα είπατε, τόσο γιά τήν πατρίδα 

μου τήν 'Ελλάδα δσο καί γιά μένα προσωπικά. Καί σιiς 

ευχαριστώ έπίσης γιά τήν τιμή πού μου έκάνατε νά μου 

προσφέρετε τό θαυμάσιο αυτό δώρο, πού ε{ ναι τό σύμβολο 

τής Ρώμης. Μιιiς πόλεως πού, έκτός άπό τήν όμορφιά της, 

έχει μεγάλη καί ένδοξη ίστορία. 
;; Ή Ρώμη δέν εlναι άπλώς η πρωτεύουσα ένός Κρά

τους. Εlναι η κιβωτός πολιτισμών. Ή καρδιά καί ό έγκέ
φαλος ένός έθνους πού έπαιξε άποφασιστικό ρόλο στήν 

πορεία τής άνθρωπότητος καί έπηρέασε βαθύτατα τήν πο

λιτιστική της έξέλιξη. Εlναι η κοιτίδα Ιδεών καί θεσμών 
πού συνέβαλαν, δσο λίγα άνθρώπινα έπιτεύγματα, στή δια

μόρφωση του σύγχρονου κόσμου. Εlναι, τέλος, η πατρίδα 

του Μάρκου Αυρηλίου, του Σενέκα, του Κάτωνος, του 

Καίσαρος, του Κικέρωνος του Κιγκινάτου. 

;;Μία βαθύτατη πολιτιστική συγγένεια συνδέει τούς 

"Ελληνες μέ τούς 'Ιταλούς, άνεξάρτητα άπό τή μορφή πού 
πήραν οί σχέσεις τους στή διαδρομή του χρόνου. Καί γιά 

πολλούς αΙώνες ύπήρξε μία γόνιμη άλληλεπίδραση μεταξύ 

τής έλληνικής καί τής ρωμαϊκής σκέψεως. Ή 'Αθήνα καί 

η Ρώμη ήσαν οί δύο πηγές του ευρωπαϊκου πνεύματος. Σέ 

αυτές θεμελιώθηκαν η έννοια τής Ευρώπης καί ό πολιτι

σμός της. 

;;Σήμερα οί δύο λαοί μας συνδέονται μέ σταθερή καί 

εΙλικρινή φιλία καί συνεργάζονται δημιουργικά εΙς δλους 

τούς τομείς. 'Ημπορώ νά πώ δτι, όχι μόνο δέν μιiς χωρίζει 

τίποτα, άλλά τά πάντα μιiς ένώνουν: ό χαρακτήρας, ή γεω

γραφία καί τά κοινά συμφέροντα. 

;;Σιiς παρακαλώ νά βεβαιωθείτε, κύριε δήμαρχε, δτι θά 

διατηρήσω ζωντανή τήν άνάμνηση άπό τήν έπίσκεψή μου 

αυτή στήν πόλη σας καί Ιδιαίτερα άπό τή σημερινή τελε

τή;>. 

Τό βράδυ, ό 'Έλληνας πρόεδρος παρέθεσε αντα

ποδοτική δεξίωση στήν έλληνική πpεσβεία, πρός τι
μή του 'Ιταλοϋ όμολόγου του. Στή δεξίωση παρέ

στησαν ό πρωθυπουργός, Τζ. Σπαντολίνι καί μέλη 

τής ίταλικής Κυβερνήσεως. 

Στίς 7 'Απριλίου, ό Κ. Καραμανλής είχε μιά τε
λευταία σύντομη συνομιλία μέ τόν Α. Περτίνι στό 

Κιρινάλιο. 

Τό άπόγευμα τής ίδιας ήμέρας, ό πρόεδρος τής 

'Ελληνικής Δημοκρατίας επισκέφθηκε τό Βατικανό. 

'Εν& δμως τό σύνηθες είναι οί άρχηγοί Κρατ&ν πού 

βρίσκονται στή Ρώμη νά πραγματοποιοϋν σύντομη 

επίσκεψη άβροφροσύνης στόν Πάπα, στήν περίπτω

ση τοϋ Κ. Καραμανλή ή πρόσκληση προερχόταν 

άπό τόν άρχηγό τής Ρωμαιοκαθολικής 'Εκκλησίας, 

μέ τήν ίδιότητά του ώς άρχηγοϋ Κράτους. Διπλωμα

τικοί παρατηρητές άπέδωσαν τήν εξαιρετική αuτή 

τιμή στή διάθεση του Πάπα νά ύπογραμμίσει τή ση

μασία του ρόλου τής 'Ελλάδος στήν Εuρώπη καί τή 

Μεσόγειο, άλλά καί νά τονίσει τήν ύποστήριξή του 
πρός τό Οίκουμενικό Πατριαρχείο. 

Τόν Κ. Καραμανλή ύποδέχτηκε ό άρχηγός του 

Παπικου Οίκου, επίσκοπος Μαρτέν· στή συνέχεια, ό 

πρόεδρος τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας συναντήθη

κε μέ τόν Ποντίφηκα, εν& ίδιαίτερη συνομιλία είχαν 

καί οί δύο ύπουργοί Έξωτερικ&ν. 'Ακολούθησε ή 

παρουσίαση τ&ν μελ&ν τής έλληνικής αντιπροσω

πείας καί ανταλλάχθηκαν προσφωνήσεις. 'Ο Πάπας 

'Ιωάννης-Παυλος Β' μεταξύ άλλων ύπογράμμισε: 

«Είμαι ευτυχής νά έκφράσω τήν βαθειά μου έκτίμηση 

πρός τόν έλληνικό λαό. Δέν άναφέρομαι μονάχα στά θαυ

μαστά έπιτεύγματα του παρελθόντος. 'Αναφέρομαι κατά 

κύριο λόγο στίς θρησκευτικές παραδόσεις, πού ό λαός σας 

έπίμονα καί άδιάπτωτα διατήρησε άπό γενιά σέ γενιά εως 

σήμερα. 

)) Ή σημερινή 'Ελλάδα είναι κληρονόμος αυτ&ν τ&ν 
πολιτίμων παραδόσεων. Καθώς άγωνίζεται γιά μιά άρμονι

κή πρόοδο παίζει ενα σημαντικό ρόλο στήν Ευρώπη καί 

στό σύνολο τfjς διεθνοuς κοινότητας. Καί στούς δύο αυ

τούς χώρους οί ίστορικές καί πολιτιστικές άξίες πού προ
σφέρει άποτελοuν σημαντικές συμβολές στήν ύπόθεση τfjς 

εiρήνης. 

))Σ' αυτό τό πλαίσιο καί μέ τήν έπιθυμία τfjς κοινής 

δραστηριότητας γιά τή διασφάλιση τfjς θείας άπαίτησης 

γιά εiρήνη, δικαιοσύνη καί έλευθερία καί γιά νά λάβουν 

τήν άρμόζουσα θέση τους στίς διεθνείς σχέσεις, άποκατα

στάθηκαν ο{ διπλωματικοί δεσμοί μεταξύ 'Ελλάδος καί 

'Αγίας 'Έδρας. Οί προσπάθειες τfjς χώρας σας καί τfjς 

έλληνικfjς 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας τείνουν πρός τούς 
ίδιους σκοπούς μέ αυτούς τfjς 'Αγίας 'Έδρας γιά τήν έπί

τευξη άρμονίας μεταξύ τών λαών καί γιά τήν προστασία 

τών θεμελιακών άνθρωπίνων δικαιωμάτων. 

)) 'Η 'Αγία 'Έδρα αiσθάνεται βαθειά έκτίμηση καί άγά
πη γιά τήν 'Ορθόδοξη 'Εκκλησία τfjς 'Ελλάδος, στήν 

όποία άνήκει η μεγάλη πλειοψηφία των συμπολιτών σας. 

'Εκφράζω τήν ευχή δτι θά συνεχισθεί η ένδυνάμωση τfjς 

συνεργασίας καί η κατανόηση τfjς άπαίτησης γιά οικουμε

νικό διάλογο)). 

'Η άντιφώνηση τοϋ Κ. Καραμανλή: 

«Παναγιώτατε, 

;;Σιiς ευχαριστώ πού μου δώσατε τήν ευκαιρία αυτής 

τής συναντήσεως. 'Η πρόσκλησή σας ήταν μία έξαιρετική 
τιμή πρός τό πρόσωπό μου, άλλά καί πρός τόν έλληνικό 

λαό, γιά τόν όποίο μέ τόση συμπάθεια όμιλήσατε. Καί σιiς 

ευχαριστώ έπίσης γιά δσα είπατε σχετικά μέ τό ίστορικό 

παρελθόν καί τόν ρόλο τής σημερινής 'Ελλάδος. 'Όλα 

αυτά έχουν Ιδιαίτερη βαρύτητα, δταν προέρχονται άπό ένα 

πνευματικό ήγέτη του δικου σας άναστήματος καί κύρους. 

;; Ν Ε χουμε μάθει νά μετράμε τή δύναμη μέ μεραρχίες. Τό 

Βατικανό δέν διαθέτει καμμιά άπ' αυτές. 'Αλλά δέν εlναι 

γι, αυτό λιγότερο Ισχυρό ή λιγότερο άποτελεσματικό άπό 

τίς θεωρούμενες μεγάλες δυνάμεις, στίς διεθνείς ύποθέσεις. 

Ή δύναμή του εlναι άκατάβλητη, άκριβώς γιατί εlναι 
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πνευματική. Κι έσείς τήν aσκείτε μέ θάρρος, aποφασιστι

κότητα καί σύνεση. Οί περιοδείες σας, lδίως στόν 'Α νατο

λικό καί τόν Τρίτο Κόσμο, οί λόγοι σας καί οί παραινέσεις 

σας, εlναι πολύτιμη προσφορά στήν ύπόθεση τής έλευθε
ρίας, τής εlρήνης καί του &νθρωπισμου. Τής έλευθερίας 

κυρίως, γιατί χωρίς αvτήν ούτε ή εlρήνη μπορεί νά έδραι

ωθεί ούτε ό aνθρωπισμός μπορεί νά ύπάρξει. 

»Ή aνθρωπότητα παραπαίει σήμερα μέσα σέ ένα κλίμα 

δυσπιστίας καί &νασφάλειας. Συνταράσσεται aπό έμφύλι

ους καί τοπικούς πολέμους. Καί κατακλύζεται aπό τή βία 

καί τήν αvθαιρεσία. Τεράστιο έξ aλλου τμήμα της μαστί

ζεται aπό τήν πείνα, τήν &θλιότητα καί τήν aρρώστια. 

»Παναγιώτατε, 

»Εlναι γνωστό δτι τά μόνιμα καί μεγαλύτερα προβλή

ματα μέ τά όποία aσχολείται διά μέσου τών αlώνων ή aν

θρωπότης, εlναι ή εlρήνη καί ή aνθρώπινη &θλιότης. Ή 
ταυτόχρονη έν τούτοις λύση καί τών δύο αvτών προβλημά

των δέν εlναι άπλώς δυνατή. Είναι καί εύκολη, aν έπικρατή

σει ή λογική καί ή ύπευθυνότης. ·Εάν μειωθουν σταδιακά 

καί Ισόρροπα οι' στρατιωτικές δαπάνες, &φ' ένός μέν θά 

περιορισθουν οί κίνδυνοι πού &πειλοvν τήν εlρήνη καί &φ • 
έτέρου θά έξασφαλισθουν οί πόροι έκείνοι πού εlναι aπα

ραίτητοι γιά τήν θεραπεία τών πληγών πού βασανίζουν τήν 

aνθρωπότητα. Παρά ταυτα, εlναι τόσος ό παραλογισμός 
πού έπικρατεί στήν έποχή μας diστε τό άπλό καί λογικό 

αvτό αίτημα νά μήν μπορεί νά γίνει πραγματικότης. 

»Πιστεύω δτι ό παραλογισμός αvτός εlναι aποτέλεσμα 

διεργασιών πού συντελουνται μέσα στίς ψυχές καί τά μυα

λά τών aνθρώπων. 'Εκεί βρίσκεται τό πραγματικό μέτωπο 

στό όποίο κρίνεται τό μέλλον τής &νθρωπότητος. Καί οί 

έχθροί ε{ναι δ φανατισμός, ή μισαλλοδοξία, δ σωβινισμός 

καί ή δίψα γιά τήν έξουσία. Εlναι δ &κόρεστος εvδαιμονι

σμός πού aπειλεί νά ύποτάξει τό πνευμα στήν ί5λη . 
» Τό πνευμα δμως, δέν ύποτάσσεται καί τελικά θριαμβεύ

ει. Ά νατρέπει ,σαθρές θεωρητικές κατασκευές. Διαλύει 

πλάνες. 'Αναζητεί όρθώτερους, aσφαλέστερους, διαυγέ

στερους προσανατολισμούς. Καί γίνεται μ' αvτούς δύναμη 

ακατανίκητη. 'Υπάρχουν Ιδέες πού δοκιμάστηκαν καί aν

θεξαν στήν διαδρομή του χρόνου καί δικαιώθηκαν aπό τά 
πράγματα. Εlναι οί lδέες πού προήλθαν aπό τή σύζευξη τοv 

πνεύματος τής κλασικής aρχαιότητος καί τοv Χριστιανι

σμου. Τό πρώτο μaς έμαθε τήν δύναμη τής λογικής καί δ 

δεύτερος τήν δύναμη τής πίστεως καί τής &γάπης. Κι αvτά 

ήσαν τά βάθρα του δυτικοευρωπαϊκου πολιτισμου, πού δδή
γησε στήν θαυμαστή πρόοδο τών έλευθέρων, δημοκρατι

κών κοινωνιών. 

» 'Οφείλουμε συνεπώς νά προβάλουμε μέ δύναμη αvτές 
τίς Ιδέες. Νά δείξουμε σέ ποιές έκτρωματικές καταστάσεις 
καταλήγει ή aπομάκρυνση aπό τά πολιτικά καί πολιτιστι

κά πρότυπα πού δημιούργησαν. Νά έπιταχύνουμε τήν έξο

δο aπό τήν σημερινή κρίση aξιών, πού τόσα δεινά έχει 
συσσωρεύσει στήν aνθρωπότητα. Καί σ' αvτή τήν ίστορι

κή διαδικασία εlναι σημαντικός δ ρόλος τής Καθολικής 

'Εκκλησίας, δ πως καί κάθε 'Εκκλησίας Χριστιανικής. 'Η 

συνείδηση aλλωστε τής aλήθειας αvτής μέ ώθησε νά aνα

λάβω τήν πρωτοβουλία τής aποκαταστάσεως τών διπλω

ματικών σχέσεων τής χώρας μου μέ τήν 'Αγία 'Έδρα. Καί 

ε{μαι εvτυχής γιατί οι' προσπάθειές μου έστέφθησαν μέ έπι
τυχία. 

»Γιά τόν ίδιο λόγο aποδίδω έντελώς Ιδιαίτερη σημασία 

στήν συνέχιση του διαλόγου μεταξύ τής Όρξοδόξου καί 
τής Καθολικής 'Εκκλησίας, δ δποίος έλπίζω καί εύχομαι 

νά aποδώσει θετικούς καρπούς. Σάν δυνάμεις πνευματικές 

οί δύο 'Εκκλησίες έχουν έπωμισθεί μεγάλο μερίδιο του 

ίστορικου χρέους νά προασπίσουν ένα πολιτισμό πού 

aπειλείται, δπως ε{πα, aπό τήν aπληστία, τήν &λαζωνία 

καί προπαντός aπό τόν &κόρεστο ύλισμό. Τό ίδιο χρέος 

βαρύνει βέβαια καί τήν πολιτική καί Ιδιαίτερα τήν πνευμα

τική ήγεσία του κόσμου. 

»Γιατί μόνο aπό τίς aστείρευτες πηγές του έλληνοχρι

στιανικοv πολιτισμου μποροvμε νά aντλουμε τή δύναμη νά 

&γωνιζόμαστε γιά ένα δικαιώτερο καί εΙρηνικότερο κόσμο· 

καί γιά την έλευθερία δλων τών aνθρώπων καί όλων τών 
λαών. 

»Εύχομαι, Παναγιώτατε, νά σaς δίνει δ Θεός τή δύναμη 

νά ύπηρετείτε πάντοτε τή χριστιανική &γάπη καί δι' αvτής 

τήν εlρήνη, τή δικαιοσύνη καί τήν έλευθερία». 

Στή συνέχεια, ό Κ. Καραμανλής, συνοδευόμενος 

&.πό τόν I. Χαραλαμπόπουλο, έπισκέφθηκε τόν πρω
θυπουργό τής 'Αγίας 'Έδρας, Καρδινάλιο Καζαρό

λι. 'Ακολούθησε ή παρουσίαση στόν 'Έλληνα πρό

εδρο τ&ν διαπιστευμένων στό Βατικανό πρέσβεων. 

Τόν Καρδινάλιο Καζαρόλι δέχτηκε, σέ &.νταποδοτι

κή έπίσκεψη, στό ξενοδοχείο δπου διέμενε, ό Κ. Κα
ραμανλής, &.ργότερα τήν ίδια ήμέρα. 

·Ο Κ. Καραμανλής &.ναχώρησε &.πό τή Ρώμη στίς 

8 του μηνός . 

'Ο έλληνικός τύπος χαρακτήρισε θετική καί 

εποικοδομητική τήν έπίσκεψη του προέδρου τής 

Δημοκρατίας στήν iταλική πρωτεύουσα. Στίς 8 
'Απριμου, τό «'Έθνος» καί «Τά Νέα» επισημαίνουν 

δτι, &.νεξάρτητα &.πό επιμέρους διαφοροποιήσεις, οί 

συνομιλητές του Κ. Καραμανλή επέδειξαν κατανόη

ση γιά τά έλληνικά προβλήματα, καί iδίως τήν απο

ψη δτι τή θέση τής 'Ελλάδος στή Δύση επηρέαζε 

aμεσα ή τουρκική πολιτική στό Αiγαίο καί τήν Κύ

προ. Περισσότερο &.ναλυτικά, ή «Μακεδονία» θά 

&.ναφέρει, στίς 13 του μηνός: 

'Η Ρώμη, κατά κοινή παραδοχή, εμφανίζεται περισσό

τερο aτλαντική aπ' δ, τι ή 'Αθήνα. 'Η ίταλική Κυβέρνηση 

συμφώνησε στήν aποστολή ευρωπαϊκής είρηνευτικής δύ

ναμης στό Σινa, ή έλληνική διαφώνησε ... Ή Ρώμη aποδέ
χθηκε τήν εγκατάσταση πυραύλων Πέρσιγκ καί Κρούζ στή 

Σικελία, εν& ή 'Αθήνα μόνο τήν «μηδενική επιλογή» του 

προέδρου Ρήγκαν ... 'Η Ρώμη προθυμοποιήθηκε νά αναλά
βει «ενεργότερο aμυντικό ρόλο» στή Μεσόγειο, εν& ή θέ

ση τής έλληνικής πλευρaς είναι ή aποχώρηση δλων των 

ξένων στόλων aπό τή Μεσόγειο ... Κάτω aπό τό φώς τών 
δεδομένων αuτών, δέν εκπλήσσει τό δτι ανάμεσα στήν 

προσφώνηση του προέδρου Περτίνι, καί τήν aντιφώνηση 

του προέδρου Καραμανλή ύπήρξαν διαφορές aποχρώσεων, 

Ciν δχι θέσεων. 'Επί παραδείγματι, ό πρόεδρος Περτίνι πι

στεύει δτι οί ελληνοτουρκικές διαφορές στό Αίγαίο είναι 

θέμα «παρεξηγήσεων» πού μπορουν εϋκολα νά διαλυθουν, 
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Συνάντηση μέ τόν Πάπα 'Ιωάννη-Παύλο Β'. 
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άρκεί νά «άξιοποιηθοϋν οί τόσες ευκαιρίες συνεργασίας, 

πού θά επρεπε νά δδηγήσουν σέ εναν κοινό διαλογισμό». 

'Αντίθετα, δ πρόεδρος τής' Ελληνικής Δημοκρατίας στήν 

aντιφώνησή του κατέστησε σαφές δτι ή ευθύνη γιά τή συ

μερινή ενταση στό Αιγαίο άνήκει στήν Τουρκία πού εξα
κολουθεί νά προβάλλει «επικίνδυνες προκλήσεις». 'Ο πρό

εδρος Περτίνι, άναφερόμενος στό Κυπριακό, εδωσε τήν 

εντύπωση δτι πρόθεση τής έλληνικής πλευρaς είναι νά 

εξασφαλίσει μόνο «τήν άνάπτυξη καί τήν ευημερία τής 
έλληνοκυπριακής κοινότητας» ... Σέ aντίθεση μέ τήν εκτί
μηση αυτή , δ Κ. Καραμανλής αισθάνθηκε τήν άνάγκη νά 

ύπογραμμίσει δτι «ή περίπτωση τής Κύπρου δημιουργεί 

ευθύνες γιά δλο τόν δημοκρατικό κόσμο, στούς κόλπους 

τοϋ δποίου γεννήθηκε καί ζεί αότή ή τραγωδία>> ... Γιά τόν 
πρόεδρο Καραμανλή ή οικοδόμηση τής εμπιστοσύνης 

στόν κόσμο συναρτaται άπό μιά ελεγχόμενη ισορροπία 

δυνάμεων πού θά πρέπει νά πραγματοποιηθεί «στό κατώτε
ρο δυνατόν επίπεδο». 'Αντίθετα, γιά τήν ιταλική πλευρά, 

τό προέχον είναι ή 'Ατλαντική Συμμαχία, ή όποία θά πρέ

πει νά δίνει, κάθε φορά πού σημειώνονται «aπαράδεκτες 

πολιτικοστρατιωτικές πρωτοβουλίες», μιά aπάντηση στα

θερή καί δμόφωνη ... 'Η επίσκεψη Καραμανλή μπορεί νά 
μήν είχε θεαματικά, στιλπνά -δπως λένε οί ' Ιταλοί-aπο

τελέσματα. ~Εδωσε δμως στήν ιταλική πλευρά τή δυνατό

τητα νά εξοικειωθεί μέ τίς έλληνικές θέσεις σέ κρίσιμα 
θέματα, δπως είναι τό Κυπριακό, οί έλληνοτουρκικές σχέ

σεις , ή προσήλωση τής χώρας στήν ύπόθεση τής ειρήνης 

κ.λ.π . Καί αυτό είναι δπωσδήποτε κέρδος. 

Καί γιά τή μετάβαση του Κ. Καραμανλή στό Βα
τικανό, ή «Βραδυνή» θά σημειώσει, στίς 9 'Απριλί
ου: 

Μεστότητα σέ ουσία καί σέ ιδέες διέκρινε τήν aντιφώ

νηση τοϋ Κ. Καραμανλή πρός τόν Πάπα. Ήταν μιά διακή

ρυξη πίστεως πρός τό πνεϋμα, πρός τίς ιδέες τής ελευθερί

ας, τής δικαιοσύνης καί τής ειρήνης, πού προκάλεσε τά 

ευμενέστερα των σχολίων. Τό Βατικανό, δπως καί προη

γουμένως ή Ρώμη, τίμησε ιδιαίτερα τόν 'Έλληνα ήγέτη , 

στόν όποίο είχε απευθύνει πρόσκληση γιά επίσημη επί
σκεψη - μιά τιμή πού σέ λίγους μόνο επιφύλαξε. Στό 

πρόσωπο τοϋ προέδρου τής Δημοκρατίας τίμησε τόν έλλη

νικό λαό, τό ίστορικό παρελθόν, άλλά καί τό ρόλο τής 

σημερινής 'Ελλάδας. Ξεχώρισε άκόμη τήν ευρωπαϊκή 

προσωπικότητα πού οί 'Ιταλοί είχαν αποδεχθεί καί άκού

σει μέ εκτίμηση καί σεβασμό. Δέν είναι μικρό γιά τήν 

'Ελλάδα τό όφελος. 

«'Επίσκεψη φιλίας καί κύρους», χαρακτηρίζει 

στίς 7 'Απριλίου τήν έπίσκεψη του 'Έλληνα προέ

δρου ή «La Stampa», ένώ τό πρακτορείο «Ansa» ύπο
γραμμίζει: 

'Ο Κ. Καραμανλής, πού σάν πρωθυπουργός κατώρθωσε 

τό 1974 νά πραγματοποιήσει τό θαϋμα, νά επαναφέρει δηλ. 
χωρίς τραύματα τήν 'Ελλάδα στήν δμαλότητα, είναι δ 

πρωτος πρόεδρος τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας πού ερχε

ται στήν 'Ιταλία, στά πλαίσια μιaς επίσημης επίσκεψης ... 
'Ο Κ. Καραμανλής είναι ενα ίστορικό όνομα στήν 'Ελλά
δα καί κατέχει κυρίως δύο πρωτεία: εκείνο τής πολιτικής 

δραστηριότητας 45 χρόνων- σέ κεντρωες πάντα θέσεις

καί εκείνο τοϋ δτι ύπήρξε δ μόνος στή χώρα του καί τήν 
Ευρώπη πού παρέμεινε στό άξίωμα τοϋ πρωθυπουργοϋ επί 

14 χρόνια. Οί δύο πρωθυπουργίες τοϋ κ. Καραμανλή αντι
στοιχοϋν σέ aποφασιστικές φάσεις τής πρόσφατης έλλη

νικής ίστορίας: Στήν πρώτη φάση, άπό τό 1955 εως τό 
1963, ή ' Ελλάδα εθεσε τίς βάσεις τής μεταμόρφωσής της 

σέ σύγχρονη χώρα, διαδικασία πού σταμάτησε στή συνέ
χεια, από τό πραξικόπημα των συνταγματαρχων. Κατά τή 

διάρκεια τής στρατιωτικής δικτατορίας δ Καραμανλής 

εζησε σέ εξορία στή Γαλλία, δπου εγινε σημείο dναφορaς, 

γιά δλη σχεδόν τήν έλληνική aντίσταση . 

Μέ σοσιαλιστή πρωθυπουργό τόν κ. Α . Παπανδρέου, 

μεγάλο πολιτικό του αντίπαλο στό παρελθόν, δ κ. Καρα

μανλής διατηρεί σχέσεις άμοιβαίου σεβασμοϋ καί ευγένει

ας. Οί δύο, ύπογραμμίζεται στούς έλληνικούς διπλωματι

κούς κύκλους, άποτελοϋν τούς συμπληρωματικούς ρόλους 

τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας: Ή «παράδοση» τοϋ γηραι

οϋ προέδρου φιλελεύθερου καί μετριοπαθοϋς , εξισορροπεί 

δρισμένες τάσεις «ρήξεως» τοϋ Παπανδρέου καί aντίστρο

φα, οί κοινωνικοί άγωνες τοϋ πρωθυπουργοϋ, προσδίδουν 

μεγαλύτερο κύρος στίς μεταρρυθμίσεις, πού ό κ. Καραμαν

λής είχε αρχίσει ... Οί σχέσεις μεταξύ των κ. κ. Καραμανλή 
καί Περτίνι ξεπερνοϋν τήν άπλή φιλοφρόνηση, γιατί κατά 

τήν επίσκεψη τοϋ κ. Περτίνι στήν 'Ελλάδα δ τελευταίος 
εξετίμησε ιδιαίτερα τή σωφροσύνη μέ τήν όποία ό κ. Κα

ραμανλής κατόρθωσε νά όδηγήσει τή χώρα του, χωρίς 

τραύματα, άπό τή δικτατορία στή δημοκρατία (5.4). 

Στίς 5 'Απρίλίου, ή «Il Popolo» σχολιάζει: 

Ή έπίσκεψη στήν 'Ιταλία τοϋ πολιτικοϋ άνδρα, πού 

τήν έπομένη τής πτώσης των συνταγματαρχων κατόρθωσε 

νά aποκαταστήσει στήν 'Ελλάδα τήν έλευθερία καί τή δη

μοκρατική τάξη καί πού ένέταξε μέ πολιτική συνέπεια τή 

χώρα του στήν Ευρώπη, πρέπει νά θεωρηθεί σημαντική 

πολιτική πράξη έπιβεβαίωσης των δεσμων μεταξύ των δύο 
χωρων. Καί αυτό σέ μιά στιγμή πού ή διεθνής κατάσταση 

παρουσιάζεται γεμάτη άπό έντάσεις καί διαδικασίες γιά 

τήν ένοποίηση τής Ευρώπης, ένω παράλληλα διανύει μιά 

«πικρή» φάση οΠισθοδρόμησης ... Ή 'Ελλάδα καί ή 'Ιτα

λία μποροϋν νά συνεργασθοϋν, τή στιγμή μάλιστα πού ή 

' Αθήνα δέν μπορεί νά μή συμμεριστεί τήν ιταλική διπλω

ματική δραστηριότητα γιά τήν επίλυση των προβλημάτων 

τής Μ. 'Ανατολής, τή διακριτική άλλά έντατική μεσολά

βηση γιά μιά δίκαιη έπίλυση τοϋ Κυπριακοϋ καί τέλος τίς 

προcrπάθειες γιά νά έκφύγει ή διαδικασία γιά τήν ευρωπαϊ
κή ένότητα, άπό τά κωλύματα των ευρωπαϊκων συμφερόν

των καί έγωισμων. 

Καί ό σχολιογράφος, aφου παρατηρεί ότι ή 'Ελ

λάδα δέν πρέπει νά ύποκύψει στόν πειρασμό τής πο

λιτικοοικονομικής aπομονώσεως aπό τήν Εόρώπη, 

καταλήγει παραθέτοντας aπόσπασμα μιας συνεντεύ

ξεως πού του είχε παραχωρήσει ό Κ. Καραμανλής τό 
1979: «Στό σημερινό κόσμο καμμιά εύρωπαϊκή χώρα 
δέv μπορεί vά αvταπατiiται, δ τι μπορεί vά ζ ή σ ει μόνη 

της. 'Η δημιουργία μιiiς έvωμέvης Εύρώπης επιβάλ

λεται κατηγορηματικά». 
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Τήν ϊδια μέρα, ή «11 Tempo» σημειώνει: 

'Η πολιτική κατάσταση στήν 'Ελλάδα είναι πολύ δια

φορετική άπό έκείνη πού ύπfjρχε δταν ό Σ. Περτίνι πρα

γματοποίησε τήν έπίσκεψή του στήν 'Αθήνα. 'Ο σημερι
νός πρωθυπουργός είναι ό σοσιαλιστής Παπανδρέου, η 

πολιτική τοϋ όποίου τείνει πρός θέσεις Τρίτου Κόσμου, 

καί έν πάση περιπτώσει είναι διαφορετική, αν δχι άντίθε

τη, πρός τήν δλη πολιτική Καραμανλfj. Αυτό δμως δέν 

έμποδίζει τόν 'Έλληνα πρόεδρο, πού είναι ό καλύτερος 
διπλωματικός άντιπρόσωπος τfjς χώρας του πού έπισκέ

φθηκε ποτέ τήν 'Ιταλία, νά κάνει άκουστή τή φωνή του μέ 

τό κύρος πού τόν διακρίνει καί πού τοϋ τό άναγνωρίζουν 

δλοι οί Ευρωπαίοι εταίροι. 'Έτσι, θά μπορέσει νά έκθέσει 

στούς 'Ιταλούς iθύνοντες τά προβλήματα πού άντιμετωπί

ζει σήμερα η 'Ελλάδα, δπως ήδη εκανε έπιτυχώς στίς 'Ιν

δίες καί στήν Αυστραλία. 

Τήν έπομένη, ή «11 Giornale» ύπογραμμίζει: 

Καραμανλfjς καί Περτίνι παρουσιάζουν μεγάλες όμοιό

τητες: Τήν iσχυρή καί μέ δύναμη θέλησης προσωπικότητα 

γιά τή δημοκρατία καί τό άντιφασιστικό παρελθόν, παρά 

τή διαφορετική τους προέλευση. 

Ό ιταλικός τύπος δέν θά παραλείψει νά δώσει 

ιδιαίτερη εμφαση στήν έξαιρετική τιμή πού άπέδωσε 

στόν πρόεδρο τfjς 'Ελληνικfjς Δημοκρατίας ό Πά

πας. 'Από τήν πλευρά της ή έφημερίδα τfjς 'Αγίας 

υΕδρας «Osservatore Romano» (7.4), άφοί\ άναφέρε
ται στή συμβολή τfjς 'Ελλάδος στήν ίστορία του 

πολιτισμοί\ καί στή θέληση του έλληνικοί\ λαοί\' «νά 

άκολουθήσει τήν όδό τfjς εiρήνης καί τfjς δικαιοσύ

νης στά πλαίσια τfjς έλευθερίας καί του διαλόγου μέ 

τούς aλλους λαούς», ύπογραμμίζει: 

Μέ τήν ευκαιρία τfjς έπίσημης έπίσκεψης τοϋ κ. Καρα

μανλfj στό Βατικανό, άπευθύνεται ευσεβής καί θερμός χαι

ρετισμός στόν πρόεδρο τfjς 'Ελληνικfjς Δημοκρατίας. ' Η 

συνάντηση Καραμανλfj-Πάπα άποτελεί διαβεβαίωση τών 

δεσμών έκτίμησης καί συνεργασίας πού ενώνουν τό ευγε

νές ελληνικό εθνος μέ τήν 'Αγία 'Έδρα. 

12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1982 

' Ο πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας εχει συνεργασία 

μέ τόν πρωθυπουργό Α. Παπανδρέου. 

['Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε λίγες ήμέρες 

μετά τήν ψήφιση άπό τή Βουλή του Προϋπολογι

σμοί\ '82. Στή σχετική όμιλία του ένώπιον τfjς 'Ε
θνικfjς ·Αντιπροσωπείας, ό πρωθυπουργός ισχυρί

στηκε δτι παράγοντας τfjς ΝΔ είχε ένεργήσει, στό 

έξωτερικό, γιά τή ματαίωση δανειοδοτήσεων πρός 

τήν 'Ελλάδα. 'Η aρνηση του Α. Παπανδρέου νά 

άνακοινώσει άπό του βήματος τό όνομα καί τά στοι

χεία πού διαθέτει, είχε σάν άποτέλεσμα τήν άποχώ

ρηση τfjς ΝΔ άπό τήν αίθουσα καί τήν περαιτέρω 

όξυνση του fjδη τεταμένου πολιτικοί\ κλίματος.] 

Τήν ίδια ήμέρα, ό Κ. Καραμανλfjς δέχεται τόν 

'Ισπανό πρωθυπουργό, Λ. Κάλβο Σοτέλο, ό όποίος 

πραγματοποιεί έπίσημη έπίσκεψη στήν 'Αθήνα, στό 

πλαίσιο των προσπαθειών του να έξασφαλίσει τήν 
έλληνική ύποστήριξη γιά τήν ενταξη τfjς χώρας του 
στήν ΕΟΚ. 

τέλος, ό πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας συναντaται 
μέ τόν 'Αρχιεπίσκοπο 'Αθηνών καί πάσης 'Ελλά

δος, Σεραφείμ. 

22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1982 

'Ο πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας δέχεται τόν πρω

θυπουργό τfjς Δανίας, Α. Γιόργκεσεν. 

Τό μεσημέρι, ό πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας-κα

τά τή διάρκεια εiδικfjς τελετfjς πού εγινε στό Μέγα

ρο τfjς Παλαιaς Βουλfjς - έπέδωσε τά διεθνfj βρα

βεία του «'Ιδρύματος 'Ωνάση» στό Γάλλο ιατρό, 

Μπ. Κουσνέρ καί στόν 'Έλληνα καθηγητή άρχαιολό

γο, Μ. 'Ανδρόνικο. 

23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1982 

·Ορκίζεται ένώπιον του προέδρου τfjς Δημοκρα

τίας, ώς ύφυπουργός 'Εξωτερικών ό Ι. Καψfjς. 

4-7 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1982 
ι 

'Ο πρόεδρος τfjς ΛΔ Ρουμανίας, Ν. Τσαουσέ-

σκου, συνοδευόμενος άπό τήν άντιπρόεδρο καί σύ

ζυγό του, 'Έλενα, τόν άντιπρόεδρο τfjς Κυβερνήσε

ως καί τούς ύπουργούς 'Εξωτερικών καί Βαριaς Βι

ομηχανίας, πραγματοποιεί έπίσημη έπίσκεψη στήν 

'Ελλάδα. 

Τό Ρουμάνο πρόεδρο ύποδέχτηκαν στό άεροδρό

μιο του 'Ελληνικοί\ ό Κ. Καραμανλfjς, ό πρωθυ

πουργός, ό πρόεδρος τfjς Βουλfjς, μέλη τfjς Κυβερνή
σεως, ή ήγε σία των 'Ενόπλων Δυνάμεων καί τών 

Σωμάτων 'Ασφαλείας. Τό άπόγευμα, πραγματοποιή

θηκε ή πρώτη συνάντηση τών άρχηγών των δύο 

Κρατών. 

Τό βράδυ, ό Κ. Καραμανλfjς παρέθεσε δείπνο 

πρός τιμή του Ρουμάνου προέδρου. Στήν προσφώνη

σή του, ό άρχηγός του έλληνικοί\ Κράτους έπεσήμα

νε δτι ή συχνότητα των διμερών έπαφών άντανακλοί\

σε τό βαθμό τfjς προόδου πού είχε σημειωθεί τά τε
λευταία χρόνια στίς διμερείς σχέσεις, οί όποίες, μά

λιστα, άναπτύσσονταν στά πλαίσια μιας εύρύτερης 

συνεργασίας στό βαλκανικό χώρο. Τά Βαλκάνια 

άναδεικνύονταν σέ μιά άπό τίς πλέον fjρεμες περιο

χές του κόσμου, σέ μιά έποχή συγκρούσεων καί 

αίματηρών άντιθέσεων. Τήν άτμόσφαιρα αύτή , δμως, 

διετάρασσε ή Τουρκία, μέ τήν άπαράδεκτη συμπερι

φορά της εναντι τfjς ·Ελλάδος, καί ιδιαίτερα στό 

Κυπριακό. ' Ο 'Έλληνας πρόεδρος άναφέρθηκε άκό

μη σέ ταύτιση άπόψεων μεταξύ 'Ελλάδος καί Ρου-
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μανίας σχετικά μέ τόν περιορισμό τ&ν έξοπλισμ&ν 

καί τήν κατοχύρωση τής είρήνης, «πού δέν μπορεί νά 

έπιτευχθεί παρά μόνο μέ τήν έλεγχόμενη ίσορροπία 

δυνάμεων στό κατώτατο δυνατό έπίπεδο». 'Έκαμε, 

ό.κόμη, ίδιαίτερη αναφορά στό Κυπριακό, καί στήν 

ανάγκη νά έφαρμοστουν, έπιτέλους, oi αποφάσεις 
τής διεθνους κοινότητας γιά τό ζητημα. 

Στήν aντιφώνησή του, ό πρόεδρος τής Ρουμανίας 

αναφέρθηκε καί αύτός στή σημαντική πρόοδο στίς 

διμερείς σχέσεις, ανέπτυξε τίς θέσεις τής χώρας του 
σχετικά μέ τήν απομάκρυνση τ&ν πυραύλων από τά 

Βαλκάνια, τόνισε ότι θεωροuσε τή στιγμή όSριμη γιά 

πραγματοποίηση βαλκανικής συναντήσεως κορυφής 

καί έπεσήμανε τήν ό.νάγκη έπιλύσεως του Κυπρια

κου μέσω τής διασφαλίσεως τής ανεξαρτησίας, ασφά

λειας καί έδαφικής ακεραιότητας τής χώρας, καθώς 

καί τής είρηνικής συμβιώσεως τ&ν δύο κοινοτήτων. 

Τήν επομένη, ό Ν. Τσαουσέσκου κατέθεσε στέ

φανο στό Μνημείο του 'Αγνώστου Στρατιώτη. Στή 

συνέχεια, συναντήθηκε μέ τόν πρωθυπουργό, μέ τόν 

όποίο καί ύπέγραψε συμφωνία πλαίσιο γιά τήν οίκο

νομική, τεχνολογική, έπιστημονική καί βιομηχανική 

διμερή συνεργασία. Τό ϊδιο aπόγευμα, ή σύζυγος του 

Ρουμάνου προέδρου παρέστη σέ εκτακτη συνεδρία

ση τής 'Ακαδημίας 'Αθrjν&ν, κατά τήν όποία έκφώ
νησε όμιλία γιά θέματα έξωτερικής πολιτικής. 

Στίς 6 Μαίου, ό πρόεδρος Τσαουσέσκου καί ή 
1σύζυγός του, συνοδευόμενοι ό.πό τόν Κ. Καραμανλή, 
πραγματοποίησαν κρουαζιέρα στό Σαρωνικό καί έπι

σκέφθηκαν τόν ναό τής 'Αφαίας στήν Αϊγινα. 

'Ο aρχηγός του ρουμανικου Κράτουςό.ναχώρησε 

τήν επομένη, ό.φοu συναvτήθηκε έκ νέου μέ τόν Κ. 

Καραμανλή. 

7 ΜΑ· Ι·ΟΥ 1982 

'Ο Κ. Καραμανλής έγκαινιάζει τό Κέντρο Ξένου 

Τύπου καί τήν εκθεση «40 Χρόνια 'Ελληνικής Δη
μοσιογραφικής Φωτογραφίας», στό Κτίριο τής 'Ενώ

σεως 'Ανταποκριτών Ξένου Τύπου. 

Σέ σύντομη προσφώνησή του πρός τόν πρόεδρο 

τής Δημοκρατίας ό πρόεδρος τής 'Ενώσεως, Κ. Τσα

τσαρώνης, θά ύπογραμμίσει τή συμβολή του Κ. Κα

ραμανλή, μέ ένέργειες του όποίου έξασφαλίστηκε τό 
κτίριο. 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας είπε: 

«Κύριε πρόεδρε, 

»Σάς εvχαριστώ, διότι μου δίνετε σήμερα τήν εvκαιρία 

νά εγκαινιάσω τό λαμπρό αvτό εντευκτήριο καί τή φωτο

γραφική έκθεση. 

»Σίiς εvχαριστώ προπαντός διότι μέ τήν πρόσκλησή 

σας μου δώσατε τήν ευκαιρία νά επικοινωνήσω άπόψε μέ 

τούς εκπροσώπους του ξένου Τύπου. Παρακαλώ νά βεβαι

ωθείτε δτι, άν &βοήθησα τό σωματείο σας, τήν 'Ένωσή 

σας, νά άποκτήσει τή στέγη αvτή, τό έκανα διότι εκτιμώ 

lδιαίτερα τήνάποστολή σας. Μιά άποστολή ή δποία συνί

σταται στήν ενημέρωση τής διεθνους κοινής γνώμης γιά 

δ, τι συμβαίνει στή χώρα μας. 

ι>Μέ τίς άνταποκρίσεις σας δίνετε τήν εlκόνα τής iθνι

κής ζωής τής 'Ελλάδος σέ δλες της τίς εκδηλώσεις: τήν 
πολιτική, τήν πολιτιστική, τήν οlκονομική, τήν κοινωνι

κή. Καί μέ τά μάτια τά δικά σας βλέπει δ έξω κόσμος τήν 

χώρα μας καί τό λαό της. 

ι>Καί αvτό προσδίδει lδιαίτερη σημασία στήν άποστο

λή σας, λαμβανομένου ύπ' όψινδτι ή διεθνής κοινή γνώμη 

μπορεί νά επηρεάσει θετικά ή άρνητικά τήν έξέλιξη τών 

πραγμάτων τής χώρας μας. 

ι> Πρέπει νά πώ δτι τήν άποστολή αvτή τήν εκπληρώνε

τε μέ αίσθημα εvθύνης καί άντικειμενικότητας- άν εξαιρέ

σω βέβαια δρισμένες περιπτώσεις, iλάχιστες, πού μπορεί ή 

συμπεριφορά ή δική μας να δδηγήσει σέ εσφαλμένες εκτι

μήσεις. Πάντως, εlμαι βέβαιος δτι καί στό μέλλον θά συ

νεχίσετε νά βοηθίiτε τόν τόπο μας, δπως τό κάνατε καί στό 

παρελθόν, άπηλλαγμένοι άπό τίς δικές μας προκαταλή

ψεις». 

8 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1982 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας εχει συνάντηση 

καί συνομιλία μέ τόν πρόεδρο τής Βουλής, Ι. 'Αλευ

ρa, ό όποίος τή μεθεπομένη θά αναχωρήσει γιά έπί

σημη έπίσκεψη στό Παρίσι. 'Όπως εγινε γνωστό, ό 

πρόεδρος τής Βουλής μετέφερε θερμό μήνυμα του Κ. 

Καραμανλή πρός τό Γάλλο πρόεδρο, Φρ. Μιττερράν. 

Τήν ϊδια ήμέρα, ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας 

aπευθύνει μήνυμα πρός τό Α' Πανελλήνιο Συνέδριο 

Καθηγητών' Ανωτάτων 'Εκπαιδευτικών 'Ιδρυμάτων: 

«Αυπουμαι, γιατί λόγω κωλύματος δέν ήμπορώ νά άντα

ποκριθώ στήν πρόσκλησή σας καί νά κηρύξω τήν έναρξη 
του Συνεδρίου σας. 

ι>Σίiς συγχαίρω, πάντως, γιά τήν πρωτοβουλία σας κι 

εvχομαι τά συμπεράσματά σας νά συμβάλουν στήν ορθή 

άντιμετώπιση τών κρισίμων προβλημάτων πού άντιμετω

πίζει ή Ά νώτατη Παιδεία στή χώρα μας. 

ι>' Η πείρα σας άλλά καί ή ύπεύθυνη θέση πού κατέχετε, 

άποτελουν έγγύηση δτι θά διατυπώσετε μέ θάρρος καί επι

στημονική άντικειμενικότητα τίς άπόψεις σας iπί τών θε

μάτων πού θά άπασχολήσουν τό Συνέδριό σαςι>. 

Κύριο aντικείμενο του Συνεδρίου ήταν oi προτει
νόμενες ό.πό τήν Κυβέρνηση θεσμικές ό.λλαγές στά 

ΑΕΙ. 

11 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1982 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας συναντaται μέ τόν 

'Αμερικανό πρέσβη, Μ. Στέρνς: 

«'Ο κύριος πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας δέχθηκε σήμε

ρα τόν 'Αμερικανό πρέσβη κύριο Στέρνς. 'Εν οψει τfjς 

προσεχοuς επισκέψεως τοu κυρίου Χαίηγκ στήν 'Αθήνα, ό 

κύριος Στέρνς, αναφερόμενος στήν σημερινή κατάσταση 
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των έλληνοαμερικανικων σχέσεων, είπε δτι ή Ούάσιγκτων 

πιστεύει δτι ή Κυβέρνηση Παπανδρέου άντιμετωπίζει μέ 

ρεαλισμό τίς σχέσεις τής 'Ελλάδος μέ τήν 'Αμερική καί 

εχει, κατά συνέπεια, μιά σχετική αισιοδοξία δτι τά προβλή

ματα των δύο χωρων θά ρυθμισθοϋν τελικά κατά τρόπο 

ίκανοποιητικό καί γιά τίς δύο πλευρές. 

»Ειδικότερα , ώς πρός τήν επίσκεψη Χαίηγκ, ό κύριος 
Στέρνς τήν χαρακτήρισε χρήσιμη γιατί, δπως είπε, πιστεύ

ει δτι θά συμβάλει στήν διευκρίνηση των εκατέρωθεν άπό

ψεων καί στήν άποκατάσταση μεγαλύτερης εμπιστοσύνης 

μεταξύ των δύο Κυβερνήσεων. 

»'Ο κύριος πρόεδρος εξέφρασε τήν ίκανοποίησή του 

γιά τά άνωτέρω καί άνέλυσε, στή συνέχεια, τό πλέwα των 
έλληνοαμερικανικων σχέσεων. 'Ο κύριος πρόεδρος τόνισε 

ιδιαίτερα δτι δέν ύπάρχουν ούσιαστικά διμερή προβλήμα

τα μεταξύ 'Ελλάδος καί 'Αμερικής καί δτι οί σχέσεις των 

δύο χωρων θά ήταν σήμερα aριστες έάν δέν παρενεβάλλετο 
σ' αύτές ό τουρκικός παράγων. Ή 'Ελλάς αισθάνεται δτι 

άπειλείται άπό τήν Τουρκία. Είναι, έπομένως, γι' αύτήν 

ζωτικό τό θέμα τής παροχής εγγυήσεως, εϊτε άπό τό ΝΑΤΟ, 

εϊτε άπό τήν 'Αμερική, γιά τήν εθνική της άσφάλεια . Καί 

ή 'Ελλάς θά άπεδέχετο διατύπωση τέτοια πού νά καλύπτει 

καί τήν 'Ελλάδα καί τήν Τουρκία rοστε νά μή θίγεται ή 

Τουρκία. Τό γεγονός δτι ή Τουρκία δέν άποδέχεται οuτε 

αύτό , σημαίνει δτι εχει δόλο. 'Εάν ή 'Αμερική παράσχει 

αύτή τήν εγγύηση, δλα τά aλλα προβλήματα θά βροϋν εu

κολα τήν λύση τους. Δεδομένου δέ δτι τό θέμα είναι περισ

σότερο ψυχολογικό παρά ούσιαστικό, δέν θά επρεπε νά 

ύπάρχουν δυσκολίες άπό άμερικανικής πλευρίiς. 
»'Από τήν άπάντηση τοϋ κυρίου Στέρνς, προέκυψε σα

φως δτι οί 'Αμερικανοί δέν είναι πρόθυμοι νά παράσχουν 

μιά τέτοια εγγύηση, δσο διαρκεί ή ενταση στίς έλληνα

τουρκικές σχέσεις. 'Ο κύριος Στέρνς συνέστησε τήν εναρ

ξη έλληνοτουρκικοϋ διαλόγου, άφήνοντας νά εννοηθεί δτι 
μετά άπό αύτό, αν δχι μετά τήν ρύθμιση των έλληνοτουρ

κικων προβλημάτων, θά μποροϋσε νά παρασχεθεί ή άμερι

κανική εγγύηση. 

»'Ο κύριος πρόεδρος παρατήρησε δτι τότε θά ήταν πιά 

περιττή ή εγγύηση αύτή. 

» ' Ο κύριος Στέρνς είπε, επίσης, δτι ή 'Αμερική δυσχε

ραίνεται νά εγγυηθεί οϋτως η aλλως δλα τά έλληνικά σύ

νορα, λόγω τοϋ προβλήματος τοϋ εναερίου χώρου - πρό

βλημα τό όποίο δέν ύπάρχει βέβαια γιά τά χερσαία σύνορα 

τής ' Ελλάδος. 

)) 'ο κύριος πρόεδρος παρατήρησε δτι, πέραν των στρα
τηγικων ύπολογισμων, ό κύριος Παπανδρέου εχει πολιτι

κή άνάγκη αύτής τής εγγυήσεως, η κάποιας aλλης παρα

χωρήσεως, γιά νά δικαιολογήσει τήν παρέκκλισή του άπό 

τίς προεκλογικές θέσεις του καί συνέστησε στόν 'Αμερι

κανό πρέσβη νά δείξει ή Ούάσιγκτων κατανόηση στήν 

πλευρά αύτή τοϋ προβλήματος, γιά νά μπορέσει ετσι ή 

'Ελλάς νά παραμείνει στό ΝΑΤΟ. 

»'Ο κύριος Στέρνς άπάντησε δτι είναι ενήμερος αύτή ς 

τής πτυχής τοϋ προβλήματος. 

»'Επειδή ό κύριος Στέρνς εξέφρασε άμφιβολίες κατά 

πόσο θά καταστεί δυνατή μιά συνάντηση τοϋ κυρίου Πα

πανδρέου μέ τόν πρόεδρο Ρήγκαν στήν Βόννη τόν προσε

χή 'Ιούνιο, ό κύριος πρόεδρος ύπέδειξε στόν κύριο Στέρνς 

τήν άναγκαιότητα τής πραγματοποιήσεως τής συναντήσε-

ως αύτfjς καί τόνισε τίς δυσάρεστες πολιτικές επιπτώσεις 

πού θά ύπάρξουν στήν 'Ελλάδα έάν τοϋτο δέν συμβεί. 

»τέλος, ό κύριος πρόεδρος "τόνισε επανειλημμένα στόν 

'Αμερικανό πρέσβη δτι είναι άπαραίτητο, γιά πολλούς λό

γους, νά προχωρήσει μέ ταχύ" ρυθμό ή διαδικασία τής επιλύ
σεως των εκκρεμων προβλημάτων τής 'Ελλάδος μέ τίς 

'Ηνωμένες Πολιτείες καί μέ τό ΝΑΤ0»55 • 

14 ΜΑ· Ι ·ΟΥ 1982 

'Ενόψει τfjς έπισκέψεως του 'Αμερικανοu ύπουρ

γοu 'Εξωτερικών στήν 'Αθήνα, ό πρόεδρος τfjς Δη

μοκρατίας συναντaται καί εχει συνεργασία μέ τόν 

πρωθυπουργό. 

15 ΜΑ· Ι ·ΟΥ 1982 

'Ο Κ. Καραμανλfjς δέχεται τόν ύπουργό 'Εξωτε

ρικών τών ΗΠΑ, Α. Χαίηγκ, ό όποίος είχε φτάσει τό 

ϊδιο πρωί στήν 'Αθήνα, προερχόμενος άπό τήν "Α γ

κυρα. Σύμφωνα μέ ανακοίνωση τfjς Προεδρίας τfjς 

Δημοκρατίας, σέ μακρά καί εγκάρδια συνομιλία 

εξετάστηκαν, μεταξύ a.λλων, θέματα έλληνικου εν
διαφέροντος, γιά τά όποία ό Α. Χαίηγκ επέδειξε «εlλι

κρινfj κατανόηση». 

Είχαν προηγηθεί πολύωρες συνομιλίες μεταξύ 

του πρωθυπουργοu καί του 'Αμερικανου ύπουργου. 

'Όπως δήλωσε ό Α. Παπανδρέου, τέθηκαν, σέ κλίμα 

είλικρίνειας καί ευθύτητας, δλα τά προβλήματα πού 

&φορουσαν τίς ελληνοτουρκικές σχέσεις, τίς σχέ

σεις 'Ελλάδος- ΝΑΤΟ, καθώς καί τό Κυπριακό, καί 

ό Α. Χαίηγκ επέδειξε θετικό πνεuμα. 'Η συνάντηση, 

συνέχισε ό 'Έλληνας πρωθυπουργός, &ποσκοπουσε 

νά διαμορφώσει τά πλαίσια γιά περαιτέρω διάλογο, 

πού θά όδηγήσει σέ λύση πού εγγυaται τήν εδαφική 

ακεραιότητα τfjς 'Ελλάδος. 

'Εξάλλου, μέ τήν ευκαιρία τfjς επισκέψεως Χαί

ηγκ, ό πρόεδρος τών ΗΠΑ, Ρ. Ρfjγκαν, aπέστειλε 

πρός τόν Κ. Καραμανλfj τό ακόλουθο μήνυμα: 

«'Αγαπητέ κ. πρόεδρε, 

))Χαίρομαι γιατί ή επίσκεψη τοϋ ύπουργοϋ Χαίηγκ 

στήν 'Αθήνα μοϋ δίνει τήν εύκαιρία νά εκφράσω τό σεβα

σμό καί τό θαυμασμό μου γιά τήν εμπνευσμένη ήγε σία πού 

προσφέρατε στή δημοκρατική διακυβέρνηση τής 'Ελλά

δος. 

)) Ή σχέση μεταξύ 'Ελλάδος καί 'Ηνωμένων Πολιτε.ι
ων είναι μοναδική· οί χωρες μας καί οί λα9ί μας συνδέον

ται μέ δεσμούς κοινής ίστορίας καί κοινων άξιων. 'Αποτε
λεί άμετακίνητη πολιτική τής Κυβερνήσεώς μου νά εργα

στοϋμε μαζί μέ τήν 'Ελλάδα πρός τό κοινό συμφέρον των 

δύο χωρων. Αύτό τό μήνυμα ζήτησα άπό τό ύπουργό Χαί
ηγκ νά διαβιβάσει στόν πρωθυπουργό Παπανδρέου. 

))Παρακαλω δεχθείτε τίς προσωπικές μου εύχές, καθώς 

άντιμετωπίζετε τούς στόχους τοϋ μέλλοντορ)56 . 

'Ο Α. Χαίηγκ, &πό τήν πλευρά του, άναφέρθηκε 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



192 ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 

μέ iδιαίτερο σεβασμό στό πρόσωπο του Κ. Καρα

μανλή, τόσο κατά τήν aφιξή του στήν έλληνική 

πρωτεύουσα δσο καί κατά τή συνέντευξη πού παρα
χώρησε μετά τό πέρας τών συνομιλιών. Κατά τήν 

aφιξή του, συγκεκριμένα, καί άφοu τόνισε δτι προσέ

βλεπε μέ μεγάλο ένδιαφέρον στίς έπαφές του μέ τήν 

έλληνική Κυβέρνηση, άνέφερε: 

«'Επίσης θά έπισκεφθώ καί θά ύποβάλω τά σέβη μου 

στόν πρόεδρο Κωνσταντίνο Καραμανλfj, ι'iνδρα πού γνωρί

ζω άπό πολλά χρόνια, ι'iνδρα πού ύπfjρξε ή πηγή καί ή 

δύναμη γιά τή δημοκρατία στήν 'Ελλάδα καί στή Δυτική 

Ευρώπη». 

Κατά τή συνέντευξή του, τόνισε άκόμη: 

«'Αποτελεί γιά μένα εiδικό προνόμιο ή ώραία συνομι

λία μου μέ τόν πρόεδρο τfjς Δημοκρατίας Κ. Καραμανλfj, 

τόν όποίο γνωρίζω άπό πολλά χρόνια καί πού τείνει νά 

καταστεί ό Νέστορας της πολιτικfjς στήν Ευρώπη, τόσο 

λόγω τfjς μεγάλης έμπειρίας του δσο καί γιά τήν άφοσίωσή 

του στίς δημοκρατικές άξίες του Δυτικου Κόσμου καί τή 

συμβολή του στήν έδραίωσή τους γιά πολλά χρόνια». 

18-20 ΜΑ· Ι ·ΟΥ 1982 

'Ο γενικός κυβερνήτης του Καναδά, Ε. Σράυερ, 

συνοδευόμενος άπό τόν ύπουργό 'Εξωτερικών, Π. 

ντέ Μπανέ, πραγματοποεί έπίσημη έπίσκεψη στήν 

'Ελλάδα. Τόν ύποδέχτηκαν, στό άεροδρόμιο του 

'Ελληνικοί), ό Κ. Καραμανλής, ό πρωθυπουργός, ό 

προέδρος τής Βουλής καί μέλη τής Κυβερνήσεως. 

'Ο γενικός κυβερνήτης του Καναδά κατέθεσε στέ

φανο στό Μνημείο του 'Αγνώστου Στρατιώτη καί 

εγινε δεκτός στό Προεδρικό Μέγαρο άπό τόν Κ. Κα

ραμανλή, στόν όποίο καί μετέφερε τό άκόλουθο μή

νυμα του Καναδοu πρωθυπουργοί), Π. Τρυντώ: 

«Δράττομαι τfjς ευκαιρίας τfjς έπισκέψεως του γενικοu 

κυβερνήτη στή χώρα σας γιά νά σίiς μεταφέρω τά φιλικά 

μου αισθήματα καί τούς πιό έγκάρδιους χαιρετισμούς μου . 

)) . ο γενικός κυβερνήτης θά σaς έπαναλάβει τήν πρό
σκληση νά έπισκεφθείτε τόν Καναδά, τήν όποία ijδη ε{χα 
τήν ευκαιρία τόσες φορές νά σaς άπευθύνω. Θά ijθελα νά 

πιστέψετε δτι θά είμαστε πολύ ευτυχείς νά σaς ύποδεχθου

με στόν Καναδά, δποτε μπορείτε, καί θά μου ε{ναι πολύ 

ευχάριστο νά εχω τήν ευκαιρία νά σaς ξαναδώ». 

Τό μεσημέρι, ό Κ. Καραμανλής παρέθεσε πρό

γευμα πρός τιμή του Ε. Σράυερ, τόν όποίο καί προ

σφώνησε: 

«Κύριε γενικέ διοικητά, 

»Σfiς ύποδεχόμεθα στήν 'Ελλάδα μέ Ιδιαίτερη χαρά καί 

ι'κανοποίηση. Σfiς ύποδεχόμεθα σάν τόν ύψηλό έκπρόσωπο 

μιfiς φίλης χώρας, γιά τήν όποία οι' "Ελληνες τρέφουν άγά

πη καί θαυμασμό. 

»Είναι γνωστό δτι οί δύο χώρες μας συνδέονται μέ πα

λαιά καί άδιατάρακτη φιλία. ~Εχουμε κοινές πολΊτιστικές 

ρίζες. Πιστεύουμε στίς ίδιες πνευματικές καί ι]θικές άξίες. 
Βρεθήκαμε, κατά τή διάρκεια τών δύο παγκοσμίων πολέ

μων, στά ίδια χαρακώματα, ύπερασπιζόμενοι τίς άρχές τής 
έλευθερίας καί τής δημοκρατίας. Καί, γιά νά προστατεύ

σουμε τίς άρχές αvτές καί στό μέλλον, ένταχθήκαμε στήν 

ίδια συμμαχία. 

»Στούς παραδοσιακούς αvτούς δεσμούς iδιαίτερη θέση 

κατέχει, βέβαια, ή παρουσία στή χώρα σας μιfiς μεγάλης 

έλληνικής κοινότητας. Μιfiς κοινότητας πού εvημερεί καί 

προοδεύει, χάρις στίς δυνατότητες πού τής προσφέρει ή 

φιλόξενη καί φιλελεύθερη χώρα σας. 

»Κύριε γενικέ δΙοικητά, 

» 'Η στενή φιλία πού συνδέει τούς δύο λαούς μας προσ

λαμβάνει Ιδιαίτερη σημασία σήμερα, πού ή διεθνής κατά-

σταση έξελίσσεται κατά τρόπο πού νά δικαιολογεί ζωηρές 

άνησυχίες γιά τό μέλλον. Καί αvτό, γιατί οί άρχές πού 
καθιερώσαμε μεταπολεμικά γιά τήν εΙρηνική συμβίωση 

τών λαών καί στίς όποίες συνεχώς διακηρύσσουμε τήν πί

στη μας, παραβιάζονται καθημερινά καί σέ δλες σχεδόν τίς 
ι]πείρους. Πόλεμοι τοπικοί, έμφύλιοι πόλεμοι καί παντός 

είδους βία καί αvθαιρεσία συνταράσσουν σήμερα τόν κό

σμο καί άπειλουν τή διεθνή εiρήνη. 

»Θά μπορουσα νά άναφέρω πολλά παραδείγματα. Τά 

πιό χαρακτηριστικά δμως εlναι αvτά πού συμβαίνουν στήν 

περιοχή πού έκτεiνεται άπό τήν 'Ανατολική Μεσόγειο μέ

χρι καί τήν ΚεντρικΊj 'Ασία, καί πού τόν τελευταίο καιρό 

παρουσιάζουν έξαρση έπικίνδυνη. Τό Μεσανατολικό πα

ραμένει έκκρεμμές καί μέ τίς πολιτικές καί οΙκονομικές 

προεκτάσεις πού παίρνει, γίνε'ται κάθε μέρα καί πιό έπικίν

δυνο γιά τήν εΙρήνη του κόσμου. Ή σύγκρουση μετάξύ 

του 'Ιράκ καί του 'Ιράν, άν δέν τερματισθεί έγκαιρα, μπο

ρεί νά διευρυνθεί καί νά πάρει καί αvτή διαστάσεις έπικί ν

δυνες γιά τή διεθνή εΙρήνη. Τό ίδιο θά μπορουσε νά λεχθεί 

γιά τό 'Αφγανικό καί τό Πολωνικό, πού τραυμάτισαν βαρύ

τατα τή διεθνή ϋφεση καί κατέστησαν καί αvτά χρόνιες 

έστίες άναταραχής στόν κόσμο. v Αφησα τελευταίο τό Κυ

πριακό, καί διότι μfiς συγκινεί Ιδιαίτερα έμfiς τούς 'Έλλη

νες, άλλά καί διότι ήθελα νά τονίσω τό γεγονός δτι άποτε

λεί ντροπή γιά τόν δημοκρατικό κόσμο, στούς κόλπους 

του όποίου δημιουργήθηκε καί συνεχίζεται αvτή ή τραγω

δία. 

»Καί σάν νά μήν έφθαναν δλα αvτά, έχομε τελευταία 

καί τήν άγγλοαργεντιvή διένεξη πού, άν δέν διευθετηθεί 

άμέσως, θά μεταβληθεί καί αvτή σέ χρόνια διεθνή πληγή. 

»Κύριε γενικέ διοικητά, 

»Εlναι φανερό δτΊ ή άνθρωπότης άντιμετωπίζει σήμερα 

μία έντονη καί πολύμορφη κρίση, πού μfiς ύποχρεώνει νά 

έντείνουμε καί νά συντονίσουμε τίς προσπάθειές μας γιά 

νά προστατεύσουμε τήν εlρήνη. 

»Γιά νά έπιτύχουμε δμως στίς προσπάθειες αvτές, θά 

πρέπει νά άναζητήσουμε μέ εiλικρίνεια τά αίτια πού προ

καλουν τήν κρίση αvτή καί νά προσδιορίσουμε μέ θάρρος 

τά μέσα τής θεραπείας της. 

»Κατά τή γνώμη μου, πέρα άπό τήν άλαζονεία καί τήν 

πλεονεξία, πού προκαλουν συνήθως τίς διεθνείς διενέξεις, 
ή γενικώτερη κρίση τής έποχής μας όφείλεται στήν άμοι

βαία δυσπιστία πού έπικρατεί στή διεθνή ζωή. Μιά δυσπι

στία πού τροφοδοτεί τόν άνταγωνισμό τών έξοπλισμών καί 

θέτει σέ κίνδυνο τή διεθνή εΙρήνη. 
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Συνάντηση μέ τόν 'Αμερικανό ύπουρyό Έξωτερικών. 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



194 ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 

))Πολλά εlναι βέβαια τά προβλήματα πού aπασχολούν 

σήμερα τή διεθνή κοινωνία. Τό σοβαρώτατο όμως καί τό 

πιό έπείγον εlναι τό θέμα τών εξοπλισμών. Γιατί aφoρii 
στήν εiρήνη καί έπηρεάζει άμεσα ή έμμεσα καί όλα τά 

άλλα. Παρά ταvτα, τό κρίσιμο αύτό θέμα τό aντιμετωπί

ζουμε κατά τρόπο πού νά επιβεβαιώνει τόν παραλογισμό 

καί τήν ύποκρισία πού κυριαρχούν στήν έποχή μας. 

)) "Ολοι γνωρίζουμε ότι, μέ τόν περιορισμό τών έξοπλι
σμών μπορούμε νά λύσουμε τά δύο μεγαλύτερα προβλήμα

τα πού, έπί αiώνες, aπασχολούν τόν άνθρωπο. Τήν έδραίω

ση, δηλαδή, τής εiρήνης καί τή θεραπεία τής aνθρώπινης 

aθλιότητας. 

)) 'Όλοι γνωρίζουμε ότι, γιά νά aνακόψουμε τόν aντα
γωνισμό τών έξοπλισμών πρέπει νά aποκαταστήσουμε τήν 

aμοιβαία έμπιστοσύνη· ότι, γιά νά aποκαταστήσουμε τήν 

aμοιβαία έμπιστοσύνη, πρέπει νά ενισχύσουμε τόν παρά

γοντα τής aσφάλειας. Καί ότι, γιά νά ένισχύσουμε τόν πα

ράγοντα τής aσφάλειας, χρειάζεται νά aποδεχθούμε τήν 

έλεγχόμενη iσορροπία δυνάμεων, στό κατώτερο δυνατό 

έπίπεδο. 'Εκείνοι πού aρνούνται τή διαδικασία αύτή -
καί τήν aρνούνται βέβαια έκείνοι πού έχουν ύπεροχή -
ύποκρίνονται ότι διακηρύσσουν τήν πίστη τους στήν εiρή

νη. Ή ύπαρξις, έξάλλου, τών δύο συνασπισμών όχι μόνο 

δέν aποτελεί έμπόδιο στή διαδικασία αύτή, αλλά ή μπορεί 

νά aποτελέσει τή μόνη έγγύηση γιά τήν έφαρμογή της, έφ' 

όσον παραμένει aνήμπορος δ 'Οργανισμός τών 'Ηνωμέ

νων 'Εθνών. 

))Εlναι γνωστό ότι, τό μέγα αύτό πρόβλημα τών έξοπλι

σμών τό συζητούμε κάθε μέρα καί σέ όλους τούς διεθνείς 

όργανισμούς. Καί τό συζητούμε κατά τρόπο πού κινδυνεύ

ουμε νά γελοιοποιηθούμε, aφοί) οι' συζητήσεις μας aποβαί

νουν άκαρπες. 'Αποβαίνουν δέ άκαρπες γιατί, στήν aμοι

βαία δυσπιστία πού aνέφερα προστίθεται ή έλλειψις καλής 

πίστεως καί θάρρους. Γιά νά έκτιμηθοvν οι' aλήθειες αύτές, 
θά πρέπει νά uπομνησθεί, ότι ή πρώτη διάσκεψις γιά τόν 

περιορισμό τών έξοπλισμών έγινε στή Χάγη, τό 1899. 
ΗΕκτοτε, έγιναν καί γίνονται aλλεπάλληλες διεθνείς δια

σκέψεις, πού περιορίζονται όμως σέ διαπιστώσεις πού κα

ταλήγουν στή διατύπωση εύχών. 

))Εlναι καιρός όμως νά τερμαστισθεί ή φάσις τών δια

πιστώσεων καί νά μποvμε στή φάση τών aποφάσεων. Γιατί 

τό ένδεχόμενο ένός πυρηνικοί) πολέμου δέν μiiς προσφέρει 

πλέον τήν πολυτέλεια τών aτερμόνων συζητήσεων έπί ένός 

θέματος, έπί του δ ποίου όλοι κατ' aρχήν συμφωνούμε καί 

τό δποίο aνταποκρίνεται στίς έπιθυμίες όλων τών λαών. 

))Πιστεύω, κύριε γενικέ διοικητά, ότι ή σημερινή έπί

σκεψή σας στή χώρα μου, πού εlναι ή πρώτη σέ έπίπεδο aρ

χηγού Κράτους, θά aποτελέσει σταθμό στή φιλία τών δύο 

λαών μας καί θά δώσει νέα ώθηση στή συνεργασία τους. 

))Καί μέ τίς σκέψεις αύτές, προπίνω ύπέρ τής εύημερίας 

του φίλου καναδικοί) λαοv, ύπέρ τής βασιλίσσης του Κα

ναδii καί ύπέρ τής ύγείας καί εύτυχίας ύμών καί τής κυρίας 

Σράυερ)λ 

'Απαντώντας ό Ε. Σράυερ, άναφέρθηκε στούς 

παραδοσιακούς δεσμούς φιλίας τ&ν δύο χωρ&ν, πού 

συσφίγγει ή έλληνική όμογένεια στόν Καναδα, έν& 

ύπογράμμισε τό γεγονός δτι ή έπίσκεψή του είναι ή 

πρώτη Καναδου γενικου κυβερνήτη στήν 'Ελλάδα. 

Τήν έπομένη, ό Ε. Σράυερ κατέθεσε στέφανο στό 

πολεμικό νεκροταφείο τfjς Κοινοπολιτείας, καί έπι

σκέφθηκε τήν 'Ακρόπολη καί τό Δημαρχείο 'Αθη

ν&ν, δπου ό δήμαρχος, Δ. Μπέης, του έπέδωσε τό 

χρυσό μετάλλιο τfjς πόλεως. Τό μεσημέρι, ό γενικός 

κυβερνήτης συναντήθηκε μέ τόν πρωθυπουργό, Α. 

Παπανδρέου, ό όποίος άργότερα παρέθεσε πρόγευμα 

πρός τιμή του . Τό άπόγευμα εδωσε δεξίωση γιά τά 
μέλη της καναδικής παροικίας, έν& τό βράδυ παρέ

θεσε δείπνο πρός τιμή του Κ. Καραμανλή. 

Μετά τό πέρας τfjς έπισκέψεώς του, ό Ε. Σράυερ 

άπέστειλε στόν 'Έλληνα πρόεδρο τό άκόλουθο τη

λεγράφημα: 

«Κύριε πρόεδρε, 

»Καθώς φεύγομε άπό τήν ώραία σας χώρα, ή σύζυγός 

μου, έγώ καί οί κόρες μας, έπιθυμουμε νά γνωρίζετε πόσο 

έκτιμήσαμε τήν εύγένειά σας κατά τή διάρκεια τής παρα

μονής μας. Πρός σaς καί τόν έλληνικό λαό έκφράζομε 

έγκάρδιες εύχαριστίες γιά τήν θερμή καί φιλική ύποδοχή, 

τής όποίας έτύχαμε. 'Ελπίζω εiλικρινά δτι θά εχομε σύν

τομα τήν μεγάλη ίκανοποίηση νά σaς δεχθουμε στόν Κα

ναδά». 

20 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1982 

'Ο πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας εχει συνάντηση 

καί συνομιλία μέ τόν άρχηγό τfjς άξιωματικfjς άντι
πολιτεύσεως, Ε. 'Αβέρωφ -Τοσίτσα. 

Τό άπόγευμα ό Κ. Καραμανλής θά δεχτεί τόν πρό

εδρο τfiς 'Επιτροπής τ&ν Εύρωπαϊκ&ν Κοινοτήτων, 

Γκ. Τόρν, μέ τόν όποίο είχε μακρά συνομιλία γιά τήν 

πορεία της Εύρωπαϊκfjς Κοινότητας καί, ίδιαίτερα, 

γιά θέματα πού άφορουν τήν 'Ελλάδα. 

22 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1982 

'Ο Κ. Καραμανλής συναντtiται μέ τόν πρωθυ

πουργό τfjς Γαλλίας, Π. Μωρουά, ό όποίος βρίσκε

ται στήν 'Ελλάδα, γιά νά συμμετάσχει στό συνέδριο 

«Ή Μεσόγειος του Πάντα καί του Σήμερα». 

Μετά τή συνομιλία του μέ τόν άρχηγό του έλλη

νικου Κράτους, ό Π. Μωρουά δήλωσε: 

«Καλύψαμε δλα τά θέματα. Μιλήσαμε πρωτ' άπ' δλα 

γιά τή δημοκρατία. Γιά τό δημοκρατικό πείραμα έδω στήν 

'Ελλάδα καί γι' αύτό πού συνεχίζεται στήν Γαλλία. 'Εξέ

θεσα στόν πρόεδρο τά δεδομένα τής άλλαγής, τής νέας μας 

πολιτικής, αύτής πού ανακοινώθηκε άπό τόν πρόεδρο 

Φρανσουά Μιττεράν καί τήν όποία μου άνέθεσε νά έφαρμό

σω. Στή συνέχεια, αναφερθήκαμε στά διεθνή θέματα καί 

iδιαίτερα σ' αύτό τής οικοδόμησης τής ,Εύρώπης. 

»'Ήξερα δτι ό πρόεδρός σας εΙναι ενας πεπεισμένος 

Εύρωπαίος καί μου δόθηκε ή εύκαιρία νά διαπιστώσω τήν 
σταθερότητα των πεποιθήσεών του καί τήν δύναμη των 

iδεων του σ' δ,τι αφορa τήν Εύρώπη, τήν Εύρώπη πού 

γνωρίζει δυσκολίες, αλλά πρέπει νά τίς ξεπεράσει. 

»'Έπειτα μιλήσαμε γιά θέματα πού άφορουν άμεσα τήν 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



ΣΥΝΆΝΤΗΣΗ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ -ΜΟΛ ΥΒΙΑΤΗ 195 

'Ελλάδα, ιδιαί1:ερα τό πρόβλημα τής Κύπρου καί δλα έκεί

να τά προβλήματα, πού γνωρίζετε καλύτερα aπό μένα. 

»Ήταν μιά εύκαιρία γιά εύρε ία aνταλλαγή aπόψεων 

καί όφείλω νά σί.iς πω δτι εγινε σέ εύχάριστη, πολύ έγκάρ
δια καί φιλική aτμόσφαιρα». 

27 ΜΑ·Ι-ΟΥ 1982 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας δέχτηκε τόν πρώ

ην άντιπροέδρο τών ΗΠΑ, Ου. Μονταίηλ, όποίος 

επισκέφθηκε &ν επίσημα τήν 'Ελλάδα. 

31 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1982 

'Ο γενικός γραμματέας τής Προεδρίας τής Δη

μοκρατίας, πρέσβης Π. Μολυβιάτης, συναντaται μέ 

τόν πρωθυπουργό, Α. Παπανδρέου. 

τίς προηγούμενες ημέρες είχε σημειωθεί οξυνση 

στίς έλληνοτουρκικές σχέσεις, μετά άπό επίσκεψη 

του Τούρκου πρωθυπουργου στά κατεχόμενα τής Κύ

πρου, τίς παραβιάσεις άπό τήν τουρκική άεροπορία 

του έλληνικου εναέριου χώρου άλλά καί τίς δηλώ

σεις του τουρκικου ύπουργείου 'Εξωτερικών δτι η 
'Άγκυρα «ούδέποτε άναγνώρισε» ώς έλληνικό εναέ

ριο χώρο τήν περιοχή πέραν τών εξι μιλίων. 'Από 

τήν πλευρά του, ό Α. Παπανδρέου, μέ δηλώσεις του 

άπό τό Βελιγράδι, κατέστησε τίς ΗΠΑ ύπεύθυνες νά 

επιβάλουν στην Τουρκία νομιμόφρονα διεθνή συμ
περιφορά, σημείωσε δτι σέ άντίθετη περίπτωση η 

'Ελλάδα δέν θά μετείχε σέ άσκήσεις τής Συμμαχίας 

καί εκαμε λόγο γιά ενδεχόμενη επέκταση του εθνι

κου εναερίου χώρου στά 12 μίλια. 
Τό σχετικό σημείωμα του Π. Μολυβιάτη: 

«Κατόπιν έντολής του κυρίου προέδρου τής Δημοκρα

τίας, ιiνησυχοuντος γιά τήν γενική κατάσταση τής χώρας, 

έπισκέφθηκα σήμερα τό πρωί στό Καστρί τόν κύριο πρω

θυπουργό καί του μετέφερα τά έξης έκ μέρους του κυρίου 

προέδρου: 

)) 'ο κύριος πρόεδρος εχει τήν έντύπωση δτι τό πολιτι
κό κλίμα του τόπου χειροτερεύει. Λόγω δρισμένων ύπερ

βολων του κόμματος του ΠΑΣΟΚ, δημιουργοuνται πικρίες 

πού μπορεί νά έξελιχθουν σέ πάθη καί νά διαταραχθεί ετσι 
τό ήπιο κλίμα πού χρειάζεται δ τόπος καί η Κυβέρνηση. 

>>'Ο κύριος Παπανδρέου συμφώνησε μέ τήν διαπίστω
ση αύτή, ιiλλά τήν aπέδωσε, κυρίως, στήν στάση του ΚΚΕ. 

ΕΙπε δτι ύπάρχει πλέον aνοικτή αναμέτρηση Κυβερνήσε

ως - Κομμουνιστικοί) κόμματος, πού έκδηλώνεται, κυρίως, 
στόν συνδικαλιστικό τομέα. 'Εξέφρασε μάλιστα τήν aνη
συχία του, μήπως η αναμέτρηση αύτή ανατρέψει τήν εισο

δηματική πολιτική τής Κυβερνήσεως, δπότε θά εfναι ιiδύ
νατο νά συγκρατηθεί δ πληθωρισμός. 

>>'Εν συνεχεία, μετέφερα στόν κύριο πρωθυπουργό τήν 

aνησυχία του κυρίου προέδρου γιά δρισμένα &δόκιμα' μέ
τρα τής Κυβερνήσεως, πού ιiφορουν τήν διοίκηση, τόν 

συνδικαλισμό, κ.λ.π., μέ τήν παρατήρηση του κυρίου πρό

εδρου δτι στή δημοκρατία δέν μποροuν νά γίνουν ακινδύ
νως γιά τό πολίτευμα έπαναστατικές μεταρρυθμίσεις. Εiδι-

κότερα, δ κύριος πρόεδρος ήθελε νά έπιστήσει τήν προ

σοχή του Κ:υρίου πρωθυπουργοί) στά νομοσχέδια πού εχουν 

κατατεθεί στή Βουλή καί ιδίως, τόν νόμο-πλαίσιο καί τό 

συνδικαλιστικό. Έκτός του δτι περιέχουν καί τά δύο 

aντισυνταγματικές διατάξεις, αν ψηφισθουν δπως εχουν, 
θά δημιουργήσουν καταστάσεις έπιζήμιες καί γιά τόν τόπο, 

ιiλλά καί γιά τήν ίδια τήν Κυβέρνηση. Μέ τήν έξέλιξη 

μάλιστα των σχέσεων τής Κυβερνήσεως μέ τό Κομμουνι

στικό κόμμα, τό συνδικαλιστικό νομοσχέδιο θά δώσει 

ισχυρότατα δπλα στούς κομμουνιστες, μέ τά όποία θά μπο
ροuν να δημιουργοuν σοβαρότατα προβλήματα στήν Κυ
βέρνηση. 

>>'Ο κύριος Παπανδρέου μου εfπε δτι βλέπει τόν κίνδυ

νον αύτόν καθαρά καί δτι πρόθεσή του ε{ναι νά συνεννοη

θεί μέ τόν κύριο 'Αλευρί.i, ώστε τό έργατικό νομοσχέδιο -
τό δποίο πρέπει δπωσδήποτε νά ψηφισθεί άπό τήν δλομέ

λεια τής Βουλής- νά μήν εισαχθεί τώρα πρός συζήτηση, 

ιiλλά νά μείνει γιά τό φθινόπωρο. Θά ύπάρξει ετσι χρόνος 

γιά νά γίνουν οί αναγκαίες τροποποιήσεις, μιά aπό τίς 

δποίες θά ε{ναι δπωσδήποτε η αναγνώριση του δικαιώμα

τος τής άνταπεργίας. 

>>'Εν συνεχεία, μετέφερα στόν κύριο πρωθυπουργό τίς 
άνησυχίες του κυρίου προέδρου γιά τίς έξωτερικές σχέσεις 

τής χώρας, πού ιiποτελοuν καί τόν κύριο σκοπό τής aπο

στολής μου. Έπανέλαβα στόν κύριο Παπανδρέου τή γνω

στή ίiποψη του κυρίου προέδρου δτι τήν έξωτερική μας 

πολιτική τήν προσδιορίζει πάντοτε η γεωγραφική μας θέ

ση, iδιαίτερα δέ αύτή τήν έποχή, ή aπειλή τής Τουρκίας. 

Καί δτι, κατά συνέπεια, δποιαδήποτε έξασθένηση των σχέ
σεών μας μέ τή Δύση σημαίνει αύτόματα ένίσχυση τής 

Τουρκίας εις βάρος τής 'Ελλάδος. Πιστεύει συνεπως δ 

κύριος πρόεδρος δτι πρέπει νά δμαλοποιήσουμε δσο μπο

ροuμε ταχύτερα, τίς σχέσεις μας μέ τό ΝΑΤΟ, τήν ΕΟΚ 

καί τήν 'Αμερική. Πιστεύει, έπίσης, δ κύριος πρόεδρος 

δτι πρέπει νά δημιουργήσουμε τίς προϋποθέσεις γιά τήν 

έπανάληψη κάποιου διαλόγου μέ τήν Τουρκία.' Η ίiρνησή 

μας νά δεχθοuμε τόν διάλογο, δίδει στήν Τουρκία τό έπι

χείρημα γιά μονομερείς ένέργειες (δπως η τελευταία παρα

βίαση καί ίσως καί χειρότερες), πού μπορεί νά μί.iς δδηγή

σουν σέ κρίσιμα διλήμματα. "Άλλωστε, ολοι μί.iς συνι

στουν διάλογο μέ τήν Τουρκία, γιά νά μποροuν, στήν δια

δρομή του διαλόγου, νά παρέμβουν καί νά βοηθήσουν. Ει
δικότερα, δ κύριος πρόεδρος (άφορμή λαμβάνων aπό τίς 

δηλώσεις πού εκανε δ κύριος πρωθυπουργός κατά τήν έπι

στροφή του άπό τήν Γιουγκοσλαβία), έθεώρησε σκόπιμο 

νά έπιστήσει τήν προσοχή του κυρίου πρωθυπουργοί) έπί 

του γεγονότος δτι τό θέμα του καθεστωτος των χωρικων 

μας ύδάτων ε{ ναι σοβαρό καί θέλει σώφρονα χειρισμό, διό

τι, έκτός τής Τουρκίας, πού aπειλεί μέ πόλεμο, ένδιαφέ
ρονται γιά τό θέμα αuτό καί ίiλλες χωρες, δπως ή Ρωσία, ή 

'Αμερική, η Βουλγαρία, η Ρουμανία, κ.λ.π. 

>>'Επί ,των άνωτέρω, δ κύριος πρωθυπουργός ε{πε τά 

έξή ς: 

»Συναντήθηκε τό Σάββατο μέ τόν ύπουργό 'Εξωτερικων 

τής Ρουμανίας, δ δποίος ε{ χε συνομιλήσει, πρό ήμερων, μέ 

τόν στρατηγό 'Εβρέν. 'Ο κύριος 'Εβρέν ε{ χε πεί στόν 

κύριο 'Αντρέι δτι οί Τοuρκοι δέν άντιλαμβάνονται τήν 

πολιtική του κυρί~υ Παπανδρέου. Στίς προεκλογικές μέν 
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θέσεις του, οί Τουρκοι δέν είχαν άποδώσει σημασία. 'Όταν 

άνέλαβε τήν εξουσία, τούς προσέφερα κλάδο ελαίας. Στή 

συνέχεια, δμως, πήρε επιθετικές θέσεις κατά τής Τουρκίας. 

Οί Τουρκοι, συνεπώς, δέν άντιλαμβάνονται τούς σκοπούς 

του κυρίου Παπανδρέου άπέναντι τής Τουρκίας.' Εν πάση 

περιπτώσει, ό κύριος 'Εβρέν επιθυμεί εiλικρινά νά ρυθμί

σει μέ τρόπο εiρηνικό τίς έλληνοτουρκικές διαφορές. 

Αuτό, είπε δ κύριος 'Εβρέν, άποτελεί καί εσωτερική πολι

τική άνάγκη γιά τόν ϊδιο, βάσει τών προοπτικών πού εχει 

χαράξει γιά τίς εσωτερικές εξελίξεις τής Τουρκίας. 

»'Ο κύριος Παπανδρέου παρεκάλεσε τόν κύριο ·Αν

τρέι νά μεταφέρει στόν κύριο 'Εβρέν, πρώτον μέν τήν 

άπορία του γιά τίς πρόσφατες προκλητικές παραβιάσεις 

του εναερίου χώρου μας, τήν στιγμή μάλιστα πού ή 'Ελλάς 

μετέσχε μέ άντιτορπιλικό της σέ γυμνάσια του ΝΑΤΟ, ύπό 

διοίκηση Τούρκου άξιωματικου. (Στό σημείο αuτό, δ κύρι
ος Παπανδρέου μου είπε δτι διερωτάται μήπως οί παραβιά

σεις αuτές εμπνέονται άπό τρίτους, ϊσως άπό τό άμερικανι

κό Πεντάγωνο, πού επιδιώκει άνώμαλες εξελίξεις στήν 
'Ελλάδα. Του ε{πα, ώς προσωπική μου γνώμη, δτι tσως 

είναι πιθανότερο, δτι οί παραβιάσεις αuτές, πέραν τής επι

βεβαιώσεως τών τουρκικών άξιώσεων στό Αiγαίο, νά άπα
βλέπουν νά μiiς εξωθήσουν σέ άποχώρηση άπό τό ΝΑΤΟ, 

iδίως μάλιστα δταν παίρνουμε τή θέση δτι πιθανόν νά βγου

με άπό τό ΝΑΤΟ, άν ή Συμμαχία δέν μiiς καλύψει άπό 

αuτές τίς τουρκικές παραβιάσεις. Γιατί τότε δίνουμε στήν 

Τουρκία τά μέσα νά μiiς βγάλει ίiπό τό ΝΑΤΟ, συνεχίζον

τας αuτές τίς παραβιάσεις). Καί δεύτερο, νά διαβεβαιώσει ό 

κύριος 'Αντρέι στόν κύριο 'Εβρέν δτι είναι καί τής 'Ελλά

δος έπιθυμία νά βρεθουν εiρηνικές λύσεις. "Αν τηρηθεί τό 

μορατόριουμ, μέ άποφυγή /;κ μέρους τής Τουρκίας τών πα

ραβιάσεων καί εκ μέρους ήμών τών προκλητικών δηλώσε

ων καί δημιουργηθεί ετm κάποιο ήπιο κλίμα, τότε σύντομα 

θά ξαναρχίσουμε τόν pιάλογο. 

>>'Ως πρός τό θέμα τών χωρικών ύδάτων, συνέχισε ό 

κύριος Παπανδρέου, άσφαλώς δέν προτίθεται νά τά επε

κτείνει τώρα στά 12 μίλια. "Αν ύπάρξει τέτοιο θέμα, θά 
προηγηθεί δπωσδήποτε συνεννόηση μέ τόν κύριο πρόεδρο 

τής Δημοκρατίας καί θά πρέπει μάλιστα νά γίνουν συσκέ

ψεις μέ τόν πρόεδρο καί τούς άρχηγούς τών 'Ενόπλων 

Δυνάμεων καί ι'iλλους. 

»Γιά τό θέμα του ΝΑΤΟ, ό κύριος Παπανδρέου είπε δτι, 

βεβαίως, δέν προτίθεται νά άποχωρήσει άπό τήν Συμμαχία. 

τίς θέσεις μας τίς εχει διατυπώσει στό γνωστό μεμοράν

τουμ, τό όποίο δίνει τή δική μας έρμηνεία γιά τήν Συμφω

νία Ρότζερς. τίς θέσεις αuτές θά επαναλάβει στήν προσεχή 

συνάντησή του μέ τόν στρατηγό Ρότζερς. Θά τονίσει, κυ

ρίως, δτι ό έθνικός χώρος τής ' Ελλάδος δέν μπορεί παρά 
νά είναι ύπό τόν ελεγχο τής ' Ελλάδος. 'Ελπίζει άπό τήν 

συνάντηση αuτή νά ύπάρξει κάποιο θετικό άποτέλεσμα γιά 

τήν ϊδρυση του στρατηγείου Λαρίσης. 

»' Ως πρός τήν ΕΟΚ, ό κύριος Παπανδρέου είπε δτι, 

βεβαίως, δέν ύπάρχει θέμα, θά ήθελε πάντως νά γίνει σχε

τική διαπραγμάτευση, βάσει του μνημονίου πού ύπέβαλε 

στήν Commission. Είναι αiσιόδοξος δτι θά ύπάρξει θετική 

άνταπόκριση , δπως του είπε καί δ κύριος Τόρν. Τόν άνη
συχουσε μόνο τό θέμα τής καταργήσεως του veto. 

» · Απάντησα στόν κύριο Παπανδρέου δτι κανείς δέν θέ

λει τήν κατάργηση του veto, ή όποία εγινε περιστασιακά 

γιά νά παρακαμφθεί δ άγγλικός έκβιασμός. Του προσέθε

σα, έπίσης, δτι θά διευκολύνετο πάρα πολύ άπό τό γεγονός 

δτι φέτος τό καθαρό κέρδος μας άπό τήν ΕΟΚ μπορουσε νά 

ξεπεράσει τό ενα δισεκατομμύριο δολλάρια. 

>>'Ο κύριος Παπανδρέου κατέληξε λέγοντας δτι θά 

ήθελε, μετά τήν προσεχή Τετάρτη, νά συναντηθεί μέ τόν 

κύριο προέδρο γιά νά συζητήσει τά θέματα αuτά καί όρι

σμένα ι'iλλα. 

»·Απάντησα δτι είμαι βέβαιος δτι καί δ κύριος πρόε

δρος θεωρεί χρήσιμη αuτή τήν συνάντηση καί επωφελή

θηκα τής ευκαιρίας αuτής γιά νά διατυπώσω τήν καθαρά 

προσωπική μου εντύπωση δτι ύπάρχει τελευταία μιά χαλά

ρωση στίς σχέσεις προέδρου καί πρωθυπουργου καί δτι 

θεωρώ μιά τέτοια έξέλιξη πολύ επικίνδυνη γιά τό μέλλον 

του τόπου. 

»'Ο κύριος Παπανδρέου δέν φάνηκε νά συμμερίζεται 

τήν διαπίστωσή μου αuτή. Μέ /;βεβαίωσε δτι, άπό πλευρiiς 

του, δέν ύπάρχει τέτοια πρόθεση καί δτι, άντίθετα, θεωρεί 

πάντοτε άπαραίτητη τήν διατήρηση καλών σχέσεων μέ τόν 

κύριο πρόεδρο τής Δημοκρατίας. 

»Στήν άρχή τής συζητήσεως, δ κύριος πρωθυπουργός 

μου είπε δτι ό νέος ύπουργός · Εξωτερικών τής Γιουγκοσ

λαβίας, πού ήταν παλαιός συνεργάτης του τίτο, του ένεπι

στεύθη, κατά τήν συνάντησή τους στό Βελιγράδι, δτι ή 

Ρωσία είχε έγκρίνει τήν τουρκική εiσβολή στήν Κύπρο, μέ 

άντάλλαγμα έλευθερία δράσεως στήν Σομαλία. 

»Μου είπε έπίσης δ κύριος Παπανδρέου, ώς εuχάριστο 

γεγονός, τό δτι κατά τίς συνομιλίες του μέ τούς Γιουγκοσ

λάβους δέν έθίγη καθόλου τό Μακεδονικό. Στό τελευταίο 

αuτό, παρατήρησα δτι ή Γιουγκοσλάβα πρωθυπουργός, 

στήν έπίσημη δμιλία της, είχε πάντως κάνει σαφή ύπαινι

γμό γιά τίς μειονότητες στά Βαλκάνια»57• 

Τό βράδυ τής ϊδιας ήμέρας, πραγματοποιήθηκε 

αίφνιδίως aσκηση έτοιμότητας των 'Ενόπλων Δυνά

μεων, τήν όποία παρακολούθησε ό πρωθυπουργός, 

διανυκτερεύοντας στό Πεντάγωνο. 'Η αίφνιδιαστική 

διεξαγωγή τής aσκήσεως προκάλεσε εκδηλη aνησυ

χία στήν κοινή γνώμη , τήν όποία έπέτειναν διάφορες 

φήμες περί aπόπειρας κατά του πρωθυπουργοί), 

τουρκικής aπειλής κ.α. 

Ι ΙΟΥΝΙΟΥ 1982 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχτηκε τόν πρωθυπουργό 

τής Ζιμπάμπουε, Ρόμπερτ Γκάμπριελ Μουγκάμπε, μέ 

τόν όποίο είχε συνομιλία γιά διμερή καί διεθνή θέ

ματα. 

3 ΙΟΥΝΙΟΥ 1982 

' Ο Κ. Καραμανλής εχει συνάντηση καί συνομι

λία μέ τόν πρωθυπουργό, μέ τόν όποίο εξετάζει ολο 
τό φάσμα των έσωτερικων καί έξωτερικων θεμάτων 
τής χώρας καί ίδιαίτερα τήν κυβερνητική πολιτική 

στά ζητήματα τής διοικήσεως, τής παιδείας, του 
συνδικαλισμοί), τής οίκονομίας, του έκλογικοu νό

μου, των σχέσεων μέ τήν Τουρκία, του Κυπριακοu, 
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Συνάντηση μέ τόν Α Παπανδρέου, στό Προεδρικό Μέγαρο. 
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καθώς καί τ&ν σχέσεων μέ τό ΝΑΤΟ καί τήν ΕΟΚ: 

«Στίς 3 'Ιουνίου δέχθηκα τόν κ. Παπανδρέου καί 
είχα μαζί του μακρά συνομιλία, κατά τή διάρκεια της 

όποίας έπανέλαβα, κατά τρόπο περισσότερο συγκε

κριμένο, αύτά πού του είχα διαβιβάσει τήν προηγού
μενη Δευτέρα διά του κ. Μολυβιάτη. 

» "Οτι δηλαδή ό έντονος κομματισμός πού χαρα
κτηρίζει τήν πολιτική της Κυβερνήσεώς του, ίδιαί

τερα στόν τομέα της διοικήσεως καί του συνδικαλι

σμου, προκαλεί τή διχόνοια στό λαό καί όδηγεί στήν 

άποδιοργάνωση του Κράτους. 'Επέστησα δέ ίδιαίτε

ρα τήν προσοχή του στά ύπό συζήτηση νομοσχέδια, 

πού άφορουν τόν συνδικαλισμό καί τήν Ά νωτάτη 

Παιδεία, πού είναι κατά βάσιν άντισυνταγματικά καί 
θά προκαλέσουν στούς άντίστοιχους τομείς έπικίν

δυνες άναστατώσεις. 'Εντύπωση μου έκανε τό γεγο

νός δτι ό πρωθυπουργός, μολονότι έδέχθη ώς όρθάς 

τάς παρατηρήσεις μου, μέ παρεκάλεσε νά καλέσω 

τόν ύπουργό της 'Εργασίας καί τόν νομικό του σύμ

βουλο καί νά τούς κάνω σχετικάς συστάσεις. Καί 

λέγω δτι μου έκανε έντύπωση, γιατί αύτό σήμαινε ή 

δτι ήθελε νά άπαλλαγεί της εύθύνης ή δτι δέν είχε τή 

δύναμη νά έπιβάλει τίς άπόψεις του. Χαρακτηριστι
κό, έπίσης, είναι γιά τήν περίπτωση αύτή δτι είχε 
ύποσχεθεί στόν κ. Μολυβιάτη δτι θά έδιδε έντολή νά 

άναβληθεί γιά τό φθινόπωρο ή συζήτηcrη του νομο

σχεδίου, χωρίς δμως νά τό κάνει. 

» 'Ο πρωθυπουργός μέ ένημέρωσε έν συνεχεία γιά 
τήν οίκονομική κατάσταση της χώρας καί μου είπε 
δτι, μολονότι ή οίκονομία μας άντιμετωπίζει δύσκο

λα προβλήματα, δέν εύρίσκεται σέ κατάσταση έπι

κίνδυνη. Μου είπε μάλιστα - καί δέν ξέρω γιατί

δτι στή Γαλλία ό Μιττεράν τά έκανε θάλασσα στόν 

οίκονομικό τομέα μέ τίς έθνικοποιήσεις κ.λ.π. 

»Του άπήντησα δ τι, γιά νά βγεί ή οίκονομία μας 

άπό τή σημερινή κατάσταση, χρειάζεται πρό παντός 

νά ένισχυθεί τό αίσθημα της άσφάλειας καί της έμ

πιστοσύνης πού έχουν κλονισθεί άπό τά μέτρα καί τή 

γενική συμπεριφορά της Κυβερνήσεως. 

» Ό πρωθυπουργός μέ πληροφόρησε έπίσης δτι 
σκέπτεται νά άνασχηματίσει τήν Κυβέρνησή του 

στίς άρχές 'Ιουλίου, γιατί είναι άπογοητευμένος άπό 

άρκετούς ύπουργούς του, άλλά καί άπό τούς διοικη

τάς όρισμένων όργανισμών. Του ύπενθύμισα τή συμ

φωνία μας δ τι, γιά τά ύπουργεία 'Εξωτερικών, 'Αμύ
νης καί Δημόσιας Τάξεως, θά πρέπει προηγουμένως 
νά συνεννοηθεί μαζί μου, πράγμα πού καί άπεδέχθη. 

» 'Ε ρώτησα έν συνεχεία τόν κ. πρωθυπουργό γιά 
τό θέμα του Έκλογικου Νόμου, πού είχα συζητήσει 

προηγουμένως καί μέ τόν άρμόδιο ύπουργό. Μου εί

πε δτι σκέπτεται νά τόν φέρει τό φθινόπωρο. Θά εί

ναι μέν όνόματι άναλογική, άλλά θά πριμοδοτεί τά 

δύο πρώτα κόμματα καί θά καταργεί τό σταυρό προ

τιμήσεως. Του είπα, δπως καί παλαιότερα, δτι θά πρέ

πει νά μήν σπεύσει καί δτι θά ήθελα νά τεθεί ύπ' 

δψιν μου πρίν κατατεθεί, γιά νά κάνω, aν χρειασθεί, 

τίς παρατηρήσεις μου. Γιατί, δπως του είπα, ό 
'Εκλογικός Νόμος είναι θέμα σοβαρό πού έπηρεάζει 

γενικώτερα τήν πολιτική ζωή της χώρας. Ό πρωθυ

πουργός μου τό ύπεσχέθη. Τοσούτφ μaλλον καθ' 

δσον, δπως είπε, έκτιμa τήν πείρα πού έχω έπί του 

θέματος. 

»'Η άνωτέρω συζήτησις, πού άφορουσε τήν έσω

τερική κατάσταση τfίς χώρας, διεξήχθη μεταξύ τών 
δυό μας. 'Εν συνεχεία, έξετάσαμε τίς έξωτερικές σχέ
σεις της χώρας, παρουσία καί τών κ.κ. Μολυβιάτη 
καί Μαχαιρίτσα. 

»Είπα στόν κ. πρωθυπουργό δτι οί έξωτερικές μας 

σχέσεις παρουσιάζουν πολλά καί έπικίνδυνα προβλή

ματα καί δτι στό βάθος δλων αύτών τών προβλημά

των εύρίσκεται ή έλληνοτουρκική διένεξη, τόσο γιά 

τήν Κύπρο δσο καί γιά τό Αίγαίο. 

»Γιά τό Κυπριακό, είπα δτι δέν ύπάρχουν πολλές 
δυνατότητες άμέσου προωθήσεως του θέματος καί 

δτι, έάν θέλουμε νά άνοίξουμε τό δρόμο γιά μιά λύση 
άνεκτή, θά πρέπει νά προσδιορίσουμε έπιτέλους, κα

τά τρόπο συγκεκριμένο καί ρεαλιστικό, τίς θέσεις 

μας στά τρία ώς τέσσερα βασικά σημεία του προβλή

ματος, μέ άπόλυτη προτεραιότητα στό έδαφικό. Καί 

αύτό γιατί τό έδαφικό έχει σημασία τόσο γιά τήν 

άποκατάσταση τών προσφύγων, δσο καί πρό παντός 

γιά τήν περίπτωση πού οί Τουρκοι σέ μιά νέα κρίση 

θά έπιβάλουν τήν διχοτόμηση, μέ τήν άνακήρυξη 
άνεξάρτητου Κράτους. 

»Πάντως, αύτός είναι ό μόνος τρόπος νά διεξα
χθεί άγώνας σοβαρός καί μέ τή συμπαράσταση της 

διεθνους κοινης γνώμης, ή όποία θά πρέπει νά γνω

ρίζει τί άκριβώς ζητουμε - αύτή τή στιγμή οϋτε 

έμείς γνωρίζουμε τί ζητουμε- καί νά δεχθεί δτι αύ
τό πού ζητουμε είναι λογικό καί δίκαιο. 'Υπεστήρι

ξα τέλος δτι, χωρίς νά παραμελουμε τή συμπαρά

στασή μας πρός τήν Κύπρο, θά πρέπει νά δώσουμε 

προτεραιότητα στά θέματα του Αίγαίου, πού είναι 
πολύ περισσότερο έπικίνδυνα γιά τό έθνος. 

» 'Ο πρωθυπουργός συνεφώνησε μέ τά παραπάνω, 
άλλά προσέθεσε δτι έχει δυσκολίες στή συνεργασία 

του μέ τήν κυπριακή Κυβέρνηση καί ίδίως μέ τόν 

Κυπριανου, ό όποίος δέν σκέπτεται τίποτε άλλο άπό 

τήν έκλογή του, χάριν της όποίας διέπραξε καί τό 
σφάλμα νά συνεργασθεί μέ τό ΑΚΕΑ. Στό σημείο 

αύτό συνέστησα στόν πρωθυπουργό, πρός άποφυγήν 

παρεξηγήσεων, νά διαμορφώσει τίς σχέσεις του μέ, 

τήν Αευκωσία, δπως τίς είχα καθορίσει έγώ μέ τόν 

Μακάριο. 

»'Εν συνεχεία, άνέπτυξα τίς άπόψεις μου γιά τά 

θέματα του Αίγα ίου πού, δπως είπα, είναι πολλά, άλ-
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ληλένδετα καί έπικίνδυνα. 'Αλληλένδετα είναι κυ

ρίως τά θέματα τής ύφαλοκρηπίδος, τών χωρικών 

ύδάτων καί του έναερίου χώρου. Καί θά πρέπει, συ
νεπώς, νά έπιδιωχθεί ή ταυτόχρονη λύση τους. 

»τέλος, ύπεστήριξα δτι θά πρέπει νά άναζητηθεί 
τρόπος έπαναλήψεως του διαλόγου μέ τήν Τουρκία, 

τόσο γιά λόγους τακτικής δσο καί γιά λόγους οvσί

ας. Γιατί ό διάλογος, τόν όποίο έχθροί καί φίλοι μfiς 

συνιστουν, άφαιρεί άπό τήν Τουρκία τό πρόσχημα 

γιά μονομερείς ένέργειες, άλλά προσφέρει συγχρό

νως καί τή μόνη έλπίδα γιά τήν έπίλυση τών διαφο

ρών μας. 'Η έκκρεμότης τών διαφορών αvτών, προσέ

θεσα, δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους γιά τό μέλλον . . 
Ή Τουρκία έχει τή δυνατότητα μέ μονομερείς ένέρ

γειες νά μfiς δημιουρrήσει δραματικά άδιέξοδα. Νά 
ρίξει σέ μfiς τήν μπάλα του πολέμου είτε μέ τή διεξα
γωγή έρευνών στό Αlγαίο, είτε μέ τήν καταγγελία 

τής συνθήκης τής Αωζάννης, μέ τό έπιχείρημα δτι 

έμείς πρώτοι τήν παραβιάζουμε, εί'τε τέλος μέ τή μό

νιμη παραβίαση του έναερίου χώρου μας. 

» 'Ο πρωθυπουργός συνεφώνησε μέ τίς άνωτέρω 
έκτιμήσεις μου, άλλά χωρίς νά τίς σχολιάσει lδιαί

τερα. Μου είπε δμως δ τι θά έπιδιώξει έπανάληψη του 
διαλόγου, έάν ύπάρξει προσεχώς ύφεση στίς τουρκι
κές προκλήσεις. 

»'Εν συνεχεία, έθεσα τό γενικώτερο θέμα τών 

· έξωτερικών μας" σχέσεων, τίς όποίες διετάραξε καί 
διαταράσσει συνεχώς ή διένεξή μας μέ τήν Τουρκία. 

Είναι άνάγκη, είπα, vά τερματίσουμε iίς έκκρεμότη
τες μέ τό ΝΑΤΟ, τήν ΕΟΚ καί τίς βάσεις, άφ' ένός 

μέν γιά νά άπαλλαγουμε άπό αvτές, άφ , έτέρου δέ γιά 
νά έχομε τή συμπαράστaση τής Δύσεως στή διένεξή 
μας μέ τήν Τουρκία. Καί, μέ τήν εvκαιρία αvτή, έπα

νέλαβα τήν πεποίθησή μου δτι άπό τήν 'Ανατολή 

καί lδίως άπό τή Ρωσία δέν μπορουμε νά περιμένομε 

βοήθεια. Καί διότι ύπολογίζει καί αvτή περισσότερο 

στήν Τουρκία παρά στήν 'Ελλάδα, άλλά καί διότι 

δέν έχει συμφέρον νά διευθετηθουν οί διαφορές μας 
μέ τήν Τουρκία, άφου άποτελουν πληγή στούς κόλ

πους του ΝΑΤΟ. 

» ' Ο πρωθυπουργός συνεφώνησε καί σ' αvτές τίς 
έκτιμήσεις μου, χωρίς δμως νά τίς σχολιάσει, δπως 

θά έκανε έάν διαφωνουσε. 

»Πάντως, άπό τή συνάντηση αvτή δέν έμεινα ίκα- · 
νοποιημένος. Γιατί, ένώ έγώ έπεδίωξα μ' αvτή τόν 

σαφή προσδιορισμό καί έν συνεχεία τήν προώθηση 

τών έπιδιώξεών μας, έμείναμε καί πάλι στίς γενικές 
διαπιστώσεις πού έκάναμε δμως καί στό παρελθόν 

καί πού δέν έπροχώρησαν στήν πράξη, δσο τό άνέ

μενα. 

»Ή Κυβέρνηση, χωρίς νά άπομακρύνεται άπό τή 

βασική γραμμή πού εί'χαμε χαράξει εvθύς μετά τίς 

έκλογές, τήν παραμονή μας δηλαδή στή Δύση, διστά

ζει νά προωθήσει άποφασιστικά τή λύση τών προ

βλημάτων πού δυσχεραίνουν τή συνεργασία μας μέ 

τούς συμμάχους καί τούς συνεταίρους μας. Καί δχι 

μόνο αvτό, άλλά μέ τίς συνεχείς διαφοροποιήσεις 

της στίς γενικώτερες θέσεις τής Δύσεως, πού γίνον

ται γιά λόγους έσωτερικής καταναλώσεως, προκαλεί 

τή δυσφορία τους. 

»'Η άντιφατική αvτή συμπεριφορά του πρωθυ

πουργου ένισχύει τόν τελευταίο καιρό τή δυσπιστία 

μου δσον άφορα τίς προθέσεις του· δπως ένισχύει 

καί τίς άμφιβολίες μου γιά τή δυνατότητά του νά 

έπιβάλει στό κόμμα του μιά σταθερή γραμμή πλεύ

σεως, πο6 θά μfiς βγάλει σταδιακά άπό τά σημερινά 
άδιέξοδα. ΥΕχει βέβαια πάντοτε ό πρωθυπουργός τό 

πρόβλημα τών προεκλογικών του δεσμεύσεων, πού 

δυσχεραίνουν τούς χειρισμούς του στίς έξωτερικές 
μας σχέσεις. 'Εάν δμως δέν βρεί τώρα τό θάρρος νά 

άπαγκιστρωθεί άπό αvτές, θά του είναι δυσκολώτερο 
νά τό κάνει στό μέλλον. Καί αvτό άκριβώς είναι 

έκείνο πού μέ άνησυχεί»ss. 

4 ΙΟΥΝΙΟΥ 1982 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας συνεργάζεται μέ 

τόν όμόλογό του τής Κύπρου, Σ. Κυπριανου, ό 

όποίος κατευθύνεται στή Νέα Ύ όρκη, δπου θά συ

ναντηθεί μέ τό γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, Ξ. Περέζ 

ντε Κουεγιάρ. 

Πρόκειται γιά τήν πρώτη συνάντηση των δύο 

προέδρων μετά τήν άνακοίνωση άπό τό Σ. Κυπρια

νου τής άποφάσεώς του νά διεκδικήσει έκ νέου τό 

προεδρικό άξίωμα, συνεργαζόμενος μέ τό ΑΚΕΛ. 'Η 

ύπογραφή κοινής διακηρύξεως καί κοινου προγράμ

ματος ΔΗΚΟ-ΑΚΕΛ, ιόστόσο, είχε άπς>δοκιμαστεί, 

εμμεσα άλλά μέ σαφήνεια, στήν 'Αθήνα, άπό τόν 

κυβερνητικό έκπρόσωπο, ό όποίος παράλληλα, εσπευ

σε νά διαβεβαιώσει τόν κυπριακό λαό γιά «τήν συμ

παράταξη τής έλληνικής Κυβερνήσεως καί τήν άλ
ληλεγγύη όλόκληρου του έλληνικου λαου» .• ο κ. 

Καραμανλής, άπό τήν πλευρά του, συνέστησε στόν 

Κύπριο όμόλογό του νά άποφευχθουν όποιεσδήποτε 

ένέργειες πού θά μπορουσαν νά δημιουργήσουν τήν 

έντύπωση δτι οί σχέσεις 'Αθηνών-Λευκωσίας είχαν 

διαρραγεί. 

Τό σημείωμα τής συνομιλίας Κ. Καραμανλή -Σ. 

Κυπριανου άναφέρει: 

«Ό κύριος πρόεδρος τής Δημοκρατίας δέχθηκε σήμε
ρα στό Προεδρικό Μέγαρο Ίόν πρόεδρο τής Κυπριακής 

Δημοκρατίας. 

»'Ο κύριος πρόεδρος τής Δημοκρατίας συνέστησε 

στόν κύριο Κυπριανοϋ νά προσπαθήσει νά διαλύσει τήν 

σύγχυση πού επικρατεί σήμερα στίς σχέσεις 'Αθηνών -
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Λευκωσίας, γιατί ή κατάσταση αuτή μόνο κακό προκαλεί 

στό εθνικό θέμα. Κατά τήν γνώμη του κυρίου προέδρου, ή 

μόνη ύγιής βάση στίς σχέσεις 'Αθηνών - Λευκωσίας είναι 
εκείνη πού είχε συμφωνηθεί μεταξύ του iδίου, δταν ήταν 
πρωθυπουργός άφ' ένός καί του Μακαρίου καί του tδιου 

του κυρίου Κυπριανοu άφ' έτέρου (ή Λευκωσία χειρίζεται 

ύπεύθυνα τό εθνικό θέμα, ενώ ή 'Αθήνα συμπαρίσταται, 

κ.λ.π.). 

» ' Ως πρός τό εθνικό θέμα, ό κύριος πρόεδρος είπε δτι, 

άπό πλευράς μέν διαδικασίας, πιστεύει δτι δέν ύπάρχει άλ

λος τρόπος πλήν τfjς συνεχίσεως του διακοινοτικοί) διαλό

γου, άπό πλευράς δέ οuσίας θά πρέπει νά προσδιορισθοuν 

μέ μετριοπάθεια καί σαφήνεια οί τελικοί μας στόχοι καί 

πάνω σ' αuτούς νά δώσουμε τήν μάχη. Μόνο ετσι μποροuν 

νά γνωρίζουν δσοι θέλουν νά μάς βοηθήσουν τίς επιδιώ

ξεις μας καί νά πιέσουν τήν Τουρκία γιά νά τίς άποδεχθεί. 

Γιατί σήμερα κανείς δέν γνωρίζει τί επιδιώκουμε. 

»τέλος, ό κύριος πρόεδρος ύπέδειξε στόν κύριο Κυπρι

ανοu νά διαλύσει τήν εντύπωση δτι, μέ τήν συμφωνία του 

μέ τό ΑΚΕΛ, δημιουργήθηκε Λαϊκό Μέτωπο, γιατί ή εντύ

πωση αuτή άποθαρρύνει τίς δυτικές χώρες, οί όποίες είναι 

οί μόνες πού εχουν καί τό συμφέρον καί τήν δυνατότητα νά 

βοηθήσουν γιά τήν εξεύρεση δικαίας λύσεως του Κυπρια
κοί)))s9. 

7 ΙΟΥΝΙΟΥ 1982 

'Ο γενικός γραμματέας τής Προεδρίας τής Δη

μοκρατίας, πρέσβης Π. Μολυβιάτης συναντaται μέ 

τόν πρωθυπουργό: 

«'Επισκέφθηκα σήμερα τό πρωί, κατ' εντολή του κυ

ρίου προέδρου τfjς Δημοκρατίας, τόν πρωθυπουργό στό 

σπίτι του στό Καστρί. 

))Είπα , στήν συνέχεια, στόν κύριο Παπανδρέου δτι ό 

κύριος πρόεδρος παρακαλεί νά ενημερωθεί εγκαίρως γιά 

τόν άνασχηματισμό τfjς Κυβερνήσεως καί νά συνεννοηθεί 

μέ τόν πρωθυπουργό γιά τά ύπουργεία 'Εξωτερικών, 'Αμύ

νης καί Δημοσίας Τάξεως . Γιατί εχει καί ό tδιος εuθύνες, 
άλλά είναι καί θέμα άσφαλείας. 

)) 'Ο κύριος Παπανδρέου άπήντησε δτι περί τίς 20 του 
τρέχοντος μηνός θά ζητήσει νά συναντήσει τόν κύριο πρό

εδρο γιά νά συνεννοηθεί όπωσδήποτε μαζί του γιά τό θέμα 

αuτό. 

))τέλος, είπα στόν κύριο πρωθυπουργό δτι θά ήταν χρή

σιμο νά επωφεληθεί τfjς συναντήσεώς του μέ τόν Γερμανό 

καγκελλάριο στήν Βόννη γιά νά εξετάσει τήν δυνατότητα 
πρωτοβουλίας τοu κυρίου Σμίτ γιά τήν επανέναρξη του 

διαλόγου μέ τήν Τουρκία. 

)) 'Ο κύριος Παπανδρέου ύπεσχέθη νά τό κάνει. Παρέ
σχε, εξ aλλου, τήν διαβεβαίωση δτι, κατά τήν συνάντηση 

κορυφής στήν Βόννη, δέν πρόκειται νά δημιουργήσει θέ

ματα (επιφυλάξεις, άνακοινωθέν, κ.λ.π.). 
))Στήν άρχή τfjς συναντήσεώς μας, ό κύριος Παπανδρέ

ου μου είπε, πρός ενημέρωση του κυρίου προέδρου, δτι ό 

στρατηγός Ρότζερς ύπfjρξε σκληρός καί άκαμπτος στίς θέ

σεις του. Τόνισε δτι ή λεγόμενη συμφωνία Ρότζερς δέν 

είναι διαπραγματεύσιμη, δτι πρέπει πρώτα νά ίδρυθεί τό 

στρατηγείο Λαρίσης καί μετά νά καθορισθοuν τά δρια τfjς 

δικαιοδοσίας του καί δτι, μέχρις δτου συμβοuν αuτά, ή 

'Ελλάς δέν θά εχει στό ΝΑΤΟ θέση iσότιμη μέ τήν Τουρ

κία καί τήν 'Ιταλία. 'Ο 'Αμερικανός στρατηγός είπε επί

σης στόν κύριο Παπανδρέου δτι ή Συμμαχία δέν είναι βέ

βαιη γιά τήν τελική θέση τfjς 'Ελλάδος στό ΝΑΤΟ καί 
ρώτησε τόν κύριο πρωθυπουργό γιά τίς προθέσεις του. 'Ο 

κύριος Παπανδρέου μοu είπε δτι βεβαίωσε τόν στρατηγό 

Ρότζερς δτι ή 'Ελλάς δέν πρόκειται νά φύγει άπό τό ΝΑΤΟ 

καί δτι, εν συνεχεία, του εξέθεσε τίς γνωστές έλληνικές 

θέσεις πάνω στό θέμα αuτό. 

))Κατόπιν προτάσεως τοu στρατηγοu Ρότζερς ό κύριος 

Παπανδρέου άπεδέχθη νά άρχίσουν συνομιλίες, σέ ύπηρε

σιακό έπίπεδο, μέ τό στρατηγείο Νεαπόλεως γιά τήν ίδρυ

ση του στρατηγείου Λαρίσηρ)6ο. 

9 ΙΟΥΝΙΟΥ 1982 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας δέχεται τό προε

δρεϊ:ο τής 'Ιστορικής καί 'Εθνολογικής 'Εταιρείας 

τής 'Ελλάδος, τό όποιο του έπιδίδει άναμνηστικό 

μετάλλιο, πού φιλοτεχνήθηκε μέ τήν εύκαιρία τής 

συμπληρώσεως έκατονταετίας άπό τήν ϊδρυση τής 

'Εταιρείας . 

ΜΕΣΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 1982 

Στίς 11 'Ιουνίου, ό Κ. Καραμανλής ένημερώνεται 
άπό τήν πρυτανεία του 'Εθνικου Μετσοβείου Πολυ

τεχνείου καί τόν πρύτανη του Πανεπιστημίου Πα

τρων, γιά τήν άντίθεση των ίδρυμάτων στό σχέδιο 

νόμου γιά τά ΑΕΙ. 

Στίς 15 του μηνός, ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας 
δέχεται έπιτροπή έκπροσώπων τής γενικής συνελεύ

σεως των καθηγητων καί έντεταλμένων ύφηγητων 

του Πανεπιστημίου 'Αθηνων, ή όποία του έκθέτει 

τίς άπόψεις τής συνελεύσεως γιά τό σχέδιο νόμου 

πού προωθεϊ: ή Κυβέρνηση. 

Στίς 17 'Ιουνίου, ό Κ. Καραμανλής θά δεχτεϊ: σέ 
συνεργασία γιά τό ϊδιο θέμα τόν ύφυπουργό Παιδεί

ας, Γ . Λιάνη, ένω λίγες ήμέρες άργότερα ή όργανω

τική έπιτροπή του Α' Πανελληνίου Συνεδρίου Κα

θηγητων των ΑΕΙ- πού είχε συνέλθει στίς 8 Μαίου 
- θά άποστείλει στόν πρόεδρο τής Δημοκρατίας άν

τίγραφο των πρακτικων του συνεδρίου καί έπιστολή, 

μέ τήν όποία τόν καλεϊ: νά παρέμβει, «rοστε οί ισχυ
ρές ένστάσεις δλων των πανεπιστημίων νά άκου

σθουν)>. 

15 ΙΟΥΝΙΟΥ 1982 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας ένημερώνεται άπό 

τόν πρωθυπουργό, γιά τά άποτελέσματα τής διασκέ

ψεως κορυφής του ΝΑΤΟ στή Βόννη. Ό Α. Παπαν

δρέου άναφέρθηκε, άκόμη, στίς έπαφές του μέ ήγέτες 

χωρων τής Συμμαχίας καί ιδιαίτερα τόν 'Αμερικανό 
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πρόεδρο, Ρ. Ρήγκαν καί τό Δυτικογερμανό καγκελλά

ριο, Χ. Σμίτ. 

Κατά τή συνάντηση τών δύο άνώτατων πολιτεια

κών παραγόντων συζητήθηκε καί δ έπικείμενος άνα

σχηματισμός τής Κυβερνήσεως, καθώς καί οί ση

μειωθείσες τό πρωί παραβιάσεις του έλληνικου ένα

ερίου χώρου άπό άεροσκάφη τής τουρκικής πολεμι

κής άεροπορίας. 

Τήν ίδια ήμέρα, δ Κ. Καραμανλής δέχεται τό γε
νικό διευθυντή τής Οuνέσκο, 'Αμάντο υ Μαχτάρ Μ' 

Μπόου. Συζητήθηκε ειδικότερα τό θέμα τής προστα

σίας τής 'Ακροπόλεώς, γιά τό όποίο, μέ πρωτοβου

λία του Κ. Καραμανλή, είχε καταρτιστεί ειδικό πρό
γραμμα. Προηγουμένως, δ Αμάντου Μαχτάρ Μ' 

Μπόου ε{χε έπισκεφθεί τό χώρο του μνημείου καί 

ε{ χε έκφράσει τήν ίκανοποίησή του γιά τόν τρόπο μέ 
τόν όποίο άντιμετωπίζεται άπό τήν 'Ελληνική Πο

λιτεία τό ζήτημα. 

18 ΙΟΥΝΙΟΥ 1982 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας έκφωνεί δμιλία 

κατά τήν τελετή άπονομής τών πτυχίων στούς άξιω

ματικούς πού άποφοίτησαν άπό τή Σχολή 'Εθνικής 

'Αμύνης: 

«Μέ ίδιαίτερη χαρά άπονέμω σήμερα στούς άποφοίτους 

τής Σχολής 'Εθνικής 'Αμύνης τά πτυχία τους. Καί λέγω μέ 

ίδιαίτερη χαρά, γιατί ή ίστορία τής Σχολής αύτής συνδέε

ται μέ τήν πολιτική του. 'Ιδρύθηκε τήν έποχή πού ήμουνα 

ύπουργός τών Στρατιωτικών καί έγκαινιάσθηκε άπό έμένα 

τόν ίδιο, τόν 'Οκτώβριο του 1950. 
»'Αντιμετώπιζε καί τότε ή χώρα μας δύσκολες περιστά

σεις. Έκτός άπό τήν πολιτική άστάθiια καί τό χάος τό 
οίκονομικό, άντιμετώπιζε καί σοβαρούς έξωτερικούς κινδύ

νους. Καί οί κίνδυνοι άκριβώς αύτοί μiiς ύπεχρέωναν νά 

δώσουμε άπόλυτη προτεραιότητα στήν ένίσχυση τής άμυ

νας τής χώρας. Στά πλαίσια τής προσπάθειας αύτής ίδρύ

σαμε τότε καί τή Σχολή αύτή, γιά ν' άποκτήσει ή χώρα 

έπιτελικά στελέχη κατάλληλα μορφωμένα. 

» ΥΕκτοτε, ή χώρα μας, παρά τίς περιπέτειες πού κατά 

καιρούς ύπέστη, σημείωσε πρόοδο σημαντική σ' δλους 

τούς τομείς. 'Ιδιαίτερα στόν άμυντικό τομέα ή πρόοδος 

ύπήρξε τόσοέντυπωσιακή, dJστε νά τύχει καθολικής άνα

γνωρίσεως. 'Απέκτησε ή χώρα, ίδίως τά τελευταία χρόνια, 

ΥΕνοπλες Δυνάμεις πού έπιτρέπουν στόν έλληνικό λαό νά 

αίσθάνεται όχι μόνον άσφαλής άλλά καί ύπερήφανος. 

»Βέβαια, γιά νά άξιοποιηθεί τό στρατιωτικό αύτό δυνα

μικό χρειάζονται όρισμένες βασικές προϋποθέσεις. 

»Πρώτη προϋπόθεσις ε{ναι ή προστασία τών 'Ενόπλων 

Δυνάμεων άπό πολιτικές έπιρροές καί άπό ύποπτες δια

βρώσεις, πού πολλές φορές έπιδιώκονται μέ τό πρόρχημα 

του έκδημοκρατισμου των. 

»Δεύτερη προϋπόθεσις ε{ναι ή ύπαρξις σταθερου καί 

άρραγους έσωτερικου μετώπου · πού καί αύτό προϋποθέτει 

όμόνοια, έθνική, κοινωνική συνοχή καί ύγειii οiκονομία. 

»Τρίτη, τέλος, προϋπόθεσις ε{ναι ή ύπαρξις σταθερών 
διπλωματικών έρεισμάτων. Γιατί ή άμυντική καί έξωτερι

κή πολιτική μιiiς χώρας άλληλοσυμπληρώνονται. "Οπως 

εlπε ό Μάο Τσέ Τούvγκ, δ μέν πόλεμος ε{ναι αι'ματηρά 

πολιτική, ένώ ή διπλωματία άναίμακτος πόλεμος. 

;;Ε{ναι συνεπώς άνάγκη νά καταλάβουμε καί στόν τόπο 

αύτό δτι ή έξωτερική πολιτική μιiiς χώρας, τής δποιασδή

ποτε χώρας, προσδιορίζεται άπό τή γεωπολιτική της θέση 

καί δέν πρέπει ποτέ νά έπηρεάζεται άπό παράγοντες συ

ναισθηματικούς ή iδεολογικούς. 

» Άπό δσα ε{πα προηγουμένως προκύπτει δτι ή άμυντι
κή ίκανότης τής χώρας εύρίσκεται σέ έπίπεδο ύψηλό. Εύ

ρίσκεται στά χέρια ίκανών 'Ενόπλων Δυνάμεων, πού καλά 

έξοπλισμένες καί άπαλλαγμένες άπό τούς φατριασμούς του 

παρελθόντος, έγγυώνται τήν άσφάλεια καί τήν τιμή του 

έθνους. 

»Οί διαπιστώσεις αύτές ε{ναι βέβαια ίκανοποιητικές. 

'Αλλά δέν πρέπει νά έπαναπαυόμεθα σ' αύτές. 'Οφείλουμε 

νά ένισχύουμε περαιτέρω τήν άμυντική ίκανότητα τής χώ

ρας μέ συνεχείς θυσίες, γιατί οί κίνδυνοι πού τήν άπειλουν 

ε{ναι πιθανόν νά ε{ναι μακρiiς διαρκείας. 

»Καί στήν προσπάθεια αύτή ήμπορείτε νά συμβάλλετε 

κι έσείς μέ τίς εiδικές γνώσεις πού άποκτήσατε. Σiiς συγ

χαίρω γιά τίς έπιδόσεις σας, μέ τή βεβαιότητα δτι θά δι

καιώσετε τάς προσδοκίας τής Πολιτείας;;. 

'Η άναφορά του προέδρου τής Δημοκρατίας σέ 

«πολιτικές έπιρροές καί ϋποπτες διαβρώσεις» προ

κάλεσε τήν ιδιαίτερη προσοχή τής κοινής γνώμης. 

'Από τήν πλευρά της, ή Κυβέρνηση, μέσω του 

έκπροσώπου της, εσπευσε νά έρμηνεύσει τήν προε

δρική δμιλία, παρατηρώντας οτι ή συνεργασία τών 

δύο άνωτάτων πολιτειακών παραγόντων ήταν άρμο

νική. ·Ακόμη, δ κυβερνητικός έκπρόσωπος πρόσθε

σε: 

«Είναι αuτονόητο δτι ό πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας επι

θυμεί νά τονίσει αuτό πού ή ύπεύθυνη Κυβέρνηση εχει 

κάνει πράξη: Τήν προστασία δηλ. των 'Ενόπλων Δυνάμε

ων άπό όποιαδήποτε κομματική εκμετάλλευση μέ όποιοδή

ποτε πρόσχημα καί άπό όποιαδήποτε παράταξη». 

'Ο τύπος, άπό τήν πλευρά του, άφιέρωσε έκτενή 

σχόλια στήν προεδρική δμιλία: 

Είναι σέ δλους γνωστό δτι ό Κ. Καραμανλfjς είναι tδι

αίτερα προσεκτικός σέ δ,τι λέγει καί σέ δ,τι πράττει ... 
'Ό,τι λέγει ό Κ. Καραμανλfjς είναι προϊόν μακρtiς σκέψε

ως, παρατηρήσεως καί μελέτης ... 'Ό,τι λέγει ό Κ. Καρα
μανλfjς άποτελεί σοβαρή πολιτική ενέργεια. Γιατί ό πρόε

δρος τfjς 'Ελληνικfjς Δημοκρατίας δέν είναι άνεύθυνος. 

Καί δταν ύποστηρίζεται κάτι τέτοιο, είναι τό όλιγώτερο 

άφελές. 

πως είναι δυνατόν νά είναι υπεύθυνος ό όποιοσδήποτε 

πολίτης καί νά είναι άνεύθυνος ό πρωτος πολίτης; Καί 

μάλιστα, δταν συμπίπτει πρωτος πολίτης νά είναι ό Κ. Κα

ραμανλfjς. Δηλαδή ό aνθρωπος πού εχει σφραγίσει τή μοί

ρα αuτοu τοu τόπου, ό aνθρωπος ό όποίος εβγαλε τήν 'Ελ

λάδα άπό τήν ύπανάπτυξη καί τήν εφθασε στό κατά κεφα-
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λήν εiσόδημα των 4.000 δολ. Είναι δ άνθρωπος πού μέ τήν 
προσωπική του προσπάθεια - συχνά μοναχικός - μέ τήν 

επιμονή του καί τό προσωπικό του κύρος κατέστησε τήν 

'Ελλάδα όργανικά Ευρώπη («'Ακρόπολις», 19.6). 

Τή ζωηρή του άνησυχία καί μάλιστα άνοικτά εξέφρασε 

δ πρόεδρος τής Δημοκρατίας γιά τήν πορεία δρισμένων 

άπό τά μεγάλα εθνικά θέματα - εξωτερικά καί εσωτερικά 

- τής χώρας, καί κυρίως γιά τήν άνάγκη προστασίας των 

'Ενόπλων Δυνάμεων «άπό ϋποπτες διαβρώσεις μέ τό πρό

σχημα του εκδημοκρατισμου των». 

Αυτή ή εκφραση τής άνησυχίας του ρυθμιστή του πο

λιτεύματος άπόκτa άκόμη μεγαλύτερη σημασία, γιατί γί

νεται κατά τή διάρκεια δμιλίας του στούς άποφοίτους τής 

Σχολής 'Εθνικής' Αμύνης, δηλαδή άπευθείας στό Στρατό. 

Καί ενω δ άνώτατος άρχοντας, δπως καί δ άπλός πολίτης, 

μπορεί καί πρέπει νά άπευθύνει συστάσεις καί παραινέσεις 

πρός κάθε πλευρά, δταν θεωρεί δτι ή κρισιμότητα των πε

ριστάσεων τό επιβάλλει, ή Κυβέρνηση σέ μιά άπροσδόκη

τη, δπως χαρακτηρίστηκε άπό εγκυρους πολιτικούς κύ

κλους ενέργειά της, αiσθάνθηκε τήν άνάγκην ν' άπαντή

σει, «ί:ρμηνεύοντας» τά κατά τή γνώμη της επίμαχα σημεία 

τής δμιλίας του Κ. Καραμανλή («'Απογευματινή», 19.6). 

Ό Καραμανλής είναι δ πολιτικός άνδρας πού κατ' 

εξοχήν ξέρει νά φυλάγεται άπό τίς κακοτοπιές. Καί πού 
εχει άπόλυτα- iδίως τώρα- επίγνωση των λεπτών ισορ

ροπιών, πού άπαιτεί ή άποστολή του ώς ρυθμιστή του πο

λιτεύματος ... Σέ ποιό βαθμό ή άποψη δτι οί σχέσεις προέ
δρου καί πρωθυπουργου ήσαν καί παραμένουν άδιατάρα
κτες άνταποκρίνεται στήν πραγματικότητα, θά τό δείξει δ 

χρόνος. 'Όπως επίσης θά διαλευκάνει δ χρόνος τό ... μυστή
ριο τών αiφνιδίων καί δημοσίων εκρήξεων του προέδρου 

τής Δημοκρατίας, πού δίνουν καμμιά φορά τήν αίσθηση 

δτι κτυπουν πολύ σημαδιακά καί πολύ δυνατά οί καμπάνες 

γιά κάτι πού «δέν πάει καλά» σ' αυτόν τόν τόπο («Μακεδο

νία», 28.6). 

Τό δτι στό σύνολό του σχεδόν δ τύπος τής Δεξιάς άξιο

ποίησε τήν προεδρική δμιλία εμφανίζοντάς την ώς προε

δρικές κρίσεις καί επικρίσεις πρός τήν Κυβέρνηση τής 

άλλαγής, χωρίς μάλιστα μέχρι στιγμής νά άποδοκιμαστεί 

αυτή ή - ελπίζουμε - παραχάραξη, άπό τήν προεδρία, 

είναι άπό μόνο του ενα άνησυχητικό φαινόμενο. 
Πρέπει γι' αυτό οί ύπεύθυνοι πολιτικοί παράγοντες νά 

είναι iδιαίτερα προσεκτικοί στίς δηλώσεις τους. Οί καιροί 

δέν επιτρέπουν τή διακύβευση παρερμηνειών καί θυμικών 
άντιδράσεων πού μπορουν νά προκαλέσουν. ·Ο λαός, ώς 

μόνος εντολέας καί πηγή εξουσίας, εχει δώσει εντολή γιά 

ενα συγκεκριμένο εργο σ' αυτή τήν Κυβέρνηση. Θεμέλιο 

μάλιστα του εργου αυτου είναι δ εκδημοκρατισμός του 

κρατικου μηχανισμου στό σύνολό του. Χωρίς κανέναν 

άπολύτως στεγανό («Κυριακάτικη 'Ελευθεροτυπία», 20.6). 

Οί ύπαινιγμοί καί οί διαπιστώσεις του Κ. Καραμανλή 

εδωσαν λαβή σέ διάφορες ί:ρμηνείες. UΕτσι, κατά τήν 

άποψη παραγόντων πού πρόσκεινται στή Δεξιά, δ πρό

εδρος τής Δημοκρατίας ενεργοποιείται εναντίον του 

ΠΑΣΟΚ η (μετριοπαθέστερη εκδοχή) «προβαίνει σέ αυστη

ρές συστάσεις πρός τ~ν Κυβέρνηση» η «παρεμβαίνει 

ευθέως σέ θέματα άμυνας καί εξωτερικής πολιτικής τής 

χώρας» κ.λ.π. 

Σχετικά πολιτικοί παρατηρητές ύπενθύμιζαν δρισμένα 

δημοσιεύματα του τύπου («'Ακρόπολις», 9 Μαfου καί 5 
'Ιουνίου), σύμφωνα μέ τά όποία δ πρόεδρος τής Δημοκρα

τίας, «Κάνοντας χρήση τών δικαιωμάτων πού του παρέχει 

τό Σύνταγμα του 1975», φέρεται νά ύπέδειξε στήν Κυβέρ
νηση «νά άμβλύνει τίς ύπερβολές στό συνδικαλιστικό νο
μοσχέδιο ( άντί - 330) καί στόν νόμο-πλαίσιο γιά τήν 'Α νω
τάτη Παιδεία». 

Σέ άντίθεση μέ τίς ί:ρμηνείες αυτές, άλλοι παρατηρητές 

επισήμαιναν δτι οί διατυπώσεις του κ. Καραμανλή εκφρά

ζουν «πάγιες άντιλήψεις του προέδρου τής Δημοκρατίας» 

καί δέν θά πρέπει- συνεπώς- ν' άναζητουνται «άντικυ

βερνητικές αiχμές». ·Ο κ. Καραμανλής - πρόσθεταν -
δέν θά πρέπει νά εχει, λ. χ., λόγους δυσαρέσκειας άπό τήν 

άκολουθούμενη ως τώρα εξωτερική πολιτική, άπό τή ση

μερινή Κυβέρνηση, ή όποία παραμένει τόσο στό ΝΑΤΟ 

δσο καί στήν Ευρωπαϊκή Κοινότητα. 

'Ανεξάρτητα άπό τά παραπάνω, τρίτοι παρατηρητές 

επισήμαιναν δτι δποιαδήποτε τυχόν διάσταση άπόψεων 
μεταξύ του ρυθμιστή του πολιτεύματος καί τής ύπεύθυνης 

Κυβέρνησης, θά είχε καταλυτικές έπιπτώσεις στήν ί:νότη

τα του λαου καί στήν προάσπιση τών εθνικών συμφερόν

των («Ή Αυγή», 19.6). 

Κάτω άπό άλλες συνθήκες καί περιστάσεις, δ λόγος του 

προέδρου τής Δημοκρατίας δέν θά επαιρνε τίς διαστάσεις 
πού πήρε αυτή τή φορά, διότι τά δσα είπε στή Λέσχη 

'Αξιωματικών δ κ. Καραμανλής δέν άποτελουν τίποτε τ'ό 

διαφορετικό άπό εκείνο πού πιστεύει καί έφάρμοσε δ ίδιος. 

Συνέπεσαν δμως χρονικά μέ μιά σειρά άπό κυβερνητικές 

ενέργειες καί δηλώσεις πού- κατά τήν εκτίμηση εγκύρων 

πολιτικών παρατηρητών- τόν ύποχρέωσαν νά κάνει αυ

τές τίς δημόσιες διαπιστώσεις -προειδοποιήσεις. 

"Ας θυμηθουμε μερικές τέτοιες πρόσφατες ενέργειες: 

'Η συμμετοχή φαντάρων σέ πολιτικές εκδηλώσεις 

καί διαδηλώσεις (Πρωτομαγιά, Παλαιστινιακό κ.ά.). 'Η 

τέλεση πολιτικών εκδηλώσεων μέσα σέ στρατιωτικές βά

σεις (π. χ. στό Χαϊδάρι) . 'Η δμαδική μετάθεση άξιωματι

κών άπό τήν Κόρινθο, δταν άναφέρθηκαν σέ γεγονότα του 

παρελθόντος, πού ή Κυβέρνηση θεώρησε δτι άναμοχλεύ

ουν πολιτικά πάθη. 'Η ενθάρρυνση συνδικαλιστικής όρ

γανώσεως στά Σώματα 'Ασφαλείας κ.λ.π. 'Ενέργειες πού 

κατά γενική δμολογία ύπονομεύουν τήν ένότητα τής βά

σης τών 'Ενόπλων Δυνάμεων, άλλά πού μπορεί νά δδηγή

σουν σέ σοβαρές διαλυτικές εσωτερικές τάσεις («Πολιτικά 

Θέματα>>, 1.7). 

24 ΙΟΥΝΙΟΥ 1982 

'Ο πρόεδρος τfίς Δημοκρατίας δέχεται στό Προ

εδρικό Μέγαρο τόν πρόεδρο του 'Αρείου Πάγου, Δ. 

Σκούμπη . 

'Η συνάντηση πραγματοποιείται μετά τήν εκδή

λωση τfίς προθέσεως τfίς Κυβερνήσεως νά παρα

κάμψει τή σειρά άρχαιότητας στίς προαγωγές άνωτά

των δικαστικών, ενόψει τfίς άποχωρήσεως του Δ. 

Σκούμπη . 
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26 ΙΟΥΝΙΟΥ 1982 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας δέχτηκε έπιτροπή 

συνταξιούχων δημοσιογράφων, πού του άνέπτυξε 
τούς λόγους άντισυνταγματικότητας όρισμένων δια

τάξεων του συνδικαλιστικου νομοσχεδίου πού ρυ
θμίζουν άπ' εύθείας έσωτερικά θέματα τής 'Ενώσεως 

Συντακτών 'Ημερησίων 'Εφημερίδων 'Αθηνών. 

30 ΙΟΥΝΙΟΥ 1982 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας δέχτηκε τόν πρέ

σβη του Λιβάνου στήν ·Αθήνα, ό όποίος του έπέδω

σε προσωπικό μήνυμα του προέδρου του Λιβάνου, Ε. 

Σαρκίς. Σέ άνακοίνωση τής Προεδρίας τής Δημο

κρατίας άναφέρεται οτι «μέ τό μήνυμά του ό Λιβανέ

ζος πρόεδρος ζητεί τήν συμπαράσταση τής Έλλά

δος γιά τή διάσωση τής Βηρυτου». 

'Ο Κ. Καραμανλής έξέφρασε τήν όδύνη του γιά 
τά δεινά πού ύφίστανται ό λιβανικός καί παλαιστι

νιακός λαός καί διαβεβαίωσε τόν πρέσβη γιά τήν 

όλόψυχη συμπαράσταση του έλληνικου λαου καί 

τής Κυβερνήσεώς του σέ κάθε προσπάθεια, πού θά 

μπορουσε νά θέσει τέρμα στήν τραγωδία τής Βηρυ

του. 

2 ΙΟΥΛΙΟΥ 1982 

'Ο προέδρος τής Δημοκρατίας δέχεται τόν πρωθυ

πουργό, ό όποίος τόν ένημερώνει γιά τά πρόσφατα 

ταξίδια του στό έξωτερικό- τή Βουλγαρία καί τίς 
Βρυξέλλες - καθώς έπίσης καί γιά τόν άνασχηματι
σμό τής Κυβερνήσεως. 

Τά μέλη τής Κυβερνήσεως του Α. Παπανδρέου 

όρκίστηκαν ένώπιον του προέδρου τής Δημοκρατί

ας, στίς 5 'Ιουλίου: 

Γεράσιμος ' Αρσένης, ύπουργός 'Εθνικής Οiκονομίας. 

Γεώργιος - 'Αλέξανδρος Μαγκάκης, ύπουργός Δικαιοσύ

νης, 'Απόστολος Κακλαμάνης, ύπουργός 'Εθνικής Παι

δείας καί Θρησκευμάτων, Δημήτριος Κουλουριάνος, 
ύπουργός Οικονομικών, Εύάγγελος Κουλουμπής, ύπουρ

γός 'Ενεργείας καί Φυσικών Πόρων, Γεώργιος Λιάνης, 

ύπουργός ~Ερευνας καί Τεχνολογίας, Γεώργιος Μωραίτης, 

ύπουργός ·Εμπορίου, Εύάγγελος Γιαννόπουλος, ύπουργός 

'Εργασίας, Παρασκευc'iς Αuγερινός, ύπουργός 'Υγείας καί 

Πρόνοιας, 'Ελευθέριος Βερυβάκης, ύπουργός Κοινωνικών 

'Ασφαλίσεων, Νικόλαος 'Ακριτίδης, ύπουργός Συγκοι

νωνιών, Γεώργιος Κατσιφάρας, ύπουργός 'Εμπορικής 

Ναυτιλίας, 'Ιωάννης Ποττάκης, άναπληρωτής ύπουργός 

Προεδρίας τfjς Κυβερνήσεως, Κωνσταντίνος Λαλιώτης, 

ύφυπουργός προεδρίας τfjς Κυβερνήσεως, Παυσανίας Ζα

κολίκος, ύφυπουργός 'Εθνικής ~ Αμυνας, Κωνσταντίνος 

Βαίτσος, ύφυπουργός Έθνικfjς Οiκονομίας, Μιλτιάδης 

Παπαϊωάννου, ύφυπουργός 'Εσωτερικών, Βασίλειος Πα

παγιάννης, ύφυπουργός Δημοσίων ~Εργων, Σ. -Α. Παπα

θεμελfjς, ύφυπουργός Έθνικfjς Παιδείας καί Θρησκευμά-

των, Παναγιώτης Ρουμελιώτης, ύφυπουργός Οiκονομικών, 

Μόσχος Γικόνογλου, ύφυπουργός Γεωργίας, Παναγιώτης 

Κατσαρός ύφυπουργός Γεωργίας, Θεόδωρος Πάγκαλος, 

ύφυπουργός 'Εμπορίου, Μαρία Κυπριωτάκη -Περράκη, 

ύφυπουργός 'Υγείας καί Πρόνοιας, 'Ιωάννης Φλώρος, 

ύφυπουργός 'Υγείας καί Πρόνοιας, Σταυρούλα (Ρούλα) 

Κακλαμανάκη - Ρήγου, ύφυπουργός Κοινωνικών 'Ασφα

λίσεων καί Κωνσταντίνος 'Ασλάνης, ύφυπουργός Συγκοι

νωνιών. 

6 ΙΟΥ ΛΙΟΥ 1982 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχτηκε στό Προεδρικό Μέ

γαρο τόν ύπουργό 'Εξωτερικών τής Λαϊκής Δημο

κρατίας τής Γερμανίας, ~Οσκαρ Φίσερ, ό όποίος 

πραγματοποίησε έπίσημη έπίσκεψη στήν 'Αθήνα. 

11 ΙΟΥΛΙΟΥ 1982 

'Ο προέδρος τής Δημοκρατίας, συνοδευόμενος 

άπό τόν πρωθυπουργό, τούς ύφυπουργούς 'Εθνικής 

·Αμύνης καί τήν ήγεσία τών 'Ενόπλων Δυνάμεων, 

έπιθεωρεί τόν Στόλο, πού είχε άγκυροβολήσει στόν 

ορμο του Φαλήρου μέ τήν εύκαιρία του έορτασμου 

τής ναυτικής έβδομάδας. 

Μετά τήν έπιθεώρηση ό Κ. Καραμανλής δήλωσε: 

«Κατ' άρχήν θά ήθελα νά έκφράσω τήν ίκανοποίησή 

μου γιά τήν θαυμάσια, καί θά έλεγα, έπιβλητική έμφάνιση 

τοfί πολεμικοfί μας στόλου. Αύτή η έμφάνιση έπιβεβαιώνει 

αύτό τό όποίο εlπα καί έγώ καί ό πρωθυπουργός κατ' έπα

νάληψη, δτι δηλαδή οί ΝΕνοπλες Δυνάμεις τijς χώρας εύρί

σκονται σήμερα σέ τόσο ύψηλό έπίπεδο, ώστε νά έγγυών

ται τήν άσφάλεια καί τήν άξιοπιστία τijς χώρας. Κι αύτό 
προσλαμβάνει ίδιαίτερη σημασία σήμερα, πού ή βία καί η 

αύθαιρεσία κυριαρχούν στόν κόσμο καί ή 'Ελλάς άντιμε

τωπίζει πράγματι πρόβλημα άσφαλείας. Βέβαια - καί αύ

τό ε[ ναι αύτονόητο- γιά νά έκπληρώσουν οί ΝΕνοπλες Δυ

νάμεις τήν άποστολή τους χρειάζονται πολιτική καί ο/κο

νομική ύποδομή. Καί γιά τήν δημιουργία άκριβώς αύτών 

τών προϋποθέσεων, θά πρέπει νά φροντίζει πάντοτε ή ήγε

σία καί ό λαός. 

ιιΠάντως, η έπιθεώρηση η όποία έκανα σήμερα, μοfί 

έδωσε τό αίσθημα έθνικijς ύπερηφάνειας γιά τόν πολεμικό 
μας στόλοιι. 

13 ΙΟΥΛΙΟΥ 1982 

' Ο γενικός γραμματέας τής Προεδρίας τής Δη

μοκρατίας, πρέσβης Π. Μολυβιάτης, έπικοινωνεί 

τηλεφωνικά μέ τόν πρωθυπουργό, Α. Παπανδρέου, 

καί του μεταφέρει τήν άποψη του προέδρου τής Δη

μοκρατίας σχετικά μέ τήν πρόθεση τής Κυβερνήσε

ως νά προσφέρει άσυλο στό Γ. 'Αραφάτ καί τό έπι

τελείο του, τούς όποίους δέν είχε δεχτεί καμιά άρα
βική χώρα. 

'Η ήγεσία τής ΟΑΠ άναγκάστηκε νά άποχωρή

σει άπό τό Λίβανο μετά τήν ίσραηλινή προέλαση ώς 
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τίς πύλες τής Βηρυτου . Στίς 10 'Ιουλίου, ή έλληνι
κή Κυβέρνηση έξεδήλωσε τήν πρόθεση νά aποστεί

λει μονάδες του στόλου γιά νά συμμετάσχουν στήν 

μεταφορά Παλαιστινίων μαχητών aπό τό Λίβανο . 

Δύο ήμέρες aργότερα, δ κυβερνητικός έκπρόσωπος 

δήλωσε δτι ή έλληνική συμμετοχή θά ήταν συμβο
λική, ένώ ή 'Ελλάδα θά μπορουσε νά aποστείλει 

στήν περιοχή ειρηνευτική δύναμη 300 ανδρών, έφό
σον δμως ύπήρχε συναίνεση των δύο ύπερδυνάμεων 

καί τών τριών ένδιαφερομένων μερών. 

Τό σχετικό σημείωμα του γενικου γραμματέα τής 

Προεδρίας τής Δημοκρατίας αναφέρει: 

«Σήμερα τό πρωί ενημέρωσα τόν κύριο πρόεδρο τής 

Δημοκρατίας επί του περιεχομένου του συνημμένου τηλε

γραφήματος (πού μiiς περιήλθε χθές τό άπόγευμα) κ:αί συγ

κεκριμένα γιά τήν προσφορά άσύλου εκ: μέρους τής έλλη

νικ:ής Κυβερνήσεως πρός τόν 'Αραφάτ κ:αί τό επιτελείο 

του γιά εγκατάσταση στήν 'Αθήνα. 

»Κατόπιν εντολής του κυρίου προέδρου, ετηλεφώνησα 
άμέσως στόν κύριο πρωθυπουργό κ:αί του διεβίβασα τήν 

πλήρη διαφωνία του κυρίου προέδρου πρός τήν προσφορά 

αuτή . 'Εξήγησα στόν πρωθυπουργό δτι ό κύριος προέδρος 
πιστεύει δτι ή παροχή άσύλου πρός τόν 'Αραφάτ άποτελεί 

τεράστιο λάθος. 'Η ' Ελλάς δέν θά είχε τίποτα νά κερδίσει 
άπό τήν εγκατάσταση εδω του 'Αραφάτ, εν& θά εστρεφε 

εναντίον της όχι μόνο τίς δυτικές χώρες, άλλά κ:αί τις άρα

βικ:ές, μέ τίς όποίες ήδη εχει τεταταμένες σχέσεις ό 'Αρα

φάτ. 

»'Ο κύριος πρωθυπουργός, στήν άρχή μέν μου είπε δτι 

κάποια παρανόηση ύπάρχει, άνεφέρθη στό γεγονός δτι ό 

'Αραφάτ εχει εδω διπλωματική άποστολή, στήν συνέχεια 

δμως μου είπε κατηγορηματικά δτι δέν i'jταν εν γνώσει των 

όδηγιών αuτών πρός τήν πρεσβεία τής Βηρυτου κ:αί δτι 

συμφωνεί μέ τίς άπόψεις του κυρίου προέδρου. τέλος, μου 

είπε δτι θά δώσει εντολή νά άκυρωθουν αuτές οί όδηγίες 

πρός τήν πρεσβεία τής Βηρυτου κ:αί δτι ελπίζει νά μήν 

εχει ήδη διαβιβασθεί ή προσφορά άσύλου πρός τόν 'Αρα

φάτ>>61. 

Στίς 2 Αύγούστου, σέ aπάντηση δημοσιεύματος 
των «Times», σύμφωνα μέ τό όποίο ή 'Αθήνα &κύρω
σε τήν προσφορά aσύλου στόν Γ. 'Αραφάτ μετά aπό 

παρέμβαση του προέδρου τής Δημοκρατίας, δ κυ

βερνητικός έκπρόσωπος θά δηλώσει δτι δ ήγέτης 

τής ΟΑΠ είχε γίνει aποδέκτης aνοικτής προσκλή

σεως aπό τήν Κυβέρνηση καί δτι μπορουσε νά ελθει 

στήν 'Ελλάδα καί νά παραμείνει δσο θέλει. 

19 ΙΟΥΛΙΟΥ 1982 

'Ο Κ. Καραμανλής κάμει τήν ακόλουθη δήλωση, 

σχετικά μέ τήν έπέτειο τής τουρκικής εισβολής στήν 

Κύπρο: 

«Ή 20ή Ίουλίου θά παραμείνει στήν ίστορία μας σάν 

ήμέρα έθνικής συμφορfiς. Ή Τουρκία, έπωφελούμενη καί 

άπό σφάλματα δικά μας, εΙσέβαλε στή Μεγαλόνησο. Καί 

παραμένει άκόμα έκεί παραβιάζοντας όλους τούς κανόνες 

του δικαίου καί τής ήθικής. 

»Παρά ταυτα, όμως, δέν κατώρθωσε, ούτε καί θά κατορ

θώσει, νά κάμψει τό ήθικό του κυπριακου Έλληνισμου 

πού άγωνίζεται μέ θάρρος καί καρτερία μοναδική. Καί τό 
ήθικό άίφιβώς αvτό, πού τό στηρίζει ή άλληλεγγύη δλο

κλήρου του Έλληνισμου, θά πρέπει μέ κάθε θυσία νά δια
φυλαχθεί. Γιατί άποτελεί τήν άσφαλέστερη έγγύηση γιά 

τήν δικαίωση του ίερου άγώνα τών άδελφών μας Κυπρίων». 

20 ΙΟΥ ΛΙΟΥ 1982 

'Ο Κ. Καραμανλής συναντiiται στό Προεδρικό 

Μέγαρο μέ τόν πρώην πρωθυπουργό, Π. Κανελλό

πουλο. 

21 ΙΟΥΛΙΟΥ 1982 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας δέχεται τόν aρχη

γό τής aξιωματικής aντιπολιτεύσεως, Ε. 'Αβέρωφ. 

23 ΙΟΥΛΙΟΥ 1982 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας δέχεται σέ συνερ

γασία τόν πρωθυπουργό. 

'Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μετά τήν aπό

φαση τής Κυβερνήσεως νά ύποβάλει στούς 'Αμερι

κανούς, τόν προσεχή Αϋγουστο, τίς προτάσεις της 

γιά τίς βάσεις. Τ'ήν προηγουμένη, δ Α. Παπανδρέου 

είχε αναγγείλει στό 'Υπουργικό Συμβούλιο τήν 

εναρξη του έλληνοτουρκικου διαλόγου, μέ συνάντη

ση των ύπουργών 'Εξωτερικών των δύο χωρών, Ι. 
Χαραλαμπόπουλου καί Ι. Τουρκμέν, στήν Όττάβα. 

Ή συμφωνία ύπήρξε aποτέλεσμα των συζητή
σεων πού είχαν σέ δώδεκα συναντήσεις τους δ ύφυ

πουργός 'Εξωτερικών, Ι. Καψής, καί δ Τουρκος πρέ

σβης στήν 'Αθήνα γιά τόν προσδιορισμό τής έννοί

ας του μορατόριουμ. 'Ο Α. Παπανδρέου ύπογράμμι

σε έπίσης δτι οί δύο χώρες συμφώνησαν νά aποφύ

γουν δηλώσεις ή πράξεις προκλητικές ή παραβιά
σεις πού θά ύπονόμευαν τή διαμόρφωση του κατάλ

ληλου κλίματος γιά τήν εναρξη διαλόγου. 

24 ΙΟΥΛΙΟΥ 1982 

'Ο προέδρος τής Δημοκρατίας εδωσε στό Προε

δρικό Μέγαρο τήν καθιερωμένη δεξίωση γιά τήν έπέ

τειο τής αποκαταστάσεως τής δημοκρατίας. 

Κατά τήν άφιξή του στό χώρο τής δεξιώσεως, δ 

Κ. Καραμανλής, aπαντώντας σέ έρώτηση δημοσιο

γράφων, εκαμε τήν ακόλουθη δήλωση: 

«Γιά τή σημασία τής ήμέρας αvτής σaς έχω μιλήσει 

κατ' έπανάληψη στό παρελθόν. Εlναι μιά μεγάλη, μιά 

ίστορική ήμέρα. Καί σάν τέτοια θά πρέπει νά τήν τιμουμε 

καί νά τήν γιορτάζουμε όλοι άνεξαιρέτως οί 'Έλληνες>;. 
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·Εξάλλου, σέ έρώτηση γιά τό πώς βλέπει τό μέλ

λον τής δημοκρατίας, ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας 

είπε: 

«Άσφαλές. Φθάνει νά μή χαλάσουμε τή δημοκρατία 

καθ· δδόν, προσπαθώντας νά τήν κάνουμε καλύτερη. Για

τί, δπως λέγεται, τό καλύτερο εlναι lχθρός τοϊί καλοϊίι>. 

30 ΙΟΥΛΙΟΥ 1982 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας δέχτηκε τό Μη

τροπολίτη Χαλκηδόνος Μελίτωνα. 

2 Α ΥΓΟΥΣτΟΥ 1982 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας ένημερώθηκε άπό 

τούς άρμόδιους ύπουργούς γιά τήν εκταση τών πυρ

καγιών πού είχαν ξεσπάσει τήν προηγουμένη σέ διά

φορα σημεία τής χώρας, καί ίδιαίτερα στήν ·Αττική . 

'Ο Κ. Καραμανλής θά έκ<Ρ-ράσει τή λύπη του γιά 

τά θλιβερά γεγονότα, καθώς καί τή συμπάθειά του 

στίς οίκογένειες τών θυμάτων τής καταστροφής. 

4 ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ 1982 

Ό Κ. Καραμανλής άπέστειλε πρός τόν πρώην 

προέδρο τής Γαλλίας, Β. Ζισκάρ ντ· 'Εσταί ν, τό άκό

λουθο συλλυπητήριο τηλεγράφημα, γιά τό θάνατο 

του πατέρα του: 

« Ό θάνατος τοϊί Έντμόν Ζισκάρ ντ • Έσταίν, άνδρός 
διακεκριμένου, τοϊί δποίου διατηρώ ζωηρή τήν άνάμνηση, 

μοϊί προξενεί βαθυτάτη θλίψη. Γιά τήν άπώλειά του παρα
καλώ νά δεχθείτε καί vά διαβιβάσετε πρός τήν οiκογένειά 

σας τήν έκφραση της βαθείας μου συμπαθείας καί τών εiλι

κρινών συλλυπητηρίων μου». 

Ό Β. Ζισκάρ ντ· Έσταίν άπάντησε: 

«Κύριε πρόεδρε καί λίαν ιiγαπητέ φίλε, 

»Τά συλλυπητήρια καί ή συμπάθειά σας γιά τόν θάνατο 

του πατέρα μου μέ συνεκίνησαν. 

»Ήταν aνθρωπος μεγάλης μορφώσεως, στήν όποία 

συχνά διέκρινα τήν προσφορά του δικου σας πολιτισμου. 

». Αφοσιωμένος, δσο έσείς, στήν εννοια του μέτρου, 
τής έλευθερίας καί τής ιiνθρωπίνης ιiξιοπρεπείας, ύπέφερε 

ιiπό τήν αταξία τής έποχής, ιiλλά διατηρουσε τήν πεποί
θηση δτι οί βασικές ιiξίες μας στό τέλος θά ύπερισχύσουν. 

»Σίiς εύχαριστ& πού συμμερισθήκατε τόν πόνο, τόν 

όποίο ή δοκιμασία αύτή μου προξένησε, καί σίiς παρακα

λώ νά πιστέψετε, Κtψιε πρόεδρε καί ιiγαπητέ φίλε, εiς τήν 

εκφραση της πιστής καί φιλικής μου έκτιμήσεως»62. 

I\ ΑΥΓΟΎΣτΟΥ 1982 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας συναντaται καί 

εχει συνεργασία μέ τόν πρωθυπουργό. 

'Η συνάντηση συνδεόταν μέ τήν όριστικοποίη

ση τών έλληνικών προτάσεων γιά τό καθεστώς τών 

άμερικανικών βάσεων, ένόψει τής συναντήσεως του 

πρωθυπουργου μέ τό διοικητή τών Συμμαχικών Δυνά

μεων Νοτίου Εόρώπης, ναύαρχο Κρόου. 

15 ΑΥΓΟΎΣτΟΥ 1982 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας παρέστη στήν κα

θιερωμένη έτήσια δεξίωση τών ·Ενόπλων Δυνάμεων 

πού πραγματοποιήθηκε στό θέρετρο άξιωμάτικών 
στόν "Α γιο ·Ανδρέα. 

17 ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ 1982 

Δημιουργείται στή Βουλή πολιτική όξύτητα κατά 
τή συζήτηση του νομοσχεδίου περί 'Εθνικής • Αντι
στάσεως, ή όποία άπέληξε σέ άποχώρηση τής ΝΔ 

άπό τή συνεδρίαση. Κατά τή συζήτηση, ό Α. Παπαν

δρέου άνέφερε καί τό ονομα του Κ. Καραμανλή, το

νίζοντας δτι τό ΚΚΕ είχε νομιμοποιηθεί άπό τήν 

Κυβέρνησή του. Εόθύς μετά τήν άποχώρηση τής ΝΔ 

άπό τή συνεδρίαση, ό Ε. • Αβέρωφ, μέ δηλώσεις του, 
σημείωσε δτι θεωρουσε Ciτοπη καί άπαράδεκτη τήν 

προσπάθεια νά άναμιχθεί τό ονομα του προέδρου τής 

Δημοκρατίας στήν πολιτική διαμάχη, δτι στήν Κυ

βέρνηση πού είχε νομιμοποιήσει τό ΚΚΕ μετείχε καί 

ό ίδιος καί δτι τό θέμα δέν επρεπε νά συνδέεται μέ 

τήν άναγνώριση τής ·Εθνικής ·Αντιστάσεως, μέ τήν 

όποία τό κόμμα του διαφωνουσε. 

'Ο άρχηγός τής άξιωματικής άντιπολιτεύσεως θά 
γίνει έκ νέου δεκτός άπό τόν πρόεδρο τής Δημοκρα

τίας στίς 26 του μηνός. 

22 ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ 1982 

Στίς σχέσεις του πρωθυπουργου μέ τόν πρόεδρο 

τής Δημοκρατίας άναφέρονται οί «Sunday Times», σέ 
Ciρθρο τους μέ τίτλο«' Αλλαγή πορείας σ· ενα σοσι

αλιστικό δρόμο πρός τήν έλευθερία». 'Ο άνταποκρι

τής τής έφημερίδας παρατηρεί δτι τό ϋφος του Α. 

Παπανδρέου εχει fiδη «φέρει σέ άπόγνωσψ> τόν Κ. 

Καραμανλή, ό όποίος ύποχρεώθηκε πολλές φορές νά 

συγκρατήσει τόν πρωθυπουργό - δπως στήν περί

πτωση τής ματαιώσεως τής έπισκέψεως • Αραφάτ 
στήν 'Αθήνα. Καί τονίζει: 

Στά ϋψιστα θέματα δμως του ΝΑΤΟ, τ&ν βάσεων καί 

τής Κοινής 'Αγορίiς, ό πρωθυπουργός έπιτρέπει στόν έαυ

τό του νά «όδηγείται» άπό τόν Κ. Καραμανλή, πού στά 75 
του χρόνια, εχει τρία χρόνια νά διανύσει σάν πρόεδρος 

καί, αν κρίνει πώς ή πολιτική του Παπανδρέου είναι έπιζή

μια γιά τήν 'Ελλάδα, εχει τή δύναμη νά καλέσει τό λαό σέ 

έκλογές. 'Ο Α. Παπανδρέου εχει νά άποκομίσει πολλά 

κέρδη, έφόσον συμμορφώνεται μέ τίς έπιθυμίες του προέ

δρου τής Δημοκρατίας, «ό όποίος μέ τή σειρά του δίνει 

στίς δυτικές Κυβερνήσεις τήν εγκρισή του προκειμένου νά 

βοηθήσουν τόν Α. Παπανδρέου νά aπεμπλακεί άπό τίς 

προεκλογικές του ύποσχέσεις καί νά πραγματοποιήσει 

στροφή 180 μοιρ&ν. 
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31 ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ 1982 

Σέ συνέντευξή του πρός τό Γαλλικό Πρακτορεϊ:ο 

Είδήσεων, μέ τήν ευκαιρία τής επίσημης επισκέψεως 

στήν 'Ελλάδα του προέδρου τής Γαλλικής Δημο

κρατίας, Φρ. Μιττεράν, ό πρωθυπουργός, Α. Παπαν

δρέου, αναφέρεται στό εξαίρετο επίπεδο των διμερών 

σχέσεων, επιβεβαιώνει δτι ή 'Ελλάδα «aνήκει στήν 

'Ατλαντική ' Συμμαχία», καί τονίζει δτι δέν επιθυμεϊ: 
aντιπαράθεση μέ τίς ΗΠΑ στό θέμα των βάσεων. 

Σέ ερώτηση γιά τίς σχέσεις του μέ τόν πρόεδρο 

τής Δημοκρατίας, aπάντησε: 

«'Ο κ. Καραμανλής άσκεί μέ μεγάλη προσοχή τό λει

τούργημά του ώς προέδρου τής Δημοκρατίας καί δέν παίζει 

τό ρόλο ενός άρχηγου κόμματος. Τό γεγονός δτι ύπάρχει 

συνεργασία είναι μιά μεγάλη συνεισφορά στό δημοκρατι

κό καθεστώς. 'Αποτελεί σταθμό στήν πολιτική ζωή τής 

'Ελλάδας. Σήμερα ό κ. Καραμανλfjς, δπως εχει ό ίδιος 
τονίσει, καί εγώ αισθανόμαστε δτι μπορουμε νά μιλάμε 

γιά μιά δημοκρατία πού δέν άντιμετωπίζει κινδύνους». 

1-2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1982 

'Ο πρόεδρος τής Γαλλικής Δημοκρατίας, Φρ. 

Μιττεράν, συνοδευόμενος aπό τούς ύπουργούς Εu

ρωπαϊκ&ν 'Υποθέσεων, Α. Σντεναγκόρ, Κοινωνικών 

'Ασφαλίσεων, Π. Μπερεγκοβουά καί Πολιτισμοί), 

Ε. 'Αβίς, πραγματοποιεϊ: επίσημη επίσκεψη στήν 

'Ελλάδα. 

Στό αεροδρόμιο του 'Ελληνικοu ύποδέχτηκαν 

τόν πρόεδρο τής Γαλλικής Δημοκρατίας, ό Κ. Κα

ραμανλής, ό πρωθυπουργός, ό πρόεδρος τής Βουλής, 

μέλη τής Κυβερνήσεως, ή ήγεσία'τ&ν 'Ενόπλων Δυ
νάμεων καί των Σωμάτων 'Ασφαλείας. 

'Αργότερα τήν ϊδια ήμέρα, ό πρόεδρος Μιττεράν 

συναντήθηκε μέ τόν 'Έλληνα όμόλογό του, στό 

Προεδρικό Μέγαρο: 

«'Ο κύριος πρόεδρος τής Δημοκρατίας καί ό κύριος 

Μιττεράν είχαν σήμερα τό άπόγευμα κατ' ιδίαν συνάντη

ση πού διήρκεσε μία <δρα. 

»Στήν συνάντηση αυτή διεπιστώθη κατ' άρχήν δτι οί 

διμερείς σχέσεις τ&ν δύο χωρών είναι πολύ καλές καί δτι 

μπορουν νά άναπτυχθουν άκόμη περισσότερο, δεδομένου 

δτι, δπως είπε ό κύριος πρόεδρος, ή Γαλλία εχει δυνατότη

τες καί ή 'Ελλάς εχει aνάγκες. 

»Στήν συνέχεια, ό κύριος πρόεδρος περιέγραψε τήν 

σημερινή οικονομική καί πολιτική κατάσταση τής 'Ελλά

δος. 

>>'Ως πρός τά οικονομικά, ό κύριος προέδρος, άφου άνέ

λυσε τίς προόδους πού επέτυχε ή ελληνική οiκονομία μέ

χρι καί πρό δύο ετων, εσημείωσε δτι τά δύο τελευταία ετη 

ύφίσταται καί ή Έλλάς τίς συνέπειες τής διεθνους οίκο

νομικής κρίσεως. 

»'Ως πρός τήν πολιτική κατάσταση, ό κύριος πρόεδρος 

είπε δτι οί δημοκρατικοί θεσμοί λειτουργουν σήμερα κατά 

όμαλότατο τρόπο στήν 'Ελλάδα, δπως άπεδείχθη, <'iλλω-

στε, καί άπό τήν όμαλή μεταβίβαση τής εξουσίας πρός τό 
ΠΑΣΟΚ μετά τήν εκλογική του νίκη. 

»Στήν συνέχεια, ό κύριος πρόεδρος άνέλυσε διά μα

κρών τά εξωτερικά προβλήματα τής 'Ελλάδος. 

»Τήν εξωτερική πολιτική τής 'Ελλάδος, είπε ό κ. πρό
εδρος, δπως καί κάθε <'iλλης χώρας, τήν προσδιορίζει κατά 

κύριο λόγο ή γεωγραφική της θέση καί ή άνάγκη τής κα

τοχυρώσεως τής άσφαλείας της. Γιά τούς λόγους αυτούς, 

άλλά καί πολλούς <'iλλους, ό ίδιος πάντοτε επίστευε στήν 

άνάγκη τής διατηρήσεως στενών πολιτικών, στρατιωτι

κών, οiκονομικ&ν καί πολιτιστικών δεσμών μέ τήν Δύση. 

'Ο κ. Παπανδρέου, κατ' άντιδιαστολή μέ τίς προεκλογικές 

του θέσεις, στρέφεται ήδη πρός τήν κατεύθυνση αυτή καί, 

ώς εκ τούτου, σ' αυτά τά θέματα ύπάρχει πνευμα συνεργα

σίας μεταξύ προέδρου καί πρωθυπουργου. 

»Κατόπιν ό κύριος πρόεδρος άνέπτυξε τίς γνωστές ελ

ληνικές θέσεις γιά τά θέματα τής Κύπρου, του Αiγαίου, του 

ΝΑΤΟ καί τής Κοινής 'Αγοράς. Σ' δλα τά θέματα, κατέ

ληξε ό κύριος πρόεδρρς, οί εταίροι καί σύμμαχοι τής 'Ελ

λάδος θά πρέπει νά δείξουν κατανόηση καί νά βοηθήσουν 

τήν 'Ελλάδα, άφ' ενός μέν γιατί οί ελληνικές θέσεις είναι 

δίκαιες καί μετριοπαθείς, άλλά καί γιά τόν πρόσθετο πολι

τικό λόγο δτι πρέπει νά βοηθηθεί ό κύριος Παπανδρέου νά 

άπαγκιστρωθεί άπό τίς άκραίες προεκλογικές του διακηρύ

ξεις καί νά συνεχίσει τήν γραμμή πού εχάραξε σ' αυτά τά 

θέματα άπό τήν στιγμή πού άνέλαβε τήν εξουσία. Διότι 

είναι προφανές δτι ό κύριος Παπανδρέου εχει πολιτική 

άνάγκη νά δικαιωθεί στήν στροφή αυτή τής πολιτικής του 

καί συνεπώς θά πρέπει οί φίλοι τής 'Ελλάδος νά προβουν 

σέ όρισμένες παραχωρήσεις, πού θά διευκολύνουν τόν κύ

ριο Παπανδρέου στήν προσπάθειά του αυτή. 

»'Ο Γάλλος πρόεδρος συμφώνησε δτι είναι aνάγκη νά 

επιλυθουν δλα αυτά τά προβλήματα, γιά νά ρυθμισθουν όρι

στικά οί σχέσεις τής 'Ελλάδος μέ τήν Δύση καί κατενόησε 

τήν σκοπιμότητα τής στηρίξεως του κυρίου Παπανδρέου. 

»Εiδικότερα γιά τό Κυπριακό, είπε δτι ή Γαλλία εχει 

ταυτόσημες aπόψεις μέ τήν 'Ελλάδα στά θέματα τ&ν άρ

χων, βάσει τ&ν όποίων πρέπει νά λυθεί τό Κυπριακό. Τό 

θέμα, είπε, είναι μέ ποιά μέθοδο θά μπορέσουμε νά πραγμα

τοποιήσουμε τίς άρχές αυτές. 

»Γιά τά θέματα του Αiγαίου, είπε δτι ή Γαλλία είναι 

λιγότερο δεσμευμένη, άφου μέχρι τώρα τά θέματα αυτά 

εχουν διατηρηθεί στό διμερές ελληνοτουρκικό πλαίσιο. 

»'Ως πρός τήν ΕΟΚ, είπε δτι ή Γαλλία κατανοεί τίς 

έλληνικές θέσεις καί ύποστηρίζει πολλά άπό τά αiτήματα 

τής ελληνικής Κυβερνήσεως, εν& γιά <'iλλα επιφυλάσσεται 

νά τά συζητήσει. 'Ήδη τήν ύποστήριξή της αυτή εξεδή

λωσε στίς δύο τελευταίες συναντήσεις κορυφής, δπου επε

τεύχθη καν ίκανοποιητικά άποτελέσματα γιά τά μεσογειακά 

προϊόντα. 'Ε τόνισε πάντως δτι άποκλείεται άναδιαπραγμά

τευση καί δτι τά ελληνικά αiτήματα θά εξετασθουν στό 

πλαίσιο τ&ν ύφισταμένων συνθηκών. 

»Στό τέλος τής συζητήσεως, ό κύριος Μιττεράν εξέ

φρασε ζωηρό ενδιαφέρον νά πληροφορηθεί τίς άπόψεις 

του κυρίου προέδρου γιά τό μέλλον τής Ευρώπης καί εiδι

κότερα επάνω σέ ποιούς τομείς πιστεύει ό κύριος Καρα

μανλής δτι θά πρέπει νά προωθηθεί ή ενοποίησή της. Οί 

δύο <'iνδρες συμφώνησαν νά συζητήσουν τό θέμα αυτό σέ 

προσεχή ευκαιρία»63 . 
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Τό tδιο βράδυ, ό Κ. Καραμανλής παρέθεσε δείπνο 

πρός τιμή του επίσημου ξένου, τόν όποίο προσφώ
νησε μέ τά άκόλουθα: 

«Κύριε πρόεδρε, 

»Μέ αlσθήματα lδιαίτερης χαράς καί ι'κανοποιήσεως 

σaς ύποδεχόμαστε σήμερα στήν 'Ελλάδα. Στό πρόσωπό 

σας χαιρετίζομε τόν διακεκριμένο ήγέτη μιaς φίλης χώ

ρας, γιά τήν δποία έμείς οι' 'Έλληνες τρέψουμε εlλικρινή 

άγάπη καί μεγάλο θαυμασμό. Καί τά αlσθήματα αύτά τά 

αlσθάνομαι έντονώτερα έγώ δ ίδιος, γιατί εlχα τήν τύχη νά 
φιλοξενηθω στήν ώρα ία σας χώρα σέ μιά δύσκολη περίοδο 

τής ζωής μου. 

»Οι' στενοί δεσμοί πού συνδέουν τούς δύο λαούς μας, 

κύριε πρόεδρε, έχουν βαθειές τίς ρίζες τους στήν ίστορία· 

παλαιά καί πρόσφατη. VΕχουν θεμελιωθεί άπάνω σ, ενα 

κοινό ίστορικό καί πολιτιστικό ύπόβαθρο καί έχουν σφυ

ρηλατηθεί σέ κοινούς άγωνες γιά κοινά lδανικά. Μέσα 

στήν πολυτάραχη ζωή τής ηπείρου μας, οι' 'Έλληνες καί οί 

Γάλλοι όχι μόνο δέν βρέθηκαν ποτέ άντιμέτωποι, άλλά καί 

πολέμησαν στά !'δια χαρακώματα, ύπεραμυνόμενοι τής 

έλευθερίας καί τής δημοκρατίας. 
»Πέραν όμως άπό τό πολιτιστικό καί ίστορικό αύτό 

ύπόβαθρο, τό πολιτικό καί οlκονομικό περιεχόμενο των 

έλληνογαλλικων σχέσεων, καθώς καί οι' κοινές μας έπι
διώξεις στά πλαίσια τής Εύρωπαϊκής Κοινότητος καί τής 
'Α τλαντικής Συμμαχίας, άποδεικνύουν ότι ή φιλία καί ή 

συνεργασία των δύο χωρων μας έχουν θεμελιωθεί σέ βά

σεις άσφαλείς. 

»Οί πολλαπλοί αύτοί δεσμοί, κύριε πρόεδρε, προσλαμ

βάνουν lδιαίτερη σημασία σήμερα, πού ή διεθνής κατά

στασις διαμορφώνεται κατά τρόπο πράγματι έπικίνδυνο. 

Είναι τόση ή σύγχυση καί ή άνευθυνότης πού έπικρατοίJν 
στόν κόσμο, diστε νά δημιουργείται ή έντύπωσις ότι έπι

διώκουμε τήν αύτοκαταστροφή μας. 

»Είναι πολλά καί ποικίλα τά συμπτώματα τής κρίσεως 
αύτής καί έκδηλώνονται σέ όλες τίς περιοχές τής γής. Θά 

μνημονεύσω όμως lδιαίτερα τό Κυπριακό καί διότι μaς 

συγκινεί βαθύτατα έμaς τούς 'Έλληνες, άλλά καί γιατί δη

μιουργεί εύθύνες γιά δλο τόν έλεύθερο κόσμο, στούς κόλ

πους τοίJ δποίου γεννήθηκε καί διατηρείται αύτή ή τραγω

δία. 

»Ή άνθρωπότης έζησε βέβαια καί κατά τό παρελθόν 

παρόμοιες καταστάσεις, πού δδήγησαν στίς γνωστές αι'μα

τηρές συγκρούσεις. Ούδέποτε δμως άντιμετώπισε τόν κίν

δυνο ένός πυρηνικοί) όλέθρου. Καί τόν κίνδυνο αύτό τόν 

γνωρίζουμε δλοι· καί δλοι έπιθυμοίJμε καί έχουμε συμφέ

ρον νά τόν άποτρέψουμε. Παρά ταίJτα, άδρανοίJμε ώσάν νά 

ύπέστησαν παράλυση τό πνείJμα καί ή ψυχή μας. Γιατί, 

ένω έχουμε, δπως θά έλεγε δ Σαίξπηρ, τή δύναμη νά τό 

κάνουμε, ή δύναμή μας δέν έχει τή δύναμη νά τό κάνει. 

»Κύριε προέδρε, 

»Πιστεύω δτι δέν ύπάρχει πρόβλημα πού νά μήν έχει τή 

λύση του. Γιατί κάθε πρόβλημα τό δημιουργοίJν δρισμένα 

αίτια. v Α ν άφαιρέσουμε τά αίτια, θεραπεύουμε αύτόματα 

καί τό πρόβλημα. Ή έπισήμανση δμως καί ή θεραπεία 

αύτων των αlτίων προϋποθέτει καλή πίστη καί θάρρος πο
λιτικό. Καί νομίζω δτι εlναι καιρός νά τά χρησιμοποιή
σουμε καί τά δύο. 

»Είναι προφανές δτι ή παροίJσα διεθνής κρίσις, πού 

θέτει σέ κίνδυνο τήν εlρήνη τοίJ κόσμου, όφείλεται στήν 

άμοιβαία δυσπιστία άλλά καί τήν κακή πίστη πού έπικρα

τοίJν στή διεθνή ζωή καί κυρίως στίς σχέσεις 'Ανατολής 

καί Δύσεως. 

»Γιά νά προστατεύσουμε συνεπως τήν εlρήνη, θά πρέ

πει νά έξαλείψουμε τά παραπάνω αίτια, πού μονίμως τήν 

άπειλοίJν. Καί αύτό δέν μποροίJμε νά τό έπιτύχουμε παρά 

μονάχα μέ τήν οlκοδόμηση τής άμοιβαίας έμπιστοσύνης 

στόν κόσμο. Γιά τήν οlκοδόμηση δμως τής έμπιστοσύνης 

αύτής θά πρέπει νά ένισχυθεί τό αίσθημα τής άσφάλειας, 

πού μόνο μία έλεγχόμενη lσορροπία δυνάμεων ημπορεί νά 

τό έμπνεύσει. 'Ισορροπία βέβαια πού θά πρέπει, γιά λό

γους εύνόητους, νά πραγματοποιηθεί στό κατώτερο δυνατό 

έπίπεδο Καί αύτό δέν εlναι δύσκολο νά γίνει, άν ύπάρξει 
καλή πίστη καί λογική. Γιατί πρακτικως εlναι εύκολο νά 

έκτιμηθοίJν οί έκατέρωθεν δυνάμεις καί νά άποκατασταθεί 

μέ άνάλογες αύξομειώσεις ή ισορροπία, άν διαπιστωθεί δτι 
ύπάρχει πράγματι άνισότης. 

ι>Καί τή διαδικασία αύτή ημποροίJν νά τή θέσουν σέ 

έφαρμογή καί νά τήν έyyυηθοίJν μονάχα οι' δύο συνασπι

σμοί, έφ ' δσον άρνούμεθα νά δώσουμε στόν 'Οργανισμό 
των Ήνωμένων Έθνων τή δύναμη νά τό κάνει. Καί τό 

τελευταίο αύτό θά πρέπει κάποτε σοβαρά νά μaς άπασχολή

σει, άν δέν θέλουμε δ 'Οργανισμός αύτός, στόν δποίο τόσες 

στηρίξαμε έλπίδες, νά έχει τήν τύχη τής Κοινωνίας των 
'Εθνων. Καί δ φόβος αύτός δέν εlναι &βάσιμος άν ληφθεί 

ύπ'όψιν δτι άπό τήν ήμέρα τής ίδρύσεώς του ένενήντα 

τρείς περιφερειακοί πόλεμοι έθεσαν σέ κίνδυνο τή διεθνή 

εlρήνη. 

»Κύριε πρόεδρε, 

;;Στήν άντιμετώπιση τής παρούσης διεθνοίJς κρίσεως

πολιτικής, οlκονομικής καί κοινωνικής - ημπορεί ή Εύ

ρώπη νά συμβάλει άποφασιστικά. Θά πρέπει δμως πρός 

τοίJτο νά έπιταχύνει τή διαδικασία τής ένοποιήσεώς της. 

Προσωπικά πιστεύω στό μεγάλο ρόλο πού μπορεί καί πρέ

πει νά διαδραματίσει ή Εύρώπη γιά τήν κατοχύρωση τής 

διεθνοίJς εlρήνης, γιά τήν άναζωογόνηση τής δημοκρατίας 

καί τήν άναγέννηση τήν πολιτιστική. Καί έχει δλες τίς 

δυνατότητες πρός τοίJτο. Υίς δυνατότητες δμως αύτές δέν 

φαίνεται νά έχει τήν βούληση νά τίς άξιψrοιήσει. Καί αύ

τό, κατά τή γνώμη μου, άποτελεί πρόσθετο παράγοντα 

άνησυχίας γιά τό μέλλον. Γιατί ή Εύρώπη, πού μέχρι των 

άρχων τοίJ αlώνα μας κυριαρχοίJσε ύπό διάφορες μορφές 

στόν κόσμο, βρίσκεται ήδη σέ παρακμή. 

»Γνωρίζω τίς δυσκολίες πού άντιμετωπίζει σήμερα ή 

Εύρωπαϊκή 'Ιδέα. Πιστεύω όμως ότι ol δυσκολίες αύτές 
όχι μόνο δέν άποτελοίJν έμπόδιο, άλλά συνιστοίJν κίνητρο 

γιά τή σταδιακή ενωση τής Εύρώπης. Γιατί μόνον έτσι θά 

ξαναβρεί ή Εύρώπη τή θέση της στόν κόσμο καί θά ξεπερά
σει τά όξύτατα οlκονομικά καί κοινωνικά προβλήματα πού 

ή ίδια άντιμετωπίζει. 

»Ή σημερινή μας συνάντηση, κύριε πρόεδρε, έχει lδι

αίτερη σημασία, όχι μόνο γιατί θά δώσει νέα ώθηση στή 

συνεργασία των δύο λαων, μας, άλλά καί γιατί πραγματο

ποιείται, δ πως εlπα, σέ μιά στιγμή πού ή διεθνής κατάστα

ση εlναι κρίσιμη. Σέ μιά στιγμή, έπίσης, πού ή Εύρώπη 

άναζητεί τό δρόμο της καί έχει άνάγκη άπό τολμηρές πρω

τοβουλίες. 
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»Πιστεύω δτι ή Γαλλία καί ή 'Ελλάς μπορούν, στενά 

συνεργαζόμενες, νά συμβάλουν θετικά στήν άντιμετώπιση 

τών κρισίμων προβλημάτων τής εποχής μας. Γιά τό καλό 

τό δικό τους · γιά τό καλό τής Εύρώπης καί γιά τό καλό τής 

εiρήνης γενικώτερω>. 

'Από τήν πλευρά του, ό Γάλλος πρόεδρος άνα

φέρθηκε στήν προσφορά τοϋ ελληνικοϋ πνεύματος 

στήν πορεία τής άνθρωπότητος καί έξήρε τούς~ δε
σμούς πού συνδέουν τίς δύο χώρες. 'Έδωσε, άκόμη, 

εμφαση στήν άναγκαιότητα τής εύρωπαϊκής ενοποιή

σεως, ύπογραμμίζοντας τή συμβολή τοϋ Κ. Καρα

μανλή στόν τομέα αύτό, καθώς καί στήν ύπόθεση τής 

δημοκρατίας. 'Επισημαίνοντας τήν άνάγκη γιά ει

ρηνική έπίλυση τών διαφορών, έπέμεινε στή χάραξη 

μιας κοινής εύρωπαϊκής πολιτικής, «άπαλλαγμένης 

άπό έθνικούς έγωισμούς». Σχετικά μέ τό Κυπριακό, 

τόνισε δτι ή Γαλλία έπιθυμει διακαώς μιά λύση πού 

νά άνταποκρίνεται στίς νόμιμες έπιθυμίες τών Κυ

πρίων νά ζοϋν σέ μιά πατρίδα πού νά εχει πλήρη 

κυριαρχία καί πού νά έπιτρέπει σέ κάθε κοινότητα νά 

άναπτυχθει έλεύθερα: «Πά\Ιω σ' αύτές τίς βάσεις, 

ποιό πολιτισμένο Κράτος θά είναι σέ θέση νά άρνη

θεϊ: τήν έξέλιξη;» 

Τήν επομένη, ό Φρ. Μιττεράν έπισκέφθηκε τό 

Δημαρχειο, δπου τοϋ έπιδόθηκε τό χρυσό κλειδί τής 

πόλεως. Στή συνέχεια, συναντήθηκε μέ τόν πρωθυ

πουργό, μέ τόν όποιο, σύμφωνα μέ σχετική άνακοί

νωση, έξέτασαν τήν πορεία τών διμερών σχέσεων 
στόν τομέα τής οικονομίας, καθώς καί τίς προοπτι

κές συνεργασίας στόν άμυντικό τομέα. Τό βράδυ, ό 

Γάλλος πρόεδρος παρέθεσε δειπνο πρός τιμή τοϋ Κ. 

Καραμανλή, τόν όποιο προσφώνησε ώς εξής: 

«Σέ μικρή aπόσταση dπό δ&, στόν κήπο του Ζαππείου, 

dνάμεσα στό Προεδρικό Μέγαρο καί σ' αύτήν τήν πρε

σβεία, ύπάρχει ή προτομή ένός 'Έλληνα ποιητή πού εγρα

ψε τά ποιήματά του στά γαλλικά, του Παπαδιαμαντοπού

λου, γνωστοί> ώς Ζάν Μωρεάς, πού καί αύτός άφησε μετά 

μιά σφραγίδα πάνω στή γαλλική φιλολογία. 'Ο ποιητής 

αύτός νομίζω δτι ένσαρκώνει τόν σύνδεσμο, τήν λεπτή σχέ

ση, ή όποία ύπάρχει ανάμεσα στίς δύο χ&ρες μας, στή 

Γαλλία, καί τήν 'Ελλάδα, σχέση ή όποία χαρακτηρίζεται 

dπό δημιουργικό εργο, ίσχυρότατο σέ δλες τίς μορφές τής 

τέχνης . 

»Αύτό τό όποίο κάνει συναρπαστικό ενα ταξίδι στήν 
' Ελλάδα, μιά έπίσκεψη στήν 'Αθήνα είναι δτι στήν πόλη 

αύτή βρίσκει κανείς σέ κάθε σημείο, σέ κάθε δρόμο, σέ 

κάθε γωνιά, εντονα τά ίχνη του ίστορικου παρελθόντος 
της, πού εχει σφραγίσει τή Δύση μέ τήν εύγένεια τής σκέ

ψης καί τής αίσθητικής εκφρασης. 

»'Αλλά δέν πρέπει νά μιλάμε γιά παρελθόν, τά πράγμα

τα δέν εχουν τελειώσει, δέν είναι κάτι πού aνήκει στήν 

{στορία, κάτι σάν μιά μούμια βαλσαμωμένη, ή ίστορία καί 

ή πρόοδος συνεχίζεται, καί δταν εχουμε, δπως έμείς, τήν 

εύκαιρία καί τήν τύχη νά συναντήσουμε τούς πολιτικούς 

ήγέτες τής χώρας σας, πού έκφράζουν τήν σκέψη τής σύγ-

χρονης 'Ελλάδας, αντιλαμβανόμαστε καθαρά δτι ή 'Ελλά

δα οϋτε κατά διάνοια μπορεί νά θεωρηθεί δτι εχει τελειώ

σει τήν σταδιοδρομία της . 

»Δέν ξέρω άν είναι σωστή ή έκτίμηση αύτή, πάντως 

αύτό τό όποίο γνωρίζω είναι δτι ή πρόσφατη ίστορία τής 

χώρας σας, τό τελευταίο τjμισυ του αίώνα, δείχνει πόση 

έπιμονή, πόση δύναμη χαρακτήρα χρειάστηκε γιά νά ξα

νακατακτηθεί ή δημοκρατία, καί τό γεγονός δτι κάθομαι 

σήμερα σ' αύτό τό τραπέζι, ανάμεσα στόν Κων. Καραμαν

λή καί στόν Α. Παπανδρέου, τό θεωρ& ενα μaλλον aπίθανο 

συνδυασμό . 
»Κύριε πρόεδρε, αύτό οφείλεται dσφαλ&ς στήν σοφία, 

τήν πείρα, τή σύνεση καί τόν πατριωτισμό, στή διαρκή 

έπιθυμία νά εξυπηρετηθεί σωστά ό λαός καί τώρα απευθύ

νομαι σέ σaς, κ. πρόεδρε, γιά νά π& δτι αύτό τό έπίτευγμα 

όφείλεται σέ μεγάλο μέρος σέ σaς πού είστε ό πατέρας των 
θεσμ&ν, οί όποίοι, παρ' δ λες τίς aντιξοότητες καί τίς δυ

σκολίες, μπόρεσαν νά διατηρηθοuν ακέραιοι σέ μιά ατμό

σφαιρα καί ενα περιβάλλον σταθερότητας, καί αύτή τή 

στιγμή όφείλω νά όμολογήσω δτι δέν ύπάρχει στήν Εύρώ

πη άλλο δείγμα τέτοιας σπάνιας ίσορροπίας. Μέ δύο λό

για, δταν ε ρχεται κανείς στήν 'Ελλάδα, εχει τήν έντύπωση 

δτι ζεί στήν ίστορία τής ζωής, δτι συμβάλλει στήν οίκοδό

μηση τής ίστορίας. Καί θά fίθελα νά σaς π& δτι έγώ καί ο{ 

συνεργάτες μου θά aποχωρήσουμε dπό τή χώρα σας με τό 

αίσθημα δτι εχουμε κάνει κάτι τό χρήσιμο, δτι εχουμε 

συμβάλει σέ δλα τά έπίπεδα, όχι μόνο στό έπίπεδο των 

διμερ&ν σχέσεων, dλλά καί στό έπίπεδο τής οίκοδομήσεως 

τής Εύρώπης, τήν όποία μποροuμε νομίζω dπό κοινοί> μέ 
τίς κοινές μας προσπάθειες νά προωθήσουμε. Αίσθάνομαι 

έπίσης ίδιαίτερη χαρά γιατί οί ανταλλαγές aπόψεων τίς 

όποίες είχαμε εδειξαν δτι ύπάρχει σύμπνοια καί ταυτότητα 
ίδε&ν καί σκέψεων, ανάμεσα στούς δύο λαούς». 

'Απαντώντας στήν προσφώνηση τοϋ Φρ. Μιττε

ράν, ό 'Έλληνας πρόεδρος είπε: 

«'0 πρόεδρος τής Γαλλικής Δημοκρατίας θέλησε με
τριοφρόνως νά μιΊς πείσει δτι δέν εlναι καλός ρήτορας. 

Στήν πράξη δμως άπέδειξε τό άντίθετο. "Οτι δέν εlναι μό
νον καλός ρήτορας, άλλά καί καλός ποιητής καί κατέχει 

πολύ καλά τήν έλληνική Ιστορία. Θά ήθελα νά εύχαριστή

σω τόν κ. προέδρο γιά δσα ε{πε γιά τήν 'Ελλάδα καί τόν 

έλληνικό λαό. ~Εκείνο δμως τό δπ~ίο μοv έκανε iδιαίτερη 

εντύπωση ε{ναι τό γεγονός δτι δέν άναφέρθηκε μονάχα 

στήν άρχαία 'Ελλάδα άλλά καί στήν σύγχρονη. Καί αύτό 

έχει μεγάλη σημασία, διότι συνήθως οί ξένοι εκφράζουν τό 

θαυμασμό τους γιά τήν άρχαία 'Ελλάδα καί άγνοοvν τίς 

προόδους καί τίς άνάγκες τής συγχρόνου 'Ελλάδος. Καί 
αύτό εlναι κάτι, τό δποίο εμιΊς τούς "Ελληνες συχνά μιΊς 

ενοχλεί. 

»Εlπα πολλές φορές καί τό συνιστώ πολλές φορές 
στούς συμπολίτες μου δτι δέν πρέπει, δταν διαμορφώνουμε 

τίς σχέσεις μας μέ τούς ξένους, νά έπικαλούμεθα τά έπι
τεύγματα τών προγόνων μας. Διότι ύπάρχει κίνδυνος νά 

πάθουμε αύτό τό δποίο έπαθαν ol 'Αθηναίοι. "Οταν κάποτε 
δ Καίσαρας, περνώντας άπό τήν 'Ελλάδα κατά τήν έπι

στροφή του άπό τήν Αίγυπτο πρός τή Ρώμη, δέχτηκε τούς 

Άθηναίους, πού τοv ζήτησαν τή συγγνώμη έπειδή κατά τή 

διάρκεια τής σύγκρουσης πού ε{χε νωρίτερα μέ τόν 
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Πομπήιο, είχαν συνταχθεί μέ έκείνον και οχι μέ τόν 

Καίσαρα, ό Καίσαρας τούς aπάντησε: "Σι1ς καταλαβαίνω, 

aλλά ίσαμε πότε μποροίJν οί aρετές τιiίν προγόνων σας νά 

θεραπεύουν τά σφάλματα τά δικά σας". 

;>Κύριε πρόεδρε, 

;>Θά ήθελα νά έκφράσω καί πάλι τή χαρά μου γιά τήν 

παρουσία σας στήν 'Ελλάδα, μιά παρουσία ή όποία έγινε 

βαθύτατα αiσθητή, λόγω τfίς προσωπικότητάς σας. Καί θά 

ήθελα έπίσης, μέ τήν εύκαιρία αύτή, νά σι1ς εύχαριστήσω, 

διότι μέ τήν έπίσκεψή σας αύτή, μι1ς δώσατε τήν εύκαιρία 

νά σι1ς φιλοξενήσουμε γιά λίγο. Δυστυχιiίς γιά λίγο. Καί 
στό πρόσωπό σας νά φιλοξενήσουμε νοερά καί τήν Γαλλία 

μέ τήν όποία ή χώρα μας συνδέεται μέ πολλούς δεσμούς, 

όπως είπα χθες τό βράδυ, καί προπαντός μέ δεσμούς 
πνευματικούς καί ψυχικούς. Μέ τούς δεσμούς δηλαδή 

έκείνους, οί όποίοι προσδιορίζουν κατά τρόπο μόνιμο καί 
σταθερό τήν παράλληλη πορεία δύο λαιiίν στίς λεωφόρους 

τfίς ίστορίαζ. 

;>Κύριε πρόεδρε, παρ' όλο ότι ή έπίσκεψή σας αύτή 

ύπfίρξε πολύ σύντομη, ύπfίρξε παρά ταίJτα γόνιμη διότι, 

όχι μόνον έπιβεβαίωσε τούς στενούς δεσμούς πού συνδέ

ουν τούς δύο λαούς μας, aλλά καί τούς ένίσχυσε aποφασι

στικά. Γνωρίζετε, κ. πρόεδρε, πόσο βαθειά είναι ή πίστη 

μου στήν φιλία τιiίν δύο λαιiίν μας, καί αύτό τό aπέδειξα 

έμπρακτα, όλα τά χρόνια πού κυβερνοίJσα τήν 'Ελλάδα. 
Καί τό aπέδειξα έπίσης, διότι, όταν βρέθηκα στήν άνάγκη 

νά έκπατρισθιiί, έπέλεξα ώς aσυλο τήν Γαλλία. 
j) 'ο κ. πρόεδρος μνημόνευσε τό όνομα του στρατηγοί) 

Ντέ Γκώλ, καί μποριiί πράγματι νά πιiί ότι άπό κοινοί) μέ 

τόν στρατηγό, άναζωογονήσαμε τήν φιλία τιiίν δύο λαιiίν 

μας, ή όποία βρισκόταν σέ μαρασμό μεταξύ του 1920 καί 
του 1960. Είμαι βέβαιος ότι ύπό τήν προεδρία σας, κ. πρόε

δρε, όχι μόνον θά συνεχιστεί ή φιλία καί ή συνεργασία 

μεταξύ τιiίν δύο λαιiίν μας, άλλά θά διευρυνθεί κατά τρόπο 
ωστε νά βρεθεί στό ψηλότερο δυνατό έπίπεδο πού αναμέ

νουν καί oi δύο λαοί μας. Καί γι ' αύτό μέ έπεισαν aπολύ
τως οί συνομιλίες, τίς όποίες είχαμε. 

i>Κύριε πρόεδρε, θά σι1ς παρακαλέσω, όταν θά έπανέλ

θετε στήν Γαλλία, νά μεταφέρετε στόν γαλλικό λαό, τούς 
θερμούς χαιρετισμούς μου, τήν φιλία καί τήν άγάπη του 

έλληνικοίJ λαοίJ. Σι1ς εύχομαι νά έχετε καλή ύγεία καί νά 

έπιτύχετε στό δύσκολο έργο σαςi>. 

Τό βράδυ της ϊδιας ήμέρας, ό Φρ . Μιττεράν άνε

χώρησε μέ τήν προεδρική θαλαμηγό «'Αργώ» γιά 

τριήμερη ίδιωτική έπίσκεψη στή Χαλκιδική . 

Μετά τήν όλοκλήρωση της έπίσημης έπισκέψεώς 

του στήν 'Ελλάδα, ό Γάλλος πρόεδρος, σέ εύχαρι

στήρια έπιστολή του πρός τόν Κ. Καραμανλή, άναφέ

ρει: 

«Κύριε πρόεδρε, 

»Μέ τήν έπιστροφή μου στή Γαλλία έπιθυμω νά σας 

έκφράσω τίς πιό θερμές ευχαριστίες μου γιά τήν ύποδοχή 

πού μου επιφυλάξατε, σείς ό ίδιος καί ό έλληνικός λαός, 

καtά τή διάρκεια τής παραμονής μου στήν ' Αθήνα. 

» ' Η έπίσκεψη αυτή μας έπέτρεψε νά έπανεβεβαιώσουμε 

τή δύναμη των δεσμων πού συνδέουν τίς δύο χωρες μας , 

καθώς καί τήν αμοιβαία έκτίμηση, πού τρέφουν οί δύο λαοί 

μας. Γιά τούς λόγους αυτούς, ή ' Ελλάς καί ή Γαλλία ε{ ναι 

σήμερα, έντός τής Ευρώπης, δύο έταίροι προσηλωμένοι σέ 

μια στενή συνεργασία». 

»Δεχθείτε παρακαλω, κύριε πρόεδρε , τήν εκφραση τής 

βαθειας εκτιμήσεώς μου καί τής πολύ εγκάρδιας αναμνή

σεώς μου»64 . 

['Η έπίσκεψη Μιττεράν συνέπεσε χρονικά μέ τήν 

aφιξη στήν 'Αθήνα, τήν Ι η Σεπτεμβρίου, του Πα

λαιστίνιου ήγέτη, Γ. Αραφάτ, μετά τήν «άνοικτή πρό

σκληση» πού του ε{χε άπευθύνει ή έλληνική Κυβέρ

νηση . 

Τή σύμπτωση τfίς έπισκέψεως 'Αραφάτ μέ τήν 

ελευση στήν 'Αθήνα, τήν ϊδια ήμέρα, του Φρ . Μιτ

τεράν, χαρακτήρισε ή έλληνική Κυβέρνηση «συμ

πτωματική»· διπλωματικοί κύκλοι, ώστόσο, έξέφρα

σαν τήν aποψη οτι άποτελουσε προσπάθεια του Α. 

Παπανδρέου νά φέρει σέ έπαφή τό Γάλλο πρόεδρο 

καί τόν Παλαιστίνιο ήγέτη. Πάντως, ή γαλλική 

πλευρά άπέρριψε τό ένδεχόμενο μιας συναντήσεως 

'Αραφάτ - Μιττεράν, μέ δήλωση έκπροσώπου τfίς 

γαλλικής Προεδρίας τής Δημοκρατίας]. 

'Ο έλληνικός τύπος άσχολήθηκε έκτενώς μέ τήν 

έπίσκεψη του Γάλλου προέδρου, άποδίδοντας ίδιαί

τερη σημασία στίς έπαφές~του μέ τόν Κ. Καραμανλή: 

'Η προσφώνηση του προέδρου τής ' Ελληνικής Δημο

κρατίας Κων. Καραμανλή κατά τό έπίσημο δείπνο πού πα

ρέθεσε πρός τιμήν του προέδρου τής Γαλλικής Δημοκρα

τίας κ . Φρ . Μιττεράν, καί ή αντιφώνηση του τελευταίου, 

δέν ε{ναι δύο τυπικά καί άπλως φιλόφρονα κείμενα, πού 

εκφωνήθηκαν γιά λόγους πρωτοκόλλου καί άβρότητας καί 

μόνο. 

Εfναι κείμενα ουσιώδη - καί μάλιστα διττως : πρωτον, 
λόγω των πολιτικων «θέσεων» πού περιέχουν πάνω σέ καί

ρια καί βασικά προβλήματα του σύγχρονου κόσμου καί 

iδίως τής Ευρώπης καί, δεύτερον, λόγω τής ταυτότητας 

των «θέσεων» αυτων σέ πολλά σημεία . 

Στάθηκε, γι' αυτό θεμελιακή έπιλογή καί ζωτικό έπί

τευγμα ή ενταξη τής ' Ελλάδος στήν Ευρωπαϊκή Κοινότη

τα. Μιά ενταξη πρίν απ· δλα διασφαλίζει τήν ίδια τήν 
ύπόσταση τής χώρας μας καί των έλεύθερων θεσμων της 

μέσα στό ευρύτερο πλαίσιο μιας μεγάλης πολιτικής καί 

πολιτιστικής μονάδος, αυτόνομης καί μέ παγκόσμια επιφά

νεια . Τό ζωτικό αυτό έπίτευγμα- τό όποίο κανείς πλέον 

δέν αμφισβητεί - όφείλεται σέ δλη , βέβαια, τήν iθύνουσα 

καί φωτισμένη μερίδα τής έλληνικής κοινωνίας, αλλά 

πρός παντός, στόν σημερινό αρχηγό του Κράτους, του 

όποίου απετέλεσε πρωταρχική καί πάγια επιδίωξη - έκτός 

των άλλων καί γιά ν' απαλλαγεί ή χώρα μας -κατά τήν 

διατύπωση του iδίου - από τήν ανάγκη αναζητήσεως 

«προστατων» καί «κηδεμόνων» («'Η Καθημερινή», 3.9). 

'Όσα έλέχθησαν ιiπό τούς δύο προέδρους ιiποτελουν γιά 

άλλη μιά φορά διαπίστωση τής ιiνάγκης ή έλληνική πολι

τική νά χαραχθεί μέ συνέπεια μέσα στά πλαίσια των Ευ ρω-

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



210 ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 

'Άφιξη τοD προέδρου τfjς Γαλλικής Δημοκρατίας. 
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παϊκων Κοινοτήτων, μακριά από τριτοκοσμικές οπτασίες 

καί φαντασιώσεις πού μόνον κινδύνους μπορεί νά έγκυμο

νοϋν. ' Ανήκουμε στήν Εύρώπη. Ή τύχη μας θά εfναι κοι
νή μέ τούς αδελφούς λαούς της. Ε{ναι συμφέρον μας νά 

παλαίψουμε δσο μποροϋμε γι' αύτήν. 'Ο Κ. Καραμανλfjς 

εχει αναλώσει τήν ζωή του στόν αγώνα νά φέρει τήν 'Ελλά

δα ισότιμο μέλος τfjς μεγάλης οικογενείας των προηγμέ

νων τfjς ηπείρου μας. Καί ε{ναι εύτύχημα πού στούς δύ

σκολους καιρούς μας τόν εχουμε τιμονιέρη στήν πορεία 

μας. Καί ήταν ή αναγνώριση τοϋ μεγάλου εργου του αύτό 

πού ε{πε ό κ. Μιττεράν στήν αντιφώνησή του. 'Ότι ό Κ. 
Καραμανλfjς σφράγισε τήν Ι:ποχή του μέ τήν αποκατάστα

ση τfjς δημοκρατίας πού ξανάδωσε τήν ·Ελλάδα στήν Εύ

ρώπη («'Ακρόπολις», 3.9). 

'Ο σοσιαλιστής πρόεδρος τfjς Γαλλικfjς Δημοκρατίας 
δέν παρέλειψε οuτε μιά στιγμή νά κάνει τή διάκριση ανά

μεσα στή χώρα πού εκπροσωπεί καί τό κόμμα στό όποίο 

άνήκει. ~Ηλθε στήν 'Αθήνα ώς πρόεδρος των Γάλλων καί 

δχι ώς άρχηγός των Γάλλων Σοσιαλιστων. Καίστίς συνεν

τεύξεις, άλλά καί στούς λόγους του, κατέστησε σαφές, δτι 

δέν άναμιγνύει τίς προσωπικές του πεποιθήσεις στίς σχέ
σεις τfjς Γαλλίας μέ άλλη χώρα ... 

... Φόρος τιμfjς, πού ό κ. Μιττεράν εκρινε άναγκαίο νά 

άποτίσει στήν πολιτική προσωπικότητα καί τά έπιτεύγμα

τα τοϋ κ. Κωνστ. Καραμανλfj αποτέλεσε μιάν aλλη εκφρα

ση τfjς iδιας συλλογιστικfjς. Δέν ήταν ή γαλατική άβροσύ

νη, πού Ι:νέπνευσε τά έγκώμια γιά τή σοφία, τήν πείρα, τή 

σύνεση καί τόν πατριωτισμό τοϋ Προέδρου τfjς- 'Ελληνι
κfjς Δημοκρατίας. Οuτε τήν άναγνώριση, δτι ό Κ. Καρα
μανλfjς ε{ ναι ό «πατέρας των θεσμων», οί όποίοι, παρ. δ λες 

τίς άντιξοότητες καί τίς δυσκολίες, μπόρεσαν νά διατηρη

θοϋν ακέραιοι σέ μιάν άτμόσφαιρα καί ενα περιβάλλον 

σταθερότητας («Ή Βραδυνή», 4.9) . 

. ο διεθνής τύπος, καί ίδιαίτερα ό γαλλικός, εδω

σε ί:μφαση τόσο στίς επαφές του προέδρου Μιττεράν 

στήν 'Αθήνα, δσο καί στό γενικότερο προσανατο
λισμό της ελληνικης εξωτερικης πολιτικης. 'Έτσι, ή 

«Le Monde», τήν 1 η Σεπτεμβρίου, τόνισε δτι οί δύο 
χώρες επιθυμουσαν νά μειώσουν τίς ελαφρές τους 
διαφοροποιήσεις καί, τήν επομένη, ή «LίberatίOΠ)) 

άναφερόταν σέ «φιλία μέσα στήν άσυμφωνία»· χαρα

κτηριστικές ήταν καί οί άναφορές, στίς 31 Αύγού
στου, της «lnternatίonal Herald Trίbune» στήν προσ
δοκία της 'Αθήνας δτι ή επίσκεψη Μιττεράν θά 

καλλιεργουσε μιά «φυσική συμμαχία», άλλά καί τfjς 

«Dίe Welt», στίς 4 Σεπτεμβρίου, στήν ύπόσχεση του 

Γάλλου προέδρου γιά ύποστήριξη τών ελληνικών θέ
σεων στά πλαίσια της ΕΟΚ. Παράλληλα, οί «New 
York Tίmes», στίς 29 Αύγούστου, καί οί «Fίnancίal 
τίmes», τήν 1 η Σεπτεμβρίου, ί:καμαν λόγο γιά τό ενδε

χόμενο συμφωνίας γιά πώληση γαλλικών Μιράζ 

στήν · Ελλάδα. 'Από τήν άλλη πλευρά, ό δ.ιεθνής 

τύπος δένπαρέλειψε νά επισημάνει τό πρόβλημα πού 

δημιουργήθηκε άπό τήν ταυτόχρονη παρουσία του 

Γ. 'Αραφάτ στήν ελληνική πρωτεύουσα: ενδεικτικοί 
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ήταν οί τίτλοι τής «Die Welt», τήν 1η Σεπτεμβρίου 
(«'Ο Μιττεράν δέν θά συναντήσει τόν 'Αραφάτ»), 

άλλά καί τ&ν <Πimes», τρείς ήμέρες άργότερα («Ό 

'Αραφάτ φέρνει σέ δύσκολη θέση τούς 'Έλληνες»). 

Στίς 2 Σεπτεμβρίου ή «Le Figaro» σημείωσε: 

Προτου τερμαστιστεί ή επίσημη επίσκεψη του Γάλλου 

προέδρου στήν 'Ελλάδα, είναι ενδιαφέρον νά τονισθεί ή 

ξεχωριστή εντύπωση πού άφησε ό Κωνσταντίνος Καρα

μανλfjς στόν Φρανσουά Μιττεράν. Δέν ύπάρχει καμιά άμ

φιβολία δτι ό άντρας αυτός μέ τήν ώραία κορμοστασιά, 

πού εχει εναν πολιτικό βίο άπό τούς πιό εντονους, εδω καί 

40 χρόνια, καί πού ύπfjρξε πρωθυπουργός πάμπολλες φο
ρές επί 15 σχεδόν χρόνια, ηξερε νά επιβληθεί καί νά δεσπό
ζει του έλληνικου πολιτικου βίου. 

'Η ίδια εφημερίδα είχε δημοσιεύσει, τήν προη

γούμενη, aρθρο, μέ τίτλο «Καραμανλής: γκωλική 

προσέγγιση»: 

τίποτε δέν εUχαριστουσε ποτέ περισσότερο τούς 'Έλ

ληνες άπό τήν ενασχόληση μέ τά κοινά. Γινόταν κατά

χρηση στήν aρχαιότητα, μειώθηκε ή ενασχόληση αυτή σέ 

τρείς σύντομες δεκαετίες «τόν αίώνα του Περικλέους» καί, 

μέ μετριοπάθεια ή παράδοση επεβλήθηκε ως τήν σύγχρονη 

εποχή. ' Αλλά, δπως σωστά σημειώνει ό Μωρίς Ντρυόν 

στόν πρόλογό του του βιβλίου πού ό Ροζέ Μασσίπ aφιερώ

νει στόν Κωνσταντίνο Καραμανλfj, μιά κοινή άρετή στίς 

δύο χώρες μας άποτελεί αυτή -ή συνεχής καί αυτοκατα

στροφική ήδονή: του νά εμφανίζουν στήν Ιστορία άπό 

καιρό σέ καιρό «πολιτικούς άνδρες, πού μέ τόν χαρακτfjρα 

τους καί τίς πράξεις τους μεταβάλλονται σέ σημεία άναφο

ρας η άρχέτυπα». Καί ενω ή άθηναϊκή άγορά μένει άνελέ

ητη καί βουτηγμένη στό «νέφος» της (αυτό πόύ μολύνει 

τήν aτμόσφαιρα καί τό όποίο oi Σοσιαλιστές είχαν ύπο
σχεθεί νά διαλύσουν καί τό όποίο - βέβαια - βρίσκεται 

πάντα εκεί), ό πειρασμός είναι μεγάλος νά σηκώσει κανείς 

τά μάτια πρός τόν 'Όλυμπο τόν προεδρικό, δπου βρίσκεται 

εγκαταστημένος στόν θρόνο του, άκέραιος καί άκοίμητος 

φρουρός, αυτός πού oi συμπατριώτες του άποκαλουν άπλα 
«Θεός». 

Μιά συντριπτική άπλότητα. 'Η άλήθεια είναι δτι ό 

Καραμανλfjς δέν είναι εύκολος άνθρωπος. 'Ακόμη καί ή 

άπλότητα πού επιδεικνύει στόν τρόπο τfjς ζωfjς του, καί 

γιά τήν όποία γίνεται πολύς λόγος, είναι κάτι πού σέ συν

τρίβει. »Αν είχαμε νά κάνουμε μέ εναν κοινό πολίτη , θά 

λέγαμε εύκολα δτι πρόκειται γιά πόζα η γιά λυπηρή άπου

σία τfjς αίσθησης χιουμορ. ' Αλλά ό Κ. Καραμανλfjς δέν 

θεώρησε ποτέ τόν έαυτό του κοινό πολίτη - αυτό είναι τό 

σημαντικότερο άπό τά κοινά σημεία πού εχει μέ τόν Ντέ 

Γκώλ. Τά πάντα στό άτομό του φαίνονται μελετημένα, 

προγραμματισμένα νά προσφέρουν στόν λαό τήν ίδανική 

είκόνα του εξαιρετικου πολιτικου, αυτου του aρχέτυπου 

πού μνημόνευσε ό Ντρυόν. Καί γιά νά αίφνιδιάσει, γιά νά 

κυριαρχήσει τό άρχέτυπο αύτό, πρέπει νά εμφανίζεται ώς ή 

άντίθεση τfjς τυπικfjς προσωπογραφίας του «κοινου» πολι

τικου. ' Από τήν άποψη αύτή, άς σημειώσουμε δτι, άφου 

διασταυρώθηκε κατά τή διάρκεια τfjς μακρας του πορείας 

μέ άρκετούς πολιτικούς αύτου του είδους, συμπεριλαμβα-

νομένου καί του Γ. Παπανδρέου, ό Καραμανλfjς δέν ήταν 

δυνατόν νά βρεί στά 75 χρόνια ενα πιό παραδειγματικό 
πρότυπο, καταλληλότερο νά τονίσει μέ εμφαση τή διαφο

ρά τfjς δικfjς του προσωπικότητας άπό αυτήν του 'Ανδρέα, 

του γιου του Παπανδρέου, του γείτονά του στό Μέγαρο 

Μαξίμου. 

'Ένας Πλούταρχος η ενας Θουκυδίδης θά αίσθανόταν 

σίγουρα μεγάλη ευχαρίστηση νά σκιαγραφήσει τίς πα

ράλληλες προσωπογραφίες του προέδρου τfjς Δημοκρατί

ας καί του πρωθυπουργου: ό άνθρωπος των αυστηρών άρ

χων, ύπεροπτικός καί φειδωλός σέ ύποσχέσεις, σέ aντίθε
ση μέ τόν άνθρωπο πού μαγεύει τά πλήθη· ό γόητας τfjς 

διάρκειας καί ό γόητας τfjς στιγμfjς έκείνος πού επιζητεί 

τήν εκτίμηση καί εκείνος πού άναζητεί ψήφους ... 
'Ο Περικλfjς καλλιεργουσε επίσης αύτό τό ταλέντο 

των μετρημένων εκδηλώσεων καί του μυστηρίου, γνωρί

ζοντας πώς, δταν ξοδεύεται ύπερβολικά, ή αίγλη του πολι

τικου φθείρεται, δπως «ή σαλαμίνιος ναυς», καί πώς είναι 

φρόνιμο νά εξοικονομεί κανείς αύτή τήν αίγλη γιά τίς μεγά

λες περιστάσεις. 'Αλλά δταν θά επικαλεσθώ μπροστά στόν 

Καραμανλfj τό σταθερό αύτό γνώρισμα του μεγάλου άν

δρός, του όποίου δέν aπαρνείται aσφαλώς τό παράδειγμα, 

εκείνος θά μου aποκριθεί (ξεφεύγοντας κάπως άπό τό θέμα 
σάν νά μήν ηθελε νά δώσει σημασία στό γεγονός, δτι κά

ποτε θά μπορουσε ό ίδιος νά όδηγηθεί στό σημείο νά χρη

σιμοποιήσει αύτό τό aπόθεμα αίγλης), δτι «μεγάλοι άνδρες 

ύπάρχουν, μόνο δταν συμβαίνουν μεγάλα γεγονότα». 

Καί άφοu άναφερθεί στή μακρά πολιτική σταδι

οδρομία του Κ. Καραμανλή , στήν αύτοεξορία του 
στό Παρίσι, στήν επιστροφή του τόν 'Ιούλιο του 

1974, ή εφημερίδα ύπογράμμισε τή διευθέτηση του 
Πολιτειακοί) καί τήν εκπόνηση του Συντάγματος του 

1975, «πού περιέχει άσφαλ&ς μιάν άπό τίς τελειότε
ρες εξισορροπήσεις εξουσιών άπό όλα τά Συντάγμα
τα πού ίσχύουν στό σύγχρονο κόσμω>. Καί πρόσθεσε: 

Καί άν άκόμα ό ίδιος δέν είχε στό νου τόν έαυτό του τό 
1975, δταν dγωνιζόταν άκόμα στή Βουλή, τό Σύνταγμα αύ

τό ήταν κομμένο στά μέτρα του. »Αν κάποια μέρα επαιρνε 

τόν δρόμο του 'Ολύμπου, δέν θά τόν ενοχλουσαν γιά τό 

τίποτε. Θά εβλεπε νά αναμοχλεύονται στά πόδια του τά 

πρόσκαιρα πάθη των άνθρώπων, θά παρακολουθουσε άπα

θής τίς μάταιες διενέξεις τους καί δέν θα ξανακατέβαινε 
στό πεδίο του άγώνα παρά γιά νά διασώσει «τήν uστατη 

στιγμή», τό βασικώτερο. 

Οί ψευδαισθήσεις του «τρίτου δρόμου». Στό γραφείο 

του, στά άλλοτε Βασιλικά ' Ανάκτορα, τό όποίο βλέπει 

στούς κήπους πού φρουρουν οί εύζωνοι, μιλαμε γιά τήν 

Εύρώπη πού ύπfjρξε πάντα ή μεγάλη του ίδέα, καί τfjς 
όποίας ή άπουσία «πολιτικfjς θέλησης» τόν θλίβει σήμερα 

περισσότερο άπό ποτέ, ή άπουσία μιας θέλησης ένοποιη

τικfjς, ώσάν ή Εύρώπη «νά φοβόταν», καθώς μου είπε, «αύ

τό πού θά μπορουσε νά τήν σώσει». Καί λέει τά άκόλουθα 

λόγια πού aποκαλύπτουν ενα πολύ «γκωλικό» τρόπο σκέ

ψης, μολονότι άποφεύγει σάν ενθερμος ύποστηρικτής τfjς 

«ύπερεθνικότητας» νά θαυμάζει ύπερβολικά τόν εφευρέτη 

τfjς «Ευρώπης τών πατρίδων». Βλέπετε, θά χρειαζόταν χω

ρίς άλλο τά πράγματα νά επιδεινωθουν άκόμα περισσότε-
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ρο, νά άγγίξουμε τό βάθος τfjς άβύσσου, γιά νά βρουμε 

στόν έαυτό μας τή δύναμη νά άφυπνισθουμε. 

'Η σκέψη αύτή ίσχύει άραγε καί γιά τό σοσιαλιστικό 

πείραμα πού γίνεται σήμερα στήν 'Ελλάδα; "Ας συγκρατή

σουμε μόνο τήν ίδέα τfjς ϋστατης προσφυγfjς πού ενυπάρ

χει σ' αύτήν άλλά μόνον μέσα στά αύστηρά δρια μιiiς 

σχολαστικfjς συνείδησης καί μιiiς άριστοκρατικfjς άντί

ληψης τfjς δημοκρατίας, πού εκφράζει μέ τόν ίδιο «γκωλι

κό» τόνο: «Δέν είχα ποτέ τή διάθεση νά άσκήσω τήν έξου

σία, παρά μόνον δ ταν τή ζ ή τη σα άπ' εύθείας &.πό τήν πηγή 

της. Δηλαδή άπό τή θέληση του λαου». 

Τά πράγματα δέν βρίσκονται, άλλωστε, σέ τέτοια άκρα. 

Πολλοί 'Έλληνες πού πίστευαν, δπως καί στή Γαλλία, στίς 

άρετές τfjς άλλαγfjς γιά τήν άλλαγή, ψήφισαν ΠΑΣΟΚ μέ 

τήν ίδέα δτι δ Καραμανλfjς θά ήταν πάντα έκεί γιά νά 

περιορίσει τίς ζημιές ή νά άποτρέψει τό χειρότερο. Ό 

'Ανδρέας Παπανδρέου τό ξέρει καί θεωρεί ζήτημα τιμfjς 
νά συμβουλεύεται τακτικά καί μέ σεβασμό εναν πρόεδρο 

στόν όποίο όφείλει προσωπικά πολλά. 'Ο Καραμανλfjς 

μπόρεσε ετσι νά άσκήσει μέχρι σήμερα μέ πατρική επιβο

λή τόν ρυθμιστικό, μετριαστικό του ρόλο, στά πλαίσια 

μιiiς πολιτικfjς πού πολύ γενικά δέν Εγκρίνει. 'Ακούγοντάς 

τον νά μου &.παντa εμμεσα, δπως τό επιτάσσει ή θέση του, 

στήν έρώτηση πού του θέτω, τί νομίζει γιά τόν περίφημο 

«τρίτο δρόμο», πού διεκδικουν οί σοσιαλιστές, νομίζω πώς 

άκούω τόν ίδιο τόν Σωκράτη. "Η ίσως τήν Σφίγγα: «Δέν 
ύπάρχει ίδανικό καθεστώς, γιατί δέν ύπάρχει ίδανική πολι

τική. Καί δέν ύπάρχει ίδανική πολιτική, γιατί δέν ύπάρχει 

ίδανικός πολίτης. Δέν ύπάρχει έπίσης ίδανικός πολίτης, 

γιατί δέν ύπάρχει ίδανικός άνθρωπος. Καί καθώς τό ύλικό 

τfjς πολιτικfjς είναι δ άνθρωπος καί δ άνθρωπος δέν είναι 

ίδανικός, δέν ύπάρχει οϋτε ίδανική πολιτική οϋτε ίδανικά 

καθεστώτα». 

Θά επρεπε νά π& δλα τά χαρακτηριστικά του- μεγαλό

πρεπο παράστημα, αύστηρότητα, άλλά άκόμα καί μιά μορ

φή άθωότητας - φαίνονται προορισμένα γιά νά δώσουν 

μιάν άσπιλη φρεσκάδα σ' αύτό τό είδος συλλογισμου, πού 

άποτελεί στό κάτω τfjς γραφfjς τό «nec plus ultra» μιiiς 
φιλοσοφικfjς καί πολιτικfjς σκέψης, ή όποία, δπως παρεμ

πιμπτόντως μου ύπενθυμίζει, «δέν προχώρησε κατά βάθος 

διόλου άπό τήν έποχή του Πλάτωνα καί του 'Αριστοτέλη . 

«Κανείς δέν άμφιβάλλει», εχεις όρεξη νά του άπαντήσεις 

μέ άρκετή &.ναίδεια, καθώς δέν διακρίνεις οϋτε μιά σπίθα 
είρωνείας σ' αύτό τό βλέμμα πού είναι δμοιο μέ του δελφι

κου άετου καί πού φαίνεται άκόμα περισσότερο διαπερα

στικό κάτω άπό τήν εκπληκτικά πυκνή καί εύθεία γραμμή 

του φρυδιου. Καί επειτα καταλαβαίνεις δτι κάτω άπό τό 

διδακτικό σφυροκόπημα ύπάρχει μιά πολύ σαφής θέληση, 
πού είναι έπίσης άπολύτως «πολιτική», νά άνανεωθουν oi 
προφανείς άλήθειες, νά «άποδοθεί μιά πιό καθαρή εννοια 

στίς λέξεις τfjς φυλfjς», σέ μιάν εποχή δπου άγοράζουμε 
κάπως ύπέρμετρα, κούφια όνειρα, περιβαλλόμενα μέ άόρι

στες εννοιες. 

Κατά τή γνώμη του, πάντως, δέν ύπάρχει «τρίτος δρό

μος», δπως δέν ύπάρχει μέση δδός μεταξύ δικτατορίας καί 

δημοκρατίας. 'Η μόνη έκλογή είναι μεταξύ δλοκληρωτι

σμου καί δημοκρ(lτίας. 'Η δημοκρατία πού προϋποθέτει 

τήν ελευθερία δέν είναι έπίσης νοητή χωρίς έλεύθερη οί

κονομία, καί τό νά γίνεται λόγος γιά «Επαναστατικές μετα-

βολές» στά πλαίσια μιiiς δημοκρατίας είναι κάτι πού περιέ

χει τήν ίδέα τfjς κατάργησής της: «'Όλοι δσοι προσπάθη

σαν νά συλλάβουν νέες, ίδανικές μορφές καθεστώτων ή 
πέθαναν στίς φυλακές ή όδήγησαν τή χώρα τους σέ χρεω

κοπία». 

'Ο ίδιος δ Πλάτων - τό είχα ξεχάσει - πουλήθηκε 

σάν δουλος στήν Αίγινα καί δέν βρfjκε τήν έλευθερία του 

- είρωνεία τfjς τύχης - παρά χάρη στόν άσημο εμπορο 

πού θέλησε νά τόν εξαγοράσει ... Ό Καραμανλfjς μου 
ύπενθυμίζει αύτήν τήν ίστορία, χωρίς άλλο γιά νά ύπο

γραμμίσει μεταφορικά δτι τίποτε δέν είναι άπομονωμένο 

στήν περιπέτεια τfjς άνθρώπινης ελευθερίας, δτι ή μεταφυ

σική δέν είναι πολέμια του εμπορίου, δτι τό νόημα τfjς 

ζωfjς εξασφαλίζεται άπό τή στιγμή πού εμφανίζονται ή 

ούτοπία καί ή δημαγωγία. 

"Ετσι γίνεται λίγο-λίγο λεπτότερη μιά σκέψη πού θά 

μπορουσε νά νομισθεί άπλουστευτική. Κανείς στήν 'Ελλά

δα, σέ δποιοδήποτε κύκλο καί άν άνήκει, δέν θεωρεί άλλω

στε τόν «Θεό» ώς «άντιδραστικό». Τό ίδιο μάλιστα τό γόη

τρό του βασίζεται στήν άναγνώριση μιiiς ίδιότητας πού 

είναι δλως διόλου εξαιρετική γιά εναν πολιτικό άνδρα: τfjς 

μή ύπαγωγfjς σέ όποιαδήποτε «ταξινόμηση». 
"Άνθρωπος τfjς «Δεξιiiς» στήν πατροπαράδοτη κομμα

τική σκακιέρα, υίοθέτησε, ώστόσο, μιά κεντροαριστερή 

πολιτική οχι άπό ίδεολογία, άλλά γιά λόγους κρατικου 

συμφέροντος. 'Ο ίδιος χαρακτήρισε τόν έαυτό του ώς «φι

λελεύθερο ριζοσπάστη». 'Όπως δ Ντέ Γκώλ διεύρυνε τόν 

δημόσιο τομέα, σέ τέτοιο σημείο ι.Οστε οί σοσιαλιστές δέν 

ξέρουν πιά σήμερα τί νά «Εθνικοποιήσουν». Ή νομιμο

ποίηση του Κομμουνιστικου κόμματος τό 1974, είναι έπί
σης δικό του εργο καί άκόμα ή καθιέρωση τfjς «δημοτικfjς» 

γλώσσας - τfjς γλώσσας του λαου - στήν εκπαίδευση καί 

στή διοίκηση πού κανείς πρίν άπό αύτόν δέν είχε τολμήσει 

νά επιβάλει εναντίον των «λογίων» καί των παπάδων. 

Είναι έπίσης άλήθεια- καί αύτό είναι άκόμη ενα γνώ
ρισμα του χαρακτήρα του πού τόν κάνει καί πάλι νά συγγε

νεύει μέ τόν Ντέ Γκώλ - δτι άσχολήθηκε λίγο μέ τίς 

τρέχουσες ύποθέσεις. Θά μπορουσε νά είχε έπιχειρήσει νά 
νοικοκυρέψει τή σχιζοφρενική διοίκηση αύτfjς τfjς χώρας, 

νά καταπολεμήσει πιό άποτελεσματικά τήν διαφθορά, νά 

προσαρμόσει στή σύγχρονη ζωή τούς νόμους καί τά ήθη 

- δπως περηφανεύεται δτι πράττει σήμερα τό ΠΑΣΟΚ -
άκολουθώντας τό ρευμα τfjς μόδας καί τfjς εύκολίας. Τό 

βλέμμα του ήταν φυσικά στραμμένο πρός πιό φιλόδοξα 

εργα, πού ήταν χωρίς άλλο, κατά τήν έκτίμησή του, τό 

κλειδί γιά τή λύση των δευτερευόντων προβλημάτων: νά 

προσδέσει τή χώρα του, πού ρέπει πάντα πρός τά Βαλκά

νια, στό ίiρμα τfjς Εύρώπης, καί νά τήν έμφανίσει εύημε

ρουσα καί σταθερή, άπαλλαγμένη άπό τίς εσωτερικές διχό
νοιες, άξια εμπιστοσύνης ώς ύπεύθυνη εταίρος του δυτικου 

κόσμου. 

'Ένας «ριζοσπαστικός φιλελεύθερος». 'Αλλά παρ' δλη 

τήν ενταση αύτfjς τfjς πεποίθησης καί αύτfjς τfjς θέλησης 

νά άνήκει στή Δύση, ή στάση του δέν είναι διόλου μανι

χαϊστική. 'Όπως άκριβώς θεωρεί τό «μέτρο» ώς τήν ύπέρ

μετρη άρετή τfjς δημοκρατίας, ό Καραμανλfjς πιστεύει 

πάντοτε δτι ή δυσπιστία άνάμεσα στά δύο «μπλόκ», δ 

άμοιβαίος φόβος πού αύτή ή δυσπιστία γεννii, είναι τό 

κύριο αίτιο τfjς ψύχωσης κατακλυσμου πού μiiς κατέχει 
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καί, έπομένως, του κινδύνου νά δοuμε αυτό τόν κατακλυ

σμό νά επέρχετaι. 
«Πρέπει όπωσδήποτε», μοu λέει, «νά εξαφανίσουμε αυ

τή τήν άμοιβαία δυσmστία καί νά κινητοποιήσουμε τά 

πάντα γιά νά άποκαταστήσουμε μιά ελεγχόμενη ισορροπία 

των μέσων καταστροφής στό χαμηλότερο δυνατόν επίπε

δο. · Πρέπει επίσης νά καταργήσουμε εκείνες τίς έστίες 

άνωμαλίας, πού άπειλοuν μόνιμα τήν εiρήνη του κόσμου. 

Στήν περίπτωση τής Μέσης 'Ανατολής, π. χ. οί δύο άντί

παλοι - τό 'Ισραήλ καί οί "Αραβες - πρέπει νά κατανοή

σουν - είτε τό θέλουν είτε όχι - δτι ε{ναι άδύνατο νά 
άποφύγουν τή συνύπαρξη . 'Αλλά, άν δέν τό κατανοοuν, 

πρέπει νά τούς επιβάλλουν εκείνοι πού εχουν τίς δυνάμεις 

νά τό πράξουν. Καί αυτό θά μποροuσε νά γίνει άν οί "Αρα
βες συμφωνοuσαν πάνω σέ μιά σταθερή γραμμή καί οί 

'Ηνωμένες Πολιτείες άπό τήν πλευρά τους, επέβαλλαν τήν 

πειθαρχία στό ' Ισραήλ εγγυώμενες τήν άνεξαρτησία καί 
τήν άσφάλειά του». 

'Ο μάγος καί αυτός. Πρόκειται, χωρίς άλλο, γιά ευσε

βείς πόθους, άλλά βρισκόματε στόν κόσμο ένός σοφοί\ πού 

συγκεντρώνει, γιά μιάν άκόμα φορά, τήν προσοχή του στό 

πιό καίριο. Τόν ρωτάω, αυτόν πού εΙδε, ώς πρωταγωνιστής 

ή ώς θεατής, τό πέρασμα 30 χρόνων τής δημόσιας ζωής 
μας, τί είναι εκείνο πού του κάνει περισσότερη εντύπωση 

στήν πορεία του κόσμου. Καί μοu λέει, άναφερόμενος στήν 

πολιτική των ύπερδυνάμεων καί στήν χρεωκοπία των διε

θνων όργανισμων: «Ή άνθρωπότητα προχωρεί χωρίς κα

τεύθυνση καί χωρίς καθοδήγηση. Κανείς δέν συλλογίζεται 

πραγματικά μέ ποιό τρόπο θά μποροuσε νά άναπτυχθεί καί 

νά λύσει τά οικονομικά καί πολιτικά της προβλήματα . Καί 

δμως δέν ύπάρχουν προβλήματα χωρίς λύση . Καί εχω μά

λιστα τήν πεποίθηση δτι άκριβως στά πιό μεγάλα προβλή

ματα άπαιτοuνται οί πιο άπλές λύσεις». 

'Απουσία τής Ευρώπης ... Στό σημείο αυτό θά επανέλ

θει . 'Η 'Ελλάδα του, ίσως, δέν εΙ ναι στό πνεuμα του παρά 
η μητέρα τής Ευρώπης, μυθική μήτρα ένός μύθου πού δέν 

όλοκλ η ρώθη κε. 

'Εκείνο πάντως πού εγγυίiται εΙ ναι δτι ποτέ δσο ζεί καί 

άσκεί τά καθήκοντα πού τοu εχει άναθέσει τό Σύνταγμα δέν 

θ' άφήσει τό άθηναϊκό σκάφος νά άπομακρυνθεί πρός άλ

λες άκτές. 'Η 'Ελλάς δέν θά άποκοπεί άπό τήν Δύση. 

Αυτό δέν ήταν προφανές, δταν πρίν άπό δέκα μήνες 

πρόβαλε τό σοσιαλιστικό άστρο. Σέ περίπτωση οiκονομι

κής χρεωκοπίας του ΠΑΣΟΚ, κανείς δέν ξέρει άκόμα σέ 

ποιά «φυγή πρός τά εμπρός» θά μποροuσε νά παρασυρθεί ό 

Μάγος τής στιγμής. Τότε θά μποροuσε νά σημάνει γιά μιάν 

άκόμα φορά η rορα τοu Κωνσταντίνου Καραμανλή, πού δέν 

εuχεται βέβαια αυτή τήν στροφή τής τύχης, άλλά πού άπό 
τήν 'Ακρόπολή του ξαγρυπνίi γιά τή στιγμή τής καταιγί

δας, δπως ό άρχαίος φρουρός. 

4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1982 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τό προεδρεi:ο τής Δι

εθνους 'Αθλητικής 'Ομοσπονδίας, τό όποιο του έπι

δίδει χρυσό μετάλλιο σέ αναγνώριση τής ίστορικής 
- δπως τή χαρακτήρισε - προτάσεώς του γιά τό 

μέλλον των Όλυμπιακων 'Αγώνων. 

'Απευθυνόμενος πρός τόν προέδρο τής 'Ομο

σπονδίας, Πρ. Νεμπιόλο, ό Κ. Καραμανλής είπε: 

«Σάς εύχαριστώ πολύ γιά τήν τιμή πού μofJ κάνετε. Τό 

μετάλλιο πού μofJ aπονέμετε aποτελεί γιά μένα lδιαίτερη 

ίκανοποίηση. Χαίρομαι aκόμη περισσότερο, γιατί ή aπο

νομή αύτή έρχεται, καθώς ή χώρα μας έτοιμάζεται νά δε
χθεί στό καινούργιο 'Ολυμπιακό Στάδιο τίς νεολαίες aπό 

δλη τήν Εύρώπη, σέ μιά aμιλλα aγωνιστική, aθλητική καί 
μέσα σέ πνεfJμα εiρηνικό. Εύχομαι κάθε επιτυχία στήν 

προσπάθειά σας, πού aποσκοπεί στήν εμπέδωση τής εύγε

νικής aμιλλας καί τής εlρήνης στόν κόσμο». 

Σχετικά μέ τήν πρότασή του γιά τή μόνιμη τέλε

ση των Όλυμπιακων 'Αγώνων στήν 'Ελλάδα, ό Κ. 

Καραμανλής ύπογράμμισε: 

«Δέν θά παύσω ποτέ νά ύπερασπίζομαι τό 'Ολυμπια
κό πνεfJμα καί τό 'Ολυμπιακό lδεώδες, πού γεννήθηκε 

στήν aρχαία 'Ελλάδα aπό τούς προγόνους μας. "Οπως δέν 

θά σταματήσω τίς προσπάθειές μου γιά τή διάσωση τών 

'Ολυμπιακών. Πιστεύω δτι ή 'Ολυμπιακοί 'Αγώνες, γιά 

νά μή διατρέξουν κίνδυνο, δπως στό παρελθόν, κάθε φορά 

πού οί πόλεμοι aπειλοfJν μέ αναβολή aλλά καί μέ ματαίω

σή τους, ε{ναι aνάγκη νά μεταφερθοfJν σέ μιά μόνιμη έδρα. 

Καί ή έδρα αύτή δέν μπορεί νά ε{ναι aλλη aπό τό έλληνικό 

έδαφορ>. 

'Εξάλλου, ό Π ρ. Ν εμπιόλο ανέφερε, γιά τήν πρό

ταση του προέδρου <ής Δημοκρατίας: 

«Μιά τέτοια πρωτοβουλία ε{ναι άξιοθαύμαστη, γιατί 
ολοι μας γνωρίζουμε τί σημαίνει 'Ολυμπιακοί 'Αγωνες 

καί τί άπαιτείται γιά μιά τέλεια διοργάνωσή τους. Μέ συγ

κινεί άφάνταστα τό γεγονός δτι η 'Ελλάδα, η χώρα πού 

γέννησε τόν άθλητισμό, εΙναι καί παρέμεινε πιστή στά 

άθλητικά iδεώδη, παρά τό πέρασμα του χρόνου καί τίς 

τόσες δυσκολίες πού άντιμετώπισε στό παρελθόν. 

»Ή πρόταση γιά μόνιμη τέλεση των Όλυμπιακων 

'Αγώνων δέν εΙναι μονάχα δική του ύπόθεση, οuτε θέμα 

προσωπικό. ΕΙ ναι μιά πρόταση πού εξετάζεται άπό τή Διε

θνή 'Ολυμπιακή 'Επιτροπή, στήν άρμοδιότητα τής όποίας 

ε{ναι η έκάστοτε διοργάνωση». 

6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1982 

Ό Κ. Καραμανλής κηρύσσει τήν εναρξη, στό 
νέο 'Ολυμπιακό Στάδιο, των Πανευρωπαϊκων 'Αγώ

νων Στίβου. Σέ χαιρετισμό του μέ τήν εύκαιρία τής 

ένάρξεως των αγώνων αναφέρει: 

« 'Εκφράζω τήν lδιαίτερη ίκανοποίησή μου, γιατί οί 
Πανευρωπαϊκοί 'Αγώνες διεξάγονται εφέτος στήν πατρίδα 
μας καί μάλιστα στό καινούργιο καί λαμπρό αύτό 'Ολυμ

πιακό Στάδιο. 

»Ή 'Ελλάδα, κοιτίδα καί θεματοφύλακας τής aθλητι

κής lδέας, επεζήτησε πρίν aπό 5 περίπου χρόνια τήν εύθύ
νη τής διοργανώσεως τών aγώνων αύτών. Καί όφείλω νά 
εύχαριστήσω τήν 'Επιτροπή ΆθλητισμοfJ τής Εύρώπης 

πού επεφύλαξε στή χώρα μας αύτή τήν τιμή. 
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»Στήν ταραγμένη έποχή μας δ άθλητισμός δένάποτελεί 

μόνο τό μέσον γιά τήν καλλιέργεια τής σωματικής ύγείας 

καί τής ψυχικής iσορροπίας τών άνθρώπων. 'Αποτελεί καί 

τόν προσφορώτερο τρόπο γιά τήν προσέγγιση καί συνα

δέλφωση τών λαών τής γής. Ό άθλητισμός δέν προάγει 

μόνο τόν άνθρωπο άλλά καί τίς εύρύτερες κοινωνικές δμά

δες· καί μέ τόν τρόπο αύτό ύπηρετεί lμμεσα καί τήν εiρήνη. 

!>.ο έλληνικός λαός, στήν γή τού δ ποίου γεννήθηκε 

καί καλλιεργήθηκε τό πνεύμα τό άθλητικό, θά παρακολου

θήσει μέ εiλικρινή χαρά τά νειάτα τής Εύρώπης ν' άγωνί

ζονται γιά τόν κότινον μέσα σέ στίβους εiρηνικούς καί 

μακριά άπό τίς τραγικές διενέξεις πού δηλητηριάζουν τήν 

έποχή μας. 

»Σ' αύτά τά νειάτα πού μέ τή γνήσια άγωνιστική τους 

άμιλλα πρωτοστατούν στή διάδοση καί στήν άνάπτυξη τής 

'Ολυμπιακής 'Ιδέας, άπευθύνω έγκάρδιο χαιρετισμό καί 

τούς εvχομαι πρόοδο καί εύτυχίαι>. 

Τό πρωί τής 6ης Σεπτεμβρίου, ό Κ. Καραμανλής 

δέχτηκε τόν πρόεδρο τής Διεθνους 'Ολυμπιακής 

'Επιτροπής, Χ.-Α. Σάμαρανκ, καθώς καί τό προε

δρείο τής 'Ελληνικής 'Ολυμπιακής 'Επιτροπής, μέ 

τούς όποίους έξέτασε τά προβλήματα καί τό μέλλον 
των 'Αγώνων καθώς καί τήν προοπτική μόνιμης τελέ

σεώς τους στήν 'Ελλάδα. 'Ο Χ.-Α.Σάμαρανκ σημεί

ωσε δτι ϊσχυε πάντα ή διαβεβαίωση πού παρείχε ή 

ΔΟΕ μετά τό συνέδριο του Μπάντεν- Μπάντεν δτι θά 

μελετήσει τήν ελληνική πρόταση, τήν όποία βρίσκει 

ενδιαφέρουσα καί γιά τήν όποία είναι εύγνώμων 
στήν 'Ελλάδα. 'Από τήν πλευρά του, ό Κ. Καραμαν

λής εύχαρίστησε τόν πρόεδρο τής ΔΟΕ γιά τό ένδια
φέρον πού έπέδειξε γιά τήν περαιτέρω ανάπτυξη τής 

Διεθνους 'Ολυμπιακής 'Ακαδημίας πού έδρεύει στήν 

'Ολυμπία. 

Τό aπόγευμα, ό Κ. Καραμανλής, κατά τή διάρ

κεια εiδικής τελετής, έγκαινίασε τό 'Ολυμπιακό Στά

διο πού ό ϊδιος είχε θεμελιώσει, καί κήρυξε τήν 

εναρξη τών Πανευρωπαϊκών 'Αγώνων Στίβου. 
Στήν προσφώνησή του πρός τόν πρόεδρο τής 

Δημοκρατίας, ό πρόεδρος τής 'Επιτροπής 'Ολυμπι

ακών 'Αγώνων, Γ. 'Αθανασιάδης, αναφέρθηκε στή 

σημασία του εργου γιά τόν έλληνικό αθλητισμό καί 

τόνισε: 

«Σείς, τό 1960, ώς πρωθυπουργός, προέβητε στήν άπαλ
λοτρίωση τfjς εκτάσεως αuτfjς. Μετά τήν επιστροφή σας 

ελάβατε τήν άπόφαση καί δώσατε τήν εντολή καί τά μέσα 

γιά τήν άνέγερση τοu λαμπροu αuτοu Σταδίου ... Τό 'Ολυμ
πιακό Στάδιο τfjς 'Ελλάδος άποτελεί πιά !:να γεγονός . Καί 

άποτελεί τό σύμβολο καί τόν στόχο ένός ύψηλοu όράμα

τος ... 
» Ώς πρόεδρος τfjς 'Επιτροπής τ&ν 'Ολυμπιακών 

'Αγώνων τfjς 'Ελλάδος κατέχομαι άπό μιά δικαιολογημέ

νη αuτή τή στιγμή συγκίνηση. Γιατί καταξιώθηκα Vά ζήσω 
δλες τίς φάσεις τfjς επίμονης καί επίπονης προσπαθείας 

όλοκληρώσεως τοu 'Ολυμπιακοί) Σταδίου. Καί είναι μιά 

ευτυχής συγκυρία - θά ελεγα μιά δίκαιη επιταγή τfjς μοί-

ρας, πού τό μεγάλο αύτό εργο εγκαινιάζεται σήμερα άπό 

τόν ίδιο τόν εμπνευστή του». 

'Από τήν πλευρά τής Κυβερνήσεως, τόν πρόεδρο 

τής Δημοκρατίας προσφώνησε ό ύπουργός Προεδρί
ας, Α. Κουτσόγιωργας. 'Ο Κ. Καραμανλής aπάντη

σε: 

«VΕχει iδιαίτερη σημασία γιά μένα ή ήμέρα αυτη. 

'Αγαθή τύχη μού έπεφύλαξε τή μεγάλη Ικανοποίηση νά 

έγκαινιάσω τό λαμπρό αύτό Στάδιο, πqύ δ ίδιος έθεμελίω

σα πρίν άπό δυόμισυ χρόνια. 

»Τήν άνάγκη τής δημιουργίας τού 'Ολυμπιακού αύτού 

Κέντρου στήν 'Αθήνα τήν έπεσήμανα πρίν άπό είκοσι καί 

πλέον χρόνια. Γιατί lπρεπε ή 'Ελλάς, πού άνήγαγε τόν 

άθλητισμό σέ iδεώδες, νά άνακτήσει τή θέση πού τής άνή
κει στήν παγκόσμια άθλητική κίνηση. Γιατί lπρεπε νά 

έξελιχθεί ή χώρα μας σέ κέντρο μεγάλων διεθνών συναντή

σεων. Καί, τέλος, γιατί lπρεπε νά ένισχύσει τήν πρότασή 
της γιά τόν έπαναπατρισμό τών 'Ολυμπιακών 'Αγώνων 

στόν τόπο πού τούς έγέννησε. 

;;Γιά τούς σκοπούς αύτούς άπαλλοτρίωσα, τό 1960, αύ
τήν τήν περιοχή. 'Α ντίξοες όμως περιστάσεις, γνωστές σέ 

όλους μας, δέν έπέτρεψαν τήν aμεση έκτέλεση τοίi lργου. 

Μόλις τόν 'Ιανουάριο τού 1980 κατόρθωσα νά τό θεμελιώ
σω, άφού έν τψ μεταξύ δημιούργησα, μέ τή βοήθεια τοίi 

τότε άρμοδίου ύπουργοίi, τίς άναγκαίες προϋποθέσεις γιά 
τήν πραγματοποίησή του. Καί δέν μπορώ παρά νά έκφρά

σω τήν Ικανοποίησή μου γιατί, χάρις στήν έπιμέλεια τών 

κατά καιρούς ύπευθύνων ύπουργών, τών τεχνικών έταιρει

ών καί τών άνωνύμων έργατών, κατέστη δυνατόν νά περα

τωθεί τό τεράστιο αύτό lργο μέσα σέ 30 μήνες. 'Εντός 
δηλαδή τής προθεσμίας πού είχαμε ύποσχθεί, όταν ή Εύ

ρωπαϊκή 'Επιτροπή μiiς lκαγε τήν τιμή νά μiiς έμπιστευθεί 

τήν διοργάνωση τών έφετινών Πανευρωπαϊκών 'Αγώνων. 

Είναι, ώς έκ τούτου, εύτυχής ή σύμπτωσις πού, μέ τούς 
άγώνες αύτούς, έγκαινιάζεται σήμερα τό θαυμάσιο αύτό 

Στάδιο σάν ναός τής άθλητικής 'Ιδέας. 

;;Είναι γνωστό ότι ή άθλητική 'Ιδέα, πού γεννήθηκε 

στήν 'Ελλάδα, είχε πάνω άπ' όλα ήθικό περιεχόμενο. Είχε 
σάν σκοπό τή δημιουργία δλοκληρωμένης προσωπικότη

τας μέ τή σωματική καί ήθική βελτίωση τοίi άνθρώπου· lνα 

συνδυασμό πού οί πρόγονοί μας τόν έξέφραζαν, ώς γνω

στόν, μέ τό περίφημο ρητό "νούς ύγιής έν σώματι ύγιεί". 

;;Παράλληλο ήθικό σκοπό ύπηρετούσαν καί ol άθλητι
κοί άγώνες. Γιατί καλλιεργοίiσαν τό πνεύμα τής εύγενούς 

Ιiμιλλας καί δημιουργούσαν, διά τής προσεγγίσεως τών 

λαών, τό κλίμα τής εiρηνικής των συμβιώσεως. Γι ' αύτό 
καί ο{ άρχαίοι 'Έλληνες άνήγαγον σέ iδανικό τόν 'Ολυμ

πισμό, πού ήταν ή ένσάρκωση τής άθλητικής 'Ιδέας. 

;;Είναι φανερό ότι ή καλλιέργεια τής iδέας αύτής έπι

βάλλεται περισσότερο στήν έποχή μας ή δποία ε{ναι γυ

μνή άπό [δανικά. Γιατί θά άπομακρύνει τούς νέους άπό 

έπιδόσεις βλαβερές καί θά τούς έμπνεύσει ύγιείς φιλοδοξί
ες. 'Αλλά έπιβάλλεται προπαντός, γιατί θά ένισχύσει τό 

πνεύμα τό φιλειρηνικό, πού τόσο χρειάζεται σήμερα δ κό

σμος. 

;; 'Αγώνες ύπήρχαν βέβαια καί σέ aλλες προγενέστερες 
έποχές. Οί άγώνες όμως αύτοί είχαν τή μορφή βάρβαρου 
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θεάματος, στό όποίο χρησιμοποιοίJνταν μισθωμένοι άθλη

τές καί δοίJλοι. 'Η ταν έποχές πού έπικρατοίJσε άπόλυτα τό 

πνείJμα τής κυριαρχίας. 

»Τό πνείJμα τής aμιλλας, πού ταυτίζεται μέ τήν 'Ιδέα 

τής έλευθερίας, έμφανίζεται μέ τήν χαραυγή τοίJ Έλληνι
σμοίJ. Καί τό πνείJμα αuτό aλλαξε τόν κόσμο· γιατί aλλαξε 

τή στάση τοίJ άνθρώπου μέσα στόν κόσμο, άφοίJ εiσέδυσε 

σέ δλες τίς έκδηλώσεις τής ζωής του. 

)) 'Εξάλλου, ό θεμελιώδης χαρακτήρας τών έλληνικών 
άγώνων βρίσκεται στό γεγονός δτι διεξάγεται μεταξύ έλευ

θέρων άνθρώπων· άποβλέπουν κυρίως στό ήθος πού πρέπει 
νά διακρίνει τόν πολίτη καί διέπονται άπό κανόνες συγκε

κριμένους. ΥΕπαθλο τών άγώνων δέν εlναι ή άμοιβή άλλά 

lfνα άπλό δάφνινο στεφάνι· σύμβολο τιμής. Γιά τήν άπό

κτηση αvτής άκριβώς τής τιμής άγωνίζονταν οί άθλητές 

στήν 'Ελλάδα. 

)) Ή έπιθυμία τοίJ άvθρώπου νά εlναι ό "aριστος" εlναι 
άναπόσπατη άπό τή φύση του. Καί εlναι κίνητρο γιά τήν 

πρόοδο. Γιά πρώτη φορά στήν ίστορία τοίJ πολιτισμοίJ έμ

φανίζεται μαζί μέ τό πνείJμα τής aμιλλας καί ή τάση ταυτί

σεως τής 'Ιδέας τοίJ "πρώτου" μέ τήν 'Ιδέα τοίJ "άρίστου"· 

μέ τήν iδέα δηλαδή, τοίJ "καλοίJ κάγαθοίJ" άνθρώπου, στήν 
όποία τόσο συχνά άναφέρονται οί άρχαίοι πρόγονοί μας. 

Καί γιά πρώτη φορά, έπίσης, άποδίδεται στόν άθλητισμό 

διάσταση μέ ηθικό Περιεχόμενο. Καί αvτό εlναι lfνα άπό τά 
λαμπρότερα έπιτεύγματα τοίJ έλληνικοίJ κόσμου, πού 
έμελλε νά έπηρεάσει καί τήν έξέλιξη τοίJ εuρωπαϊκοίJ πο

λιτισμοίJ. 

))Καί τό πνείJμα αvτό τής aμιλλας έπί έλευθερίq. βρήκε 

τήν Ιδανική του έκφραση στούς 'Ολυμπιακούς 'Αγώνες. 

Γιατί, δταν όμιλοίJμε γιά τόν 'Ολυμπισμό, δέν άναφερό

μαστε βέβαια ούτε στόν άθλητισμό καθαυτόν, ούτε στίς 

άθλητικές τελετές, ούτε άκόμα καί στίς άθλητικές έπιδό
σεις. 'Α ναφερόμαστε σέ μιά καθολική φιλοσοφία πού έχει 

σχέση μέ τήν ηθική συμπεριφορά τοίJ άνθρώπου καί γενι

κώτερα τής άνθρώπινης κοινωνίας. 

))Στό σημείο αuτό αΙσθάνομαι τήν άνάγκη νά όμιλήσω 

εiδικώτερα γιά τόν ίστορικό αuτό θεσμό, πού τά τελευταία 
χρόνια έχει παρεκκλίνει άπό τούς άρχικούς καί ύψηλούς 

σκοπούς του. Καί κινδυνεύει νά έκφυλισθεί άπό τούς πολι

τικούς άνταγωνισμούς, τήν έμπορική έκμετάλλευση καί τίς 

έξωαθλητικές προεκτάσεις του. "Οπως κινδυνεύει νά χάσει 
καί τήν οΙκουμενικότητά του μέ τήν πολυδάπανη μορφή 

πού έπήρε. 

))Οί κίνδυνοι δέ άκριβώς αuτοί ένέπνευσαν καί τή γνω

στή πρότασή μου γιά τήν μόνιμη τέλεση τών 'Ολυμπιακών 

'Αγώνων στήν πατρίδα τους. Καί στήν πρότασή μου αuτή 

έχω πρόθεση νά έπιμείνω. 

))Πιστεύω πάντοτε δτι ή 'Ολυμπιακή 'Ιδέα μόνο στήν 

'Ελλάδα ημπορεί νά ξαναβρεί τή γνησιότητα πού εlχε κα

τά τήν κλασική άρχαιότητα. Πιστεύω - δπως έγραψα καί 

στόν πρόεδρο τής ΔιεθvοίJς 'Ολυμπιακής 'Επιτροπής κ. 

Σάμαρανκ- δτι άργά ή γρήγορα τήν πρότασή μου αvτή θά 

τήν έπιβάλει ή άνάγκη τών πραγμάτων. Θά τήν έπιβάλει ή 

άγάπη τών άνθρώπων. 'Υπάρχει δμως ό κίνδυνος, aν κα

θυστερήσουμε, ό ίστορικός αuτός θεσμός νά έκφυλισθεi 

περαιτέρω στή διαδρομή του χρόνου· καί τότε θά εlναι 

δύσκολη ή διάσωσή του. Γιατί εlναι μοιραία ή φθορά πού 

προκαλεί ό χρόνος σέ δλα τά πράγματα τοίJ κόσμου, δταν 

δέν άνανεώνονται μέ τήν άδιάκοπη άναβάπτισή τους στίς 

άρχικές πηγές τους. 
))Πάντως, ή διαβεβαίωσις τής ΔιεθνοίJς 'Ολυμπιακής 

'Επιτροπής, δτι εύρίσκει ι'iκρως ένδιαφέρουσα τήν έλλη

νική πρόταση καί δτι εlναι άποφασισμένη νά τή μελετήσει 

σέ βάθος, ένθαρρύνει δλους έκείνους, οί όποίοι ένδιαφέ

ροvται γιά τό μέλλον τοίJ ΌλυμπισμοίJ. 

))Μέ τίς σκέψεις αuτές, παραδίδω στήν έλληνική άλλά 

καί τήν παγκόσμια νεολαία τό λαμπρό αuτό 'Ολυμπιακό 

Στάδιωλ 

τέλος, ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας κήρυξε τήν 
εναρξη τών 13ων Πανευρωπαϊκών 'Αγώνων Στίβου: 

«'Απευθύνω θερμό χαιρετισμό πρός δλους τούς άθλη

τικούς παράγοντες καί Ιδιαίτερα τούς ξένους, πού μετέχουν 
στήν έκδήλωση αuτή. Καί δι ' αuτών άπευθύνω πρός τούς 
λαούς πού έκπροσωποίJν τήν εvχή νά έμπνέονται πάντοτε 

άπό τό φιλειρηνικό πνείJμα πού ένσαρκώνει ό 'Ολυμπι

σμός. 

))τέλος, άπευθύνω πρός τή νέα γενιά τής Πανευρώπης 

τήν εuχή νά άποδειχθεί καλύτερη άπό τή δική μας- όχι 

μόνο στό στίβο τόν άθλητικό άλλά καί στό στίβο τοίJ πνεύ

ματος καί τοίJ ήθους. Ή εiρήνη καί ή εuημερία τής Εuρώ

πης βρίσκονται στά χέρια της. 

))Καί μέ τίς εuχές αuτές κηρύσσω τήν έναρξη τών 13ων 

Πανευρωπαϊκών 'Α γώνων)λ 

Ό τύπος άπέδωσε ίδιαίτερη σημασία στήν όμι
λία του Κ. Καραμανλή, άλλά καί στά έγκαίνια του 

'Ολυμπιακου Σταδίου, ή δημιουργία του όποίου είχε 

άποτελέσει, έπί δεκαετίες, οραμα του προέδρου τής 

Δημοκρατίας. 

Δέν θά είμαστε ύπερβολικοί ίiν ύποστηρίξουμε πώς, ίiν 

δέν ύπήρχε δ Κ. Καραμανλής, θ' «άπουσίαζε» καί ή σημε

ρινή μεγάλη στιγμή τής 'Ελλάδος. Ή διορατικότητα, ή 

όξυδέρκεια, ή άδάμαστη θέληση καί ή αίγλη του προέδρου 

τής Δημοκρατίας, ήταν τά στοιχεία εκείνα πού «επέτρε

ψαν» τελικά στόν έλληνικό άθλητισμό ν' άποκτήσει τόν 

δικό του «ναό». 
Ε{ναι άναγκαίο δμως νά γυρίσουμε μερικά χρόνια πί

σω, παρ' δτι σήμερα ε{ναι ή μέρα χαράς καί έθνικfjς ύπε

ρηφάνειας. Τότε πού άκούγονταν οί γνωστές γκρίνιες περί 

σπατάλης εκατομμυρίων, μή άναγκαιότητος του εργου 

κ .λ. π. 

Σήμερα βέβαια ολοι χειροκροτουν. Κι αύτοί πού τότε 

άντιδρουσαν. 'Όμως στό μυαλό του προέδρου τής Δημο

κρατίας, εστω καί ίiν δικαιώθηκε πανηγυρικά, θά ξαναέλ

θουν τά περιστατικά εκείνα πού συνθέτουν μιά τόσο ίiσχη

μη νοοτροπία τής φυλής μας. 

'Ασφαλώς, μέ τό σημερινό κόψιμο τής κορδέλλας τών 

εγκαινίων, θ ' άρχίσει μιά νέα εποχή γιά τόν έλληνικό 

άθλητισμό . Ταυτόχρονα, δμως, θά δικαιωθεί μέ τόν τρόπο 

πού πραγματικά άξίζει, μιά σπάνια προσωπικότητα τής 

νεωτέρας ' Ελλάδος. ' Ο κ. Κωνσταντίνος Καραμανλής, δ 

δποίος καί στόν τομέα του άθλητισμου !\βαλε τήν χρυσή 

σφραγίδα μέ τ ' δνομα του («Ή Βραδυνή», 6.9). 

Τό εύτυχές γεγονός τελέσεως τών εφετινών Εύρωπαϊ-
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κών ' Αγώνων στήν 'Ελλάδα εδωσε άφορμή στόν πρόεδρο 

τής Δημοκρατίας κ . Κων. Καραμανλή νά προβεί, κατά τήν 

όμιλία του, μέ τήν όποία έγκαινίασε τό νέο στάδιο, σέ 

μερικές καίριες καί θεμελιώδους σημασίας έπισημάνσεις, 

οί όποίες ύπερβαίνουν τό άντικείμενό τους - πού είναι ή 

άθλητική 'Ιδέα καί τό περιεχόμενό της - καί γίνονται 

ύποθήκες πρός μία κοινωνία έλευθέρων άνθρώπων γιά τούς 

δρους καί τό περιεχόμενο τής συμβιώσεώς τους «έν έλευ

θερίg καί δημοκρατίg ... ». Μέ τήν μεστή περιεχομένου καί 
ύψηλου τόνου όμιλία του, ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας 

προσέφερε μιά άκόμη ύπηρεσία στόν τόπο καί στήν ελλη

νική κοινωνία («Ή Καθημερινή», 8.9). 

Ήταν εϋλογη ή συγκίνηση του Καραμανλή, δταν 
χθές έγκαινίαζε τό λαμπρό 'Ολυμπιακό Στάδιο τής 'Αθή

νας . "Οχ ι μόνον γιατί εβλεπε νά εχει πάρει σάρκα καί όστά 

τό μεγάλο δραμά του. 'Όχι μόνον γιατί γιά ι'iλλη μιά φορά 

γινόταν ή ' Ελλάδα κέντρο τής Εuρώπης καί του κόσμου. 

' Αλλά - κυρίως - γιατί ήξερε πώς ή χθεσινή μεγάλη 

στιγμή ήταν ενα άκόμη μεγάλο βήμα, μιά άκόμη κερδισμέ

νη εiρηνική μάχη στήν προσπάθεια νά πάρει αuτός ό τόπος 

στίς συνειδήσεις τών λαών τή θέση πού δικαιωματικά του 

άνήκει («'Ακρόπολις», 7.9). 

Χειροπιαστή , άνεκτίμητη πραγματικότητα πιά τό όνει

ρο γενεών φιλάθλων , τό 'Ολυμπιακό Στάδιο τών 'Αθηνών 

άνοίγει αϋριο έπίσημα τίς πύλες του γιά νά ύποδεχθεί τήν 

άθλητική Εuρώπη. "Εργο μέγιστο ένός φωτισμένου έθνι

κου ήγέτη , του σημερινου προέδρου τής Δημοκρατίας, τό 

σύγχρονο αuτό μεγαλόπρεπο Στάδιο παραδίδεται στούς 

'Έλληνες πού μπορουν νά ύπερηφανεύονται δικαίως 

(«Μεσημβρινή», 4.9). 

7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1982 

·Ο Κ. Καραμανλής εχει συνάντηση καί συνομι

λία μέ τόν πρόεδρο του Εύρωπαϊκου Κοινοβουλίου, 

Π. Ντάνκερτ, γιά τό μέλλον τής Εύρώπης καί τό ρό

λο του Εύρωπαϊκου Κοινοβουλίου. 'Ο 'Έλληνας 

πρόεδρος ύπογράμμισε τόν αποφασιqτικό ρόλο πού 

μπορεί νά διαδραματίσει τό Κοινοβούλιο στή σταδι

ακή ένοποίηση τής Εύρώπης. 

8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1982 

Στό εtδικό λεύκωμα πού κυκλοφορεί μέ τήν εύ

καιρία τής ένάρξεως τής Διεθνους 'Εκθέσεως Θεσ

σαλονίκης, ό Κ. Καραμανλής καταχωρεί τόν ακό

λουθο χαιρετισμό: 

«Ή Διεθνής 'Έκθεση Θεσσαλονίκης, θεσμός 

πού έχει πρό πολλοίί καταξιωθεί σέ παγκόσμια κλί

μακα, aντανακλά τό πνείίμα έκείνο, πού θά ι]ταν εύ

χής έργο νά πρυτανεύσει κάποτε στίς σκέψεις όλων 

τών aνθρώπων καί όλων τών Κυβερνήσεων. Τό πνείί

μα τής δημιουργικής έργασίας. Τής έπιστημονικής, 

τεχνολογικής καί οlκονομικής προόδου. Τής εlρη

νικής συνεργασίας τών λαών. 

» Τά έκθέματα πού θά θαυμάσουν ο έπισκέπτες τής 

έκθέσεως ε{ναι ό καρπός τής aτομικής καί συλλογι

κής προσπαθείας έκατομμυρίων έργαζόμενων σέ 

δ λες τίς χώρες πού aντιπροσωπεύονται σ' αύτή ν. 

'Απαίτησαν πολλή σκέψη, πολύ μόχθο, πολύ χρόνο. 

'Αλλ ' aπαίτησαν έπίσης έμπνευση, φαντασία καί 
έπινοητικότητα. Καί μαρτυροίίν πόσο έπίμονη ε{ναι 

ή θέληση τοίί aνθρώπου νά aπαλλαγεί aπό τά δεσμά 

τής ύλικής aνάγκης. Νά έξυψώσει τήν ποιότητα τής 
ζωής του. Νά aφιερώσει περισσότερο χρόνο στούς 

τομείς τών μεγάλων aναζητήσεων τής έπιστήμης, 

τής τέχνης, τής φιλοσοφίας. Νά aνεβάσει τό πολιτι

στικό του έπίπεδο. 

»Ή έποποι(α αύτή τής προόδου ε{ναι τό aψευδές 

τεκμήριο τών δημιουργικών δυνάμεων πού κρύβει 

στούς κόλπους της ή aνθρωπότητα. 'Εν τούτοις, οί 

ϊδιες αύτές δυνάμεις μετατρέπονται συχνά σέ δυνά
μεις καταστροφής καί οπισθοδρομήσεως. Πρόκειται 

γιά τήν γενικότερη aπό τίς aντινομίες τής aνθρώπι

νης μοίρας. Τήν ϊδια στιγμή πού aνοίγει τίς πύλες 

της ή Διεθνής "Εκθεση Θεσσαλονίκης γιά νά μaς 

παρουσιάσει τούς καρπούς τοίί δημιουργικοί) μόχθου 

καί τής εlρηνικής συνεργασίας τόσων λαών, άλλοι 

λαοί, όχι πολύ μακριά aπ, αύτόν τόν χώρο, χρησι

μοποιοίίν τά μέσα τής προόδου γιά τήν aλληλεξόν

τωσή τους. 

» 'Η 'Ελλάς δέν ε{ δε ποτέ τό συμφέρον της στόν 
πόλεμο. Δέν τόν θεώρησε ποτέ λύση γιά οποιοδήπο

τε πρόβλημά της. Εlναι έτοιμη νά τόν δεχθεί άν τής 

aποκλεισθεί κάθε άλλη έκλογή. Άλλά δέν εlναι 

έκείνη πού θά τόν προκαλέσει. Φιλοδοξία της ε{ναι 

νά προσθέτει κάθε χρόνο νέα έπιτεύγματα στά δικά 

της περίπτερα τής 'Εκθέσεως. Καί θά τά προσθέτει 

aσφαλώς, άν διατηρήσει τούς όρους καί τίς προϋπο

θέσεις πού κατέστησαν δυνατές τίς σημαντικές προό

δους πού πραγματοποιήθηκαν μέχρι σήμερα. 
»Καί μέ τίς σκέψεις αύτές, aπευθύνω θερμό χαι

ρετισμό στούς οργανωτές καί τούς έκθέτες, 'Έλλη

νες καί ξένους, καί στόν λαό τής Θεσσαλονίκης». 

Δύο ήμέρες aργότερα, θά ανακοινωθεί aπό τήν 

Προεδρία τής Δημοκρατίας ή ματαίωση, λόγω έλα

φρfiς αδιαθεσίας, τής μεταβάσεως του Κ. Καραμανλή 

στή Θεσσαλονίκη γιά τά έγκαίνια τής Διεθνους 'Εκ

θέσεως ό aρχηγός του Κράτους είχε παρακαλέσει 

τόν πρωθυπουργό νά κηρύξει αύτός τήν εναρξη τής 

ΔΕΘ. 'Η ματαίωση τής μεταβάσεως του προέδρου 

τής Δημοκρατίας στή συμπρωτεύουσα θεωρήθηκε 

aπό πολιτικούς κύκλους ώς ενδειξη δυσφορίας του 

γιά τήν πολιτική τής Κυβερνήσεως. 

14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1982 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας δέχεται τόν πρόε

δρο του Διεθνους Δικαστηρίου τής Χάγης, Τσασμήλ 

' Ελαl:ας. 
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ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΎ ΣΤΑΔΙΟΥ 

Ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας tyκαινιάζει τό 'Ολυμπιακό Στάδιο καί κηρύσσει 

τήν έναρξη τών Πανευρωπαϊκών 'Αγώνων Στίβου. 
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15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1982 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας, μόλις πληροφο

ρήθηκε τό θάνατο του εκλεγμένου προέδρου του Λι

βάνου, Μπεσίρ Ζεμαγιέλ, aπέστειλε πρός τόν πρόε

δρο του Λιβάνου, Έλία Σαρκίς, συλλυπητήριο τη

λεγράφημα. 

Στίς 23 Σεπτεμβρίου ό Κ. Καραμανλής θά aπο
στείλει συγχαρητήριο τηλεγράφημα στό νεοεκλε

γέντα πρόεδρο του Λιβάνου, 'Αμίν Ζεμαγιέλ, μέ τό 

όποίο του εϋχεται «έπιτυχία στό εργο του, χάριν τής 

εiρήνης στό Λίβανο καί σέ δλη τήν περιοχή». 

23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1982 

Μετά aπό αίτησή του, ό πρωθυπουργός γίνεται 

δεκτός καί εχει μακρά συνομιλία μέ τόν πρόεδρο τής 

Δημοκρατίας, Κ. Καραμανλή: 

«'Εδέχθηκα χθές, κατόπιν αιτησεώς του, τόν 

πρωθυπουργό κύριο Παπανδρέου. 'Η συνάντηση αύ

τή θά μποροί5σε νά θεωρηθεί ένδιαφέρουσα, γιατί έγέ

νετο έν όψει ένάρξεως τών διαπραγματεύσεων γιά 

όλα τά έξωτερικά μας προβλήματα (βάσεις, ΝΑ ΤΟ, 
έλληνοτουρκικά). Άλλά καί γιατί είχε προηγηθεί ή 

ματαίωση έπισκέψεώς μου στήν Θεσσαλονίκη, πού 

χαρακτηρίσθηκε - όπως καί ήταν - σάν ΙJνδειξη 

δυσφορίας μου γιά τήν γενική πολιτική τffς Κυβερνή

σεως. 

)) 'Ο πρωθυπουργός ήρθε, όπως πάντοτε, μέ εύ
πρεπff έγκαρδιότητα καί προσφέρθηκε νά μέ ένημε

ρώσει γιά τήν γενική κατάσταση τffς χώρας. Γιά τήν 

οΙκονομία μοί5 είπε ότι άντιμετωπίζει δυσκολίες, άλ

λά δτι δέν βρίσκεται σέ έπικίνδυνη κατάσταση. ΕΙ

δικότερα, γιά τόν πληθωρισμό άναμένει δτι θά είναι 

περίπου στά περυσινά έπίπεδα. Γιά τόν προϋπολογι

σμό μοί5 είπε δτι, ένώ οί δαπάνες έξελίσσονται σύμ

φωνα μέ τίς προβλέψεις, οί εΙσπράξεις ύστεροί5ν καί 
δτι συνεπώς τό ΙJλλειμμα θά είναι μεγαλύτερο άπό τό 

προβλεφθέν. Γιά τό έθνικό εΙσόδημα ύπολογίζει δτι 

θά παρουσιάσει αύξηση 0,5% καί δτι ή άνεργία θά 
είναι ηύξημένη. Υέλος, γιά τό Ισοζύγιο πληρωμών 
μοί5 είπε δτι θά καλυφθεί σχετικώς, γιατί έλπίζει δτι 
θά έπιτύχει κατάθεση κεφαλαίων άπό τό Κουβέιτ, 

πού θά έπισκεφεί προσεχώς. Μέ τήν εύκαιρία αύτή, 

τόν έρώτησα γιά τήν σκοπιμότητα αύτffς τffς μέχρις 

ύπερβολffς άλληλεγyύης του μέ τούς Παλαιστινίους. 

Μοί5 άπάντησε κάπως άμήχανα δτι τό εκανε γιά νά 

προκαλέσει καταθέσεις ή έπενδύσεις άραβικές στή 

χώρα μας, άλλά δτι δυστυχώς δέν άπέδωσε ή πολιτι

κή του αύτή τά άποτελέσματα πού άνέμενε. 

)) Τοί5 είπα δτι, κατά τήν έκτίμησή μου, ή οΙκονο
μία της χώρας θά παρουσιάσει μέχρι τήν άνοιξη όξύ

τατα προβλήματα καί δτι θά πρέπει νά βρεί τό θάρ

ρος νά λάβει τολμηρά καί δυσάρεστα μέτρα. Καί, 

προπαντός, νά δημιουργήσει κλίμα άσφαλείας καί 

έμπιστοσύνης, aν θέλει νά. ΙJχει έπενδύσεις. Καί μέ 

τήν εύκαιρία αύτή, τοί5 συνέστησα καί πάλι νά τερ

ματίσει τίς διαπραγματεύσεις μέ τήν ΕΟΚ, γιατί οί 

έπενδυτές, κυρίως οί ξένοι, θέλουν νά γνωρίζουν aν 
θά μείνουμε ή όχι στήν Κοινότητα. 

)) 'Εν συνεχεία, ό πρωθυπουργός μέ ένημέρωσε 
γιά τίς έξωτερικές μας σχέσεις. Γιά μέν τίς βάσεις, 
μοί5 είπε δτι ή Κυβέρνηση δέν ΙJχει όριστικοποιήσει 

άκόμη τίς προτάσεις πού θά ύποβάλει, κατά τά τέλη 
'Οκτωβρίου. Προσέθεσε δ μ ως δτι έν τφ μεταξύ έξετά

ζει τίς συμφωνίες πού εκαμαν ή 'Ισπανία καί οί Φι

λιππίνες γιά τίς άμερικανικές βάσεις πού βρίσκονται 

στό ΙJδαφός τους. Τοί5 είπα δτι στίς χώρες αύτές οί 

βάσεις είναι μισθωμένες καί δτι αύτό δέν μπορεί νά 
Ισχύσει γιά μi'iς καί γιά λόγους έθνικffς άξιοπρέπει
ας, άλλά καί γιατί ή περίπτωση ή δική μας είναι 

συνδεδεμένη μέ τήν άμερικανοτουρκική συμφωνία. 

'Εν συνεχεία, μοί5 είπε δτι είναι ίκανοποιημένος άπό 

τό γεγονός δ τι τό ΝΑ ΤΟ δέχθηκε τούς δ ρους πού 

θέσαμε γιά τήν συμμετοχή μας στίς πρόσφατες άσκή

σεις του καί δτι μπορεί αύτό νά σημαίνει κάποια 

εύλυγισία άπό μέρους του στίς προσεχείς διαπραγ

ματεύσεις. 

)) 'Επωφελήθηκα καί πάλι τffς εύκαιρίας, γιά νά 
πώ στόν πρωθυπουργό δτι πρέπει νά καταλάβει πώς 

δέν /}χουμε πολλές έπιλογές στήν έξωτερική μας πο

λιτική, πού προσδιορίζεται άποκλειστικά σχεδόν 

άπό τήν τουρκική άπειλή. Καί δτι θά πρέπει, πρώτα, 

νά άρχίσουμε άμέσως τόν διάλογο μέ τήν Τουρκία 

καί γιά νά άποτρέψουμε τόν κίνδυνο μονομερών 

ένεργειών της, άλλά καί γιά νά προωθήσουμε ένδε

χομένως τήν διευθέτηση τών διαφορών μας, ή έκ

κρεμότης τών όποίων περικλείει σοβαρούς κινδύ

νους γιά τό μέλλον. Καί δεύτερον, νά τερματίσουμε 

σύντομα τίς διαφορές μας μέ τή Δύση καί γιά νά 

άπαλλαγεί αύtός καί ή χώρα άπό έπικίνδυνες έκκρε

μότητες, άλλά καί γιά νά ΙJχουμε τήν συμπαράστασή 

της σiή διένεξή μας μέ τήν Τουρκία, ή όποία, κατά 
πi'iσα πιθανότητα, θά είναι μακρi'iς διαρκείας. Μοί5 

είπε δτι είναι σύμφωνος καί μοί5 έπρότεινε μάλιστα 
- δέν κατάλαβα γιατί - νά προεδρεύσω μία μέρα 

τοί5 Συμβουλίου πού άσχολείται μέ τά θέματα αύτά. 

)) 'Εν συνεχεία, τοί5 είπα δ τι ό τόπος είναι αύτή 
τήν στιγμή βεβαρυμένος μέ πολλά καί δύσκολα προ

βλήματα. 'Εκείνο δμως πού Ιδιαιτέρως μέ άνησυχεί 

είναι ή έσωτερική κατάσταση. Διαπιστώνω δτι ό 
εντονος κομματισμός της Κυβερνήσεως συνεχίζεται 

μέ παρεμβάσεις στήν διοίκηση, στόν συνδικαλισμό, 

στήν παιδεία, στούς συνεταιρισμούς καί τελευταία 

καί στήν δικαιοσύνη. Παρεμβάσεις, οί όποίες άπο

διοργανώνουν τό Κράτος καί προκαλοί5ν πάθη έπι

κίνδυνα γιά τήν όμαλή έξέλιξη τffς πολιτικής μας 
ζωής. 
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»'Ιδιαίτερα τοi5 συνέστησα νά άποφύγει τίς φη

μολογούμενες βαθειές τομές στό ύπουργείο των 

'Εξωτερικων καί τής Δικαιοσύνης καί τοi5 έξήγησα 
γιατί. 'Ε κράτησε σημειώσεις καί μοί5 ύπεσχέθη δ τι 

θά συμμορφωθεί μέ τίς ύποδείξεις μου. Καί διότι 
πολλές φορές, γιά νά δικαιολογήσει τήν &συνέπειά 

του, έπικαλείται σφάλματα των συνεργατων του, έκά

λεσα τήν μεθεπόμενη τούς ύπουργούς των Έξωτερι
κων καί τής Δικαιοσύνης, πρός τούς όποίους εκανα 

&νάλογες συστάσεις καί aπό τούς όποίους έπήρα κα

θησυχαστικές διαβεβαιώσεις. 

»Τερματίζων τήν συνομιλία μας, ε{πα στόν πρω

θυπουργό δτι θά πρέπει νά έκτιμήσει τό γεγονός δτι, 

μολονότι διαφ(ι)νω μέ πολλά μέτρα τής Κυβερνήσε

ως, aπέφυγα νά δημιουργήσω προβλήματα γιά νά 

μήν προκαλέσω aνησυχίες στήν κοινή γνώμη. Δέν 

μπορω δμως- δπως τοί5 ε{πα- νά μείνω &διάφορος 

σέ θέματα πού &φοροί5ν τήν όμαλή λειτουργία τής 

Πολιτείας. Ούτε μπορω νά &νέχομαι έπ' άπειρον τίς 

ύβριστικές έπιθέσεις κατά τής παρατάξεως πού ήγού
μην στό παρελθόν καί διότι έμμέσως στρέφονται 

έναντίον μου, &λλά καί διότι ε{ναι άδικες, δεδομένου 

δτι αύτή ή λεγόμενη Δεξιά ύπήρξε ύπό τήν ήγεσία 
μου δημοκρατικότερη καί προοδευτικότερη aπό τήν 

αύτοαποκαλούμενη δημοκρατική παράταξη, στήν 
όποία μάλιστα συμπεριλαμβάνεται καί τό ΚΚΕ. Καί 

προσέθεσα δτι ό aπόλυτος αύτός διαχωρισμός aπο
τελεί έπικίνδυνη παραμόρφωση τής πολιτικής μας 

ζωής, παίρνει τή μορφή τοί5 παλαιοί) διχασμού καί θά 

δυσχεράνει τήν δλη έξέλιξη τοί5 πολιτικού μας βίου. 
» ·Ο πρωθυπουργός μέ έβεβαίωσε καί πάλι γιά τόν 

σεβασμό πού εχει καί αύτός καί τό κόμμα του γιά τό 

πρόσωπό μου, δτι θεωρεί τήν παρουσία μου έπικεφα

λfjς τοi5 Κράτους καί τήν συνεργασία μας έθνική 

&νάγκη καί δτι θά λάβει μέτρα γιά νά aποτρέπονται 

στό μέλλον οί κομματικές ύπερβολές. 

» ·Η συνομιλία μας έτερματίσθη όμαλά, χωρίς 
δμως νά κατορθώσω καί αύτή τήν φορά νά εlσδύσω 

στό βάθος των σκέψεών του, δεδομένου δτι ή συμπε

ριφορά του aπέναντί μου δέν συμβιβάζεται πάντοτε 

μέ τίς πράξεις του. Φοβοί5μαι δτι ή άψογος συμπερι

φορά τοί5 πρωθυπουργοί) aπέναντί μου καί ή προθυ

μία του νά δέχεται, σχεδόν χωρίς aντιρρήσεις, τίς 

συστάσεις μου δέν ε{ναι εΙλικρινείς. Ένω δέν θέλει 
η δέν τολμά νά ε ρθει σέ σύγκρουση μαζί μου καί ένω 

προσπαθεί έπιμόνως νά δημιουργήσει στήν κοινή 

γνώμη τήν έντύπωση πώς συνεργάζεται άρμονικά 

μαζί μου, δέν έγκαταλείπει τήν προσπάθεια τής κομ

ματικής διαβρώσεως τοi5 Κράτους. 

Ι>Τόν τελευταίο καιρό ή συμπεριφορά του εχει τό

σες aντιφάσεις, ωστε νά μοί5 ε{ναι δύσκολο νά τόν 

ψυχολογήσω καί νά καθορίσω, κατά τρόπο σταθερό, 

τήν στάση μου aπέναντι τής πολιτικής του. Κατανοω 

βέβαια τίς δυσκολίες πού εχει, λόγω των προεκλογι-

κων του δεσμεύσεων καί τής συνθέσεως τοί5 κόμμα

τός του, δέν μπορω δμως νά aποκλείσω τό ένδεχόμε

νο νά έπιδιώκει διά τής τακτικής αύτής τήν συγκά

λυψη προθέσεων πού δέν συμβιβάζονται μέ τήν δη

μοκρατική δεοντολογία. 

» 'Επιθυμω νά τόν βοηθήσω, γιατί αύτό ε{ ναι τό 
καθήκον μου, &λλά καί τό συμφέρον τοi5 τόπου. Δέν 

μπορω δμως νά &γνοήσω, πολλφ μάλλον νά &νεχθω, 

ένέργειες πού διαταράσσουν τήν όμαλή λειτουργία 

τοί5 πολιτεύματος η έκθέτουν σέ κινδύνους τήν χώρα. 

» 'Οφείλω νά aποφύγω κρίση στίς σχέσεις μου μέ 
τήν Κυβέρνηση. Γιατί, δπως λέει καί ό zδιος, αύτό θά 

ε{ναι συμφορά γιά τόν τόπο. Δέν μπορω δμως καί νά 

aφήνω νά δημιουργείται ή έντύπωση δτι καλύπτω η 

&νέχομαι τήν πολιτική της. Καί αύτό &κριβως ε{ναι 

τό πρόβλημά μου, πού γίνεται έν τελευταίg &ναλύσει 

καί πρόβλημα τοi5 τόπου;;. 

Τήν έπομένη ώστόσο τfjς συναντήσεως, κατατέ

θηκε στή Βουλή, aπό τήν Κυβέρνηση, τό νομοσχέ

διο περί καταργήσεως του σταυροu προτιμήσεως, 

πού επέφερε σημαντική μεταβολή στήν εκλογική 

νομοθεσία. Λίγες ήμέρες aργότερα, εγινε γνωστή, 

aπό τόν τύπο, ή πρόθεση του πρωθυπουργοί) νά επιφέ

ρει μεταβολές καί στόν τομέα τfjς Δικαιοσύνης. Σχε

τικά, ό Π. Μολυβιάτης επικοινώνησε μέ τόν Α. Πα

πανδρέου, στίς 28 του μηνός: 

«Κατ' εντολή του κυρίου προέδρου της Δημοκρατίας, 

τηλεφώνησα σήμερα στόν κύριο πρωθυπουργό καί του εί

πα δτι ό κύριος πρόεδρος πληροφορήθηκε από τόν τύπο 

δτι ό κ. πρωθυπουργός €χει πρόθεση νά μιλήσει τήν προ

σεχη Πέμπτη γιά τά θέματα της Δικαιοσύνης. ' Ο κύριος 

πρόεδρος θά fjθελε σχετικά μέ τό θέμα αότό νά ύπενθυμίσει 
στόν κύριο πρωθυπουργό τή συζήτηση πού ε{χαν κατά τήν 
τελευταία τους συνάντηση. Ό κύριος προέδρος θά fjθελε 

επίσης νά επισύρει τήν προσοχή του κυρίου πρωθυπουρ

γου επί του λεπτου καί σοβαρου θέματος της Δικαιοσύνης, 

ή όποία κατά τό Σύνταγμα αποτελεί ανεξάρτητη εξουσία. 

» ' Ο κύριος πρωθυπουργός μου είπε δτι προτίθεται 

πράγματι νά μιλήσει γιά τό θέμα αuτό στό 'Υπουργικό 

Συμβούλιο της Πέμπτης ή δέ όμιλία του θά μεταδοθεί 

"ζωντανή" από τήν τηλεόραση . ' Ακόμα δέν €χει έτοιμάσει 

τό κείμενο fj τίς σημειώσεις της όμιλίας του αuτης , αλλά 

fjδη €χει μπροστά του τίς εισηγήσεις τών άρμοδίων. Δέν θά 

ε{ χι; δυσκολία, δταν ετοιμάσει τίς σημειώσεις του, νά μaς 

τίς ~τείλει. 
»Πάντως σκέπτεται νά θίξει τά έξης θέματα: 

»- Νομοθεσία γιά τήν εφαρμογή όρισμένων άρθρων 

του Συντάγματος, πού προβλέπουν τήν €κδοση νόμων, οί 

όποίοι δέν €χουν ψηφισθεί. Π.χ. τά άρθρα του Συντάγμα

τος γιά τήν ισονομία ανδρών καί γυναικών καί τόν εκσυγ

χρονισμό του οικογενειακου Δικαίου . 

» - ' Αναδιοργάνωση της δομης της Πολιτικης καί 

Ποινικης Δικαιοσύνης. 

»-Νέος όργανισμός δικαστηρίων . 

»- Πειθαρχικό Δίκαιο. 
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»- Διοικητικά μέτρα γιά τήν αuξηση του ιiριθμου τών 

δικαστικών. 

»- 'Εξυγίανση του Δικαστικου Σώματος. 

»- Μέτρα γιά καλλίτερη στέγαση τfjς Δικαιοσύνης. 

»- 'Αλλαγή του σωφρονιστικου συστήματος. 

»- 'Ενίσχυση του επαγγέλματος τών δικηγόρων. 

»'Ο κύριος Παπανδρέου μου είπε, τέλος, δτι δέν πρό

κειται νά συνδέσει τά θέματα αuτά μέ τήν εκθεση Παπακα

ριii, τfjς δποίας άπλώς θά κάνει μνεία, ύπό τήν εννοια δτι 

εκκρεμεί ή ανάκριση /;πί του θέματος αuτου καί δτι θά 

δοθεί ή δέουσα συνέχεια δταν όλοκληρωθεί ή ιiνάiφιση. 

»'Ενημέρωσα τόν κύριο πρόεδρο /;πί του περιεχομένου 

τfjς συνομιλίας μας αuτfjς μέ τόν κύριο πρωθυπουργό, κατ' 

εντολή δέ του κυρίου προέδρου /;πεκοινώνησα καί πάλι μέ 

τόν κύριο Παπανδρέου, εις τόν δποίον είπα δτι δ κύριος 

πρόεδρος δέν νομίζει δτι ό κύριος πρωθυπουργός ενεργεί 

σωστά επί του θέματος α ότου. ' Η Δικαιοσύνη είναι ιiνέ
ξάρτητη εξουσία καί τόν τρόπο τfjς διαρθρώσεως τfjς λει

τουργίας της τόν καθορίζει σαφώς τό Σύνταγμα. 

»'Αλλά πέραν αuτου, δ κύριος πρόεδρος πιστεύει δτι ή 

ενέργεια αuτή είναι ανεπίκαιρη λόγω του θορύβου πού εχει 

δημιουργηθεί γύρω ιiπό τό θέμα τfjς Δικαιοσύνης. 

)) . ο κύριος πρωθυπουργός μου aπήντησε δτι βεβαίως 
τά θέματα τfjς Δικαιοσύνης τά ρυθμίζει τό Σύνταγμα, 

ύπάρχει δμως καί εuθύνη του ύπουργου, ή δέ Βουλή θέτει 

τά πλαίσια, μέσα στά όποία λειτουργεί ή Δικαιοσύνη. Ό 

κύριος πρωθυπουργός μου προσέθεσε δτι πάντως εχει fjδη 

αναγγελθεί ή δμιλία του πάνω στό θέμα αuτό. τέλος, είπε, 

δταν θά είναι ετοιμος, θά επικοινωνήσει καί πάλι μαζί μας. 

»Μετά τήν συνομιλία μας αuτή, δ κύριος πρωθυπουργός 

μου διεμήνυσε (μέσω τfjς κυρίας Κοκόλα) δτι δέν μπορου

σε νά μιλήσει ελεύθερα κατά τήν τηλεφωνική μας αuτή 

συζήτηση, διότι δέν ήταν μόνος καί δτι αuριο τό πρωί θά 

μiiς στείλει σχετικό σημείωμα μέ τόν κύριο Λιβάνη». 

Σχετικά, ό Κ. Καραμανλfjς θά σημειώσει: 

«Σήμερα ενισχύσθηκαν οί dμφιβολίες μου γιά 

τήν εΙλικρίνεια τού πρωθυπουργού. Γιατί, μολονότι 

κατά τήν προχθεσινή μας συνάντηση εδέχθη τίς συ

στάσεις μου νά aποφύγει αναστάτωση τής Δικαιοσύ

νης, μετά 48 ώρες aπεφάσισε νά αναγγείλει σειρά 
μέτρων γιά τήν εξυγίανσή της. 'Όπως aπέφυγε νά 

μού ανακοινώσει καί τήν aπόφασή του γιά τήν κα

τάργηση τού σταυρού προτιμήσεως, πού dνηγγέλθη 

θορυβωδώς τήν έπομένη τής συναντήσεώς μας, μο

λονότι εl'χαμε συμφωνήσει δτι δέν θά έθιγε θέματα 

πού aφορούν τόν εκλογικό νόμο πρίν νά συνεννοηθεί 

μαζί μου. 

»Πληροφορήθηκα, επίσης, σήμερα δτι παρακο

λουθούνται οί επισκέπτες μου καί ύποβάλλεται σχε

τική dναφορά στόν πρωθυπουργό. Αύτό ενισχύει καί 

τήν πληροφορία πού εlχα, δτι παρακολουθούνται καί 
τά τηλέφωνά μου. ΥΑν δλα αύτά εlναι dληθή καί γί

νονται προγραμματισμένα, θά καταστεί aσφαλώς δύ

σκολη ή μεταξύ μας συνεργασία. Καί θά όδηγηθεί 

καί ό τόπος καί εγώ σέ περιπέτειες πού επιμόνως 
προσπαθώ νά dποτρέψω»65 . 

24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1982 

Ό πρόεδρος των ΗΠΑ, Ρ. Ρfjγκαν, άπευθύνει 
πρός τόν Κ. Καραμανλή πρόσκληση νά έπισκεφθεί 

τήν Ούάσιγκτων: 

«'Αγαπητέ κύριε πρόεδρε, 

»'Ε πίστευα πάντοτε δτι οί δημοκρατικές χώρες του κό

σμου θά πρέπει νά κάνουν μιά συντονισμένη προσπάθεια 

γιά νά ενισχύσουν τίς δημοκρατικές τάσεις καί τούς δημο

κρατικούς θεσμούς στόν κόσμο. Πρός τόν σκοπόν αuτόν 

τό Στέητ Ντηπάρτμεντ καί τό 'Αμερικανικό 'Ινστιτουτο 

Πολιτικών 'Ερευνών, μιά ιδιωτική οργάνωση μέ aξιόλογη 

πείρα στά θέματα τών εκλογών, εχουν οργανώσει ενα συνέ

δριο στήν ΟUάσιγκτων, ιiπό 4-6 Νοεμβρίου, μέ θέμα τίς 
ελεύθερες i;κλογες. 'Εν όψει του ρόλου πού εσείς καί aλ

λοι 'Έλληνες δημοκράτες ιiπό πολλά κόμματα /;παίξατε 

γιά τήν αποκατάσταση τών δημοκρατικών θεσμών στήν 

'Ελλάδα, πιστεύω δτι θά μπορούσατε νά κάνετε μιά μονα

δική συμβολή γιά τήν επιτυχία αuτου του Συνεδρίου. Μέ 

ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλώ νά είσθε δ κύριος δμιλητής 

στό Συνέδριο αuτό καί επίσημος προσκεκλημένος μου σέ 

γευμα πού θά παραθέσω γιά τούς συνέδρους στόν Λευκόν 

Οίκο, στίς 4 Νοεμβρίου. 'Επί πλέον, θά /;πιθυμουσα νά 
συναντηθουμε ιδιαιτέρως γιά νά συζητήσουμε θέματα 

αμοιβαίου ενδιαφέροντος γιά τίς δύο χώρες μας . Λυπουμαι 

πού δέν κατέστη δυνατό νά ρυθμιστεί μιά συνάντησή μας 

ενωρίτερα, ιiλλά ελπίζω πολύ δτι θά μπορέσετε νά αποδε

χθείτε τήν πρόσκλησή μου» . 

'Από τήν πλευρά του, ό Κ. Καραμανλfjς έξέτασε 
τό ένδεχόμενο νά μεταβεί στίς ΗΠΑ άμέσως μετά 

τήν έπίσημη έπίσκεψή του στόν Καναδά, στά μέσα 

'Οκτωβρίου· οί συγκεκριμένες ήμερομηνίες, δμως, 

συνέπιπταν μέ άνειλημμένες ύποχρεώσεις του 'Αμε

ρικανου προέδρου. Κατόπιν, διερευνήθηκε χωρίς 

άποτέλεσμα ή δυνατότητα νά μετατεθεί κατά ενα δε

καπενθήμερο ή έπίσκεψη του 'Έλληνα προέδρου 

στόν Καναδά. Στίς 5 'Οκτωβρίου, άφου εγινε σαφές 
δτι ή πραγματοποίηση τfjς έπισκέψεως στήν Ούά

σιγκτων ήταν άδύνατη, ό Κ. Καραμανλfjς άπάντησε 

στό πρόεδρο των ΗΠΑ: 

«'Αγαπητέ κύριε πρόεδρε, 

» 'Εξετίμησα Ιδιαίτερα τήν πρόσκλησή σας νά 
επισκεφθώ τήν Ούάσιγκτων, γιά νά όμιλήσω στό Συ

νέδριο πού διοργανώνει τό Στέητ Ντηπάρτμεντ σέ 

συνεργασία μέ τό 'Αμερικανικό 'Ινστιτούτο Πολι

τικών 'Ερευνών. 

»Καί τήν εξετίμησα, τουσούτφ μάλλον καθ' δσον 

ή επίσκεψή μου αύτή θά μού έδιδε τή χαρά νά σaς 

συναντήσω καί νά aνταλλάξω μαζί σας aπόψεις, τό

σο γιά θέματα πού dνάγονται στή συνεργασία τών 

δύο χωρών μας δσο καί γιά επίκαιρα διεθνή προβλή

ματα. Καί αύτό, κατά τή γνώμη μου, θά ήταν πολύ 

χρήσιμο, λαμβανομένου ύπ' δψη δτι ή πολιτική τών 

'Ηνωμένων Πολιτειών εμπλέκεται, άμεσα ή έμμεσα, 

μέ προβλήματα πού aφορούν δχι μόνο τήν 'Ελλάδα, 
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aλλά καί τήν ευρύτερη περιοχή της. 

»·Επιπροσθέτως όμως θά είχα καί τήν ίκανοποί

ησή νά επιιωινωνήσω μέ τήν πολυάριθμη έλληνική 

'Ομογένεια, η παρουσία τής όποίας στή μεγάλη καί 

φιλόξενη χώρα σας καθιστa στενότερη καί σταθερό

τερη τήν παραδοσιακή φιλία πού συνδέει τούς δύο 

λαούς μας. 

»Δυστυχώς, ό χρόνος, κατά τόν όποίο πρόκειται 

νά λάβει χώρα η εν λόγω εκδήλωση δέν μοv επιτρέ

πει νά επωφεληθώ τής ευκαιρίας πού μοv προσφέρει 

ή φιλόφρων πρόσκλησή σας. Καί τοvτο, γιατί κατά 

τήν περίοδο εκείνη, έχω ανειλημμένες ύποχρεώσεις 

πού είναι aπό τή φύση τους αμετακίνητες. 

»Οvτω, aπό τίς 14 έως τίς 19 Όκτωβρίου θά εύρί
σκομαι στόν Καναδa σέ επίσημη επίσκεψη· ενώ aπό 

τίς 25 έως τίς 30 'Οκτωβρίου είμαι ύποχρεωμένος νά 
παρίσταμαι στίς εκδηλώσεις πού θά γίνουν στήν Βό

ρειο 'Ελλάδα γιά τόν έορτασμό εΘνικών μας επετεί

ων. 'Αλλά, καί πέραν αυτών, έχουν προγραμματισθεί 

γιά τά μέσα Νοεμβρίου επισκέψεις μου στή Γαλλία 

καί τή Γερμανία. 

»Σaς παρακαλώ νά βεβαιωθείτε, κύριε πρόεδρε, 

ότι λυποvμαι βαθύτατα γιατί οί aτυχείς αυτές συμ

πτώσεις καθιστοvν aδύνατη τήν παρουσία μου στίς 

'Ηνωμένες Πολιτείες, aπό τίς 4 έως τίς 6 Νοεμβρίου. 
'Ελπίζω όμως ότι θά έχω τή χαρά, aλλά καί τήν τιμή, 

νά σaς συναντήσω σέ μιά aλλη ευκαιρία στό μέλ
λον»66. 

1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1982 

'Ο Κ. Καραμανλfjς συναντάται στό Προεδρικό 

Μέγαρο μέ τόν πρώην πρωθυπουργό, Π. Κανελλό

πουλο. 

4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1982 

'Ο πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας δέχεται τόν αρχη

γό του κόμματος του Δημοκρατικοί) Συναγερμοu τfjς 

Κύπρου, Γ. Κληρίδη. 

5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1982 

Μετά τήν παραίτησή του, ό Χ. Σμίτ, απευθύνει 

στόν Κ. Καραμανλfj τό ακόλουθο μήνυμα: 

«'Αξιότιμε κύριε πρόεδρε, 

»'Αγαπητέ φίλε, 

»'Αποχωρών aπό τό λειτούργημά μου θά ijθελα νά σάς 

εύχαριστήσω γιά τήν στενή καί φιλική συνεργασία μας 

κατά τήν διάρκεια τών πολλών έτών, στά όποία καί οί δύο 

μας φέραμε τήν πολιτική εύθύνη γιά τίς χώρες μας. 

»Σ' αύτά τά χρόνια ξαναβρήκε ή 'Ελλάς, ύπό τήν ήγε

σία σας, τόν δρόμο γιά τήν πλήρη συνεργασία στήν 'Ατ

λαντική Συμμαχία. Σείς προσωπικά προωθήσατε μ,έ πολι

τική διορατικότητα τήν ενταξη τής χώρας σας στήν Εύρω-

παϊκή Κοινότητα, άφοu πρώτα δημιουργήσατε τίς προϋπο

θέσεις. Οί aποφάσεις αύτές aπεδείχθησαν rοφέλιμες καί γιά 

τήν Εύρώπη καί γενικότερα γιά τόν δυτικό κόσμο. 

»Γνωρίζουμε καί οί δύο δτι πρέπει νά καταβληθοuν aπ' 

δλες τίς πλευρές προσπάθειες ωστε οί aποφάσεις αύτές νά 

επιφέρουν τά πλήρη aποτελέσματά τους γιά τήν χώρα σας, 

τήν Κοινότητα καί τήν Συμμαχία. 

»'Αναπολώ μέ εύχαρίστηση τίς πολλές συναντήσεις 

καί συνομιλίες μας. Γνωρίζετε πόσο πολύ σημαντικό ήταν 

πάντα γιά μένα νά aκούω τίς κρίσεις σας καί τίς συμβουλές 

σας». 

'Ο Κ. Καραμανλfjς απάντησε: 

«Σaς ευχαριστώ θερμά γιά τό μήνυμά σας. 

»Μέ τήν aποχώρησή σας aπό τήν Καγκελλαρία, 

επιθυμώ νά σaς εκφράσω καί εγώ τίς ευχαριστίες μου 

γιά τήν φιλία καί τήν εμπιστοσύνη πού εχαρακτήρι

ζαν τήν στενή συνεργασία μας κατά τά τελευταία 

χρόνια. 

»Ή συνεργασία μας αυτή ύπήρξε πολύτιμη γιά 

μένα καί γιά τήν χώρα μου. Γιατί, πέραν τών aλλων, 

aπετέλεσε έναν aπό τούς aποφασιστικούς παράγον

τες γιά τήν επιτυχή έκβαση τής προσπαθείας μου νά 

συνδέσω όριστικά τήν τύχη τής χώρας μου μέ τήν 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα. 

»Είμαι όμως βέβαιος ότι η φιλική μας συνεργα
σία θά συνεχισθεί καί στό μέλλον. 'Οποιαδήποτε 

θέση καί aν κατέχετε στή δημόσια ζωή τής πατρίδας 
σας, η παρουσία σας θά είναι πάντα πολύτιμη δχι 

μόνο γιά τή χώρα σας aλλά καί γιά τήν Ευρώπη. 

»Κρατώ πάντα ζωηρή τήν aνάμνηση aπό τίς συ

ναντήσεις μας. Καί ελπίζω ότι θά μaς δοθεί η ευκαι

ρία νά συναντηθοvμε καί πάλι στό μέλλον»67 . 

14-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1982 

'Ο Κ. Καραμανλfjς, συνοδευόμενος από τόν ύπουρ

γό 'Εξωτερικών, Ι. Χαραλαμπόπουλο, καί τό γενικό 

γραμματέα τfjς Προεδρίας τfjς Δημοκρατίας, πρέσβη 

Π. Μολυβιάτη, πραγματο.ποιεί επίσημη επίσκεψη 

στόν Καναδά. 

Μέ τήν ευκαιρία αότή, ό πρόεδρος τfjς 'Ελληνι

κfjς Δημοκρατίας απηύθυνε πρός τήν όμογένεια του 

Καναδά τό ακόλουθο μήνυμα: 

«Μέ μεγάλη χαρά καί iδιαίτερη συγκίνηση επισκέπτο
μαι τήν καινούργια σας πατρίδα, τόν Καναδii. Ή έπιθυμία 

μου νά έπικοινωνήσω άμεσα μαζί σας είναι παλαιά καί 

μεγάλη. Καί είμαι εύτυχής, διότι ή εύγενική πρόσκληση 

τοv γενικοv διοικητού κ. Σράυερ μοv δίνει σήμερα τήν 

εύκαιρία νά τήν ίκανοποιήσω. 

»Ή νέα καί ή παλαιά σας πατρίδα συνδέονται μέ πα

λαιά καί άδιατάρακτη φιλία. Ό Καναδiiς καί ή Έλλάς 

άνήκουν στόν ίδιο κόσμο. VΕχομε τήν ίδια ίστορική κλη

ρονομιά καί πιστεύουμε στίς ί'διες άξίες. Καί σέ στιγμές 

κρίσιμες yιά τόν πολιτισμό μας, Καναδοί καί 'Έλληνες 

βρεθήκαμε στά ίδια χαρακώματα καί δώσαμε τό αίμα μας 
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γιά τά ίδια lδανικά. 'Η φιλία αύτή καί ή συνεργασία μετα

ξύ τών δύο λαών ύπήρξε χρήσιμη καί aποδοτική στό πα

ρελθόν. Καί δύναται, εlς τό μέλλον, νά καταστεί &κόμη πιό 

στενή καί ένεργός, γιά τό κοινό συμφέρον. Τόν σκοπό αύ

τό φιλοδοξεί νά ύπηρετήσει ή έπίσκεψή μου στόν Καναδά. 

Μέ τήν δική σας συνδρομή θά aνοίξουμε νέους δρόμους 

στίς σχέσεις τών δύο λαών μας. Γιατί έσείς εlσθε δ πιό 
lσχυρός καί δ πιό ζωντανός aπό τούς δεσμούς πού συνδέ

ουν τόν Καναδά μέ τήν 'Ελλάδα. Δεσμός πού φέρνει τήν 

παληά σας πατρίδα πολύ κοντά στή νέα, παρά τήν τερά

στια aπόσταση πού τίς χωρίζει γεωγραφικά. 
»Εlμαι βέβαιος δτι εlς τήν ύπόθεση τής 'Ελλάδος καί 

τής έλληνοκαναδικής φιλίας ή μπορείτε νά προσφέρετε ού

σιαστική συμβολή. Γιά νά τό έπιτύχετε δμως, πρέπει νά 

παραμείνετε ύποδειγματικοί πολίτες τής εύλογημένης αύ

τής χώρας, νά συμβάλετε θετικά εiς τήν πρόοδο καί τήν 

εύημερία της καί νά συνδυάζετε τήν dγάπη σας γιά τήν 

γενέτειρα μέ τήν aφοσίωση πρός τήν καινούργια σας πα

τρίδα». 

Στό άεροδρόμιο τής Όττάβα τόν Κ. Καραμανλή 

ύποδέχτηκε ό γενικός κυβερνήτης του Καναδίi, Ε. 

Σράυερ, ό όποίος στό χαιρετισμό του έξή ρε τή συμ
βολή του 'Έλληνα προέδρου στήν παγίωση τής δη

μοκρατίας, άλλά καί στή διαμόρφωση ένός καλύτε

ρου μέλλοντος γιά τήν 'Ελλάδα. 'Ο Κ. Καραμανλής, 

άπό τήν πλευρά του, τόνισε δτι τούς δύο λαούς ένώ

νει μιά εi.λικρινής καί πατροπαράδοτη φιλία, σφυ

ρηλατημένη σέ κοινούς άγ&νες γιά κοινά \.δανικά. 

Κατά τή διάρκεια τής ίδιας ήμέρας, μετά μιά 

πρώτη συνάντηση καί συνομιλία του μέ τόν Καναδό 

πρωθυπουργό, Π. Τρυντώ, ό Κ. Καραμανλής παρακά

θησε σέ δείπνο πού παρέθεσε πρός τιμή του ό Ε. 

Σράυερ, ό όποίος μεταξύ ι'iλλων άνέφερε: 

« ' Ο Καναδiiς, χώρα οiκοδομημένη έξ aρχής μέ τήν συ

νάντηση του aγγλικου καί του γαλλικοί) πολιτισμοί), διευ

ρύνθηκε καί εγινε ενα πραγματικό πολιτιστικό μωσαϊκό. 

»Είμεθα ύπερήφανοι, έπειδή μέσα σέ αuτή τήν ποικιλο

μορφία περιλαμβάνεται καί μία κοινότης έλληνικής κατα

γωγής, ή όποία, μέ τήν έξυπνάδα της, τόν δυναμισμό της, 

τό έπιχειρηματικό της πνεuμα, συνέβαλε σημαντικά στό νά 

κάμει τή χώρα μας αuτό πού είναι. Αuτή ή aνθρώπινη διά

σταση πού συνδέει τίς δύο χώρες μας ένισχύει συνεχώς 

έκείνους τούς άλλους δεσμούς πού μaς ενώνουν. τίς πολι

τιστικές παραδόσεις καί τήν κοινή πίστη στίς ίδιες θεμε

λιώδεις aξίες, τήν συνεργασία μέσα στήν 'Ατλαντική 

Συμμαχία καί στά πλαίσια τών διεθνών όργανισμών, τίς 

διμερείς σχέσεις πάσης φύσεως, συμπεριλαμβανομένων 

τών οiκονομικών καί έμπορικών, τίς όποίες έλπίζομε βα

θειά νά βλέπομε νά αναπτύσσονται περισσότερο». 

τέλος, άναφέρθηκε στήν προσωπικότητα του Κ. 

Καραμανλή: 

«Καλωσορίζω εναν aπό τούς πλέον εuγενείς καί διάση

μους ύπερασπιστές τής έλευθερίας καί του σεβασμοu πρός 

τό άτομο· τόν άνδρα πού τό 1974, μέ έπίμονη aποφασιστικό
τητα καί σταθερή πίστη aποκατέστησε τή δημοκρατία στή 

χώρα πού γεννήθηκε». 

·Ο Κ. Καραμανλής άπάντησε: 

«Κύριε γενικέ διοικητά, 

»Σάς εύχαριστώ γιά τή θερμή ύποδοχή πού μάς έπιφυλά

ξατε καθώς καί γιά τά φιλόφρονα λόγια σας γιά τήν πατρί

δα μου καί τόν λαό της. Καί ήμπορώ νά σ{iς βεβαιώσω δτι 

τόσο δ έλληνικός λαός δσο καί έγώ προσωπικά, αlσθανό

μεθα εiλικρινή aγάπη καί έκτίμηση γιά τόν λαό τοfί Κανα

δά. Αύτό, άλλωστε, τό διαπιστώσατε καί έσείς δ ίδιος, δταν 

τήν περασμένη άνοιξη είχαμε τήν τιμή καί τήν εύχαρίστη
ση νά σάς φιλοξενήσουμε στήν 'Ελλάδα. 

ιΠόν Καναδά, κύριε γενικέ διοικητά, τόν έπισκέφθηκα 

έπίσημα γιά πρώτη φορά τό 1961. Καί διατηρώ τίς καλλί
τερες αναμνήσεις aπό τήν έγκαρδιότητα μέ τήν όποία lγι

να δεκτός. 
ιιΣτή Βουλή οί aρχηγοί δλων τών κομμάτων μέ έχαιρέ

τησαν σάγ τόν έκπρόσωπο μιας φίλης χώρας, γιά τήν 

δ ποία οί Καναδοί τρέφουν αlσθήματα έκτιμήσεως καί aγά

πης ένώ δ καναδικός Τύπος μέ μακρά καί ένθουσιώδη άρ

θρα του έξή ρε τούς δεσμούς τών δύο λαών μας καί έξέφρα
ζε τό θαυμασμό του γιά τούς aγώνες καί τίς προόδους τοfί 

έλληνικοfί lθνους. ΥΕκτοτε, οί δύο λαοί μας ακολούθησαν 

παράλληλη πορεία καί ένίσχυσαν ποικιλοτρόπως τούς πα
ραδοσιακούς τους δεσμούς. Καί αύτό ήταν φυσικό aφοfί 

aνήκουν στόν ίδιο κόσμο. ΥΕχουν κοινές πολιτιστικές κα

ταβολές καί aγωνίζονται γιά τά ίδια iδανικά. Στούς δύο 

Παγκοσμίους Πολέμους βρέθηκαν 'δ lfνας στό πλευρό τοfί 

άλλου. Καί έν συνεχείq ένετάχθησαν στήν ίδια Συμμαχία 

γιά νά προασπίσουν αύτά τά lδανικά. Κατά τή διάρκεια, 

έξάλλου, τής Κατοχής οί καναδικές Κυβερνήσεις μ{iς 

προσέφεραν μέ προθυμία καί aνιδιοτέλεια τή βοήθειά τους 

γιά τήν έθνική μας έπιβίωση. 

ιι 'Αλλά πέραν τών κοινών aγώνων καί τών κοινών lδα

νικών, τή φιλία τών δύο λαών μας τήν ένισχύει ή δυναμική 

παρουσία στή χώρα σας μι{iς πολυάριθμης έλληνικής όμο

γένειας. Μιας όμογένειας πού προοδεύει καί εύημερεί καί 

τιμά μέ τά έπιτεύγματά της τόσο τή γενέτειρά της δσο καί 

τή νέα της πατρίδα. Καί προοδεύει, γιατί ή χώρα σας, πού 

aποτελεί ύπόδειγμα φιλελεύθερης πολιτείας, lδωσε σ, αύ

τή- δ πως δίνει καί σέ δλους τούς πολίτες της- τή δυνα

τότητα νά aναπτύσσουν τήν προσωπικότητά τους καί νά 

εύημεροfίν. 

ιιΚαί τήν aλήθεια αύτή τήν έπιβεβαιώσατε καί έσείς δ 

ίδιος, δταν, όμιλών στήν 'Αθήνα τόν περασμένο Μάιο, 

έτονίσατε τή συμβολή τής έλληνικής όμογένειας στήν πο

λιτική, τήν οlκονομική καί τήν πολιτιστική πρόοδο του 

Καναδά. 'Όπως έτονίσατε καί τήv προσήλωσή της τόσο 

στήν καινούργια δσο καί στήν παλαιά της πατρίδα, τίς 

παραδόσεις τής όποίας μέ συνέπεια καλλιεργεί. 

ιιΣτήν 'Ελλάδα, κύριε γενικέ διοικητά, παρακολουθοfί

με μέ ένδιαφέρον τίς προόδους του λαοfί σας καί τήν προ

σπάθειά του νά καταστήσει τόν Καναδά μία χώρα iσχυρή 

καί εύημερουσα. 

ιι Υ Η δη δ Καναδάς κατέχει μία έξέχουσα θέση στήν διε

θνή ζωή. 'Η άψογη λειτουργία τών δημοκρατικών του θε

σμών, σέ συνδυασμό μέ τίς τεράστιες δυνατότητες πού δια

θέτει, τοfί έπιτρέπουν, πέραν τών άλλων, νά εχει βαρύνου

σα γνώμη καί γιά τά σύγχρονα διεθνή προβλήματα. Προ-
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βλήματα πού dπειλοϊίν τήν εiρήνη τοϊί κόσμου καί δίνουν 

τό μέτρο τοϊί παραλογισμού πού επικρατεί στήν εποχή μας. 

»Ή aνθρωπότης διανύει σήμερα μία περίοδο γεμάτη 

aπό dβεβαιότητα καί κινδύνους. Καί αvτό γιατί στήν επο

χή μας περιφρονούνται κατά τρόπο κυνικό όχι μόνο oi 
διεθνείς κανόνες dλλά καί ή διεθνής ήθική. Ή χώρα μου 

ύποστηρίζει μέ συνέπεια τή διεθνή ϋφεση καί δι, αvτής 

τήν κατοχύρωση τής διεθνοϊίς εiρήνης. 'Υποστηρίζει τόν 

ελεγχόμενο aφοπλισμό τόσο στόν πυρηνικό δσο καί στόν 

συμβατικό τομέα. Καί πιστεύει ότι μόνο μέ τόν aπόλυτο 

σεβασμό τής iσότητος καί τής ανεξαρτησίας δλων τών 
λαών ήμπορεί νά προστατευθεί ή διεθνής εiρήvη. 

»Συνεπής πρός τίς aρχές αvτές ή Έλλάδα θεωρεί aπα

ράδεκτη τή δημιουργία τετελεσμένων γεγονότων μέ τή χρή

ση βίας. Γιατί ή βία όχι μόνο δέν λύνει τά διεθνή προβλή

ματα, dλλά καί τά περιπλέκει κατά τρόπο επικίνδυνο. Πα
ραδείγματα ύπάρχουν πολλά. Τό πιό χαρακτηριστικό δμως 

παράδειγμα είναι τό Κυπριακό. Ή παραβίαση τών aρχών, 

στίς όποίες αναφέρθηκα, aπό μέρους τής Τουρκίας όδήγη

σε στή γνωστή σέ δλους μας τραγωδία τής Κύπρου. Μία 

τραγωδία πού δηλητηριάζει τήν aτμόσφαιρα τής Ά νατο

λικής Μεσογείου καί δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους γιά 

τό μέλλον. Καί τό πρόβλημα αvτό, πού πέραν τών άλλων 

έχει καί έντονο aνθρωπιστικό χαρακτήρα, κατέστη καί 

πρόβλημα συνειδήσεως γιά τή διεθνή κοινωνία, τά ψηφί

σματα τής όποίας προκλητικά περιφρονούνται. 

»Oi παραπάνω διαπιστώσεις aποδεικνύουν δτι ή διε
θνής ζωή περνii μιά φάση επικίνδυνη καί μiiς ύποχρεώνει 

δλους νά εντείνουμε καί νά συντονίσουμε τίς προσπάθειές 

μας, γιά νά προστατεύσουμε τήν εiρήνη. Miiς ύποχρεώνει 

μέ άλλα λόγια νά dγωνισθοϊίμε γιά εναν κόσμο aπαλλαγμέ

νο άπό τό πνεϊίμα τής άναμετρήσεως. "Εναν κόσμο, στόν 

όποίο θά ε{ναι σεβαστή ή εθνική άνεξαρτησία καί aπαρα
βίαστη ή κυριαρχία κάθε λαοϊί. 'Έναν κόσμο, τέλος, στόν 

όποίο τά μέσα καί oi δυνάμεις oi δημιουργικές θά διατίθεν
ται aποκλειστικά γιά τήν οΙκονομική, τήν κοινωνική καί 

τήν πολιτιστική πρόοδο τής dνθρωπότητος. 

»Κύριε γενικέ διοικητά, 

»Ε{μαι βέβαιος δτι ή επίσκεψή μου αvτή καί oi συνομι
λίες πού θά έχω τόσο μέ σiiς δσο καί μέ τόν πρωθυπουργό 

σας, κ. Τρυντώ, θά aποτελέσουν όρόσημο στήν πατροπαρά

δοτη φιλία τών δύο λαών μας καί θά δώσουν νέα ώθηση 

στή συνεργασία τους. Καί μέ τή βεβαιότητα αvτή προπίνω 

στήν ύγεία τής βασίλισσας τοϊί Καναδii, στήν προσωπική 

εvτυχία ύμών καί τής κυρίας Σράυερ καί στήν πρόοδο καί 

εvημερία τοϊί φίλου καναδικοϊί λαοϊί». 

Τήν έπομένη, ό Κ. Καραμανλής δέχτηκε στό Κυ

βερνητικό Μέγαρο τό προεδρείο τfjς έλληνικfjς κοι

νότητας της 'Οττάβα. Μέ τήν ευκαιρία αυτή, συνέ

στησε στούς άποδήμους νά έξακολουθήσουν νά 
καλλιεργουν, στόν τόπο πού μέ τόση φιλόξενη άγά
πη τούς περιβάλλει, τίς έθνικές τους άρετές καί 

πρόσθεσε: 

«Σφυρατείτε τήν ένότητά σας καί παραμείνατε καλοί 

καί νομιμόφρονες πολίτες τοϊί Καναδii. ΝΕτσι θά μπορέσε

τε νά πραγματοποιήσετε καινούργιες κατακτήσεις γιά τό 

καλό τό δικό σας καί τών παιδιών σας». 

Στή συνέχεια, κατέθεσε στέφανο στό Μνημείο 

του 'Αγνώστου Στρατιώτη, ενω η κακοκαιρία πού 

έπικρατουσε δέν έμπόδισε πολλούς Έλληνοκανα

δούς νά συγκεντρωθουν εξω άπό τό Κυβερνείο καί νά 

τόν έπευφημήσουν θερμά. 

Στίς ll τό πρωί, ό Κ. Καραμανλής ε{ χε συνομιλία 
μέ τό γενικό κυβερνήτη του Καναδά, ένώ τό μεσημέ

ρι παρέθεσε πρός τιμή του έπίσημο γευμα. 'Ο 'Έλ

ληνας πρόεδρος τόν ευχαρίστησε γιά τή φιλοξενία 
πού του έπεφύλαξε καί έκδήλωσε τό θαυμασμό του 
γιά τά αίσθήματα του καναδικου λαου ύπέρ τής ' Ελ
λάδος. Στήν άπάντησή του, ό Ε. Σράυερ, χαρακτηρί

ζοντας τόν 'Έλληνα πρόεδρο «Νέστορα τfjς διεθνους 

πολιτικής σκηνής», τόνισε: 

«Στήν διαδρομή τής ίστορίας, κάθε αiώνα ή κάθε μερι

κούς αiών~ς, γεννιουνται άνθρωποι πού σφραγίζουν, δπως 

ό Περικλής, τήν χώρα τους καί τήν έποχή τους. 'Ένας άπ' 

αύτούς είναι ό Κωνσταντίνος Καραμανλής». 

Τό άπόγευμα τfjς ϊδιας ήμέρας, ό Κ. Καραμανλής 

άναχώρησε γιά τό Μόντρεαλ. Στό άεροδρόμιο τόν 

ύποδέχτηκαν ό διοικητής τfjς έπαρχίας του Κεμπέκ, 

ό πρωθυπουργός, Ρ. Λεβέκ, καί μέλη τfjς έλληνικfjς 

παροικίας. 

Σχετικά, τό 'Αθηναϊκό Πρακτορείο τηλεγράφη-

σε: 

Οί όμογενείς, μέ έλληνικές σημαίες, λουλούδια καί λά

βαρα των έλληνοκαναδικών οργανώσεων, άπέκλεισαν τήν 

δίοδο του αυτοκινήτου του κ. Καραμανλή καί τόν άνάγκα

σαν νά κατεβεί καί νά τούς χαιρετίσει. ' Ακολούθησαν στι

γμές εντονης συγκίνησης, καθώς πλήθος άπό όμογενείς 

προσπαθουσαν νά σφίξουν τό χέρι του 'Έλληνα προέδρου, 
νά του μιλήσουν καί νά τόν χαιρετίσουν. Ό κ. Καραμαν

λής, εντονα συγκινημένος, μέ δυσκολία κατάφερε νά επιβι

βασθεί στό αύτοκίνητο γιά νά φθάσει στό ξενοδοχείο, 
δπου πολλοί ι'iλλοι 'Ελληνοκαναδοί τόν περίμεναν γιά νά 

τόν ύποδεχθουν, νά τόν χαιρετήσουν καί νά τόν ζητωκραυ

γάσουν. 

'Ακολούθησε δεύτερη συνάντηση του Κ. Καρα

μανλή μέ τόν Π. Τρυντώ, ό όποίος, άργότερα, κατά 

τή διάρκεια έπισήμου δείπνου, προσφώνησε τόν πρό

εδρο της 'Ελληνικής Δημοκρατίας ώς «πρύτανη των 

Ευρωπαίων πολιτικών», σημειώνοντας άκόμη: 

«Σείς, κύριε πρόεδρε, σείς προσωπικά καθώς καί ι'iλλοι 

πολιτικοί ι'iνδρες τής 'Ελλάδος, εχουν δώσει μάχες γιά νά 

στερεωθεί ή δημοκρατία. Εlχα τήν εύκαιρία νά είμαι μέ τόν 

κ. Καραμανλή . στό 'Ελσίνκι, στό Λονδίνο, στήν Ούάσιγ

κτων καί σέ ι'iλλες πόλεις καί νά συζητήσω μ' αύτόν γιά τά 

διεθνή προβλήματα. Είχα δμως καί τό προνόμιο νά μιλήσω 

μαζί του καί νά διδαχθώ πολλά άπ' αύτόν». 

'Ο Κ. Καραμανλής άπάντησε: 

«'Αγαπητέ κύριε πρωθυπουργέ, 

»Σiiς εvχαριστώ γιά τά φιλόφρονα λόγια πού χρησιμο

ποιήσατε γιά τήν πατρίδα μου καί γιά μένα προσωπικά. 
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Κα{ τά λόγια αύτά τά έκτιμώ, τοσούτφ μiiλλον, καθ ' δσον 
προέρχονται ιiπό μίαν προσωπικότητα πού, μέ τήν πολυ

σχιδή δράση της, aπέκτησε κίιρος διεθνές. 

»Γνωριζόμαστε, κύριε πρωθυπουργέ, ιiπό πολλά χρό

νια · έχομε συναντηθεί κατ ' έπανάληψιν· καί έχομε aνταλ

λάξει aπόψεις γιά τά μεγάλα καί κρίσιμα προβλήματα πού 
ιiπασχολοίιν τήν έποχή μας. Καί τά προβλήματα αύτά, 

δ πως γνωρίζετε, είναι πολλά. Γιά νά τά aντιμετωπίσομε, θά 

πρέπει κάποτε νά τά lεραρχήσομε. Καί ιiφοίι τά lεραρχή

σομε, νά έπιδοθοίιμε μέ θάρρος καί εiλικρίνεια στήν έπίλυ

σή τους. 'Εάν σήμερα βρισκόμαστε στήν ιiνάγκη νά συζη

τοίιμε τά ίδια προβλήματα καί νά κάνουμε τίς ίδιες διαπι

στώσεις πού κάνουμε έπί 40 χρόνια, είναι γιατί έλειψαν 
ιiπό τή διεθνή ζωή ό ρεαλισμός, τό θάρρος καί ή καλή 

πίστη. 

» Ένθυμοίιμαι δτι καί τό 1961, πού βρέθηκα στή χώρα 
σας, συζητοίισα μέ τήν Κυβέρνηση τής έποχής έκείνης τά 

ίδια προβλήματα πού συζητώ καί σήμερα μαζί σας. Τά 

προβλήματα δηλαδή τijς εiρήνης, τοίι ιiφοπλισμοίι, τής 

άμυνας τής Δύσεως, τοίι ιiνταγωνισμοίι τών δύο Συνασπι

σμών καί άλλα. Παρά ταίιτα καί παρά τό χρόνο πού διέ

ρευσε, τά προβλήματα αύτά όχι μόνο δέν έχουν ιiμβλυνθεί, 

ιiλλά κατέστησαν καί όξύτερα. 
»Κύριε πρωθυπουργέ, 

»Ζοίιμε σέ μιά έποχή πού τή χαρακτηρίζει ό παραλογι

σμός καί ή aσυναρτησία. Ol aρχές πού καθιερώσαμε μετα
πολεμικά γιά τήν εiρηνική συμβίωση τών λαών καί στίς 

όποίες δλοι διακηρύσσαμε τήν πίστη μας, παραβιάζονται 

καθημερινά καί σέ δλες σχεδόν τίς τjπείρους. Μέσα στό 

κλίμα αύτό ιiναρριπίζονται παλαιά πολιτικά πάθη πού, 

πολλές φορές, ένθαρρύνονται καί ιiπό ί5ποπτα συμφέροντα. 

Πόλεμοι τοπικοί, έμφύλιοι πόλεμοι καί παντός είδους βία 

καί αύθαιρεσία συνταράσσουν τόν κόσμο καί ιiπειλοίιν τή 

διεθνή εlρήνη. 

JJΘά μποροίισα νά ιiναφέρω πολλά παραδείγματα. Τά 

πιό χαρακτηριστικά δμως είναι αύτά πού συμβαίνουν στήν 

περιοχή πού έκτείνεται ιiπό τήν 'Ανατολική Μεσόγειο μέ

χρι καί τήν Κεντρική Άσία. Τό Μεσανατολικό παραμένει 

πάντοτε έκκρεμές καί έξακολουθεί νά aπειλεί τήν εiρήνη 
τοίι κόσμου. 'Η σύρραξη μεταξύ τοίι 'Ιράν καί τοίι 'Ιράκ 

τjμπορεί νά διευρυνθεί καί νά πάρει καί αύτή διαστάσεις 

έπικίνδυνες γιά τή διεθνή εiρήνη. Τό ί'διο θά μποροίισε νά 

λεχθεί καί γιά τό 'Αφγανικό, πού τραυμάτισε βαρύτατα τή 

διεθνή ί5φεση καί κατέστη καί αύτό χρόνια έστία ιiναταρα

χής στόν κόσμο. 

JJΔέν μπορώ, τή στιγμή αύτή, νά μήν ιiναφερθώ καί στό 

Πολωνικό, πού βρίσκεται έν έξελίξει καί θά παρουσιάσει 

aσφαλώς έπικίνδυνες ύποτροπές στή διαδρομή τοίι χρό

νου. Γιά τό Κυπριακό μίλησα, δπως γνωρίζετε, χθές τό 

βράδυ. Θά ιiρκεσθώ, ώς έκ τούτου, νά έπισημάνω aπόψε 

τούς κινδύνους πού συνεπάγεται ή έκκρεμότητά του όχι 

μόνο γιά τήν εiρήνη τής περιοχής μας, ιiλλά καί γιά τήν 

συνοχή τής Συμμαχίας. Καί μέ τήν εύκαιρία αύτή θά ήθελα 

νά έκφράσω τήν έκτίμησή μου γιά τή συμμετοχή τοίι Κα

ναδii στήν εiρηνευτική δύναμη τών 'Ηνωμένων Έθνών 

στήν Κύπρο. 

JJΚύριε πρωθυπουργέ, 

JJΘά ιiναφερθώ τώρα σέ δύο γενικώτερα προβλήματα 

πού θά μποροίισαν νά θεωρηθοίιν σάν πηγές δλων σχεδόν 

τών άλλων προβλημάτων πού μiiς ιiπασχολοίιν. Πέρα ιiπό 

τήν ιiνάγκη τής ταχείας έξαλείψεως τών έστιών ιiναταρα

χής πού ιiνέφερα, παραμένει τό μέγα πρόβλημα τής οΙκο

δομήσεως έμπιστοσύνης στόν κόσμο, πού αύτή καί μόνο 
τjμπορεί νά περιφρουρήσει τή διεθνή εiρήνη. 

JJΓιά τήν οlκοδόμηση δμως τής έμπιστοσύνης αύτής θά 

πρέπει νά ένισχυθεί τό αίσθημα τής aσφάλειας, πού μόνο 

μία έλεγχόμενη lσορροπία δυνάμεων τjμπορεί νά τό έμπνεύ

σει . Τή διαδικασία αύτή τήν ύποστηρίζω ιiπό μακροί} χρό

νου · γιατί πιστεύω δτι θά aποτελέσει τή λυδία λίθο γιά τήν 

ώριμότητα τής πολιτικής καί πνευματικής ήγεσίας τής 

έποχής μας. 

JJΓύρω ιiπό τό θέμα τοίι περιορισμοίι τών έξοπλισμών 
διεξάγονται, ώς γνωστόν, συνεχείς ιiλλά καί άκαρπες συ

ζητήσεις. Καί aποβαίνουν άκαρπες ol συζητήσεις αύτές, 
γιατί στήν ιiμοιβαία δυσπιστία προστίθεται, δπως είπα, ή 

έλλειψη καλής πίστεως καί θάρρους. Χαρακτηριστικό εί

ναι τό γεγονός δτι ή πρώτη διάσκεψη γιά τόν περιορισμό 

τών έξοπλισμών έγινε στή Χάγη, πρίν ιiπό έκατό περίπου 

χρόνια. 'Ενώ τήν ίδια έποχή, ό στρατάρχης Μόλτκε έλεγε: 

"Κανένας ύπεύθυνος Εύρωπαίος δέν μπορεί νά ιiγνοεί δτι 

μέ τόν aνταγωνισμό τών έξοπλισμών τά μαζικά μέσα κατα
στροφής τjμποροίιν νά γίνουν τόσον iσχυρά, ιίfστε νά κα

ταστήσουν τόν πόλεμο ιiδύνατο. Καί έξαρτiiται ιiπό έμiiς 

τούς ίδιους νά προσδιορίσαμε τό σημείο πέραν τοίι όποίου 

ό πόλεμος θά γίνει όχι μόνο όλέθριος γιά δλους μας, ιiλλά 

καί μάταιος". 

J) 'Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα, έξίσου έπικίνδυνο γιά 

τήν εiρήνη, είναι ή aνισότης μεταξύ Βορρii καί Νότου. 
Ά νισότης οiκονομική, κοινωνική καί πολιτιστική πού 

παίρνει τά τελευταία χρόνια έπικίνδυνες διαστάσεις. Γιατί 

ο{ φτωχοί γίνονται κάθε χρόνο φτωχότεροι, ιiλλά καί πε

ρισσότεροι. 

JJ ' Υπολογίζεται δτι τό 2000, ιiπό τά 6 δισεκατομμύρια 
τοίι πληθυσμοίι τής γής, τά 4/ 5 περίπου θά aνήκουν στήν 
κατηγορία τών φτωχών, πού μοιραία θά στρέφονται κατά 

τών πλουσίων. Καί ol aντιθέσεις μεταξύ Βορρii καί Νότου 
θά καταστοίιν όξύτερες ιiπό τίς aντιθέσεις 'Ανατολής καί 

Δύσεως, πού τjμπορεί μάλιστα, ύπό τήν πίεση τών πρώτων, 

νά ιiμβλυνθοίιν. 

JΠό πρόβλημα αύτό, πού διαταράσσει τήν οiκονομική 

καί κοινωνική iσορροπία τοίι κόσμου καί aπειλεί έμμεσα 

τήν εlρήνη, θά πρέπει κάποτε νά τό συζητήσομε κατά τρό

πο σοβαρό καί ύπεύθυνο. Είναι ιiνάγκη νά πεισθοίιν ol 
ιiνεπτυγμένες χώρες δτι ή διατήρηση ύψηλοίι έπιπέδου 

aπασχολήσεως στίς οiκονομίες τους έξαρτίiται ιiπό τήν 

προαγωγή τής οiκονομίας τών ύπό ιiνάπτυξιν χωρών. Καί 

Sά πρέπει νά καταλάβουν έπίσης δτι, έάν δέν ύπάρξει ιiνα
κούφιση τών φτωχών λαών, είναι ιiμφίβολο έάν ο{ πλούσι

οι θά διατηρήσουν τά ιiγαθά τους. 

JJΠαράλληλα δμως, θά πρέπει νά πεισθοίιν καί ο{ ύπό 

ιiνάπτυξιν χώρες νά όργανωθοίιν κατά τρόπο ιίfστε νά μπο

ροίιν να aξιοποιήσουν τίς προσφερόμενες εύκαιρίες. Καί 
γιά νά τίς aξιοποιήσουν, θά πρέπει νά aποκτήσουν πολιτι

κή καί κοινωνική σταθερότητα. Γιατί τό πρωταρχικό πρό

βλημα γιά κάθε λαό ε{ναι τό πολιτικό. Άπόδειξις δτι χώ

ρες μέ aπέραντο φυσικό πλοίιτο κακοδαιμονοίιν, γιατί εί

ναι πολιτικά ύποανάπτυκτες ένώ χώρες φτωχές σέ πλοίιτο 

φυσικό εύημεροίιν, γιατί είναι πολιτικά ιiνεπτυγμένες. 
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»Κύριε πρωθυπουργέ, 

ιΠά προβλήματα πού σας aπαρίθμησα εlναι γνωστά. 

Καί aποτελεί ίσως κοινοτοπία ή έπανάληψή τους. Τό κάνω 

δμως γιατί δίνουν τή μορφή καί τήν έκταση τfίς συγχύσεως 

πού έπικρατεί στό σημερινό κόσμο. UΟπως δίνουν καί τούς 

μεγάλους στόχους, πρός τούς όποίους οφείλουμε νά στρέ

ψουμε τήν προσοχή μας: έμπέδωση δηλαδή τfίς εiρήνης 

του κόσμου καί τfίς ευημερίας τών λαών, στά πλαίσια μιας 

νέας διεθνους πολιτικfίς καί οlκονομικfίς τάξεως. 

»Μέ τή βεβαιότητα δτι οί συζητήσεις πού είχαμε θά 

άποδειχθουν γόνιμες όχι μόνο γιά τό μέλλον τών δύο χω

ρών μας, άλλά καί γιά τό γενικώτερο συμφέρον, προπίνω 

ύπέρ τfίς βασίλισσας του Καναδά, ύπέρ τfίς ευημερίας του 

φίλου καναδικου λαου καί ύπέρ τfίς προσωπικfίς σας ύγεί

ας καί ευτυχίας, κύριε πρωθυπουργέ». 

Στό τέλος τfjς όμιλίας του, ό Κ. Καραμανλfjς 

aπευθύνθηκε στούς παριστάμενους Έλληνοκανα

δούς : 

«Στήν πολιτική σταδιοδρομία μου εlχα καλές καί κακές 

ήμέρες. Άλλά ή σημερινή ήμέρα μου προκάλεσε βαθειά 

συγκίνηση καί εiλικριvfί χαρά. Είμαι ύπερήφανος γιά σας, 

γιά τήν πρόοδο καί τήν προκοπή σας, τήν όποία έπιβεβαί

ωσε καί ό πρωθυπουργός κ. Τρυντώ. Θά μεταφέρω στήν 

γενέτειρα όχι μόνον τούς χαιρετισμούς σας θά μεταφέρω 

στούς 'Έλληνες τfίς 'Ελλάδας καί τό παράδειγμά σας». 

Στίς 16 'Οκτωβρίου, ό Κ. Καραμανλfjς συναντή
θηκε aρχικά μέ εκκλησιαστικούς καί κοινοτικούς 

παράγοντες τfjς όμογένειας του Κεμπέκ καί, κατόπιν, 

μέ τόν πρωθυπουργό, Ρ. Λεβέκ. Τό aπόγευμα παρέ

στη σέ δεξίωση πού παρέθεσε πρός τιμή του ή έλλη

νική παροικία, στό Κοινοτικό Κέντρο. 'Απευθυνό

μενος πρός τούς όμογενείς, ό πρόεδρος τfjς Δημο

κρατίας εξέφρασε τό θαυμασμό του γιά τήν πρόοδο 

πού επιτελουν, εν& αναφέρθηκε στούς κοινούς dγ&

νες τ&ν δύο χωρών, στή θυσία Καναδών στρατιωτών 

στήν 'Ελλάδα καί στήν ύποστήριξη πού είχαν προ

σφέρει στήν 'Ελλάδα οί καναδικές Κυβερνήσεις σέ 

κρίσιμες στιγμές . 'Επεσήμανε, ακόμη, δτι ή όμογέ

νεια, - διατηρώντας καί τίς εθνικές της παραδόσεις, 

χάρη στή δημοκρατική φύση τfjς καναδικfjς κοινω

νίας- ισχυροποιεί τό δεσμό μεταξύ τ&ν δύο χωρών. 

Σημείωσε δτι οί 'Έλληνες τfjς διασποράς επρεπε, μέ 

τή σειρά τους, νά αισθάνονται ύπερήφανοι γιά τά 

επιτεύγματα τfjς γενέτειράς τους, πού είχε κατορθώ

σει νά επουλώσει τίς βαθιές πληγές του παρελθόν

τος, νά σημειώσει εντυπωσιακή οικονομική ανάπτυ

ξη καί νά ενταχθεί στήν ΕΟΚ. 'Από τήν άλλη πλευ
ρά, ή 'Ελλάδα εξακολουθουσε νά εχει τήν dνάγκη 

τfjς dρωγfjς τfjς διασποράς, τόσο γιά νά απαλλαγεί ή 

Κύπρος aπό τά δεινά τfjς τουρκικfjς κατοχfjς, δσο 

καί γιά νά προστατευθεί ό εθνικός χ&ρος στό Αιγαίο. 

Καί ύπογράμμισε: 

«Ή ένότητα καί ή άλληλεγγύη τών διαφόρων τμημά-

των του Έλληνισμου, δπου καί άν βρίσκονται, ήμπορουν 

νά δημιουργήσουν μία δύναμη άκατανίκητη. Μία δύναμη 

πού θά εlναι ωφέλιμη γιά δλους τούς UΕλληνες. Γιατί θά 

έπιτρέψει στό έθνος μας δχι μόνο νά ξεπεράσει τίς δυσκο
λίες πού aντιμετωπίζει σήμερα, άλλά καί νά καταλάβει έξέ

χουσα θέση στή διεθνfί ζωή». 

τέλος, ό Κ. Καραμανλfjς ανακοίνωσε δτι, κατό

πιν παρακλήσεώς του, ό ύπουργός 'Εξωτερικών, πού 

τόν συνόδευε, θά εξέταζε τά μέσα πού προσφέρονται 
γιά νά γίνει πιό στενή ή συνεργασία μεταξύ τfjς όμο

γένειας του Καναδά καί τfjς 'Ελλάδος. Καί κατέλη

ξε: 

«Σ' δλη τήν διάρκεια του πολιτικου μου βίου έχω πα

ραστεί σέ έκατοντάδες συγκεντρώσεις. Μέ έχουν ύποδε

χθεί μέ άγάπη χιλιάδες κόσμου. Σέ καμιά δμως περίπτωση 

δέν αΙσθάνθηκα τήν συγκίνηση πού αΙσθάνομαι σήμερα, 

άντικρύζοντας δλους έσαςι>. 

'Αμέσως μετά, ό Κ. Καραμανλfjς αναχώρησε γιά 

τό Τορόντο, τελευταίο σταθμό τfjς περιοδείας του, 

δπου εφτασε τό ίδιο βράδυ. Στό αεροδρόμιο, τόν "Ελ

ληνα πρόεδρο ύποδέχτηκε ό πρωθυπουργός τfjς 

επαρχίας 'Οντάριο, Ο. Νταίηβις καί χιλιάδες Έλ

ληνοκαναδοί. 

Τήν έπο μένη, 17 'Οκτωβρίου, ό Κ. Καραμανλfjς 

παρέστη στήν πανηγυρική δοξολογία πού εψάλη στό 
ναό του 'Αγίου Δημητρίου, χοροστατουντος του 

επισκόπου Σωτηρίου. Στή συνέχεια, δέχτηκε εκ
κλησιαστικούς καί κοινοτικούς παράγοντες καί είχε 

κατ' ιδίαν συνάντηση μέ τόν πρωθυπουργό Ο . 

Νταίηβις . 

Τό aπόγευμα, ό 'Έλληνας πρόεδρος παρέστη σέ 

δεξίωση πού εδωσε πρός τιμή του ή όμογένεια του 
'Οντάριο, στήν αίθουσα τελετών του Δημαρχείου. Τόν 

'Έλληνα πρόεδρο παρουσίασε στούς συγκεντρω

θέντες ό πρόεδρος τfjς έλληνικfjς κοινότητας του 

Τορόντο, Χρ. 'Αντωνίου, ό όπόίος, σέ σύντομη 

προσφώνησή του, τόνισε, μεταξύ άλλων: 

«Σiiς καλωσορίζουμε, κύριε πρόεδρε, καί ε{ναι εξαιρε

τική ή χαρά μας, γιατί στό πρόσωπό σας δέν βλέπουμε 

μόνον τόν πρόεδρο τfjς 'Ελλάδος, aλλά καί τήν σημαντι

κώτερη πολιτική μορφή τfjς μεταπολεμικής μας ίστορίας . 

»Σέ κρίcrιμες στιγμές τό !:θνος στράφηκε σέ σiiς γιά νά 
τό όδηγήσετε καί ή aπόφασή του αuτή καθώς καί ή επιλο

γή του δικαιώθηκαν aπόλυτα». 

'Απευθυνόμενος πρός τούς όμογενείς, ό 'Έλλη

νας πρόεδρος είπε: 

«'Αγαπητοί συμπατριώτες, 

ι>Σας ευχαριστώ γιά τή θερμή ύποδοχή πού μου έπιφυλά

ξατε. Ήταν παλαιά καί έντονη ή έπιθυμία μου νά έπικοι
νωνήσω μέ τόν 'Ελληνισμό του Καναδίi. Γι' αυτό καί αΙ

σθάνομαι Ιδιαίτερη συγκίνηση πού βρίσκομαι σήμερα 

κοντά σας. 

» 'Α ντιπροσωπεύετε μιά άπό τίς πιό παλαιές καί τίς πιό 
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μεγάλες έλληνικ;ές ιωινότητες. Τιμiiτε τό έλληνικό όνομα. 

Καί άποτελείτε έναν lσχυρό δεσμό μεταξύ τijς 'Ελλάδος 
καί τofi Καναδii, μέ τόν δποίο μiiς συνδέουν επίσης κοινοί 

άγώνες καί κοινές θυσίες γιά κοινά {δανικά. 

;;Μεταφέρατε στή νέα σας πατρίδα όλες τίς άρετές τofi 

έλληνικοϊi λαοϊi, χωρίς όμως τά ελαττώματά i-ου. 'Επιτύ
χατε έτσι νά εύδοκιμήσετε στούς κόλπους τής φιλόξενης 
αύτής χώρας πού ζ ή τε. Ά ναδειχθήκατε σέ δυναμικό παρά

γοντα τής καναδικής κοινωνίας. Καί σημειώσατε σταθερή 

πρόοδο σέ όλους τούς τομείς. 

i> Ή σύγκριση τών σημερινών συνθηκών τής ζωής σας 
μέ τίς συνθήκες ζωής τών πρώτων μεταναστών μiiς δίνει τό 

μέτρο τών επιτυχιών σας. 'Από τά μέσα τofi προηγουμένου 

αlώνος άρχισε ή εγκατάσταση 'Ελλήνων στόν Καναδii. Οί 

άνθρωποι εκείνοι έφθαναν εδώ μέ μοναδικό εφόδιο τή θέ

λησή τους γιά εργασία. Γιά δποιαδήποτε εργασία. Άλλά, 

σιγά-σιγά, μέ τήν άκαταπόνητη ενεργητικότητά τους, τήν 

εύφυiα τους καί τό επιχειρηματικό τους πνεϊiμα, κατέκτη

σαν άνώτερα επίπεδα ζωής. 'Οργανώθηκαν σέ κοινότητες. 

Δημιουργήθηκαν ίδρύματα πνευματικά καί κοινωνικά. 

'Ίδρυσαν σχολεία. Ά vήγειραν δεκάδες εκκλησίες. Σπού

δασαν τά παιδιά τους καί τούς έδωσαν τά εφόδια νά άνέ

βουν επαγγελματικά, οlκονομικά, κοινωνικά. 

;;Σήμερα οί κοινότητές σας εύημεροϊiν. Καί άναδεικνύ

ουν άπό τούς κόλπους τους όχι μόνον επιτυχημένους επι

χειρηματίες καί εμπόρους άλλά καί έξοχους επιστήμονες. 

Προσαρμοσθήκατε θαυμάσια στήν κοινωνία πού σiiς φι

λοξένησε, χωρίς όμως νά χάσετε τήν εθνική σας φυσιο
γνωμία. Παραμείνατε "Ελληνες. Διατηpήσατε τίς παραδό

σεις σας. Καί καλλιεργήσατε τόν εθνικό σας πολιτισμό. 

;; 'Από τήν πατρίδα παρακολουθοϊiμε τίς προόδους σας 
καί είμαστε ύπερήφανοι γιά σiiς. 'Αλλά κι εμείς κάνουμε 

δ, τι μποροϊiμε γιά νά είσαστε κι εσείς ύπερήφανοι γιά μiiς. 

Ή σημερινή Έλλάς δέν ε{ναι άπλώς δ κληρονόμος ένός 

λαμπροϊi παρελθόντος. Ε{ναι ένας ζωντανός όργανισμός 

πού άτενίζει τό μέλλον μέ αύτοπεποίθηση καί αiσιοδοξία. 
VΕδωσε τό μέτρο τofi δυναμισμοϊi της μέ τούς άγώνες της 

γιά τήν ελευθερία, μάρτυρες τών δποίων ε{ναι καί οί Κανα

δοί φίλοι μας, πού πολέμησαν μαζί μας. 

;; Άλλά τό έδωσε καί μέ τά εiρηνικά καί δημιουργικά 
της έργα. Παρά τίς εκτεταμένες καταστροφές πού ύπέστη, 

άνασυγκρότησε γρήγορα τήν οiκονομία της καί αύξησε 

τό εθνικό της εiσόδημα, μέ ρυθμούς πού θεωροϊiνται άπό 

τούς ύψηλότερους στόν κόσμο. Ήταν ή φτωχότερη χώρα 

τής Βαλκανικής καί ε{ναι σήμερα ή πλουσιώτερη. Καί δη

μιούργησε έτσι, νωρίτερα άπ' όσο άνεμένετο, τίς προϋπο

θέσεις γιά τήν ένταξή της στήν Κοινότητα τών προηγμέ

νων χωρών τής Δυτικής Εύρώπης. 

;; 'Αντιμετωπίζουμε, βέβαια, καί εμείς σήμερα δυσκολί
ες, εξαιτίας τής παγκόσμιας οίκονομικής κρίσεως. Άλλά 

τό παρελθόν μiiς επιτρέπει νά αiσιοδοξοϊiμε γιά τό μέλλον. 

Οί κρίσεις κάποτε θά περάσουν καί δ έλληνικός λαός θά 

μπορέσει νά συνεχίσει τή δημιουργική του πορεία. Φθάνει 

νά διατηρήσει τήν δμοψυχία του, πού χρειάζεται κυρίως 

στούς δύσκολους καιρούς. 

»Πέρα όμως άπό τά οίκονομικά καί κοινωνικά προβλή

ματα πού, μαζί μέ όλον τόν κόσμο, άντιμετωπίζουμε καί 

εμείς, ή 'Ελλάς άντιμετωπίζει καί κρίσιμα εξωτερικά προ

βλήματα, πού έχουν άμεση σχέση μέ τήν άσφάλεια τofi 

έθνους. Στήν άντιμετώπιση αύτών τών προβλημάτων έχου

με άνάγκη τής συμπαραστάσεώς σας. 

;; 'Ενημερώσετε τούς Καναδούς φίλους σας γιά τήν 
τραγωδία τής Κύπρου καί γιά τίς πραγματικές αίτίες πού 

δημιουργοϊiν τήν κρίση στό Αίγαίο. 

;; 'Α ντιμετωπείστε δ λ ους εκεί νους πού προσπαθοϊiν νά 
βλάψουν τήν 'Ελλάδα, παραμορφώνοντας τήν ι'στορία της 

καί ίδιαίτερα τήν ίστορία τής Μακεδονίας. 

;;Στήν πόλη αύτή εύρίσκεται μεγάλος άριθμός συμπολι

τών μου, πού πρέπει νά ε{ ναι, όπως ε{μαι καί εγώ, ύπερήφα

νοι γιά τήν καταγωγή τους. Είμαστε άπόγονοι τofi 'Αρι

στοτέλη, πού ύπήρξε δ μεγαλύτερος "Ελλην φιλόσοφος 

καί πού μέ τό πνεϊiμα του φώτισε καί φωτίζει δλόκληρη τήν 

άνθρωπότητα. Είμαστε άπόγονοι τofi Μεγάλου 'Αλεξάν

δρου πού, μέ όργανο τήν έλληνική γλώσσα, μετέφερε τόν 

έλληνικό πολιτισμό σέ δλόκληρη τήν 'Ασία. Καί πού, μέ 

όργανο καί πάλι τήν έλληνική γλώσσα, δημιούργησε τόν 

έλληνιστικό πολιτισμό καί άνοιξε τό δρόμο γιά τό Βυζάν

τιο καί τόν Χριστιανισμό. Τά πρόσφατα, εξάλλου, εύρήμα
τα τofi Δίου καί τής Βεργίνας επιβεβαιώνουν τήν ένότητα 

τofi πολιτισμοϊi τής Βόρειας καί τής Νότιας 'Ελλάδας. 

;; 'Αγαπητοί συμπολίτες, 
;;Εύτυχήσατε νά ζήτε σέ μία χώρα πλούσια καί δημο

κρατική, πού σiiς εξασφαλίζει πρόοδο καί ελευθερία. 

'Επωφεληθείτε άπό τίς μεγάλες δυνατότητες πού σiiς προ

σφέρει. Καλλιεργείτε τίς εθνικές σας άρετές. Σφυρηλατεί

τε τήν ένότητά σας καί παραμείνετε καλοί καί νομιμόφρο

νες πολίτες τofi Καναδii. Θά μπορέσετε έτσι νά πραγματο

ποιήσετε καινούργιες κατακτήσεις γιά τό καλό τό δικό σας 

καί τών παιδιών σας. Γιά τό καλό τής μεγάλης χώρας πού 

σiiς φιλοξενεί. 'Αλλά καί γιά τό καλό τής γενέτειρας πού 

σiiς παρακολουθεί μέ στοργή καί ύπερηφάνειω>. 

Τό ϊδιο βράδυ, κατά τή διάρκεια δείπνου πού πα

ρέθεσε πρός τιμή του ό ύπουργός Πολυπολιτισμοu, 

Τζ. Φλέμινγκ, ό Κ. Καραμανλής ε{ χε τήν εύκαιρία νά 

σημειώσει μεταξύ άλλων: 

«Ό 'Ελληνισμός τής διασπορiiς καλύπτει περίπου τό 

1/4, γιά νά μήν πώ τό 1/3, τofi έλληνικοϊi έθνους. Αύτός 

λοιπόν δ 'Ελληνισμός τής διασπορiiς άποτελεί μιά κρυφή 

καί πολύτιμη δύναμη γιά τό έλληνικό έθνος. Κι αύτός ε{ναι 

δ λόγος, γιά τόν δ ποίο ή 'Ελλάς τόν περιβάλλει μέ στοργή 

καί περηφάνεια. Καί μεταξύ αύτών εξέχουσα θέση κατέχει 

δ 'Ελληνισμός τofi Καναδii. 

» Ό κ. ύπουργός δέν άναφέρθηκε μόνο στήν άρχαία 
'Ελλάδα, εξήρε καί τόν πολιτισμό καί τίς επιτεύξεις τής 

σημερινής 'Ελλάδος. Κι αύτό τό εκτιμώ ίδιαίτερα, διότι 

έχω βαρεθεί ν' άκούω τούς ξένους νά εξυμνοϊiν τήν άρχαία 
'Ελλάδα χωρίς νά άναφέρονται στή σύγχρονη 'Ελλάδα. 

Διότι συμβαίνει καί ή σύγχρονη Έλλάς νά έχει τήν άξιό

λογη ίστορία της. 'Ιστορία άγώνων γιά τήν ελευθερία της, 

ίστορία άγώνων γιά τήν προκοπή της, γιά τήν κοινωνική 

καί οίκονομική της πρόοδο. Καί δέν δέχεται ποτέ ότι ε{ναι 

άνάξια τών άρχαίων προγόνων της. Καί ε{μαι σίγουρος ότι 

θά τό άποδείξει στό εγγύς μέλλον;>. 

Κατά τή διάρκεια τής παραμονής του στό Τορόν

το, ό Κ. Καραμανλής ένημέρωσε τόσο τόν πρωθυ-
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πουργό Νταίηβις δσο καί τόν ύπουργό Πολυπολιτι

σμου γιά τό Μακεδονικό. ·Ο 'Έλληνας πρόεδρος 

όλοκλήρωσε τήν έπίσκεψή του καί άναχώρησε γιά 

τήν 'Ελλάδα στίς 18 'Οκτωβρίου. 

Συνοψίζοντας τά άποτελέσματα του ταξιδιου του, 
ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας δήλωσε άπόλυτα ίκα

νοποιημένος τόσο άπό τίς έπίσημες έπαφές του δσο 

καί άπό τήν έπικοινωνία του με τόν 'Ελληνισμό. 

Έξάλλου, ό ύπουργός 'Εξωτερικών, Ι. Χαρα
λαμπόπουλος, aπαντώντας σέ σχετική έρώτηση δη

μοσιογράφων, άμέσως μετά τήν άφιξή του στήν 
'Αθήνα, είπε: «·Η ένημέρωση πού εκανε ό πρόεδρος 

τής Δημοκρατί~ς πρός τήν πολιτική ήγεσία του Κα

ναδa έπί κρισίμων έθνικών θεμάτων ήταν ουσιαστι

κή καί χρήσιμη». 

'Ο έλληνικός τύπος ύποδέχτηκε μέ μεγάλη ίκα

νοποίηση τήν έπίσκεψη του προέδρου τής Δημοκρα

τίας στόν Καναδά: 

"Αν θά μποροϋσε νά δυσπιστεί κανείς γιά τίς έκτιμή

σεις πού εγιναν τόσο γιά τήν προσωπικότητα καί τήν άκτι

νοβολία του δσο καί γιά τήν έπιρροή του πάνω στούς συ

νομιλητές του μεταξύ Όττάβας, Μόντρεαλ καί Τορόντο 

- τίς 3 δηλαδή πόλεις πού κάλυψε μέ διάθεση έφήβου ό 
Καραμανλής - θά άρκοϋσε νά ύπομνησθεί γιά έπιβεβαίω

ση ό αυθορμητισμός τοϋ Ε. Σράυερ ... , ό όποίος εδωσε έπι
γραμματικά τόν χαρακτηρισμό του 'Έλληνος προέδρου. 

Είναι, είπε, ό Νέστωρ τής διεθνοϋς πολιτικής. Δέν έπρό
κειτο γιά κανένα φιλοφρόνημα πού έπιβάλλουν οί έπισημό

τητες τοϋ πρωτοκόλλου. 'Ο κ. Σράυερ είχε βαθειά άντίλη

ψη τής προσωπικότητος πού φιλοξενοϋσε στήν χώρα του. 

... Δέν ήταν τίποτα περισσότερο άπό τήν διαπίστωση πού 
κάνουν καί δσοι ίiλλοι έπίσημοι μπαίνουν μέ περίσκεψη 

καί έπιφύλαξη στό προεδρικό γραφείο καί βγαίνουν, επει

τα άπό τίς συνομιλίες, μέ άνοιχτή διάθεση νά άναγνωρί

σουν δτι μίλησαν μ' εναν ήγέτη πqύ έκφράζει καθαρή σκέ

ψη καί σωστή θεώρηση τών προβλημάτων ... " Αν ό πρώτος 
στόχος τοϋ Καραμανλή ήταν νά έπηρεάσει, μέ τό κύρος 
πού τοϋ άναγνωρίζουν, τούς συνομιλητές του γιά μιά ευ

νοϊκή έξέλιξη των προβλημάτων, πού θέτουν σέ δοκιμασία 

τήν έλληνική έξωτερική πολιτική καί ταλαιπωροϋν τόν 
τόπο, ό στόχος αυτός πραγματοποιήθηκε σέ μεγάλο βα

θμό ... Κι αυτό άποτελεί μιά άκόμη έθνική προσφορά, άλλά 
καί μιά t')θική άμοιβή γιά τόν σκληρό μόχθο του νά κατα

στήσει φίλους καί συμπαραστάτες τής χώρας μας πολιτι

κούς μέ ψυχρή ίδιοσυγκρασία καί έξαρτήσεις άπό κέντρα 

δυνάμεως, στά όποία άνήκουν κατά παράδοση καί ταυτί

ζουν μ' αυτά τήν ένεργό πολιτική τους στό ευρύτερο πλέ- . 

γμα τών έθνικών τους συμφερόντων ... 'Απόμεινε ό δεύτε
ρος στόχος. Καί στήν προσπάθεια αυτή ό Καραμανλής 

κυριάρχησε άνάμεσα στήν όμογένεια. 'Η ίiμεση έπικοινω

νία του μέ τόν ·Ελληνισμό του Καναδa, πού συνήyειρε τίς 
καρδιές τους, ήταν μιά έθνική άναβάπτιση γιά εναν κόσμο, 
πού ζεί μέ τό αίσθημα τής άπογοήτευσης, δτι είναι ξεχα

σμένος άπό τήν πατρίδα ... Τό δίδαγμα ήταν εiλικρινές καί 
στοργικό. Καί άπήχησε μέ δύναμη έπιβολής, πού μόνον ό 

Καραμανλής θά μποροϋσε νά τήν έμπνεύσει. 'Ο δεύτερος 

στόχος τοϋ ταξιδίου είχε έπιτευχθεί («'Απογευματινή>;, 

23.10). 

'Υπήρξε γόνιμο τό ταξίδι του προέδρου τής Δημοκρα

τίας στόν Καναδίi. Ήταν άκριβέστερα, θά λέγαμε, ή έκπλή

ρωση ένός χρέους- καί πρός τή μεγάλη φιλική χώρα καί 

πρός τήν όμογένεια ... 'Ο κ. Καραμανλής άναθέρμανε τήν 
παλαιά φιλία τών δύο χωρών. Πρόβαλε τά έθνικά μας θέ

ματα. Καί κάλεσε τήν όμογένεια νά άναλάβει σταυροφορία 

γιά τήν διάδοση των ελληνικών θέσεων στά προβλήματα 

του Αiγαίου καί τής Κύπρου. 'Απέκρουσε τήν ϋποπτη 

«μακεδονική>; προπαγάνδα πού άναπτύσσεται στόν Κανα
δa. Καί μέ τήν ευρύτατη δημοσιότητα πού δόθηκε στήν 

έπίσκεψή του, κατόρθωσε νά πετύχει δσα δέν θά κατόρθω

νε διαφωτιστική προσπάθεια έτ&ν («'Ακρόπολις;>, 20.10). 

Στόν Καναδa, χιλιάδες μίλια μακριά άπό τήν ·Ελλάδα, 

ό Κ. Καραμανλής εζησε μερικές άπό τίς πιό συγκινητικές 

στιγμές τής μακρίiς πολιτικής του σταδιοδρομίας. 

"Άνθρωπος πάντα συγκρατημένος καί αυστηρός μέ τόν 

έαυτό του καί τούς ίiλλους, ό κ. Κ. Καραμανλής άφέθηκε 

στόν Καναδa νά παρασυρθεί πολλές φορές άπό τήν συγκί

νησή του, συγκίνηση πού συνεχώς τοϋ μετέδιδαν οί 'Έλ

ληνες, οί όποίοι ετρεξαν άπό δλες τίς ίiκρες τής χώρας 

αυτής γιά νά τόν ύποδεχθοϋν. Καί έπέστρεψε στήν 'Ελλά

δα εχοντας προσφέρει μιά άκόμη ύπηρεσία στόν τόπο: Τή 

δημιουργία μιίiς νέας μεγάλης γέφυρας άνάμεσα στούς 

'Έλληνες καί τόν 'Ελληνισμό τής διασπορίiς. 'Ανάμεσα 

στούς 'Έλληνες τοϋ κέντρου καί τοϋς 'Έλληνες πού βρί

σκονται στήν ίiλλη πλευρά τοϋ 'Ατλαντικοϋ καί τοϋ Εiρη

νικοϋ (<Πό Βήμα» 24.10). 

Πόσες φορές δέν σταθήκαμε μάρτυρες σκηνών πού δέν 
μποροϋν νά περιγραφουν, καθώς τά λόγια ξεπε'ρνουν τήν 
άνθρώπινη δυνατότητα νά μεταφέρει εiκόνες πού θά σφρα

γίζουν τίς άναμνήσεις, γιά πολλές δεκαετίες, δσων τίς εζη

σαν .... Αυτός ό ίiνθρωπος δέν γινόταν δεκτός σάν ήγέτης. 
Ήταν ή ίδια ή πατρίδα, ή σημαία της, ή ίστορία της, οί 
άγώνες καί οί παραδόσεις της. Γι' αυτό καί δσοι, &ψηφών

τας τό κρύο ή τήν rορα, πήγαν καί περίμεναν τό πέρασμά 

του, ήθελαν νά τόν άγγίξουν, νά τοϋ σφίξουν τό χέρι, νά 
πάρουν κάτι πάνω τους, κάτι σάν πίστη, σάν δύναμη, σάν 

έλπίδα. Καί νά ήταν ό μόνος ό 'Ελληνισμός ... Άλλά ή 
παρουσία τοϋ Κ. Καραμανλή, μέ τή φήμη πού στερέωσε 

καί πού δικαίωσε ώς ένός άπό τούς μεγαλύτερους ήγέτες 

τής έποχής μας, κατακτοϋσε τώρα καί τούς Καναδούς έπι

σήμους, πού εβλεπαν στό πρόσωπό του «τόν Νέστορα τοϋ 

διεθνοϋς πολιτικοϋ στίβοω> .... Τό ταξίδι στόν Καναδa, 
άφάνταστα κουραστικό γιά δσους πήγαν μαζί του, ήταν γιά 

δλους έμίiς - καί γιά τόν πρόεδρο, πού έκτός των ίiλλων 

είχε καί τίς ύποχρεώσεις ένός βαρύτατου προγράμματος 
πρωτοκόλλου - μιά άναβάπτιση ... Αυτό τό νόημα τής 
έπανασύνδεσης, άλλά καί τής έξυψώσεως τοϋ έλληνικοϋ 

γοήτρου σ' αυτή τήν τόσο μακρινή περιοχή, τό ύπηρέτησε 

μέ τόν καλλίτερο τρόπο ή έπίσκεψη του κ. Καραμανλή ... 
(«Πολιτικά Θέματα», 22.10). 

'Ενθουσιώδη ήταν τά σχόλια τοu τύπου τής όμο

γένειας του Καναδa: 

Πρύτανη τών Ευρωπαίων πολιτικών άπεκάλεσε τόν Κα-
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ραμανλή ό πρωθυπουργός. 'Ανυποχώρητο αγωνιστή τής 

δημοκρατίας, ό γενικός κυβερνήτης. Πολιτική προσωπι

κότητα παγκόσμιας ακτινοβολίας ό ύπουργός Πολυπολι

τισμου. Χαρακτηρισμοί μεγαλόστομοι πού δέν αφίστανται 

δμως τής πραγματικότητος. Αυτή ή θερμή ύποδοχή πού 

διά του προσώπου του Καραμανλή aντανακλά στήν 'Ελ

λάδα μaς κάνει διπλά ευτυχεiς καί ύπερήφανους.. . 'ο κ. 

Καραμανλής εφερε κοντά μας μέ τό δωρικό του παράστημα 

τήν έλληνική περηφάνεια καί πηρε μαζί του, στά πεπειρα

μένα πολιτικά του χέρια, δώρο μεγάλο πρός τήν 'Ελλάδα 

τό μήνυμα πώς σέ τούτη τή φιλόξενη γη ι'iλλη μιά 'Ελλάδα 

ζει .. ετοιμη νά πεθάνει &κόμη γιά τή μεγάλη Μάνα 

(«Έλληνοκαναδικά Νέα», 27.10). 

Μέσα στή σύγχυση τ&ν χειρισμών τ&ν πρώτων μηνών 

τής διακυβερνήσεως τής χώρας aπό τό ΠΑΣΟΚ, ορθώθηκε 

ό Καραμανλής. Γιά νά κλείσει τά κενά καί νά εξαλείψει τίς 
ρωγμές τής εξωτερικής μας πολιτικής. 

Μέ τό τεράστιο διεθνές κυρος του, τήν ακτινοβολία τής 

προσωπικότητάς του καί τήν σοφία τ&ν λογισμών καί {δε

ών του, κινεiται σ' δλα τά κρίσιμα πεδία τ&ν διεθνών ρευ

μάτων, είτε συμβουλεύοντας τήν Κυβέρνηση - καί ό κ. 

Παπανδρέου αναγνωρίζει τελευταiα τήν aξία των προεδρι
κών συμβουλών - είτε διασταυρώνοντας τίς απόψεις του 

μέ τίς απόψεις των ξένων προσωπικοτήτων πού τόν επισκέ

πτονται στήν 'Αθήνα, είτε καί μέ τίς εξορμήσεις του στίς 

ξένες πρωτεύουσες, κατ' εξοχήν αυτές τίς όποίες επισκέ

πτεται χωρίς νά ύπολογίζει ταλαιπωρίες καί κόπωση . 'Αρ

κεi νά του προσφέρεται ή ευκαιρία νά διακηρύξει τά δίκαια 

τ&ν κρισίμων προβλημάτων πού aντιμετωπίζει ή χώρα καί 

νά ενημερώνει αυθεντικά τούς παράγοντες τής διεθνους 

πολιτικής γιά τή θέση καί τήν εξέλιξή τους. 

Μέ τήν δύναμη τής πειστικότητας, πού διαθέτει καί τήν 

αδιάσειστη λογική των επιχειρημάτων του, aσκεi αναμφι

σβήτητη επιρροή στούς συνομιλητές του καί μπορεi νά 

ύπολογίζει στήν κατανόηση καί τήν συμπαράστασή τους ... 
Στίς κρίσιμες ώρες γιά τήν χώρα, τό κεφάλαιο Καραμανλή 

είναι θεiο δώρο γιά τόν τόπο καί τό μέλλον. Καί χαράσσει 

τόσο βαθειά τά βήματά του στό διεθνή στίβο, πού πολύ 

δύσκολα νά μπορεi όποιαδήποτε πολιτική νά τά αγνοήσει. 

Αυτό είναι τό δίδαγμα καί τό ασφαλές συμπέρασμα από 

δσα επιτελεi, μέ διάκριση του ύψηλου αξιώματος καί των 

προεδρικών δικαιοδοσιών του ό Κ. Καραμανλής(«' Ελλη

νική Γνώμη», 15.11). 

' Η ίστορία δέν παραγράφεται καί ό Καραμανλής είναι 

ίστορία. 'Οποιεσδήποτε διαφορετικές μ' αυτόν aπόψεις 

είχε κάποτε κανείς μαζί του, δέν μπορεi νά μ ή του αναγνω

ρίσει δτι ύπήρξε ήγέτης μέ στραμμένα τά μάτια στόν ουρα

νό, μά πού βάδιζε πάνω στή γη, καί τό βάδισμά του ήταν 

από πράξεις . Πράξεις πού δηλουσαν aπόφαση. Είναι παγ
κόσμια γνωστό πώς οί πράξεις του Καραμανλή ήταν πε

ρισσότερες των λόγων του . 

Στίς κρίσιμες ώρες εδειξε ήγετική ψυχή από σκληρό 
καί ι'iκαμπτο μέταλλο πού δέν λύγισε οuτε μπροστά στό 

θάνατο, οuτε μπροστά στό χρόνο. 'Αλλά ή aκαμψία του 

αυτή, όχι στατική, μά δυναμική, ήταν συνδυασμένη μέ τήν 

ευκαμψία τής μεθόδου πρός τόν σκοπό, μέ τήν ευκαμψία 

στήν εκλογή τ&ν μέσων. Στήν μακρά πολιτική του σταδιο

δρομία επέδειξε θέληση, θέληση μέ ευαισθησία καί κινη-

τικότητα. Αυτό δηλαδή πού είναι ή ζωή τής ζωής γιά τόν 

κάθε ενα καί πρό πάντων γιά εναν πολιτικό. 

Δέν ήταν σκοπός μας νά πλέξουμε εγκώμια, παρά μόνο 

νά επισημάνουμε. Καί επισήμανση ελάχιστων- πολύ ελά

χιστων - γύρω από τήν παρουσία του 'Έλληνα προέδρου 

Κωνσταντίνου Καραμανλή καί τή σημασία της γιά μaς 

τούς έλληνικής καταγωγής Καναδούς, ήσαν οί γραμμές αυ

τές. 

'Έρχεται λοιπόν ό Καραμανλής. υ Ας τόν ύποδεχθουμε 

ολοι μαζί χειροκροτώντας τον, ζητωκραυγάζοντας τή Μά

να χώρα 'Ελλάδα καί τιμώντας, σέ τελευταία ανάλυση, τόν 

ίδιο τόν έαυτό μας («Έλληνοκαναδικά Χρονικά», 13.10). 

14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1982 

Σέ συνομιλία του μέ τούς πολιτικούς συντάκτες 

στό Καστρί, λαμβάνοντας άφορμή άπό σχετική ερώ

τηση, ό πρωθυπουργός είπε δτι δέν ύπάρχει κανένας 

κίνδυνος γιά τό πολίτευμα, ούτε άπό τό εξωτερικό 

ούτε άπό τό έσωτερικό, δτι ό πρόεδρος τής Δημο

κρατίας άποτελεί εγγύηση καί δτι ή συνεργασία τους 

είναι «άγαστή καί πλήρης». «'Ο κ. Καραμανλής», 

συνέχισε ό πρωθυπουργός, «σέβεται άπόλυτα τό Σύν

ταγμα καί άποφεύγει νά κάνει χρήση τών ύπερεξου

σιών του. Μάλιστα, σέ συνομιλίες του μέ ξένους ήγέ
τες, ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας ύποστηρίζει τίς 

κυβερνητικές θέσεις, παρόλο πού πολλές φορές άπο

κλίνουν άπό τίς δικές του». Καί πρόσθεσε: «Φυσικά, 

δέν εγινε σοσιαλιστής ό Κ. Καραμανλής». 

Σέ aλλη έρώτηση, aν θά προτείνει τήν άνανέωση 

τής προεδρικής θητείας του, πού λήγει πέντε μήνες 

πρίν τίς βουλευτικές εκλογές του 1985, ό Α. Παπαν
δρέου είπε: 

«Γνωρίζετε πολλούς πού μπορουν νά τόν aντικαταστή

σουν;» . 

Μέ άφορμή τή δημόσια άναφορά του Α. Παπαν

δρέου στόν Κ. Καραμανλή, ό άρχηγός τής άξιωματι
κής άντιπολιτεύσεως θά κάμει τήν άκόλουθη δήλω

ση: 

«'Επισημαίνω τό γεγονός δτι ό πρωθυπουργός κ. Α. 

Παπανδρέου επέλεξε τήν παραμονή των δημοτικών εκλο
γών, γιά νά διατυπώσει uμνους καί νά δώσει δρκους πίστε

ως στό πρόσωπο του προέδρου τής Δημοκρατίας. 

»Χρήσιμο είναι οί 'Έλληνες νά στοχασθουν αυτή τήν 

τόσο όψιμη εκδήλωσή του καί νά βγάλουν τά συμπερά

σματά τους». 

Λίγες ήμέρες άργότερα, ό Α. Παπανδρέου, σέ 

όμιλία του κατά τό γευμα πού παρέθεσε πρός τιμή 

του ή 'Ένωση Ξένων' Ανταποκριτών, άναφερόμενος 

στήν έξωτερική πολιτική τής Κυβερνήσεώς του, 
μεταξύ aλλων είπε: 

«Συνεχίζουμε μιά παράδοση πού ξεκίνησε μεταπολε
μικά aπό τόν Γεώργιο Παπανδρέου, συνεχίστηκε επιτυχώς 
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μέ τόν Κωνσταντίνο Καραμανλή καί συνεχίζεται μέ πολύ 

ζέση aπό τήν Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ)). 

'Εξάλλου, απαντώντας σέ σχετικές έρωτήσεις 
δημοσιογράφων, ό Α. Παπανδρέου δήλωσε ότι δέν 

γνωρίζει τίποτα γιά τίς σκέψεις καί τίς αποφάσεις 

του Κ. Καραμανλή σχετικά μέ τήν ανανέωση τής 

θητείας του καί πρόσθεσε ότι δέν περιλαμβάνεται 

στή συνταγματική δομή ή ύποβολή έρωτήσεων στόν 

πρόεδρο τής Δημοκρατίας γιά τή διευκρίνηση τής 

θέσεώς του σέ θέματα, όπως ή κατάργηση του σταυ

ροί\ προτιμήσεως η ή καθιέρωση τής άπλής αναλο

γικής. «Πάντως», κατέληξε, «οί σχέσεις Κυβερνή

σεως καί προέδρου τής Δημοκρατίας είναι άριστες 

καί αντανακλοuν ακριβώς τό Σύνταγμα τοu 1975». 
Στόν πρόεδρο τής Δημοκρατίας είχε αναφερθεί ό 

Α. Παπανδρέου καί κατά τήν όμιλία του στήν κοινο

βουλευτική όμάδα του ΠΑΣΟΚ, στίς 4 'Οκτωβρίου, 
ένώ στήν αγόρευσή του στή Βουλή, σχετικά μέ τήν 

κατάργηση του σταυροί\ προτιμήσεως, μεταξύ άλλων 

είπε: 

«'Ο λαός ένωμένος δ ίδιος aπέναντι σέ κάθε aπειλή, δ 

λαός aδελφωμένος μέ τίς 'Ένοπλες Δυνάμεις τής χώρας, 

εlναι σέ θέση νά αντιμετωπίσει δποιονδήποτε κίνδυνο πού 

προέρχεται aπό τό εξωτερικό, γιατί ε{ναι aρραγές τό εσω

τερικό μας μέτωπο, γιατί οί δημοκρατικοί θεσμοί λειτουρ

γουν στήν Έλλάδα, γιατί ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας 

τηρεί αύστηρά τό Σύνταγμα, γιατί είμαστε λαός καί 'Ένο

πλες Δυνάμεις τής χώρας ένωμένοι νά aντιμετωπίσουμε 

δποιονδήποτε κίνδυνο καί νά επιβάλουμε τήν είρήνη στήν 

περιοχψ). 

17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1982 

Διενεργοuνται σέ όλη τή χώρα οί δημοτικές καί 

κοινοτικές έκλογές . 

'Η έκλογική αναμέτρηση χαρακτηρίστηκε από 

εντονη πολιτικοποίηση· τή συνεργασία σέ πολλούς 

δήμους του ΠΑΣΟΚ καί του ΚΚΕ, πού προβλήθηκε 

από μερίδα του τύπου ώς συμπαράταξη τών «δημο

κρατικών δυνάμεων»· τήν όξυνση τόu πολιτικοί\ κλί
ματος, σέ συνθήκες πολώσεως τή συμμετοχή πάνω 

από 500.000 νέων ψηφοφόρων- μετά τή χορήγηση 

του δικαιώματος ψήφου στίς ήλικίες 18-19 έτών· τέ
λος, από αίτιάσεις τής ΝΔ αλλά καί τοu ΚΚΕ γιά 

παρεμβάσεις του κρατικοί\ μηχανισμοu, κατά τήν 

προεκλογική περίοδο, ύπέρ τών ύποψηφίων του κυ

βερνώντος κόμματος. 

Στήν 'Αθήνα, πλειοψήφισε ό Δ. Μπέης, πού 

ύποστηρίχτηκε από τό ΠΑΣΟΚ, τό ΚΚΕ (έσ.) καί 

τήν ΕΔΑ, μέ 38,29% τών ψήφων, ακολουθούμενος 
σέ μικρή απόσταση από τό συνδυασμό του Τζ. 

Τζαννετάκη- πού ύποστηρίχτηκε από τή ΝΔ- μέ 

37,96%, ένώ ό Β. Εύφραιμίδης πού ύποστηρίχτηκε 
από τό ΚΚΕ ελαβε 18,55% καί ή Β. Τσουδεροu 3,30%. 

Στόν Πειραιά, προηγήθηκε ό Α. Σκυλίτσης (ΝΔ), 

ακολουθούμενος από τόν Ι. Παπασπύρου (ΠΑΣΟΚ). 

Στή Θεσσαλονίκη, πλειοψήφισε ό Σ. Κούβελας (ΝΔ) 

μέ 40,86%, ακολουθούμενος από τό Θ. Μαναβή 

(ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ έσ.) μέ 34,10% καί τόν Α. Γιαννούση 
(ΚΚΕ) μέ 23,55%. 

'Ο δεύτερος γύρος τών έκλογών μεταξύ τών δύο 

πλειοψηφούντων συνδυασμών διενεργήθηκε στίς 24 
'Οκτωβρίου καί κατέληξε σέ έπικράτηση τών ύπο
ψηφίων του ΠΑΣΟΚ, πού ύποστηρίχτηκαν από τούς 

ψηφοφόρους πού στόν πρώτο γύρο είχαν ταχθεί ύπέρ 

τών συνδυασμών του ΚΚΕ. 'Αναλυτικότερα, στό 

Δήμο 'Αθηναίων έπικράτησε ό Δ. Μπέης, μέ ποσο

στό 55,91%, εναντι 44,09% του Τζ. Τζαννετάκη· στόν 
Πειραιά ό ' Ι. Παπασπύρου μέ 54,30%, εναντι 45,70 
του Α. Σκυλίτση· στή Θεσσαλονίκη ό Θ. Μαναβής 

μέ 55,52%, εναντι 44,48% του Σ. Κούβελα. 

21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1982 

«Οί σοσιαλιστές στηρίζονται όλο καί πιό πολύ 

στήν πείρα του Καραμανλή», είναι ό τίτλος άρθρου 

πού περιλαμβάνεται σέ πολυσέλιδο αφιέρωμα στήν 

'Ελλάδα καί δημοσιεύεται στήν «lnternational He
rald Tribune»: 

'Εν& ή σοσιαλιστική Κυβέρνηση τής 'Ελλάδας δεί

χνει σημάδια aπειρίας καί aντιμετωπίζει αύξανόμενες οί

κονομικές καί πολιτικές δυσκολίες, δ βετεράνος τής πολι

τικής μετά τόν Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, δ πρόεδρος Καρα

μανλής, παίζει ενα δλο καί περισσότερο σημαντικό ρόλο 

στήν καθοδήγηση τής πορείας τής χώρας. Καί γιά πρακτι

κούς λόγους aλλά καί για λόγους τακτικής, δ σοσιαλιστής 

πρωθυπουργός, 'Ανδρέας Παπανδρέου, φαίνεται νά δέχε

ται μέ ίκανοποίηση αύτή τή βοήθεια . 

Μιά πηγή &νέφερε δτι δ κ. Καραμανλής καί δ κ. Πα

πανδρέου συζητουν συχνά «μέχρι του σημείου ίσως πού δ 

πρόεδρος νά εχει γίνει ενας aπό τούς κυριότερους συμβού

λους τοω). 'Η ίδια πηγή πρόσθεσε: «Δέν θάπρεπε, λοιπόν, 

νά εκπλήσσει κανέναν ή μετριοπάθεια πού εδειξε ή Κυβέρ
νηση καί τό δτι εγκατέλειψε προηγούμενες ύποσχέσεις γιά 

ρήξη μέ τή Δύσψ. · 
'Η επιστροφή του κ. Καραμανλή σέ ενα πιό ενεργό 

ρόλο στή δημόσια ζωή γίνεται δλο καί περισσότερο εμφα

νής ενα χρόνο μετά τήν σοσιαλιστική συντριπτική εκλο

γική νίκη καί τήν ήττα του κόμματος τής Νέας Δημοκρα
τίας. 'Έχει επικρατήσει δ ίσχυρισμός δτι ή Κυβέρνηση 

ακολουθεί μία aντιφατική έξωτερική πολιτική, δτι συγ

κεντρώνει τήν προσοχή της περισσότερο στήν έδραίωσή 

της στήν εξουσία παρά στήν πραγματοποίηση των &λλα

γων πού ύποσχέθηκε, καί δτι τά προγραμματισμένα σοσια

λιστικά πειράματα στήν οίκονομία δημιούργησαν οίκονο

μική &βεβαιότητα καί στασιμότητα. 

'Η διαφορά μέ τήν όποία κέρδισε δ κ. Παπανδρέου 

φαίνεται νά aφήνει λίγα περιθώρια στόν πρόεδρο νά επέμ

βει η νά παίξει ενα ρόλο στήν άσκηση τής κυβερνητικής 

πολιτικής, παρ' δλο πού τό Σύνταγμα του δίνει ουσιαστική 
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δύναμη. Καί ή ήττα των συντηρητικων φαίνεται επίσης νά 

ενέχει μιά προσωπική ήττα τοu κ. Καραμανλη, άφοu ήταν 
ήγέτης τους γιά δύο δεκαετίες, πρίν παραιτηθεί άπό πρω

θυπουργός τό 1980, γιά νά γίνει πρόεδρος, ύπεράνω της 
κομματικης πολιτικης . 'Ο κ. Καραμανλης φαινόταν aπο

φασισμένος νά άποχωρήσει σταδιακά άπό τήν έλληνική 

πολιτική σκηνή. 

'Η φανερή aπειρία της νέας Κυβέρνησης καί τά λάθη, 

πάντως, εκαναν άπαραίτητη μιά προσφυγή στήν πολιτική 

επιδεξιότητα του προέδρου. 

Μέ μιά σπάνια δημόσια δήλωση πού εκανε τελευταία, 

σέ λόγο του πρός τούς άποφοίτους της Στρατιωτικης 

'Ακαδημίας, ό πρόεδρος κατέστησε σαφές δτι «αuτή ή χώ

ρα πρέπει νά μάθει δτι ή εξωτερική πολιτική ένός εθνους 

καθορίζεται άπό τή γεωπολιτική της θέση καί δέν θάπρεπε 

ποτέ νά επηρεάζεται άπό συγκινησιακούς η ιδεολογικούς 

παράγοντες», ε{πε σέ λόγο στούς άποφοίτους της Στρατιω

τικης 'Ακαδημίας. 

Τό πιό δραματικό παράδειγμα της άνάμιξης τοu κ . Κα

ραμανλη σέ άποφάσεις εξωτερ,ικ:ης πολιτικης εμφανίστηκε 
τόν Μάιο γιά τήν πολυσυζητημένη προγραμματισμένη 

επίσκεψη του συνταματάρχη Καντάφι στήν 'Ελλάδα, πού 

θά ήταν ,ή πρώτη του επίσκεψη σέ χώρα του ΝΑΤΟ. Οί 
πηγές ε{παν δτι ό κ:. Καραμανλης άντιτέθηκε στήν έπίσκε

ψη, μέ τήv πρόφαση δτι τά συμφέροντα της εξωτερικης 
πολιτικης της 'Ελλάδας θά βλάπτονταν τόσο στή Δύση 

δσο καί στά συντηρητικά άραβικά καθεστωτα ... 
... 'Επίσημος εκπρόσωπος του προέδρου απέφυγε νά 

σχολιάσει τήν ανάλυση καί τίς λεπτομέρειες πού δόθηκαν 

γιά τήν τωρινή πολιτική ανάμιξη τοu κ. Καραμανλη. 'Αλ

λά είπε: «Ό πρόεδρος, σάν μέρος του συνταγματικοί) του 

ρόλου, δίνει συμβουλές στήν Κυβέρνηση, ώστε νά συμ
βάλλει στήν αποφυγή προσφυγης σέ ακραίες πολιτικές θέ

σεις καί νά εξασφαλίζει μία όμαλή λειτουργία της πολιτι
κης ζωης της χώρας». 

'Έλληνες πολιτικοί καί Δυτικοί διπλωμάτες συμφω

νοuν δτι ό πρόεδρος καί ό πρωθυπουργός επέτυχαν εναν 

Modus Vivendi καί δτι δέν φαίνεται πιθανόν νά ύλοποιη
θοuν οί φόβοι γιά σύγκρουση μεταξύ των άλλοτε όξυτάτων 

ίδεολογικων aντιπάλων. Ό κ. Καραμανλης, εΙπαν, συνει

δητοποιεί δτι μόνον μιά μεγάλη κρίση θά δικαιολογοuσε 
τήν επέμβασή του ενάντια σέ μιά Κυβέρνηση πού εχει τή 

λαϊκή ετυμηγορία . 

Παράλληλα, ό κ. Παπανδρέου, συνειδητοποιεί τήν γο

ητεία καί τό σεβασμό πού ασκεί ό πρόεδρος στό λαό καί 

aντιλαμβάνεται δτι μία ε{κόνα συνεργασίας μέ τόν πρόε

δρο είναι πρός τό δικό του συμφέρον. 

25-29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1982 

'Ο Κ. Καραμανλfίς έπισκέπτεται τή Θεσσαλονί

κη, γιά νά παραστεί στίς εορταστικές έκδηλώσεις 

γιά τήν άπελευθέρωση τfίς πόλεως καί τήν 28η 
'Οκτωβρίου. 

Στό άεροδρόμιο τfίς μακεδονικfίς πρωτεύουσας, ό 

δήμαρχος, Α. Γιαννούσης, άναφέρθηκε στό διαρκές 

ένδιαφέρον του προέδρου τfίς Δημοκρατίας γιά τήν 

πόλη καί έξέφρασε τή βεβαιότητα δτι ή παρουσία 
του άρχηγοu του Κράτους θά προσδώσει ίδιαίτερη 

λαμπρότητα στούς εορτασμούς. 

'Ο Κ. Καραμανλfίς aπάντησε: 

«Σiiς παρακαλώ νά βεβαιωθείτε δτι αΙσθάνομαι Ιδιαίτε

ρη χαρά κάθε φορά πού έχω τήν ευκαιρία νά έπισκεφθώ τή 

Θεσσαλονίκη. Καί αvτό εlναι φυσικό, γιατί μέ τήν πόλη 
αvτή, μέ τήν ώραία καί ι'στορική αvτή πόλη, μέ συνδέουν 

πολλαπλοί δεσμοί. Δεσμοί περισσότερο συναισθηματικοί. 

Οι' δεσμοί αvτοί οι' συναισθηματικοί είναι πάντοτε πολύ 

Ισχυρότεροι άπό οίουσδήποτε άλλους δεc;μούς, πού μπορεί 

νά ύπαγορεύουν σκοπιμότητες ή συμφέροντα. "Εχω έδώ 

συγγενείς, έχω φίλους προσωπικούς καί έχω παλιούς συ

νεργάτες. Καί δταν λέγω παλιούς, έννοώ δταν βρισκόμουν 

στήν ένεργό πολιτική καί εlχα στόν τόπο αvτό πολλούς 

συναγωνιστές. Εlναι φυσικό, λοιπόν, νά αΙσθάνομαι συγ

κίνηση, δταν έπισκέπτομαι τή Θεσσαλονίκη. Άλλά, πέ

ραν αvτoii, μέ τήν πόλη αvτή μέ συνδέει καί μία προσπά

θεια τριάντα έτών πού έγένετο γιά τήν άνάπτυξή της. Καί 
στήν προσπάθεια αvτή συνέβαλα άποφασιστικά. Καί εlναι 

φυσικό νά άγαπiiς τό έργο στό όποίο έχεις συμβάλει προ

σωπικά. Καί σ' εvχαριστώ, γιατί τήν άλήθεια αvτή τήν 

άναγνώρισες κι έσύ)). 

Τήν επομένη, ό πρόεδρος τfίς Δημοκρατίας παρέ

στη στή δοξολογία στόν 'Ιερό Ναό του 'Αγίου Δη

μητρίου· τόσο κατά τήν aφιξη δσο καί κατά τήν 

άναχώρησή του εγινε δεκτός μέ ένθουσιώδεις έκδη

λώσεις άπό τούς πολίτες. 

Στίς 27 'Οκτωβρίου, ό πρόεδρος τfίς Δημοκρατίας 
έγκαινίασε τό Μουσείο Μακεδονικοί) 'Αγώνα, στό 

κτίριο του παλαιοu ελληνικοί) προξενείου. Στήν τε

λετή των έγκαινίων παρέστησαν οί ύπουργοί Βορείου 

'Ελλάδος καί Συγκοινωνιών, οί ύφυπουργοί Έθνι
κfίς 'Αμύνης καί Παιδείας, ή ήγεσία των 'Ενόπλων 

Δυνάμεων καί των Σωμάτων 'Ασφαλείας, οί τοπικές 

άρχές, aπόγονοι μακεδονομάχων καί πολλοί πολί

τες . 

Στήν προσφώνησή του, ό πρόεδρος του σωματεί

ου «Φίλοι του Μακεδονικοί) 'Αγώνος», Δ. Ζάννας, 

άναφέρθηκε στή σημασία τfίς ίδρύσεως του Μουσεί

ου, ύπογράμμισε τή συμβολή του Κ. Καραμανλfί, 

«χωρίς τήν πολύτιμη συμπαράσταση καί βοήθεια του 

όποίου δέν θά γινόταν τό Μουσείο», καί σημείωσε 

γιά τήν έθνική δράση τfίς οίκογένειας Καραμανλfί : 

«Στήν Πρώτη Σερρων, τό σπίτι τοu δάσκαλου Γεωργίου 

Καραμανλη ήταν μιά από τίς πολλές κρυψωνες του Μακε
δονικοί) 'Αγώνα. Σ' αuτό εβρισκαν καταφύγιο οί άντάρτες 

της περιοχης. Μιά μέρα ό μικρός γιός του δασκάλου, ό 

σημερινός πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας, φόρεσε μέ ύπερηφά

νεια τά φυσεκλίκια του άντάρτη, κράτησε κ:αί τό καριοφίλι 

του, πού ξεπερνοuσε τό μπόι του, κ:αί βγηκε φωτογραφία. 
'Η φωτογραφία αuτή εΙ ναι ιiπό τά λίγα εκθέματα πού δί

δουν αuτή τήν άτμόσφαιρα της καθολικης συμμετοχης του 
'Ελληνισμοu στόν άγώνα. 'Ίσως δίδει καί κάτι παραπάνω: 

Πόσο άραγε επέδρασε ό Μακεδονικός 'Αγώνας στή δια-
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μόρφωση του χαρακτήρα καί τής προσωπικότητας αuτου 

του παιδιου καί δλων τών άλλων παιδιών πού εζησαν μέσα 

σ' αuτή τήν ατμόσφαιρα τής έθνικής προσφορaς, τής θυ

σίας καί τής έθνικής εξαρσης; Καί τώρα, ϋστερα aπό 70 
χρόνια, ή μοίρα τό εφερε, Μακεδόνα πρόεδρε τής Δημο

κρατίας, έσείς νά έγκαινιάσετε τό μουσείο-μνήμη του Μα

κεδονικου 'Αγώνα». 

Μετά &πό σύντομη προσφώνηση του ύπουργου 

Βορείου 'Ελλάδος, Β. 'Ιντζέ, τό λόγο ελαβε ό Κ. Κα

ραμανλής: 

«Σεβασμιώτατε, 

ι>Κύριε πρόεδρε, 

ι>Κυρίες καί κύριοι, 

ι>Μέ Ιδιαίτερη συγκίνηση εγκαινιάζω σήμερα τό Μου

σείο τού Μακεδονικού 'Αγώνα. 'Η παρουσία μου εδω έχει 

τήν έννοια τής aποτίσεως τού οφειλομένου aπό τήν Πολι

τεία φόρου τιμής φόρου τιμής στούς επώνυμους καί aνώ

νυμους aγωνιστές τής πανελλήνιας εκείνης προσπάθειας 

πού διέσωσε τόν 'Ελληνισμό τής Μακεδονίας καί άνοιξε 

τό δρόμο γιά τήν aπελευθέρωσή του. 

ι>' Αλλά ή συγκίνησή μου οφείλεται καί στό γεγονός 

ότι ή τελετή αυτή φέρνει στή μνήμη μου τίς μεγάλες εκεί

νες στιγμές, πού έζησα καί ό ίδιος στά παιδικά μου χρόνια. 

Στιγμές γεμάτες aπό συγκλονιστικά αΙσθήματα, πού τά ενέ

πνεε lνας άδολος καί έντονος πατριωτισμός. 'Εάν καί σή

μερα δακρύζω συχνά μπροστά στά εθνικά μας σύμβολα, ή 

ευαισθησία μου αυτή έχει aσφαλως τίς ρίζες της στήν επο

χή εκείνη. 

ι>Πέρασαν aκριβως 30 χρόνια aπό τότε πού τά πρωτα 
aντάρτικα σώματα εντόπιων όπλαρχηγων άρχισαν τήν 

ένοπλη aντίστασή τους στή Δυτική Μακεδονία. Καί 70 
χρόνια aπό τήν aπελευθέρωση, χρόνος δηλαδή aπαρά

δεκτα μακρύς γιά νά στηθεί τό Μουσείο τού 'Αγώνα. 

ι>Τό Μουσείο αυτό θά πρέπει νά διαφυλάξει στήν εθνι

κή μνήμη τή μεγαλειώδη προσπάθεια ένός λαού πού, ύπο

δουλωμένος aκόμα στήν 'Οθωμανική Αυτοκρατορία, ξε

σηκώθηκε γιά νά διασφαλίσει τήν εθνική του ταυτότητα 

καί νά προετοιμάσει ταυτόχρονα τήν aπαλλαγή του aπό 

τόν τουρκικό ζυγό. Γι, αυτό καί ό aγώνας αυτός εντάσσε

ται στή γενικότερη προσπάθεια τού 'Ελληνισμού γιά τήν 

aπελευθέρωσή του πού είχε aρχίσει τό 1821. Καί συνεχί
σθηκε μετά τήν δημιουργία τού μικρού έλληνικού Κρά

τους, τό 1830, μέ διάφορες μορφές πάλης, στά άλλα ύπό
δουλα διαμερίσματα τού έλληνικού χώρου: στήν Κρήτη, 

μέ αίματηρές επαναστάσεις, στά 'Επτάνησα, μέ γενικές 

λαϊκές κινητοποιήσεις, στή Θεσσαλία καί τήν VΗπειρο μέ 

συνεχείς εξεγέρσεις καί, τέλος, στή Μακεδονία, μέ τόν 

πολύπλευρο καί αίματηρό aνταρτοπόλεμο. "Ολες όμως οί 

προσπάθειες αυτές εναν είχαν κοινό στόχο: τήν aπελευθέ

ρωση καί ένοποίηση τού 'Ελληνισμού σ' lνα ένιαίο εθνι

κό Κράτος. 

ι>Τά συντριπτικά γεγονότα πού aκολούθησαν τόν Μα

κεδονικό 'Αγώνα - δηλαδή οί Βαλκανικοί πόλεμοι, ό 

πρωτος Παγκόσμιος Πόλεμος, ή Μικρασιατική 'Εκστρα

τεία καί ό δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, μέ τήν Κατοχή 

καί τίς μετέπειτα περιπέτειες - είχαν ώς aποτέλεσμα νά 

"ξεχασθεί" ό 'Αγώνας εκείνος καί νά μήν τιμηθεί όταν καί 

όπως τού έπρεπε. 

ι> "Οσοι όμως έζησαν τά γεγονότα εκείνα - καί ύπάρ

χουν aκόμα πολλοί στή ζωή πού έχουν άμεσες η έμμεσες 

μνήμες aπό τό οΙκογενειακό τους περιβάλλον - θυμούν

ται. Θυμούνται τήν πανελλήνια συμπαράσταση όλων των 

'Ελλήνων πού ήρθαν νά αγωνισθούν πλάι-πλάι μέ τούς 

Μακεδόνες γιά τά ίδια Ιδανικά. Θυμούνται τήν καθολιιcή 

συμμετοχή τού ντόπιου πληθυσμού τής Μακεδονίας, όταν 

άνδρες, γυναίκες καί παιδιά, στίς πόλεις καί στά χωριά, 

άλλοι μέ τό όπλο στό χέρι καί άλλοι μέ τά μέσα τού aνορθό

δοξου πολέμου, κατάφεραν νά αναχαιτίσουν τόν κίνδυνο 

πού τούς aπειλούσε. Οί 'Έλληνες τής Μακεδονίας -
έχοντας στό πλάι τους τούς εθελοντές aπό τήν ελεύθερη 

'Ελλάδα, μέ πρωτο τόν Παύλο Μελfi - έγραψαν μιά aπό 

τίς λαμπρότερες σελίδες τής νεώτερης ίστορίας μας. 

ι>Σήμερα έχουμε aπομακρυνθεί σημαντικά άπό τήν 

εποχή εκείνη. Μέσα στό κλίμα των καλων σχέσεων πού 

καλλιεργούμε μέ τούς γείτονές μας ή ίδρυση τού Μουσείου 

αυτού σκοπό aποκλειστικό έχει νά τιμήσει τούς άγωνιστές 

καί νά διατηρήσει τήν ίστορική μνήμη. 

ι>Γι' αυτό καί είναι άξιος συγχαρητηρίων ό Σύλλογός 

σας, πού πήρε τήν πρωτοβουλία καί μόχθησε γιά νά στηθεί 

τό Μουσείο αυτό. 

ι>Εύχομαι, ή προσπάθειά του νά συνεχισθεί. Τό Μου

σείο νά εμπλουτισθεί καί νά επεκταθεί. Καί νά aποτελέσει 

"Σχολείο" γιά τίς νέες γενιές, πού πολλές φορές aναζη

τούν συγκινήσεις σέ επιδόσεις ουτοπικές η καί βλαβερές. 

Καί, τέλος, νά γίνει κέντρο έρευνας γιά τήν επιστημονική 

μελέτη τού Άγώναι>. 

Στή συνέχεια, ό πρόεδρος τής 'Ενώσεως Συντα

κτ&ν, Χρ. Λαμπρινός, ξενάγησε τόν πρόεδρο τής 
Δημοκρατίας στούς χώρους του Μουσείου καί στήν 

κρύπτη ύπό τό Μητροπολιτικό Ναό, έν& ό Μητρο

πολίτης Θεσσαλονίκης του έπέδωσε είδικό μετάλλιο 

γιά τήν προσφορά του στήν πόλη κατά τούς σει

σμούς του 1978. 
[Μέ τήν εύκαιρία τ&ν έγκαινίων του Μουσείου, ή 

«Μακεδονία» (28.10) αναδημοσίευσε έπιστολή πού 
είχε δημοσιεύσει, στίς 25.11.1955, στόν ήμερήσιο 
τύπο ό στρατηγός Κ. Νταής-Τσιάρας, σχετικά μέ τή 

συμβολή τής οίκογένειας Καραμανλή στό Μακεδο

νικό 'Αγώνα. Στήν έπιστολή, μεταξύ aλλων, άναφέ

ρονται τά έξής: 

«'Επιθυμώ νά σας διαφωτίσω σχετικώς περί τής οι

κογενείας του σημερινου προέδρου τής Κυβερνήσεως καί 

τής αγωγής, ής παρά τών γονέων του ούτος ετυχε, διότι 

περισσότερον παντός άλλου εΙμαι εις θέσιν νά yνωρίζω 
περί τής δράσεως τών κατοίκων Κιουπκόι καί τής οικογε

νείας Γ. Καραμανλή, ijν καλώς έγνώριζα. Διότι, διατελέ

σας κατά τόν Μακεδονικό 'Αγώνα 1903-1908 aρχηγός του 
ό.νταρτικου σώματος 'Ανατολικής Μακεδονίας ύπό τό 

όνομα Καπετάν Τσιάρας, συνεργάσθην στενώς μετά τών 

κατοίκων του Κιούπκοϊ καί ιδιαιτέρως μετά του αειμνή

στου Γεωργίου Καραμανλή. 

»'Ο Γ. Καραμανλής,· δημοδιδάσκαλος καί καπνέμπορος 
μετέπειτα, ύπήρξεν ε{ς έκ τών έξόχων 'Ελλήνων πατριω

τών τής περιφερείας του. VΕχων πληροφορίας περί τής έν-
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τιμότητος, του κύρους, της μορφώσεως, τών πατριωτικών 

αuτου φρονημάτων καί της πίστεώς του πρός τόν άπελευ

θερωτικόν άγώνα, άπετάθην εiς αuτόν καί επρότεινα νά 

άναλάβει τήν προεδρία της επιτροπης aπελευθερώσεως 

της περιφερείας του. 'Ο Γεώργιος Καραμανλης, μολονότι 

ήτο εiς θέ'σιν νά γνωρίζει τούς σοβαρούς κινδύνους, οϋς 

διέτρεχε αuτός καί ή οικογένειά του, άνέλαβε άδιστάκτως 

τήν προεδρίαν της επιτροπης ταύτης, ijν καί διηύθυνε μετά 

εξαιρετικης επιτυχίας, καταστάς ή ψυχή της δλης κινήσε

ώς μας εiς τήν περιφέρειάν του. Λόγω της γενναίας καί 

άπροκαλύπτου δράσεως αuτου, καταστάς ϋποπτος εiς τούς 

Τούρκους, κατ' επανάληψιν συνελήφθη ύπό τούτων, εφυ

λακίσθη καί εβασανίσθη άγρίως, πλήν δμως, παρά ταυτα, 

παρέμεινεν ακλόνητος εiς τόν aγώνα μας . 

»Χαρακτηριστικώς ενθυμουμαι δτι, δταν κατά μίαν πα

ραταθείσαν φυλάκισίν του, καθ' ijν είχον πληροφορίας δτι 

επρόκειτο νά aσκηθεί ψυχολ~γική βία εiς τήν aνταξίαν 
σύζυγον αuτου Φωτεινήν, διά τήν διάσωσιν του συζύγου 

της, φοβούμενος κάμψιν του Ί']θικου αuτης καί τυχόν aπο

καλύψεις εiς βάρος του ίερου μας aγώνος, εσπευσα νά επι

σκεφθώ αuτήν εiς τήν οiκίαν της , μέ σκοπόν νά τήν εγκαρ

διώσω - καί προσφέρω εiς αuτήν χρήματα καί ενίσχυσιν 

εάν είχε aνάγκην. Ή συνάντησίς μου εκείνη μετά της μη

τρός του σημερινου πρωθυπουργου παρέμεινε καί θά πα

ραμείνει μία aπό τάς πλέον συγκινητικάς στιγμάς της ζωης 

μου» .] 

Τό βράδυ τής ίδιας ήμέρας, ό πρόεδρος τής Δη

μοκρατίας, σέ έπίσημο γεuμα πρός τιμή του, στή Λέ

σχη 'Αξιωματικ&ν Φρουρiiς Θεσσαλονίκης, έκφώ

νησε τήν ακόλουθη όμιλία: 

«Στρατηγέ, 

»Χαίρομαι εlλιιφινά γιατί μοίJ δίδεται aπόψε ή εύκαι

ρία νά γιορτάσω μαζί σας τή μεγάλη αύτή ήμέρα καί νά 

επικοινωνήσω μέ τούς εκπροσώπους τών 'Ενόπλων μας 

Δυνάμεων, γιά τίς όποίες έχω πραγματική στοργή καί θαυ

μασμό aνυπόκριτο. 

»Κυρίες καί κύριοι, 

ιι Ή διπλή iπέτειος πού γιορτάζουμε σήμερα εlναι πη
γή ύπερηφάνειας γιά τό έθνος μας. 'Αλλά εlναι iπίσης καί 

πηγή μεγάλων διδαγμάτων τόσο γιά μiiς, δσο καί γιά τούς 

ξένους, iχθρούς καί φίλους. 
ιι Ή aπελευθέρωση τής Θεσσαλονίκης, πρίν άπό 70 

χρόνια, aπετέλεσε μεγάλο σταθμό στή μακραίωνα έλληνι

κή ίστορία. Οί θρίαμβοι τοίJ 1912 μέ 1913 μiiς έδωσαν τό 
μέτρο τού δυναμισμοίJ τοίJ έθνους καί μiiς iνέπνευσαν &μ

πιστοσύνη γιά τό μέλλον τού λαοίJ μας. 

ιι Ή μικρή 'Ελλάς τής Μελούνας κατόρθωσε νά aπε

λευθερώσει τόν ύπόδουλο 'Ελληνισμό τής Μακεδονίας 

καί τής 'Ηπείρου καί vά διπλασιάσει τόν έλληνικό χώρο. 

Καί τό κατόρθωσε, γιατί τό έθνος όλόκληρο iνεπνέετο άπό 

έξαρση πατριωτική, πού θύμιζε τίς μεγάλες στιγμές τής 

ίστορίας του. Ήταν άρρηκτα ένωμένο κάτω άπό ήγεσία 

άξια καί όμονοοίJσα. Καί πίστευε μέ πάθος στήν ίερότητα 
τής ύποθέσεως, γιά τήν όποία άγωνιζόταν. 

ιιΜέ τήν ίδια 'έξαρση καί όμοψυχία aντιμετώπισε ή 

'Ελλάς καί τή φασιστική πρόκληση τοίJ 1940. Οί δύο έταί
ροι τοίJ 'Άξονα ύποτίμησαν τίς δυνατότητες τής Έλλά-

δας, γιατί έκαναν τούς ύπολογισμούς των μέ aριθμούς καί 

άγνόησαν τόν ψυχικό παράγοντα. Τήν aντιμετώπισαν σάν 

μιάν aσήμαντη λεπτομέρεια στό πλαίσιο τοίJ σχεδίου τους 

γιά τήν κατάκτηση τής Εύρώπης. Καί πλήρωσαν καί ο{ δύο 

άκριβά τό σφάλμα τους. 

ιι 'Ο πρώτος εlδε τίς δυνάμεις του νά συντρίβονται καί 

νά καταδιώκονται, δταν, τό πρωινό τής 28ης 'Οκτωβρίου, 

επιχείρησε τόν περίπατό του πρός τήν 'Αθήνα. Τού aφαιρέ

θηκε ή λεοντή. Γελοιοποιήθηκε. Καί όδηγήθηκε έκτοτε 

άπό ήττα σέ ήττα ώς τήν όριστική του κατάρρευση. Καί ό 

δεύτερος έχασε πολύτιμο χρόνο στήν προσπάθειά του νά 
σώσει τόν συνεταίρο του καί νά εξασφαλίσει τόν έλεγχο 

τού έλληνικού χώρου. Καθήλωσε στήν 'Ελλάδα σημαντι

κές δυνάμεις, πού τοίJ ήταν aπαραίτητες γιά νά εξαπολύσει 
τήν iπίθεσή του κατά τής Ρωσίας. Τόν πρόλαβε έτσι ό 

φοβερός ρωσικός χειμώνας καί άνέτρεψε τά σχέδιά του. 

ιΠό φθινόπωρο τού 1940 κανένας δέν μποροίJσε νά πι
στέψει δτι ή μικρή 'Ελλάς θά ήταν δυνατό νά σκεφθεί κάν 

νά aντιταχθεί στίς δυνάμεις τοίJ v Αξονα, τή στιγμή μάλι

στα πού ο{ τελευταίες αύτές εlχαν σαρώσει τήν Εύρώπη. 

Ή lταμή δμως φασιστική πρόκληση iξήγειρε δχι άπλώς 
τόν πατριωτισμό άλλά τό αίσθημα τής τιμής τού έθνους. 

Συσπείρωσε καί έθεσε σέ συναγερμό τίς δυνάμεις του. Καί 

μεταμόρφωσε τούς άπλούς aνθρώπους τής καθημερινής 

ζωής σέ fίρωες. 

ιι Ή 'Ελλάς aπέδειξε τότε δτι δέν εlναι εύκολος aντί
παλος δ ταν aπειλείται. Καί αύτό θά πρέπει νά τό έχει ύπό

ψη του όποιοσδήποτε σκεφθεί νά aπειλήσει τόν iθνικό μας 

χώρο. Καί εlδικώτερα σήμερα πού ή χώρα μας βρίσκεται 

σέ πολύ ύψηλότερο επίπεδο αναπτύξεως καί οί VΕνοπλες 

Δυνάμεις της είναι άρτια εξοπλισμένες, άριστα εκπαιδευ
μένες καί ίκανές νά προστατεύσουν τήν τιμή καί τήν 

άκεραιότητα τής χώρας. Καί δέν μπορώ παρά νά iκφράσω 

τήν Ικανοποίησή μου, στρατηγέ, γιατί τίς άλήθειες αύτές 

τίς επιβεβαιώσατε καί εσείς πρό ολίγου. 

ιιΟί θρίαμβοι τοίJ 1912 καί τοίJ 1940 aπέδειξαν δτι οί 
'Έλληνες μποροίJν νά κάνουν θαύματα, δταν όμονοούν καί 

πιστεύουν στό δίκαιο τοίJ άγώνα τους. Πς άλήθειες αύτές 

οφείλουμε νά τίς διατηροίJμε ζωντανές στή μνήμη μας, γιά 

νά μήν περιπέσουμε καί πάλι στά σφάλματα καί τίς συμφο

ρές πού διαδέχθηκαν τήν πείρα, μέ τήν όποία μiiς &πλούτι

σαν συμφορές καί θρίαμβοι, σάν γνώμονα σέ δλες μας τίς 

πράξεις. Καί, Ιδιαίτερα, σήμερα πού ή διεθνής κατάσταση 
εlναι σκοτεινή καί μiiς ύποχρεώνει νά διατηροίJμε άτρωτο 

τόν iθνικό μας θώρακα. Miiς ύποχρεώνει δηλαδή νά ενισχύ

σουμε συνεχώς τίς VΕνοπλες Δυνάμεις μας, παράλληλα μέ 

τά διπλωματικά μας ερείσματα. Γιατί ή aπομόνωση στή 

ζούγκλα τής σημερινής ζωής aποτελεί πειρασμό γιά κάθε 

επιδρομέα. Καί καθιστii εύκολη λεία &κείνους πού δέν 

έχουν κατοχυρωμένη τή θέση τους διεθνώς. 

ιι 'Αλλά πρό παντός μiiς ύποχρεώνει νά σφυρηλατοίJμε 

τήν iθνική μας ένότητα. Γιατί, χωρίς αύτή, άκόμα καί οί 

θρίαμβοι μεταβάλλονται σέ συμφορές, δπως aπέδειξε τό 

1915, τό 1922 καί, τέλος, τό 1944. Καί ή σφυρηλάτηση 
αύτής τής ένότητος εlναι κυρίως έργο τής ήγεσίας τοίJ τό

που, ή όποία δέν πρέπει νά λησμονεί δ τι τόσο οί θρίαμβοι, 

δσο καί οί συμφορές, στίς όποίες αναφέρθηκα, οφείλονται 

σέ αίτια πού έχουν άμεση σχέση μέ τήν πολιτική συμπερι

φορά μας. Καί πρέπει δλοι νά καταλάβουμε δτι ή iθνική 
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όμοψυχία δέν εύδοκιμεί σέ κλίμ/ατα φορτισμένα μέ πάθη 

πού προκαλουν οί lfντονοι κομματικοί aνταγωνισμοί. Καί 

πρέπει έπίσης νά καταλάβουμε δτι τά προβλήματα, έσωτε

ρικά καί έξωτερικά, πού aντιμετωπίζει σήμερα ή χώρα μας, 

&παιτουν fίπιο πολιτικό κλίμα, fίμερα πολιτικά fίθη καί 

πρό παντός πνευμα &τομικijς, κοινωνικfίς καί έθνικfίς αλ

ληλεγγύης. Τά πάθη καί οί διχασμοί δέν ιδφελουν κανένα. 

'Αντίθετα. Mtiς βλάπτουν δλους καί περισσότερο aπό 

δλους έκείνους πού τά προκαλουν. 

»Πιστεύω δτι δλοι κατανοουμε τίς &λήθειες αύτές. 'Ότι 

δλοι θέλουμε τό καλό αύτου του τόπου. Καί δτι, συνεπώς, 

θά κάνουμε πράξη στήν πολιτική μας ζωή τίς παραπάνω 

&λήθειες, γιά νά aποτρέψουμε τούς κινδύνους πού μtiς 

&πειλουν καί νά θεμελιώσουμε /Jνα aσφαλέστερο καί καλ

λίτερο μέλλον. 

»Καί μέ τήν εύχή αύτή, πίνω γιά τήν προκοπή του 

lfθνους, γιά τήν τιμή καί τήν δόξα τών 'Ενόπλων μας Δυνά

μεων καί γιά τήν ύγεία καί τήν εύτυχία δλων τών παριστα

μένων». 

Στίς 28 'Οκτωβρίου, ό πρόεδρος τής Δημοκρατί
ας, κατέθεσε στέφανο στό ·Ηρώο τοϋ Γ' Σώματος 

Στρατοϋ καί παρακολούθησε μεγάλη στρατιωτική 

παρέλαση, μετά τήν όποία εκαμε τήν άκόλουθη δή

λωση: 

«Ή παρέλαση ύπfίρξέ έξαίρετη. Κι έπιβεβαίωσε τό 
ύψηλό έπίπεδο, στό όποίο εύρίσκονται οί ΝΕνοπλες Δυνά

μεις τijς χώρας. Κι αύτό lfχει γίνει, fίδη, κοινή συνείδηση. 

'Εκείνο, δμως, πού χρειάζεται νά γίνει έπίσης κοινή συ

νείδηση είναι τό γεγονός δτι, γιά νά έκπληρώσουν οί 

'Ένοπλες Δυνάμεις μας τήν aποστολή τους, χρειάζονται 

τήν κατάλληλη έθνική ύποδομή. Χρειάζονται δηλαδή πο

λιτική όμαλότητα, ύγιti οΙκονομία καί γαλήνη κοινωνική». 

Τήν έπομένη, πρίν άναχωρήσει γιά τήν 'Αθήνα, 

ό Κ. Καραμανλής ένημερώθηκε γιά τήν πορεία των 

aρχαιολογικών έρευν&ν στή Μακεδονία καί τή Θρά

κη, καθώς καί τοϋ είδικοϋ προγράμματος γιά τό 

'Άγιον VΟρος. Στή σύσκεψη μέρος ελαβε καί ό Β. 

' Ιντζές, έν& άπό τό ύπουργεϊ:ο Βορείου ·Ελλάδος έκ

δόθηκε ή άκόλουθη άνακοίνωση: 

«Κατά τή διάρκεια τής συσκέψεως ό κ. πρόεδρος τής 

Δημοκρατίας ζήτησε ιiπό τούς ύπεύθυνους aρχαιολόγους 

λεπτομερείς πληροφορίες γιά τίς ανασκαφικές εργασίες 

καί ερευνες, στίς όποίες, ώς γνωστόν, aποδίδει iδιαίτερη 

σημασία. 

»Στόν κ. Καραμανλή ιiναφέρθηκε δτι ή εφαρμογή του 

προγράμματος γίνεται κανονικά καί δτι συνεχώς ερχονται 

στό φώς νέα σημαντικά εύρήματα, τόσον ιiπό aρχαιολογι

κής, δσο καί ιiπό εθνικής πλευράς. 

»"Ο πως είναι γνωστό, τά προγράμματα αlιτά εκπονήθη

καν πρό τριετίας μέ πρωτοβουλία του κ. προέδρου τής Δη

μοκρατίας, καί ϋστερα ιiπό τό επίμονο ενδιαφέρον του, 

χρηματοδοτήθηκαν συνολικά μέ ποσό μεγαλύτερο τών 150 
έκατ. δραχμών, μέ φορέα τήν 'Αρχαιολογική 'Εταιρεία. 

Στήν ίδια 'Εταιρεία εχει ιiνατεθεi, ώς γνωστόν, επίσης μέ 

πρωτοβουλία του κ. Καραμανλή, τό πρόγραμμα διασώσεως 

καί προστασίας τών μνημείων τής 'Ακροπόλεως, τό όποιο 

εχρηματοδοτήθη μέ άλλα 150 έκατ. δρχ. Τό χαρακτηριστι
κό τών προγραμμάτων αlιτών είναι δτι γιά τήν εκτέλεσή 

τους όρίστηκαν εiδικοί φορείς καί γιά τήν ενίσχυσή τους 

χρηματοδοτήθηκαν μέ άφθονα οiκονομικά καί τεχνικά μέ

σα, ετσι ωστε οί ερευνες νά γίνονται μέ μεθοδικότητα καί 

ταχύ ρυθμό. Τό γεγονός αlιτό aποκτά iδιαίτερη σημασία 

γιά τήν 'Ελλάδα, μέ τήν πλούσια πνευματική της κληρο

νομιά, κυρίως δέ σήμερα, πού ή πολιτιστική ταυτότητα 

των λαών aσκεί στόν κόσμο συνεχώς αυξανόμενη επίδρα

ση στήν κίνηση τών iδεών. 

»Εiδικώτερα γιά τόν βορειοελληνικό χώρο, οί συστη

ματικές ερευνες στήν Θράκη θά διαφωτίσουν τήν προϊστο

ρία τής περιοχής καί θά συμβάλλουν στήν διερεύνηση τών 

προβλημάτων προελεύσεως καί εγκαταστάσεως των θρα

κικών φύλων στήν ' Ελλάδα. Τά δέ πρόσφατα aρχαιολογι

κά εύρήματα στήν Μακεδονία ιiποτελοuν ιiδιάψευστους 

μάρτυρες τής συνέχειας του aρχαίου καί του νεωτέρου πο

λιτισμου καί aποδεικνύουν τήν πολιτιστική ταυτότητα τής 

Βόρειας μέ τήν νότια 'Ελλάδα. Παράλληλα δέ aποδεικνύ

ουν τή σημασία καί τό ρόλο πού επαιξε αlιτή στή διαμόρ
φωση του έλληνικου πόλιτισμου μετά τόν 4ο αiώνα π.Χ. 

καί τήν επίδρασή του τόσο στούς γειτονικούς λαούς, δσο 

καί στήν ' Ανατολή μέ τίς εκστρατείες τοu Μ. 'Αλεξάν

δρου. 'Εξάλλου, καί ή εκθεση του Μ. 'Αλεξάνδρου πού 

διοργανώθηκε aρχικά στό Μουσείο Θεσσαλονίκης καί 

στήν συνέχεια, ιiπό τό 1980, περιοδεύει μέ τεράστια επιτυ
χία στίς 'Ηνωμένες Πολιτεiες, ιiποτελεί καί αlιτή μέρος 

του προγράμματος γιά τήν προβολή του ίστορικου παρελ

θόντος πού χάραξε ό κ. πρόεδρος τής Δημοκρατίας ιiπό 

τήν εποχή τής πρωθυπουργίας του. 

»τέλος, σέ συνεργασία μέ τόν ύπουργό Βορείου· Ελλά

δος, κ. Β. 'Ιντζέ καί άρμόδιους παράγοντες εξετάστηκε ή 
πορεία του προγράμματος του' Αγίου 'Όρους, γιά τήν διά

σωση του όποίου ίδρύθηκε, ώς γνωστόν, τό καλοκαίρι του 

1981 καί μέ πρωτοβουλία του κ. Καραμανλή εiδικός aπο

κεντρωμένος φορέας, γιά τήν διαφύλαξη καί συντήρηση 

τής άγιορείτικης κληρονομιάς». 

I ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1982 

·Ο Κ. Καραμανλής ένημερώνεται άπό τό γενικό 

γραμματέα τής 'Αρχαιολογικής ·Εταιρείας, καθη

γητή Γ. Μυλωνa, γιά τήν πορεία των προγραμμάτων 

τής 'Ακροπόλεως, τής Μακεδονίας καί τής Θράκης. 

1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1982 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας έξετάζει μέ τόν 

πρωθυπουργό θέματα έσωτερικής καί έξωτερικής 

πολιτικής, μεταξύ τ&ν όποίων καί τά ζητήματα των 

σχέσεων μέ τήν ΕΟΚ, τ&ν διαπραγματεύσεων γιά τίς 

βάσεις - τό νέο στάδιο των όποίων aρχιζε τήν ϊδια 

ή μέρα στό ύπουργεϊ:ο 'Εξωτερικών - καθώς καί τίς 

σχέσεις ΠΑΣΟΚ - ΚΚΕ, πού είχαν είσέλθει τελευ
ταία σέ φάση οξύτητας, ένόψει καί τής άναγγελίας 
τής οίκονομικής καί είσοδηματικής πολιτικής τής 

Κυβερνήσεως: 
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«'Εδέχθην σήμερα τόν πρωθυπουργό κ. Παπαν

δρέου, ό όποίος μέ ένημέρωσε γιά τή γενική κατά

σταση τής χώρας. 'Επανέλαβε περίπου αvτά τά 

όποία μοίJ είπε κατά τήν τελευταία μας συνάντηση. 

Εiδικώτερα μέ ένημέρωσε γιά τίς διαπραγματεύσεις 

πού διεξάγονται γιά τό θέμα των βάσεων. ΜοίJ είπε 

δτι, σέ γενικές γραμμές, διά των έλληνικων προτά

σεων επιδιώκεται ό μεγαλύτερος δυνατός έλεγχος 

άπό έλληνικής πλευράς τής λειτουργίας των βάσεων, 

δτι ζητείται ή διαγραφή των χρεων τής Έλλάδος 

πρός τήν 'Αμερική καί προτείνεται έπίσης ενα είδος 

άμοιβαίας έγγυήσεως γιά τήν άσφάλεια των δύο χω

ρων. ΤοίJ είπα δτι θεωρω ύπερβολικές τίς προτάσεις 

κdί άμφιβάλλω έάν, άπό άμερικανικής πλευρiiς, 

μποροίJν νά γίνουν άποδεκτές. 

»Γιά τήν ΕΟΚ, μοίJ είπε δτι έκτιμii τώρα άνεπιφύ

λακτα δχι μόνο τά οiκονομικά ωφελήματα πού έχου

με, άλλά καί τή μεγάλη πολιτική σημασία πού έχει ή 

iσότιμη συμμετοχή μας στήν οiκογένεια των εvρω

παϊκων χωρων. ΤοίJ συνέστησα νά τερματίσει δσο 

μπορεί ταχύτερα τίς διαπραγματεύσεις μέ τήν Κοινό

τητα, διότι ή έκκρεμότης μiiς βλάπτει πολλαπλως. 

»Στή συνέχεια, είπα στόν κύριο πρωθυπουργό δτι 

θά πρέπει νά ξεκαθαρίσουμε τό θέμα τής μεταξύ μας 

συνεργασίας καί δτι, γιά νά ύπάρχει συνεργασία, θά 

πρέπει νά θέταμε τά προβλήματα, νά λέει φανερά ό 

καθένας τίς σκέψεις του έπ' αvτων καί νά καταλήγα

με, έάν μποροίJμε, σέ κοινές άποφάσεις. Διότι αvτό 

πού γίνεται τώρα, τό νά διατυπώνω δηλαδή έγώ τίς 

παρατηρήσεις μου γιά όρισμένα προβλήματα, νά 

συμφωνεί μαζί μου, καί στήν πράξη πολλές φορές νά 

γίνονται τά άντίθετα, δέν λέγεται συνεργασία. Συνε

φώνησε μαζί μου καί μοίJ ύπεσχέθη δτι στό μέλλον 

θά δώσει στή συνεργασία μας τή μορφή αvτή. 

»Καί γιά νά μέ πείσει προφανως μοίJ άπεκάλυψε: 

»Πρωτον δτι oi δημοτικές έκλογές άπέδειξαν δτι 
τό κόμμα του ύπέστη κάποια φθορά. 'Επ' αvτοίJ πα

ρετήρησα δτι ή φθορά του οφείλεται στόν έντονο 

κομματισμό πού χαρακτηρίζει τήν πολιτική τής Κυ

βερνήσεώς του καί γιά τόν όποίο κατ' έπανάληψη 

στό παρελθόν τοίJ όμίλησα. 

»Δεύτερον, μοίJ είπε δτι έπεδίωξε τήν κατάργηση 

τοίJ σταυροί] προτιμήσεως, γιά νά πειθαρχήσει τό 

κόμμα του καί δταν τοίJ είπα δτι νομίζω δτι τό μέτρο 

αvτό μπορεί νά βλάψει άντί νά ωφελήσει τήν πολιτι

κή μας ζωή, μοίJ άπάντησε δτι μποροίJμε νά τό επα

νεξετάσουμε δταν θά τεθεί τό θέμα τοίJ έκλογικοίJ 

νόμου· γιά τόν όποίο μέ έβεβαίωσε καί πάλι δτι δέν 

θά είναι, όπωσδήποτε, ή άπλή άναλογική καί δτι, 

δταν θά έπιστεί ό χρόνος γι ' αvτό τό θέμα, θά τό 
συζητήσει μαζί μου. ΤοίJ είπα δτι δέν πρέπει νά σπεύ

σει καί τοίJ έξήγησα γιατί. Συνεφώνησε. 

»Τρίτον, έξέφρασε τίς άνησυχίες του γιά τήν πο

λεμική τοίJ Κομμουνιστικοί] κόμματος, ή όποία 

άσφαλως θά ένταθεί μέ τήν ένθάρρυνση άπεργιων εiς 

τό μέλλον. Καί δταν τοίJ είπα δτι σέ αuτό διευκολύ

νεται τό Κομμουνιστικό κόμμα άπό τόν έργατικό 

νόμο πού έκανε ή Κυβέρνησή του, όμολόγησε δτι 

ήταν σφάλμα καί τόν άπασχολεί ή σκέψις τής τρο

ποποιήσεώς του, γιά νά περιορίσει τίς δυνατότητες 

τοίJ Κομμουνιστικοί] κόμματος νά κινητοποιεί τά 

συνδικάτα. 'Επωφελήθηκα καί πάλι τής ευκαιρίας 

νά τοίJ πω δτι πρέπει νά ξεκαθαρίσει όριστικά τίς 
θέσεις του άπέναντι τοίJ Κομμουνιστικοί] κόμματος, 

διότι ή σύγχυσις πού έπικρατεί σήμερα βλάπτει καί 

αuτόν καί τόν τόπο. Συνεφώνησε μαζί μου καί μοίJ 

είπε δτι είναι θέμα τό όποίο τόν άπασχολεί. 

>Πέλος, μοίJ είπε δτι είναι άπογοητευμένος άπό 
τούς συνεργάτες του καί δτι έχει όρισμένα προβλή

ματα μέ τήν ύγεία του, γιά τά όποία θά πρέπει, κά

ποια στιγμή, νά ύποβληθεί σέ συστηματικές έξετά

σεις»68. 

Τήν έπομένη, 2 Νοεμβρίου, ό Α. Παπανδρέου, σέ 
συνέντευξή του πρός τήν εφημερίδα <Πά Νέα», θά 
σημειώσει: 

«Τό ενδιαφέρον πού εχει εκδηλωθεί τελευταία γιά τίς 

σχέσεις aνάμεσα στόν πρόεδρο τής Δημοκρατίας καί τήν 

Κυβέρνηση είναι φυσιολογικό. Αότό οφείλεται στό γεγο

νός πώς ό θεσμός τής Προεδρίας είναι aρκετά νέος στή 

χώρα μας, aλλά καί στό δτι ό σημερινός πρόεδρος τής 

Δημοκρατίας - μέ τήν ισχυρή προσωπικότητα καί τήν 

επιβλητική παρουσία καί προσφορά στήν μεταπολεμική 

ζωή της χώρας- προέρχεται aπό διαφορετικό ιδεολογικό 

χωρο aπ' αότόν στόν όποίο aνήκει ή Κυβέρνηση του 

ΠΑΣΟΚ. 

»Θέλω νά επιβεβαιώσω κάτι πού είναι φανερό: 'Ο 

πρόεδρος aσκεί τά καθήκοντά του liψογα καί μέ ύπερκομ

ματικά κριτήρια. 'Όσο γιά τίς σχέσεις τής Κυβερνήσεως 

καί ε μου προσωπικά μέ τόν κ. _ Κωνσταντίνο Καραμανλή 

είναι liριστες. ,, Η συνεργασία μας είναι τακτική, aπόλυτα 
άρμονική καί πάντα ο)φέλιμη γιά τήν προαγωγή των εθνι

κων μας συμφερόντων . 'ο τρόπος liσκησης των καθη

κόντων του aπό τόν πρόεδρο τής Δημοκρατίας συμβάλλει 

aποφασιστικά στήν ενίσχυση καί εδραίωση του δημοκρα

τικου μας πολιτεύματος καί πιστεύω aπόλυτα, πώς αότή ή 

πολύτιμη συμβολή θά συνεχισθεί αδιατάρακτη καί στό 

μέλλον γιά τό καλό του εθνους καί του λαου μας». 

Τό ζήτημα των σχέσεων προέδρου- πρωθυπουρ

γοu θά aπασχολήσει εντονα καί τόν τύπο. 'Ενδει

κτικά, στίς 7 Νοεμβρίου, ή «Καθημερινή» θά ση
μειώσει: 

'Η επίκληση τόν τελευταίο καιρό aπό τόν κ. Α. Πα

πανδρέου των «aρίστων» προσωπικων του σχέσεων μέ τόν 

πρόεδρο τής Δημοκρατίας καί τής «aπόλυτα άρμονικής» 

συνεργασίας του μέ τόν ρυθμιστή του πολιτεύματος, προ

βληματίζει πολλούς παράγοντες τής πολιτικής μας ζωής, 

aλλά καί σημαντική μερίδα τής λαϊκής βάσεως. 'ο προ

βληματισμός αότός aφoρii πρωταρχικά τήν οόσία τής δια-
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βεβαιώσεως κατά πόσον, δηλαδή, ανταποκρίνονται 

στήν πραγματικότητα τά ύποστηριζόμενα από τόν κ. πρω

θυπουργό - καί κατά δεύτερο λόγο τή σκοπιμότητα του 

iσχυρισμοu, ό όποίος μάλιστα προβάλλεται μέ εμφαση καί 

επίμονη συχνότητα. 

. ο πρωθυπουργός, επισημαίνοντας «τήν ισχυρή προσω
πικότητα του κ. Καραμανλή καί τήν επιβλητική παρουσία 

καί προσφορά του στ:ήν μεταπολεμική πολιτική ζωή τής 

χώρας», δίδει ό tδιος τήν πραγματική διάσταση τών σχέ

σεών του μέ τόν ρυθμιστή του πολιτεύματος. Διότι aποδέ

χεται δτι οί σχέσεις αUτές θά μποροuσαν νά διαταραχθοuν 

μόνον στήν περίπτωση πού ή Κυβέρνησή του θά ετεινε 

στήν αμφισβήτηση η στήν ανατροπή της «προσφοράς» του 

κ. Καραμανλή. Καί ή προσφορά αύτή συνίσταται σέ μιά 

συγκεκριμένη πολιτική καί σέ πάγιες θέσεις η επιλογές 

του σημερινοu προέδρου τής Δημοκρατίας, πού διαμόρ

φωσαν τήν διεθνή θέση καί τά εσωτερικά πράγματα τfiς 

χώρας στό μεγαλύτερο μέρος τfiς μεταπολεμικής περιόδου. 

Θά πρέπει νά θεωρείται βέβαιον δτι μεταξύ τών δύο 

παραγόντων του πολιτεύματος εχει διεξαχθεί μιά κρίσιμη 

καί καθοριστική συζήτηση, αμέσως μετά τήν νίκη του 

ΠΑΣΟΚ στίς έκλογές τοu 1981. Δέν ύπάρχει, έπίσης, αμ

φιβολία δτι στήν συζήτηση αύτή θά έθίγησαν δλες οί δια

φορές μεταξύ των δύο πολιτικών ανδρών στά καίρια θέμα

στα τής έξωτερικfiς καί τής έσωτερικfiς πολιτικής. Καί 

τοuτο διότι τυχόν εφαρμογή τών προεκλογικών θέσεων του 

ΠΑΣΟΚ στά περισσότερα έξωτερικά θέματα - κυρίως δέ 

ή aπειλή aποχωρήσεως της 'Ελλάδος aπό τήν ΕΟΚ - θά 
σήμαινε aμεση ρήξη μεταξύ προέδρου καί πρωθυπουργοί). 

'Όλα τά λοιπά ζητήματα, δπως ή συμμετοχή τfiς χώρας 

στό ΝΑΤΟ, τό μέλλον τών ξένων βάσεων, οί προϋποθέσεις 

διαλόγου μέ τήν Τουρκία, ή πολιτική στό Κυπριακό, ή 

πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική κ.λ.π., επιδέχονται αμ

φιλεγόμενους χειρισμούς καί δισυπόστατες διακηρύξεις 

μεταξύ εφικτοu καί επιθυμητοu. Μιά τακτική, στήν όποία 

ή Κυβέρνηση εχει έπιδοθεί, χωρίς νά εχει διαφοροποιηθεί 

aπό ούσιαστικfiς πλευράς εναντι τfiς πολιτικής των προ

κατόχων της. 

' Ως aντίστοιχα εσωτερικά θέματα, στά όποία ήταν δυ

νατόν νά εκδηλωθεί aμεση διάσταση μεταξύ ρυθμιστου του 

πολιτεύματος καί Κυβερνήσεως, μποροuν νά &ναφερθοuν 

μιά τυχόν κομματική παρέμβαση στίς 'Ένοπλες Δυνάμεις 

η τήν Δικαιοσύνη καί, κυρίως ή αμφισβήτηση παγίων θε

σμών του πολιτεύματος, τήν όποία ήταν ενδεχόμενο νά επι

χειρήσει ή Κυβέρνηση, είτε παραβιάζοντας τό Σύνταγμα 

εϊτε θέτοντας σέ λειτουργία τήν διαδικασία αναθεωρήσε

ως του καστατατικου χάρτη, δπως είχε προεκλογικά εξαγ

γείλει τό ΠΑΣΟΚ. 

Κατά τήν 12μηνη ενάσκηση τfiς έξουσίας, ή Κυβέρνη

ση δέν εδειξε ανάλογες προθέσεις η τουλάχιστον δέν επέ

μεινε στήν ύλοποίησή τους, όσάκις είχε δεδομένη τήν αν

τίθεση του προέδρου τής Δημοκρατίας. Μάλιστα, πρόσφα

τα, ό κ. Παπανδρέου αναθεώρησε τήν έξαγγελία του περί 

τροποποιήσεως του Συντάγματος, δηλώνοντας &φ ' ένός 

δτι ή προβλεπόμενη διαδικασία είναι μακροχρόνια κάί 

αφ' έτέρου δτι ό iσχύων καταστατικός χάρτης δέν αποτε

λεί εμπόδιο στήν εφαρμογή του σοσιαλιστικοί) προγράμ-

ματος τfiς Κυβερνήσεως. · 

'Η προσαρμογή του ΠΑΣΟΚ σέ «ρεαλιστικότερες» θέ

σεις στά ζωτικά θέματα τfiς «Εσωτερικής καί τfiς εξωτερι

κής πολιτικής, ασφαλώς aπέτρεψε μέχρι σήμερα μιά ρήξη 

μεταξύ προέδρου καί πρωθυπουργοί). 'Υπάρχει, δμως, 

πληθώρα aλλων επιμέρους καί δευτερευόντων θεμάτων 

στόν τομέα τfiς αποκλειστικής εύθύνης τfiς κυβερνητικής 

πολιτικής, δπου ενδεχομένως επισημαίνεται ασυμφωνία, 

χωρίς δμως νά εξελίσσεται σέ διάσταση. 

3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1982 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας δέχεται σέ συνερ

γασία, στό Προεδρικό Μέγαρο, τούς ύπουργούς 

'Εξωτερικών, Ι. Χαραλαμπόποuλο καί Πολιτισμου, 
Μ. Μερκούρη. 

'Αντικείμενο τής συνεργασίας ήταν θέματα του 

aποδήμου έλληνισμου, μέ μεγάλα τμήματα του όποί

ου ε{χε επικοινωνήσει ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας 

κατά τίς πρόσφατες επισκέψεις του στήν Αυστραλία 

καί τόν Καναδfi. 

Σέ ανακοίνωση τής Προεδρίας τής Δημοκρατίας 

αναφέρεται δτι ό Κ. Καραμανλής τόνισε τή μεγάλη 

σημασία πού εχει γιά όλόκληρο τό εθνος ή όμογέ

νεια καί ύπογράμμισε τήν ανάγκη νά διατηρηθουν 

καί νά ενισχυθουν οί πολλαπλοί δεσμοί πού τή 

συνδέουν μέ τήν πατρίδα. 

4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1982 

'Ανακοινώνεται στόν τύπο δτι ό aρχηγός τής ΝΔ 

πρόκειται νά ύποβληθεί σέ επείγουσα εγχείριση 

καρδιfiς στό Λονδίνο. Κατά τό διάστημα τής aπου

σίας του θά τόν αναπληρώσει ό κοινοβουλευτικός 

εκπρόσωπος του κόμματος, Κ. Παπακωνσταντίνου. 

'Εκπρόσωπος τής Προεδρίας τής Δημοκρατίας 

δήλωσε δτι ό Ε. 'Αβέρωφ επικοινώνησε τηλεφωνι

κώς μέ τόν πρόεδρο τής Δημοκρατίας καί τόν ενημέ

ρωσε γιά τήν κατάστασή του. 'Ο Κ. Καραμανλής του 

εuχήθηκε πλήρη αποκατάσταση τής ύγείας του. 

Τό θέμα τής aσθενείας του Ε . 'Αβέρωφ ελαβε 

ιδιαίτερες διαστάσεις aπό μερίδα του τύπου καί συν

δέθηκε μέ ενδεχόμενη διαδοχή του στήν ήγεσία του 

κόμματος. Στή φημολογία, πού aποδοκιμάστηκε 

aπό τούς κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους τής ΝΔ, 

Κ. Μητσοτάκη καί Κ. Στεφανόπουλο, αναμείχθηκε 

καί τό όνομα του προέδρου τής Δημοκρατίας, ό 

όποίος, σύμφωνα μέ δημοσιεύματα, δέχτηκε τούς Κ. 

Παπακωνσταντίνου, Κ. Στεφανόπουλο, Κ. Μητσοτά

κη καί Ι. Μπουτο, «στούς όποίους εκανε συστάσεις 

νά μήν τεθεί ζήτημα ήγεσίας στή ΝΔ καί νά aποφευ

χθεί κάθε εκδήλωση πού θά μπορουσε νά όδηγήσει 

στή διάσπασή της». 

5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1982 

' Η Κυβέρνηση ματαιώνει νατοfκή <'iσκηση στό 
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βορειοελλαδικό χώρο, μετά τήν άρνηση τής Συμμα

χίας νά συμπεριλάβει τή Λήμνο στό σχεδιασμό τής 

aσκήσεως. 'Ακόμη, δ κυβερνητικός έκπρόσωπος 

δηλώνει δτι ή στάση του ΝΑΤΟ θά μπορουσε νά 

δδηγήσει στή δημιουργία προηγούμενου, πού θά aπέ

βαινε σέ βάρος τ&ν συμφερόντων τής χώρας. 'Από 

τήν πλευρά της, ή aξιωματική αντιπολίτευση έπι

κρίνει τήν Κυβέρνηση όχι γιά τή ματαίωση, καθ' 

εαυτή, τής ασκήσεως, &λλά γιά τό σύνολο του χειρι

σμου του θέματος: παρατηρεί, είδικότερα, δτι ή μα

ταίωση τής aσκήσεως τήν τελευταία στιγμή βλάπτει 

τήν είκόνα τής χώρας. 

Σχετικά, σημείωμα του πρέσβη Π. Μολυβιάτη 

αναφέρει: 

«Τό βράδυ τής 5ης Νοεμβρίου 1982 μου τηλεφώνησε δ 
κ. Δροσογιάννης, κατ ' εντολήν του κ. πρωθυπουργου, γιά 

νά ενημερώσω τόν κ. πρόεδρο δτι τό 'Υπουργικό Συμβού

λιο μόλις είχε αποφασίσει νά αποσυρθεί ή 'Ελλάς από τήν 

aσκηση του ΝΑΤΟ ΑΡΕΧ 82. Ή απόφαση αυτή, είπε δ κ. 

Δροσογιάννης, πού ήταν όριστική καί αμετάκλητη, όφεί

λετο στήν aρνηση του ΝΑΤΟ νά θεωρήσει τή Λήμνο, κατά 

τήν aσκηση , ώς χώρο καταληφθέντα από τόν εχθρό καί ώς 

στόχο βομβαρδισμου από τήν αεροπορία. 'Επί του θέμα

τος θά ενημερώνοντο τήν έπομένη οί πρέσβεις καί οί στρα

τιωτικοί ακόλουθοι του ΝΑΤΟ. 'Ο κ. Δροσογιάννης κατέ

ληξε δτι ήταν στή διάθεση του κ. προέδρου, γιά πληρέστε

ρα στοιχεία, καί παρεκάλεσε νά γίνει ή ενημέρωση του κ. 

προέδρου τό ταχύτερο δυνατό, γιατί τήν έπομένη ή Κυβέρ

νηση θά εκανε ανακοινώσεις στόν τύπο. 

» 'Ενημέρωσα αμέσως τόν κ. πρόεδρο, δ δποίος τό πρωί 

του Σαββάτου έπεκοινώνησε τηλεφωνικώς μέ τόν κ. Δρο

σογιάννη. 

»Τό ϊδιο πρωί /;τηλεφώνησα στόν κ. πρωθυπουργό κατ' 

εντολήν του κ . προέδρου καί του ανεκοίνωσα τά έξής: 
» ' Ο κ. πρόεδρος θεωρεί τό θέμα σοβαρότατο καί λυπa

ται, διότι επί τέτοιου θέματος ένημερώθη εκ των ύστέρων 

επί ληφθείσης ηδη αποφάσεως. 'ο κ. προέδρος θεωρεί τήν 

απόφαση βιαστική καί τραβηγμένη καί τόν χειρισμό λαν

θασμένο . Θά επρεπε νά είχε γίνει έπαφή μέ τό ΝΑΤΟ καί 

στό πολιτικό επίπεδο- πέραν του στρατιωτικου - καί νά 

είχε ζητηθεί από τόν κ. Λούνς νά παρέμβει καί νά δώσει 
πάντως εξηγήσεις. τέλος, δ κ. πρόεδρος πιστεύει δτι θά 

ήταν μεγάλο λάθος νά δημιουργήσει ή Κυβέρνηση τήν 

εντύπωση δτι τό ΝΑΤΟ θέτει ύπό αμφισβήτηση τήν κυρι

αρχία μας επί τής Λήμνου, αφου οiJτε ή Τουρκία τήν αμφι

σβητεί. 

)) ' ο κ. πρωθυπουργός επανέλαβε τίς πληροφορίες πού 
μίiς είχε δώσει δ κ. Δροσογιάννης, προσθέτοντας δτι ή 

Κυβέρνηση είχε θέσει έγκαίρως τό θέμα στήν Συμμαχία, μέ 

σήμα της, τό όποίο τό ΝΑΤΟ είπε δτι χάθηκε καί τελικά δ 

ναύαρχος Κρόου είπε δτι εχει εντολή , aνωθεν, νά μήν δε

χθεί θέμα Λήμνου. Γιά τόν Λούνς μου είπε δτι είναι ό χειρό

τερος από δλους . Τό θέμα θά εθετε δ ϊδιος προσωπικά στήν 

DPC στίς 2 Δεκεμβρίου, δχι πάντως μέ πρόθεση ενημερώ

σεως, αλλά διευκρινήσεως, ι'iπαξ διά παντός, του ζητήμα

τος Λήμνου. Συμφώνησε δτι τό θέμα είναι πολύ σοβαρό καί 

δτι δέν πρέπει νά δημιουργηθεί ή εντύπωση δτι τό ΝΑΤΟ 

αμφισβητεί τά κυριαρχικά μας δικαιώματα στήν Λήμνο. 

Γι' αυτό ή ανακοίνωση τής Κυβερνήσεως θά ήταν πολύ 

προσεκτική . Φοβaται δμως ενδεχόμενες διαρροές από τό 

ύπουργείο 'Αμύνης καί 'Εξωτερικών. 

»Μου είπε, τέλος, δτι δ κ. Δροσογιάννης θά έπικοινω

νουσε μαζί μου, εντός τής πρωίας, γιά νά μας δώσει τά 

σχετικά κείμενα, τά όποία καί μου παρέδωσε δ κ. Δροσο
γιάννης»69. 

11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1982 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας, μόλις πληροφο
ρήθηκε τό θάνατο του προέδρου Λεονίντ Μπρέζνιεφ, 

aπέστειλε στόν Α' aντιπρόεδρο του Προεδρείου του 

'Ανωτάτου Σοβιέτ τής ΕΣΣΔ, Β. Κουζνέτσωφ, συλ

λυπητήριο τηλεγράφημα. 

Στίς 15 Νοεμβρίου, δ Κ. Καραμανλής θά μεταβεί 
στή σοβιετική πρεσβεία καί θά γράψει στό βιβλίο 

συλλυπητηρίων: 

«'Ο Αεονίντ Μπρέζνιεφ εβαλε τή σφραγίδα τfjς 

iσχυρfjς προσωπικότητος όχι μόνον στήν ζωή του 

εθνους του άλλά καί στήν ζωή όλοκλήρου τfjς άν

θρωπότητος. Καί ή σφραγίδα αύτή ύπfjρξε άσφαλώς 

καλή. Γι' αύτό καί έκφράζω τήν εiλικρινfj μου θλίψη 

γιά τόν θάνατό του». 

12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1982 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας εχει συνάντηση 

καί συνομιλία μέ τόν πρωθυπουργό. 

'Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μετά τήν έπι

στροφή του πρωθυπουργου &πό αίφνίδια έπίσκεψη 

στήν 'Αλεξανδρούπολη, τό Διδυμότειχο καί τή Λή

μνο, δπότε αναφέρθηκε σέ ύπαρκτό έθνικό κίνδυνο 

&πό τήν πλευρά τής Τουρκίας, ή όποία ένέμενε σέ 

διεκδικήσεις σέ βάρος του έλληνικου έθνικου χώ

ρου. 'Ο Α. Παπανδρέου έπέλεξε νά προσδώσει ε ντο

να aντιαμερικανικό καί &ντινατοϊκό τόνο στήν περι

οδεία του - τόν όποίο αναπαρήγαγε καί ό συμπολι

τευόμενος τύπος, πού εκαμε λόγο γιά έμμονή στήν 

προάσπιση των έλληνικ&ν δικαιωμάτων «γιά πρώτη 

φορά». Παράλληλα, ή aξιωματική aντιπολίτευση, μέ 

&νακοίνωσή της, κατηγόρησε τήν Κυβέρνηση γιά 

«&νευθυνότητα», έπισημαίνοντας δτι ή Τουρκία aμ

φισβητουσε τό δικαίωμα τής Έλλάδοςνά όχυρώσει 

τήν Λήμνο καί όχι τήν ίδια τήν έλληνική κυριαρχία 

έπί του νησιου. Παράγοντες τής ΝΔ, aκόμη, ύπενθύ

μισαν δτι οί Κυβερνήσεις Καραμανλή είχαν όχυρώ

σει καί τό Αίγαίο καί τό συγκεκριμένο νησί. ' Από 

τήν πλευρά του, τό ΚΚΕ έπικρότησε τή ματαίωση 

τής ασκήσεως καί ζήτησε τήν πλήρη aποχώρηση 

τής χώρας &πό τό ΝΑΤΟ. ' Ο Τουρκος, τέλος, 

ύπουργός 'Εξωτερικών, σέ συνέντευξη τύπου, διατύ

πωσε έπιφυλάξεις γιά τίς προοπτικές του έλληνο

τουρκικου διαλόγου καί κατήγγειλε τίς έλληνικές 
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ενέργειες ώς πλfjγμα κατά του «μορατόριουμ». 

Στή συνάντηση Κ. Καραμανλfj -Α. Παπανδρέου 

συζητήθηκε τό κρίσιμο ζήτημα τών σχέσεων 'Ελλά

δος-Συμμαχίας: 

«Ό κύριος πρόεδρος τfjς Δημοκρατία δέχθηκε σήμερα 

τόν πρωθυπουργό στό Προεδρικό Μέγαρο, παρουσία των 

κ.κ. Γ . Καψfj, Π. Μολυβιάτη καί Χρ. Μαχαιρίτσα . 

»'Αντικείμενο τfjς συζητήσεως αυτfjς ήταν ή aπόφαση 

τfjς Κυβερνήσεως νά ματαιωθεί ή dσκηση ΑΡΕΧ EXPRESS 
' 82 καί, γενικότερα, οί σχέσεις μέ τό ΝΑΤΟ καί τίς ΗΠΑ. 

» ' Αρχομένης τfjς συζητήσεως, ό πρόεδρος τfjς Δημο

κρατίας είπε στόν πρωθυπουργό δτι φαίνεται νά τόν γοητεύ

ει τό επικινδύνως ζείν καί, εν συνεχεία, εξέφρασε τήν aνη
συχία του γιά τόν χειρισμό του θέματος τfjς Λήμνου, τόν 

όποίο χαρακτήρισε aτυχfj καί επικίνδυνο. 

»'Εν συνεχεία, ό πρωθυπουργός καί, ιδίως, ό κύριος 

Καψfjς aνέπτυξαν τό ίστορικό τfjς ύποθέσεως καί ύπεστή

ριξαν δτι προfjλθαν στήν aπόφαση αυτή γιά νά μήν δημι

ουργηθεί προηγούμενο πού θά ενισχύσει τίς aπόψεις τfjς 

Τουρκίας γιά τόν επιχειρησιακό ελεγχο του Αιγαίου. 'Ο 

πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας παρετήρησε εις αυτά δτι τό 

θέμα τfjς Λήμνου είναι παλαιό καί δτι aποτελεί μέρος του 

γενικοτέρου προβλήματος του επιχειρησιακου ελέγχου 

τοϊΊ Αιγαίου πού εκκρεμεί, ώς γνωστόν, στό ΝΑΤΟ. Συνε

πως, η θά επρεπε νά μήν εγείρουν τό θέμα αυτό , δπως εγέ

νετο καί εις τό παρελθόν, η νά ματαιώσουν τήν dσκηση 

aπό τόν 'Ιούλιο πού είχε σχεδιασθεί. 

»'Ο πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας, εν συνεχείq, είπε δτι 

σκοπός τfjς aσκήσεως ήταν aποκλειστικά ή ενίσχυση τfjς 

aμύνης τfjς 'Ελλάδος, ό χειρισμός του θέματος θά ε πρεπε 

νά ήταν διαφορετικός , οϋτως ωστε νά μή δημιουργηθεί ή 

εντύπωση εις μέν τούς συμμάχους δτι aποκρούομε τήν 

βοήθειά τους , εις δέν τήν έλληνική κοινή γνώμη δτι ή 

Συμμαχία aμφισβητεί τήν κυριαρχία μας επί τfjς Λήμνου 

- πρfiγμα πού βέβαια δέν συμβαίνει. 'Αναζωπυρώθηκε 

ετσι τό aντινατοϊκό καί aντιδυτικό πνευμα στήν 'Ελλάδα, 

σέ μιά εποχή πού παραμένουν dλυτα τά προβλήματά μας μέ 

τήν Τουρκία, ή όποία μπορεί νά μfiς δημιουργήσει, εϊτε 

μόνη , εϊτε ύποκινούμενη aπό dλλους, κρίσιμες καταστά

σεις καί τραγικά διλήμματα. 

» ' Η εξωτερική μας πολιτική , γενικά , καί οί σχέσεις 

μας μέ τήν Δύση, ειδικότερα, προσδιορίζονται δχι aπό συ

ναισθηματικές παρορμήσεις, aλλά aπό τήν γεωπολιτική 

μας θέση καί τήν τουρκική aπειλή. Ή aπειλή aπό βορρfi 

μπορεί νά μήν είναι ορατή σήμερα, aλλά κανείς δέν ξέρει 

τί μπορεί νά συμβεί σέ πέντε η δέκα χρόνια. 'Η aσφάλεια, 

ή ακεραιότης καί ή ανεξαρτησία τfjς 'Ελλάδος μπορουν νά 

κατοχυρωθουν μόνο μέσα στά πλαίσια τfjς Δύσεως καί μέ 

τήν ύποστήριξη καί βοήθειά της. Γιατί, γιά μέν τόν Τρίτο 

Κόσμο, είναι aστείο καί νά μιλfiμε aκόμα. Γιά δέ τό ανα

τολικό μπλόκ, είναι γνωστό δτι ή Ρωσία aποδίδει στήν 

Τουρκία μεγαλύτερη σημασία aπ' δ,τι ή Δύση . Γιατί ή 

Τουρκία πρωτον, ελέγχει τά Δαρδανέλλια, δεύτερον, προ

σφέρει στήν Δύση τήν δυνατότητα νά aνοίξει μέτωπο στά 

πλευρά τfjς Ρωσίας καί τρίτον, καλύπτει τήν πρόσβαση τfjς 

Ρωσίας πρός τήν Μέση ' Ανατολή. Ή Ρωσία θά εκανε τά 

πάντα γιά νά εξασφαλίσει καί τήν ουδετερότητα aκόμη τfjς 

Τουρκίας. 

»"Αν ή 'Ελλάδα εφευγε aπό τό Ν Α ΤΟ, εδιωχνε τίς 

aμερικανικές βάσεις καί εκοβε τούς δεσμούς της μέ τή Δύ

ση, θά πολλαπλασίαζε τήν εναντίον της aπειλή τfjς Τουρ

κίας, ή όποία θά μονοπωλουσε τήν aλληλεγγύη, τό οπλο

στάσιο καί τά χρήματα τfjς Δύσεως, ενω ή 'Ελλάς δέν θά 

εϋρισκε στηρίγματα στήν ' Ανατολή . Τό δρfiμα, συνεπως 

τfjς 'Ελλάδος είναι δτι είναι ύποχρεωμένη νά aντιμετωπί

σει τήν διένεξή της μέ τήν Τουρκία μέσα στήν ϊδια Συμμα

χία, δπου οί φίλοι είναι κοινοί καί γιά τίς δύο χωρες. "Αν 

βέβαια ή Τουρκία aνfjκε σέ μία Συμμαχία καί ή 'Ελλάς σέ 

dλλη, τά πράγματα θά ήταν πολύ aπλούστερα. ' Αφου δμως 
ή aνάγκη, ή πραγματικότης καί τό συμφέρον μας μfiς επι

βάλλουν νά εϊμαστε καί νά παραμείνουμε μέσα στήν ϊδια 

Συμμαχία μέ τήν Τουρκία, οί χειρισμοί μας πρέπει νά είναι 

πολύ λεπτοί καί πολύ προσεκτικοί. Είναι, πράγματι, μιά 

δύσκολη πολιτική, μιά δύσκολη διπλωματία, aλλά είναι ή 

μόνη πού μfiς επιτρέπει ή ρεαλιστική εκτίμηση τfjς γεωπο

λιτικfjς μας θέσεως. 

»Γι' αυτό καί παράλληλα μέ τόν διάλογο μέ τήν Τουρ

κία θά πρέπει νά ρυθμίσουμε τίς εκκρεμότητές μας μέ τήν 

Δύση, δηλαδή ΝΑΤΟ, ΕΟΚ καί βάσεις καί νά aποκαταστή

σουμε σχέσεις εμπιστοσύνης μέ τούς μόνους έταίρους η 

συμμάχους πού μπορουμε νά εχουμε. Γιατί δέν είναι βέβαια 

μόνο ή Τουρκία πού μπορεί νά δημιουργήσει προβλήματα. 

"Αν π.χ., ή ' Αμερική, εϊτε γιατί διώξαμε τίς βάσεις, εϊτε 

γιά dλλους λόγους, δώσει 200 η 300 αεροπλάνα στήν 
Τουρκία, πως θά aντιμετωπίσει ή Κυβέρνηση, aλλά καί ή 

χώρα, τήν aπειλή αυτή; 'Η ' Ελλάς θά πρέπει εϊτε νά ύποκύ

ψει στήν τουρκική ύπεροπλία, εϊτε νά αίμορραγήσει οικο-

νομικά γιά νά διατηρήσει τήν ισοπλία. · 
»Ειδικότερα γιά τίς βάσεις, ε{ναι φανερό δτι οί προτά

σεις πού ύποβάλαμε δέν μπορεί νά γίνουν δεκτές aπό τούς 

'Αμερικανούς. Ζητfiμε ουσιαστικά συμμαχία μέ τήν 'Αμε

ρική , πρfiγμα τό οποίον οί ' Αμερικανοί δέν εχουν κάνει 

οϋτε μέ τό ' Ισραήλ. Οϋτε τά οικονομικά aνταλλάγματα 

μπορεί ποτέ νά γίνουν aποδεκτά. Βέβαια, αυτά μπορεί νά 

είναι aπλως μιά εναρκτήριος διαπραγματευτική θέση, aλ

λά ή θέση αυτή, iiπαξ ληφθείσα, είναι δύσκολο νά εγκατα

λειφθεί χωρίς μείωση γιά τήν Κυβέρνηση. 

»Αυτά δλα δέν σημαίνουν βέβαια δτι βρισκόμαστε σέ 

κατάσταση αδυναμίας, πού μfiς ύποχρεώνει νά κάνουμε 

παραχωρήσεις εις βάρος των συμφερόντων καί τfjς aξιο

πρεπείας μας . Καί οί 'Ένοπλες Δυνάμεις μας είναι ισχυρό

τατες καί aξιόμαχες καί ό γεωγραφικός μας χωρος είναι 

μεγάλης στρατηγικfjς aξίας . Μπορουμε, συνεπως, καί τά 

συμφέροντά μας νά προστατεύσουμε καί τήν aξιοπρέπειά 

μας νά διαφυλάξουμε. ' Αλλά, δπως δέν θέλουμε νά προκα

λούμεθα, ετσι καί εμείς δέν πρέπει νά προκαλουμε. Καί 

δπως δέν θέλουμε νά ύφιστάμεθα πιέσεις, ετσι καί δέν πρέ

πει νά πιέζουμε εκεί τουλάχιστον πού δέν εχουμε τήν aντι

κειμενική δυνατότητα νά τό κάνουμε. 

»Κατά τήν διάρκεια τfjς aνωτέρω αναλύσεως, aλλά καί 

καταλήγοντας, ό κύριος πρόεδρος εξέθεσέ, επανειλημμέ

να, τούς στόχους πού επιδιώκουμε στίς διαπραγματεύσεις 

γιά τό ΝΑΤΟ καί τίς βάσεις. ' Ο κύριος πρόεδρος καί ό 

κύριος πρωθυπουργός εμειναν σύμφωνοι δτι οί στόχοι μας 

δέν είναι οϋτε ή εξοδος aπό τό Ν Α ΤΟ, οϋτε ή aπομάκρυν

ση των βάσεων, τουλάχιστον, ώς πρός τίς τελευταίες, στήν 
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φάση αύτή. Οί χειρισμοί μας, έπομένως, στά θέματα αύτά 

πρέπει νά είναι προσαρμοσμένοι πρός αύτούς τούς στό

χους . 

» ' Ο πρωθυπουργός συμφώvησε, επίσης, μέ ύπόδειξη 
του κύριου προέδρου δτι θά πρέπει νά κοπάσει ό θόρυβος 

γύρω aπό τήν ματαιωθείσα άσκηση του ΝΑΤΟ καί δτι, άν 

τελικά μεταβεί ό ϊδιος στήν Σύνοδο του ΝΑΤΟ του Δεκεμ

βρίου, θά πρέπει , χωρίς βέβαια νά είναι aπολογητικός, νά 

ενημερώσει άπλώς τό Συμβούλιο γιά τίς έλληνικές θέσεις 

στό θέμα τfjς Λήμνου, χωρίς νά επιδιώξει λήψη aποφάσε

ων. Γιατί, άν τό επιδιώξει, θά συναντήσει τήν άρνηση τfjς 

Συμμαχίας νά λύσει νομική διαφορά μας μέ τήν Τουρκία 

καί θά aντιμετωπίσει, άσφαλώς, τό βέτο τfjς Τουρκίας . Καί 

τό χειρότε ρο, μπορεί νά άντιμετωπίσει τόν κίνδυνο νά θέ

σει ή Τουρκία τό θέμα τfjς άποστρατικοποιήσεως τών νή

σων του Αiγαίου. 

»Τό συμπέρασμα άπό τήν συζήτηση είναι δτι ό κύριος 

πρωθυπουργός συμφώνησε μέ τήν διαπίστωση του κυρίου 

προέδρου δτι δέν συμφέρει στήν 'Ελλάδα οuτε aπό τό 

ΝΑΤΟ νά φύγει, οuτε τίς άμερικανικές βάσεις νά aπομα

κρύνει καί , συνεπώς , οί σχετικοί χειρισμοί πρέπει νά γί

νουν μέσα στά πλαίσια αύτών τών διαπιστώσεων. 

»Παρά ταυτα, ό προέδρος τfjς Δημοκρατίας δέν καθησύ

χασε καί διότι εχει πολλά προηγούμενα άσυνεπείας του 

πρωθυπουργοί), aλλά καί διότι, δπως μου είπε, είχε τόν 

φόβο δτι ό κ . Παπανδρέου μέ τήν συμπεριφορά του αύτή 

επιδιώκει, αν όχι τήν ρήξη, πάντως τήν άποδυνάμωση τών 

σχέσεών μας μέ τήν Δύσψ70• 

13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1982 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας δέχτηκε τό γενικό 

γραμματέα τής 'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας, καθη

γητή Γ. Μυλωνά, ό όποίος τόν ενημέρωσε γιά τήν 

πορεία των διαφόρων αρχαιολογικων προγραμμάτων 

καί εΙδικότερα αύτου γιά τή συντήρηση καί αναστή

λωση των μνημείων τής 'Ακροπόλεως. 

Τό πρόγραμμα αύτό, πού εκπονήθηκε πρό τριετί

ας μέ πρωτοβουλία του Κ.Καραμανλή ώς πρωθυ

πουργου, είχε προικοδοτηθεϊ:, μέ φορέα τήν 'Αρχαι

ολογική 'Εταιρεία, μέ ποσό 150 έκατ. δρχ . Τό ποσό 

αύτό εχει ήδη απορροφηθεϊ:, μέ αποτέλεσμα νά απαι

τουνται πρόσθετες πιστώσεις γιά τήν απρόσκοπτη 

συνέχιση των εργασιων. 

'Ο Κ. Καραμανλής ανακοίνωσε στόν Γ. Μυλωνά 

δτι, κατόπιν συστάσεώς του, εγκρίθηκε από τόν ύπουρ

γό 'Εθνικής ΟΙκονομίας νέα πίστωση 150 έκατ . δρχ. 

Του ανακοίνωσε επίσης δτι εχει εγγραφεϊ: στόν 

προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων ποσό 60 έκατ. 
δρχ. γιά τή συνέχιση των προγραμμάτων ανασκαφων 

Μακεδονίας καί Θράκης. 

19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1982 

' Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας εχει συνεργασία 

μέ τόν πρωθυπουργό, ό όποιος τόν ενημέρωσε γιά τίς 

επαφές πού είχε στή Μόσχα, δπου είχε μεταβεϊ: γιά 

νά παραστεϊ: στήν κηδεία του Λ. Μπρέζνιεφ: 

«Στίς 19 Νοεμβρίου δέχθηκα τόν πρωθυπουργό κ. 
Παπανδρέου, ό όποίος μέ ένημέρωσε γιά τίς έπαφές 

πού ε[χε στή Μόσχα. 

»'Ο πρωθυπουργός, διότι διεπίστωσε μία ψυχρό

τητα στή στάση μου, μου ε[πε δτι μέ βρίσκει βαρύ

θυμο. Του aπήντησα δτι πράγματι ε[μαι βαρύθυμος, 

γιατί aνησυχώ γιά τό μέλλον. Φοβουμαι, του είπα, 

δτι ή πολιτική σας μπορεί νά όδηγήσει σέ περιπέτει

ες. Γνωρίζετε δτι εχω εύθύνες γιά τό μέλλον αύτου 

του τόπου καί συνεπώς μου είναι δύσκολο νά συμμε
ρίζομαι τίς εύθύνες γι ' αύτή τήν πολιτική. 'Έως τώ

ρα διαφωνουσα, δπως γνωρίζετε, σέ πολλά σημεία 

τής πολιτικής σας. Περιοριζόμουν δμως σέ συστά

σεις, γιατί aνεγνώριζα τά έλαφρυντικά σας. Καί όχι 

μόνο αύτό, aλλά καί ύπεστήριζα, ίδίως στούς ξένους, 
αύτή ν τήν πολιτική. Καί είναι μέν aλήθεια δτι υίοθε

τείτε, κατ' aρχήν, τίς συστάσεις καί τίς έκτιμήσεις 

μου, aλλά στήν πράξη, πολλές φορές κάμετε τά aντί
θετα τόσο στήν έξωτερική, δσο καί στήν έσωτερική 
πολιτική σας. 

»Στό σημείο αύτό ό πρωθυπουργός εγινε κατηφής 

καί aνήσυχος. 

»Συνεχίζοντας του είπα δτι δέν πρέπει νά λησμονεί 
δτι, ώς ό ρυθμιστής του πολιτεύματος, εχω εύθύνες, 

όχι μόνο γιά τήν πιστή έφαρμογή του Συντάγματος, 

aλλά γενικότερα γιά τήν όμαλή λειτουργία του πολι

τεύματος καί αύτό δέν λειτουργεί καλά μέ τό κλίμα 

πού δημιουργείτε, τόσο στό έσωτερικό, όσο καί στίς 

διεθνείς μας σχέσεις. 

»Σέ παρατήρησή του, δτι δέν aφίσταται aπό τήν 

γενική γραμμή τής πολιτικής, πού εi'χαμε aπαρχής 

συμφωνήσει, του είπα δτι μπορεί αύτό νά είναι σω

στό, aλλά δτι μέ τούς χειρισμούς πού κάνει, ή πολι

τική αύτή, εστω καί aθέλητα, ύπονομεύεται. Καί του 

εφερα πολλά παραδείγματα, μεταξύ τών όποίων τό 

θέμα τής Λ ή μ νου καί του τρόπου τής ματαιώσεως τής 

συμμαχικής aσκήσεως καί ίδίως τής διαφοροποιή

σεώς μας στά θέματα τής έξωτερικής πολιτικής του 
ΝΑ ΤΟ καί τής ΕΟΚ. 

»Μέ τά δεδομένα αύτά, του είπα, δέν μπορώ νά 

aφήνω, δπως εκαμα εως τώρα, νά δημιουργείται ή 

έντύπωση δτι συμφωνώ μέ τήν πολιτική τής Κυβερ

νήσεώς σας. Καί νομίζω δτι θά ήταν σωστό, aπό δώ 

καί πέρα, νά aσκεί ό καθένας τά καθήκοντά του στό 

πλαίσιο τών άρμοδιοτήτων πού του όρίζει τό Σύντα

γμα· καί προσέθεσα δτι, aν ερθουμε σέ σύγκρουση, 

δέν είναι aνάγκη νά μαλώσουμε. Θά λύσουμε τήν 

διαφορά μας, κατά τόν δημοκρατικότερο τρόπο, πα

ραπέμποντάς την στόν λαό. 

)) 'ο πρωθυπουργός εδειξε θορυβημένος aπό τήν 
δήλωσή μου αύτή καί μου είπε: "Πρός Θεου, δέν 
πρόκειται ποτέ νά φθάσουμε έκεί. 'Επιθυμία μου ε[

ναι, aλλά καί συμφέρον του τόπου, νά μοιραζόμαστε 

τίς εύθύνες". Καί έν συνεχεία μέ ρώτησε: "Π νομίζε-
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τε δτι πρέπει νά κάνω γιά νά μήν διαταραχθεί ή όμα

λή συνεργασία μας"; 

»Δυό πράγματα, του είπα: Πρώτον, νά θέσετε 

φραγμό στόν έντονο κομματισμό, πού χαρακτηρίζει 

τήν πολιτική η]ς Κυβερνήσεως καί όδηγεί τόν λαό 

σέ διχασμό· καί, δεύτερον, νά τελειώνετε τίς έκκρεμό

τητες πού έχουμε μέ τήν Δύση, γιά νά έχουμε τήν 

συμπαράστασή της στήν διένεξή μας μέ τήν Τουρ
κία. Καί του έκαμα τήν σύσταση νά άποφύγει όξυνση 

τών σχέσεών μας μέ τούς συμμάχους καί συνεταίρους 

μας, τώρα πού θά τούς συναντήσει στίς Βρυξέλλες 
καί τήν Κοπεγχάγη. Γιατί, δπως του είπα, δέν είναι 

σωστή πολιτική νά προσπαθήσουμε νά γίνουμε εvχά

ριστοι στήν Ρωσία, άπό τήν όποία δέν περιμένουμε 

τίποτα καί νά δυσαρεστουμε τήν Δύση, άπό τήν 

όποία περιμένουμε σχεδόν τά πάντα. 

» 'Ο πρωθυπουργός μου είπε δ τι έκτιμa τίς συστά
σεις μου καί θά τίς έχει δπ' όψη του στήν διαμόρφω
ση τfίς πολιτικfίς του»71 • 

22-29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1982 

Ό Κ. Καραμανλής πραγματοποιεί άνεπίσημη 

έπίσκεψη στό Παρίσι, άνταποκρινόμενος σέ πρό

σκληση τοu 'Αμάντου Μαχτάρ Μ' Μπόου, γενικοί\ 

διευθυντή τής Οuνέσκο, νά όμιλήσει ένώπιον εiδικής 

συνεδριάσεως κατά τή διάρκεια τής εκτακτης Διασκέ

ψεως τής 'Οργανώσεως. 

'Ενόψει τής μεταβάσεώς του στή γαλλική πρω

τεύουσα, ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας παραχώρησε 

συνέντευξη στό τηλεοπτικό δίκτυο «Antenne 2»: 

- Πώς αισθάνεστε, κύριε πρόεδρε, τώρα πού κατευθύ

νεστε πρός τό Παρίσι; 

ιιΑlσθάνομαι lδιαίτερα εύτυχής πού θά επισκεφθώ τή 

Γαλλία. Πρωτον, γιατί θά επισκεφθω μιά χώρα, μέ τήν 

δ ποία ή 'Ελλάς συνδέεται μέ πολλαπλούς παραδοσιακούς 

δεσμούς. Καί, δεύτερον, διότι στήν Γαλλία lχω τό αίσθημα 

δτι βρίσκομαι στόν τόπο μου. Διότι, δπως γνωρίζετε, φιλο

ξενήθηκα στή Γαλλία σέ μιά μακρά καί δύσκολη περίοδο 

τijς ζωijς μου». 

- Μέ ποιούς θά συναντηθείτε κατά τήν παραμονή σας 

στό Παρίσι; 

ιιΣτή Γαλλία lχω πολλούς φίλους, πολιτικούς καί δια

νοούμενους, μέ τούς δποίους εlναι φυσικό νά θέλω νά συ

ναντηθώ. Π ρω τ' aπό δλους, δμως, θά συναντήσω τόν πρό

εδρο κ. Μιττεράν, τόν δποίο γνωρίζω aπό μακροD χρόνου, 

καί τόν δ ποίο lδιαιτέρως εκτιμώ. Ε{ναι αι5τονόητο, βέβαια, 

δτι θά aνταλλάξουμε, κατά τή συνάντηση αι5τή, τίς aπό

ψεις μας γιά τήν παροDσα διεθνfί κατάσταση καί lδιαιτέ

ρως γιά τό μέλλον τijς Εύρώπης». 

- Συχνά στή Γαλλία σας παρομοιάζουν μέ τόν Ντέ 

Γκώλ. Σείς τί νομίζετε; 

ιιΔέν νομίζω δτι ε{μαι δ άρμοδιότερος νά δώσώ &πάν-

τηση στήν ερώτησή σας αύτή. Νομίζω, δμως, δτι ύπάρ

χουν aρκετά κοινά γνωρίσματα, τόσο στόν χαρακτήρα μας 

δσο καί στήν πολιτική μας φιλοσοφία». 

'Ο Κ. Καραμανλής εφτασε στό Παρίσι στίς 22 
Νοεμβρίου καί, τό ίδιο άπόγευμα, συναντήθηκε μέ 

τόν πρόεδρο τής Γαλλικής Δημοκρατίας, Φρ . Μιττε

ράν: 

«'Ο κύριος πρόεδρος τής Δημοκρατίας είχε σήμερα 

στό 'Ελυζέ συνάντηση διαρκείας μιας rορας μέ τόν πρόε

δρο τής Γαλλίας κύριο Μιττεράν. 

»Στήν aρχή τής συζητήσεως, ό κύριος Μιττεράν ζήτη

σε νά πληροφορηθεί- συνεχίζοντας, δπως είπε, τήν συ
ζήτηση πού είχαν οί δύο ι'iνδρες στήν' Αθήνα - τίς aπό

ψεις του κυρίου προέδρου τής Δημοκρατίας γιά τήν προώ

θηση τής ενοποιήσεως τής Ευρώπης. 

»'Ο κύριος Καραμανλής επεσήμανε τίς δυνατότητες 

τής Ευρώπης, οί όποίες εiς πολλούς τομείς (πληθυσμιακό, 

οικονομικό, τεχνολογικό, πολιτιστικό) είναι ισοδύναμες η 

ύπέρμετρες των δυνατοτήτων των δύο ύπερδυνάμεων καί 

ετόνισε δτι ό μόνος τρόπος γιά νά aξιοποιηθουν αυτές οί 
δυνατότητες είναι ή ενωση τής Ευρώπης. 'Η Ευρώπη, μό

νο μέ τήν ενωσή της μπορεί νά λύσει τά σημερινά της 

προβλήματα καί νά παίξει τόν ρόλο πού τής aνήκει στόν 
κόσμο. Οί δυσκολίες πού ύφίστανται καί προβάλλονται ώς 

εμπόδιο γιά τήν ενωση θά επρεπε νά aποτελουν τά κίνητρα 

γιά τήν πραγματοποίησή της , aφου καμμιά ευρωπαϊκή χώ

ρα δέν μπορεi νά τά λύσει μόνη της. "Αν, aντίθετα, ή Ευ

ρώπη δέν ένωθεi, είναι καταδικασμένη νά παρακμάσει. Καί 

εχει η δη μπεi στήν φάση τής παρακμής. Γιά νά προωθηθεί 

ή ενωση, θά πρέπει οί Κυβερνήσεις τών Δέκα νά διακηρύ

ξουν επίσημα τήν πολιτική βούλησή τους, γιά τήν ενωση. 

'Ο κύριος Μιττεράν καί ό Γερμανός καγκελλάριος είναι 

εκεiνοι πού θά μπορουσαν νά πάρουν τήν σχετική πρωτο

βουλία. "Αν αυτό γίνει, θά εχει λυθεi τό 50% του προβλή
ματος . 'Ο ρυθμός, ή μορφή καί οί μέθοδοι τής ένώσεως 

μπορεί νά μελετηθουν στήν συνέχεια. "Αν δέν γίνουν αυτά, 

θά ύπάρξει συνεχής οπισθοδρόμηση τής ιδέας τής ένώσε

ως. 

);Ό κύριος Μιττεράν συμφώνησε δτι ή πολιτική βού
ληση είναι aπαραίτητη καί δτι χωρίς αυτήν ή Ευρώπη θά 

διαλυθεί. Πιστεύει δτι οί aποκλίσεις μέ τήν πάροδο του 

χρόνου διευρύνονται. Ή 'Αγγλία ύποκύπτει πάλι στόν 

ύπερατλαντικό πειρασμό. 'Η Γερμανία εξακολουθεi νά 
εξαρτα τήν aσφάλειά της aπό τήν 'Αμερική, καίτοι είναι 

aνοικτή στήν ευρωπαϊκή ενωση, δπως καί ή 'Ιταλία. Γενι

κά, ό Γάλλος πρόεδρος δέν ήταν καθόλου αισιόδοξος γιά 

τήν μελλοντική πορεία τής Ευρώπης. 

))Στήν συνέχεια, εξετάσθηκαν οί σχέσεις τών δύο χω

ρών καί οί δύο ι'iνδρες συμφώνησαν δτι τίς συνδέουν πολ

λαπλοί καί ισχυροί δεσμοί. 'ο κύριος πρόεδρος, ανασκο

πώντας τίς σχέσεις αυτές, είπε δτι ήταν στενότατες μέχρι 

τόν πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, εξασθένησαν δμως μετά τόν 

δεύτερο πόλεμο. 'Από τό 1960 ό ϊδιος αναθέρμανε τίς σχέ
σεις αυτές μέ τόν Ντέ Γκώλ καί τίς συνέσφιγξε aκόμα πε
ρισσότερο μέ τόν κύριο Ζισκάρ ντ' Έσταίν. 

)) 'Ο κύριος Μιττεράν συμφώνησε μέ τίς παρατηρήσεις 
αυτές, ετόνισε τήν σημασία πού είχαν οί προσωπικές σχέ-
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σεις του κυρίου προέδρου μέ τούς Γάλλους ήγέτας καί έξέ

φρασε τήν πεποίθησή του δτι θά συνεχισθουν οί σχέσεις 

αuτές καί σήμερα. 'Ε τόνισε δτι ό ίδιος εχει ιδιαίτερη άγά

πη καί άδυναμία στήν 'Ελλάδα καί άποτελεί πρόθεση καί 

άπόφασή του νά συνεχίσει τήν σύσφιγξη τών ελληνογαλ

λικών σχέσεων. Αuτό, είπε, δέν άποτελεί συνήθη πολιτική 

φιλοφρόνηση, άλλά σταθερή πεποίθησή του. 'Υποστηρί

ζει τήν πολιτική (action) του κυρίου Καραμανλή καί γνω
ρίζεται μέ τόν κύριο Παπανδρέου, επομένως ύπάρχουν 
δ λες οί προϋποθέσεις γι' αuτόν τόν σκοπό . 

» . ο κύριος πρόεδρος εξέφρασε τήν εκτίμησή του γιά 

τίς διαβεβαιώσεις αuτές του κυρίου Μιττεράν. 'Ο κύριος 

Παπανδρέου, προεκλογικά, είχε άντιδυJικές θέσεις (ΕΟΚ, 

ΝΑΤΟ, βάσεις), σήμερα δμως άκολουθεί στά θέματα αuτά 

μετριοπαθή καί ύπεύθυνη πολιτική. Δέν μπορεί δμως ν' 

άπαγκιστρωθεί τελείως άπό τίς προεκλογικές θέσεις του, 

αν δέν επιτύχει κάποια άνταλλάγματα. Γι' αuτό καί παρα

καλεί ό κύριος πρόεδρος τόν κύριο Μιττεράν νά βοηθήσει 

στά θέματα αuτά καί, ιδίως, στό θέμα του ελληνικου μνη

μονίου πρός τήν Κοινή 'Αγορά. ' Ο κύριος Μιττεράν 

συμφώνησε μέ τίς παρατηρήσεις αuτές καί δήλωσε δτι θε

ωρεί λογικά τά περισσότερα αιτήματα του μνημονίου καί 

θά τά ύποστηρίξει. ~Οχι δμως δλα. 

»Τέλος , ό κύριος πρόεδρος, άπαντώντας σέ σχετική 

έρώτηση του κυρίου Μιττεράν, άνέπτυξε λεπτομερώς τό 

πλέγμα τών ελληνοτουρκικών σχέσεων, άνέλυσε τά προ

βλήματα (Κυπριακό καί διμερή) πού εχει δημιουργήσει ή 

Τουρκία εις βάρος τής 'Ελλάδος, εδωσε παραδείγματα τής 

τουρκικής κακοπιστίας καί κατέληξε δτι, παρά ταυτα, ή 

μόνη πολιτική είναι ή επανένταξη του διαλόγου μέ τήν 

Τουρκία. Γιατί μέ τόν διάλογο μπορεί νά διαγραφεί προο

πτική λύσεως, διατηρείται ήρεμο κλίμα καί άφαιρείται άπό 

τήν Τουρκία τό πρόσχημα γιά αuθαιρεσίες. Ταυτόχρονα, 

πρέπει νά επιδιωχθεί ή ταχεία ρύθμιση των εκκρεμοτήτων 

μέ τή Δύση γιά νά εχει ή 'Ελλάς τήν ύποστήριξη τών 

συμμάχων καί εταίρων της, αν μπεί σέ κρίση μέ τήν Τουρ

κία. 

» ' Ο κύριος Μιττεράν συμφώνησε μέ τήν άνάλυση αuτή 

του κυρίου προέδρου καί διαβεβαίωσε δτι θά βοηθήσει καί 

εκείνος, δπου μπορεί, πρός τήν κατεύθυνση αuτή»72. 

'Αμέσως μετά τή συνάντησή του μέ τόν Φρ . Μιτ

τεράν, ό 'Έλληνας πρόεδρος εκαμε τήν άκόλουθη 

δήλωση: 

«Μέ τόν κ. Μιττεράν γνωριζόμαστε πολλά χρόνια καί 

γνωρίζει καλά ό ένας τήν σκέψη τοίί άλλου. Γι ' αυτό καί ή 
συνομιλία μας ύπήρξε πολύ άνετη καί πολύ έγκάρδια. Κά

ναμε μιά άνασκόπηση τής διεθνοίίς καταστάσεως. Συζητή

σαμε τά προβλήματα πού άντιμετωπίζει τώρα ή Ευρώπη 

καί κυρίως συζητήσαμε γιά τό μέλλον τής Ευρώπης. 'Εγώ, 

είναι γνωστό δτι έπίμονα ύποστηρίζω τήν άνάγκη νά έπι

ταχύνουμε τήν ένοποίηση τής Ευρώπης. Καί ό κ. Μιττε

ράν συμφωνεί σ ' αυτό. Μέ τήν διαφορά δτι έγώ πιστεύω 

δτι πρέπει νά έπιταχύνουμε τήν διαδικασία αυτή, ένώ ό κ. 

Μιττεράν πιστεύει δτι θά πρέπει νά τήν κάνουμε μέ βραδύ

τερο ρυθμό. 

» 'Εν πάση περιπτώσει, πρέπει νά έκφράσω τήν ίκανο

ποίησή μου γιά τήν συνομιλία πού είχα μέ τόν προέδρο τής 

Γαλλικής Δημοκρατίας. Ήταν, δπως είπα, πολύ έγκάρδια 

καί πολύ χρήσιμη. Αυτονόητο είναι δτι έθίγησαν καί εiδι

κά θέματα πού άφοροίίν τήν 'Ελλάδα». 

Τήν έπομένη, ό 'Έλληνας πρόεδρος συναντήθη

κε μέ τόν πρώην πρόεδρο τής Γαλλικής Δημοκρατί

ας, Β. Ζισκάρ ντ' Έσταίν. 

Στίς 24 Νοεμβρίου, ό Κ. Καραμανλής επισκέ
φθηκε τό 'Ελληνικό Σπίτι, όπου τόν ύποδέχτηκε 
θερμά ή έλληνική κοινότητα των Παρισίων. Στήν 

προσφώνησή του ό πρόεδρος τής κοινότητας άνα
φέρθηκε στή δραστηριότητα του ·Ελληνικοί) Σπι

τιου, καί εξήρε τήν προσφορά του Κ. Καραμανλή 

στή δημιουργία του. 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας άπάντησε: 

«Κύριε πρόεδρε, σάς ευχαριστώ γιά τά καλά σας λόγια. 

Σάς ευχαριστώ δμως πρό παντός γιά τήν πρωτοβουλία πού 

πήρατε νά διοργανώσετε τήν δεξίωση αυτή καί μοίί δώσατε 

τήν ευκαιρία νά έπικοινωνήσω μέ τούς 'Έλληνες πού ζοίίν 

στήν Γαλλία. Σάς παρακαλώ νά βεβαιωθείτε δτι αiσθάνο

μαι εiλικρινή χαρά πού βρίσκομαι άπόψε κοντά σας καί 

μάλιστα στό χώρο αυτό, στό 'Ελληνικό δηλαδή Σπίτι, ή 

δημιουργία τοίί όποίο υ ύπήρξε μιά άπό τίς φιλοδοξίες μου. 

» "Οπως γνωρίζετε, τήν άπόφαση αυτή τήν πήρα τό 1961 
καί διέθεσα τότε διακόσιες χιλιάδες δολλάρια γιά τήν πρα

γματοποίησή της. Δυστυχώς, λόγω τής πολιτικής άνωμα

λίας πού έπακολούθησε, δέν κατέστη δυνατό νά προωθηθεί 

τό σχέδιο αυτό, μέ άποτέλεσμα, τά χρήματα πού διέθεσα νά 

χάσουν σχεδόν τήν άξία τους στήν διαδρομή τοίί χρόνου. 

»Πάντως, μέ ίκανοποίηση διαπιστώνω δτι, έστω καί 

άργά, έστω καί σέ περιορισμένη έκταση, τό έθνικό αυτό 

κέντρο λειτουργεί. Καί όφείλω νά συγχαρώ δλους έκείνους 

πού έργάστηκαν γιά τόν σκοπό αυτό. Κάλυψαν ένα κενό 

πού τό αiσθάνθηκα καί έγώ δταν ζοίίσα στό Παρίσι, γιατί 

δέν είχα τόν τρόπο νά γνωρίσω καί νά έπικοινωνήσω μέ 

τούς συμπατριώτες μου. "Οπως γνωρίζετε, έζησα στήν πό

λη αυτή άναγκαστικά μιά μακρά καί δύσκολη περίοδο τής 

ζωής μου. 

»Ζείτε σέ μιά χώρα, μέ τήν όποία ή 'Ελλάς συνδέεται 

μέ πολλαπλούς δεσμούς. Δεσμούς πολιτικούς, οiκονομι
κούς καί πολιτιστικούς. Σέ μιά χώρα άναπτυγμένη καί φι

λελεύθερη, πού σάς προσφέρει μεγάλες δυνατότητες. 

'Αξιοποιείστε τίς δυνατότητες αυτές μονιασμένοι καί συ
νεργαζόμενοι. Εύχομαι σέ δλους σας καλή τύχη». 

Τό βράδυ τής ϊδιας ήμέρας, ό Κ. Καραμανλής 

πληροφορήθηκε τή ματαίωση, μέ πρωτοβουλία τής 

έλληvικής πλευρaς, τής προσεχοuς συναντήσεως 

των ύπουργ&ν ' Εξωτερικών 'Ελλάδος-Τουρκίας, με

τά τίς επανειλημμένες παραβιάσεις του εθνικοί) ενα

ερίου χώρου άπό τουρκικά άεροσκάφη κατά τή διάρ

κεια τής άσκήσεως Κοράλ 82. Σχετικά, σημείωμα 

του πρέσβη Π. Μολυβιάτη άναφέρει: 

«Τό βράδυ τής 24ης Νοεμβρίου πληροφορηθήκαμε στό 

Παρίσι δτι εγιναν μαζικές τουρκικές παραβιάσεις του ένα

ερίου χώρου καί δτι ή Κυβέρνηση σκέπτεται νά ματαιώσει 
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συνάντηση των ύπουργων 'Εξωτερικων των δύο χωρων 

τής 9ης Δεκεμβρίου. 

»Κατ ' εντολήν του κυρίου προέδρου, τηλεφώνησα 

στόν κύριο Δροσογιάννη, περί τά μεσάνυχτα, καί εξέφρα
σα τήν δυσφορία του κυρίου προέδρου, γιατί δέν είχε ενη

μερωθεί επίσημα. 

)) 'Ο κύριος Δροσογιάννης μοu είπε δτι, πράγματι, εγι
ναν παραβιάσεις καί δτι ή Κυβέρνηση aνεκοίνωσε δτι θά 

εματαιοuτο ή συνάντηση, aλλά ι'iφηνε καί τήν πόρτα aνοι

κτή γιά τήν πραγματοποίησή της aργότερα. Είπα στόν κύ

ριο Δροσογιάννη δτι ή ι'iποψη του κυρίου προέδρου είναι 
δτι δέν πρέπει νά ματαιωθεί ή συνάντηση καί τόν παρεκά

λεσα νά μεταφέρει τήν ι'iποψη αυτή τόν κύριο πρωθυπουρ

γό. 

))Την έπομένη, εζήτησα aπό τόν κύριο Μαχαιρίτσα νά 

γίνει επίσημη ενημέρωση του κυρίου προέδρου , πρίiγμα τό 

όποίο καί εγινε διά του συνημμένου τηλεγραφήματος . 

))Στίς 29 Νοεμβρίου, τηλεφώνησα στόν κύριο πρωθυ
πουργό aπό τήν Βόννη, κατ' εντολήν του κυρίου προέ

δρου, γιά νά του μεταφέρω τήν γνώμη του κυρίου προέδρου 

δτι θά πρέπει νά aποφευχθεί περαιτέρω οξυνση των σχέ
σεών μας μέ τήν Τουρκία καί τό ΝΑΤΟ στήν επικείμενη 

Σύνοδο των ύπουργων 'Αμύνης του ΝΑΤΟ, γιατί ύπάρχει 

κίνδυνος νά μπεί ή χώρα σέ μεγάλη περιπέτεια. 

)) 'Ο κύριος πρωθυπουργός διαβεβαίωσε δτι δέν είναι 
πρόθεσή του νά όξύνει τήν κατάσταση . 'Επρόκειτο άπλως 

νά εκθέσει στήν ύπουργική αυτή Σύνοδο τίς έλληνικές θέ

σεις στό θέμα της ίδρύσεως του στρατηγείου Λαρίσης , στό 

θέμα Λήμνου καί ματαιώσεως τής aσκήσεως ΑΡΕΧ 

EXPRESS '82 καί στό θέμα των προσφάτων τουρκικων 
παραβιάσεων του εναερίου χώροω)73. 

Στίς 25 Νοεμβρίου, ό Κ. Καραμανλής εκφώνησε 
όμιλία κατά τή διάρκεια εiδικής συνεδριάσεως τής 

εκτακτης γενικής συνελεύσεως τής Ούνέσκο. 

Πρίν aπό τή συνεδρίαση, παρουσιάστηκαν στόν 

πρόεδρο τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας οί aρχηγοί 

των aντιπροσωπειών καί ύπηρεσιακοί παράγοντες 

τοϋ 'Οργανισμοϋ. 'Ο Κ. Καραμανλής, aντάλλαξε 

δώρα μέ τό γενικό διευθυντή τής Ούνέσκο, καί εγρα- . 
ψε στή Χρυσή Βίβλο του ' Οργανισμοϋ: 

« 'Εξετίμησα βαθύτατα τήν τιμή πού μοv έκανε ή 
Ούνέσκο νά μέ προσκαλέσει καί νά μοv προσφέρει 

τό βfίμα της yιά νά διατυπώσω τίς σκέψεις μου tπάνω 

σέ θέματα πού έχουν σχέση μέ τήν ώρα ία καί ύψηλή 

άποστολή της». 

Τήν εναρξη τής συνεδριάσεως κήρυξε ό Γιουγ
κοσλάβος πρόεδρος τής εiδικής διασκέψεως, Ι. Μάρ

γκαν, ό όποίος σημείωσε μεταξύ aλλων: 

«'ο έλληνικός λαός, προσέφερε τά μέγιστα στό aν

θρώπινο θησαυροφυλάκιο του πνεύματος καί τής δημιουρ

γίας. Τό φως τής Έλλάδος καθαγίασε διάφορες εκφάνσεις 

του παγκόσμιου πολιτισμοu. Είμαστε ευτυχείς, πού βρισκό

μαστε στή θέση νά ύποδεχθοuμε στούς κόλπους μας ενα 

τόσο διακεκριμένο τέκνο της 'Ελλάδος καί νά δεχθοuμε τό 

μήνυμα πού κομίζετε στήν συνέλευσή μας aπό τήν πόλη 

της 'Αθηνίiς, τής θείiς της Σοφίαρ). 

'Ο γενικός διευθυντής τής Ούνέσκο τόνισε δτι ό 

Κ. Καραμανλής δέν είχε προσκληθεί άπλά ώς aρχη

γός Κράτους: 

«Είσαστε εδω ώς δ κληρονόμος του λαμπροu έλληνικοu 

πολιτισμοu, πού παραμένει aπό κάθε ι'iποψη, γιά δλα τά 

πνεύματα, πηγή εμπνευσης. Είσαστε επίσης δ συνεχιστής 

μιίiς aπό τίς πιό αυθεντικές δημοκρατικές παραδόσεις 

στήν ίστορία της aνθρωπότητας. Είσαστε, τέλος, ή κυριώ

τερη μορφή του aντιστασιακοί) κινήματος, μέ τό όποίο δ 

λαός σας - σέ μιά περίοδο, δεσμώτης - ξαναβρηκε τήν 

δδό τής προσήλωσης στήν δημιουργική ιδιοφυία του . 

))Γιά δλους αυτούς τούς λόγους, κύριε πρόεδρε , βρί

σκεσθε σήμερα στό σπίτι σας, σ ' αυτόν τόν οίκο πού επέ

λεξε ώς εμβλημά του τόν Παρθενώνα. Αυτός δ έλληνικός 

λαός, γιά τόν όποίο δ Φειδίας ελεγε δτι "δέν εχει διαστά

σεις aλλά αναλογίες", δπου ή δύναμη συνδέεται μέ τήν 

χάρη καί ή φιλοδοξία μέ τό μέτρο, συμβολίζει εϋστοχα 

αυτή τήν αναζήτηση τής ισορροπίας καί τής άρμονίας, 

στήν όποία συνοψίζεται - στό επίπεδο των σχέσεων μετα

ξύ των λαων - μιά aπό τίς πρωταρχικές aποστολές της 

όργάνωσής μας. 

)) 'ο λεπτός αυτός δεσμός , δπου συναντωνται διά μέσου 

των αιώνων ή αιώνια 'Ελλάς καί ή σημερινή ουνέσκο, 

εγινε εντονα αισθητός aπό τή στιγμή της δημιουργίας της 

όργάνωσής μας. 'Εκδηλώνεται εντυπωσιακά κυρίως στό 

εθνικό ιδεωδες της μόρφωσης, δπως συνοψίζεται στήν έλ

ληνική λέξη "παιδεία" , πού aποβλέπει στήν ανάπτυξη, σέ 

κάθε ι'iτομο, δλων των δυνατοτήτων, μέ τίς δποίες είναι 

προικισμένο aπό τή φύση, κι ετσι στήν δημιουργία μιίiς 

δλοκληρωμένης aνθρώπινης προσωπικότητας καί τήν εξύ

ψωση της κοινωνίαρ) . 

Κατόπιν, τό λόγο ελαβε ό Κ. Καραμανλής: 

«Κύριε πρόεδρε τής Διασ;κέψεως, 

»Κύριε γενικέ διευθυντά, 

»Κυρίες καί κύριοι, 

»Αlσθάνομαι lδιαίτερα ευτυχής, γιατί μοίJ δόθηκε σή

μερα ή ευκαιρία νά μετάσχω σ ' αυτήν τήν συνεδρίαση τής 

Συνόδου σας. Καί νά aπευθύνω aπό τό έπίσημο αυτό βήμα 

τό λόγο σέ μιά τόσο ύψηλοίJ έπιπέδου όμήγυρη, στήν 

όποία μετέχουν διακεκριμένοι έκπρόσωποι δλωιi τών 

έθνών. Καί τήν ευκαιρία αυτή τήν οφείλω στόν γενικό δι

ευθυντή τής ουνέσκο κ. Μ' Μπόου, ό όποίος εlχε τήν 

καλωσύνη νά μοίJ aπευθύνει τή .σχετική πρόσκληση. Γιά 

τήν πρόσκληση αυτή, καθώς καί γιά τά φιλόφρονα λόγια 

πού χρησιμοποίησε γιά τήν πατρίδα μου aλλά καί γιά μένα 

προσωπικά, θερμά τόν ευχαριστώ. 

»Ευχαριστώ έξίσου θερμά τόν πρόεδρο τής Διασκέψεως 

κ. Μάργκαν, μέλος τής Κυβερνήσεως γειτονικής καί φίλης 

χώρας, γιά τήν έγκάρδια ύποδοχή πού μοίJ έπεφύλαξε. 
))Κυρίες καί κύριοι, 

))Δέν νομίζω ότι έχω aνάγκη, σάν έκπρόσωπος τής 

Έλλάδος, νά διαδηλώσω τήν πίστη τής χώρας μου στίς 

aρχές τών 'Ηνωμένων 'Εθνών· ούτε καί νά έξάρω τή μεγά

λη σημασία πού aποδίδουμε έμείς οί 'Έλληνες στό έργο 

τής ουνέσκο. 
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Στό βήμα τfjς συνελεύσεως τfjς Ούvέσκο. 
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«Είμαστε μιά μικρή χώρα πού σέρνει πίσω της μιά 

ίστορία πολλών αΙώνων, κατά τήν διάρκεια τών όποίων 

πολλά προσέφερε στήν καλλιέργεια καί προαγωγή τοίί aν

θρώπου, μέ τήν καθιέρωση τών ύψηλών έκείνων άρχών, γιά 

τήν έπικράτηση τών όποίων άγωνίζεται ή Οvνέσκο· άρχών 

πού ε[ναι σχεδόν κοινές σέ δλους τούς μεγάλους πολιτι

σμούς, άνεξάρτητα άπό τήν μορφή πού πfjραν. 

ι> Ή τάση τοίί aνθρώπου νά άναζητήσει πολιτιστικές 
άξίες καί νά θεμελιώσει έπάνω σ' αvτές τή ζωή του ε[ναι 

έκείνο πού τόν ξεχωρίζει άπό δλα τά άλλα πράγματα τοίί 

κόσμου, έμψυχα καί aψυχα. 'Όπως έλεγε ό Μαρλώ: "La 
culture nous apparait d'abord comme Ja connaissance de ce 
quί a fait de l'homme autre chose qu 'un accident de 
l'univers". 

ιιΜέσα στήν aτέρμονα ροή τοίί χρόνου, σιγά-σιγά χω

ρίσθηκε ό άνθρωπος άπό δλα τά άλλα δ ντα, άπό δλους τούς 

άλλους οργανισμούς καί πορεύθηκε τό δικό του δρόμο. 

VΕπαυσε νά ε[ναι άπλώς φύση καί έγινε ίστορία. Καί συγ

χρόνως έπαυσε νά ε[ναι άπλώς γένος ή ε[δος καί έγινε 

άτομο. 'Α vτί νά βλέπει μόνο τόν έξω κόσμο, ε[δε τόν έαυτό 

του. 'Απέκτησε συνείδηση τοίί έαυτοίί του. Καί συγχρόνως 

aρχισε νά χειραφετείται άπό τόν περίγυρο, καί νά άποκτii 

τό αίσθημα τfjς έλευθερίας του καί στή σκέψη καί στήν 

πράξη. 

ιΠοποθετώντας τό συνεχώς έλευθερούμενο έγώ του aπέ

ναντι τών πραγμάτων, aρχισε νά κρίνει ποιά έχουν γι' αυ

τόν άξία καί ποιά όχι. VΕτσι, σχημάτισε τόν κόσμο τών 

άξιών καί ίεραρχώντας τες κατέληξε σέ ώρισμένες πρώτες 

άξίες, άμετακίνητες καί πιστεύω αlώνιες. 
ιιΑvτός ό διά μέσου τών αlώνων άγώνας τώv λαών γιά 

νά πλησιάσουν μέ τήν σκέψη καί τήν πράξη τους τίς aνώ

τατες άξίες, άγώνας πού κάθε λαός διεξήγαγε μέ τό δικό 

του τρόπο, αvτός ό άγώνας ε[ναι ό πολιτισμός τfjς aνθρω
πότητας γιά τήν διάσωση καί τήν προαγωγή τοίί όποίου, σέ 

δλες του τίς μορφές, έργάζεται ή Οvνέσκο. 

ι>' Αγκαλιάζοντας δλες αvτές τίς μορφές ή Οvνέσκο δέν 
δείχνει μόνο δτι στέκεται έπάνω άπό φυλετικές, γεωγραφι

κές καί Ιδεολογικές διακρίσεις μiiς aποκαλύπτει συγχρό

νως - καί αvτό ε[ναι τό σημαντικώτερο - δτι πίσω άπό 

δλες αvτές τίς διαφορές ύπάρχουν μερικά σημεία συναντή

σεως δλων τών aνθρώπων, έπάνω στά όποία μπορεί νά θε

μελιωθεί ή άμοιβαία κατανόηση τών λαών καί δι ' αvτfjς ή 
παγκόσμιος εΙρήνη καί δικαιοσύνη. 

ιιΚαί αvτή άκριβώς εfναι ή μεγάλη aποστολή τfjς 'Ορ

γανώσεώς σας. Μέ τή διάδοση τfjς γνώσεως, πού aποτελεί 

τήν προϋπόθεση τοίί αvτοπροσδιορισμοίί, τfjς τεχνολογίας 

πού θεμελιώνει τήν ύλική aπελευθέρωση, καί τfjς τέχνης 

πού έπιβεβαιώνει τήν ταυτότητα τών aνθρώπων, σφυρηλα
τείται τό Ιδεώδες τfjς πανανθρώπινης κοινότητας καί &να

γνωρίζεται ό άνθρωπος ώς άξία. 
ιι 'Ο διάλογος άνάμεσα στούς λαούς καί τούς πολιτι

σμούς, ή σύνδεση τοίί παρελθόντος μέ τό παρόν, τfjς παρα

δόσεως μέ τήν πρόοδο, τοίί άτομικοίί μέ τό κοινό, προάγει 
τόν άμοιβαίο σεβασμό καί τήν κατανόηση, καλλιεργεί τή 

συνείδηση τfjς διεθνοίίς ένότητας καί στηρίζει τή δημο

κρατία. 

ιιΣτό κατώφλι τοίί 21ου αΙώνα, ό ρόλος αvτός τfjς Οvνέ

σκο γίνεται καθοριστικός. Γιατί οί έπιδιώξεις της τείνουν 

νά ταυτισθοίίν μέ τήν έλευθερία. Άλλά προπαντός γιατί 

τείνουν νά συμφιλιώσουν τήν πολιτική μέ τήν\ιjθική καί νά 

διαμορφώσουν ένα καινούργιο παγκόσμιο ιjθος. 

ιιΕ[ναι γνωστό δτι ή έπίδραση τοίί πολιτισμοίί στόν aν
θρώπινο βίο ε[ ναι aποφασιστική. • ο ύλικός πολιτισμός, 
δηλαδή ή πάλη τοίί aνθρώπου πρός τή φύση, έχει μετριά

σει τό μόχθο του καί έχει βελτιώσει τίς συνθήκες τfjς ζωfjς 

του. 'Ενώ ό πνευματικός πολιτισμός, δηλαδή ή πάλη τοίί 

aνθρώπου μέ τόν έαυτό του, όδήγησε στήν κοινή έπιλογή 

άξιών καί θεσμών, πού άποτελοίίν τό Ιδανικό τfjς aνθρώπι

νης συμβιώσεως. Στίς άξίες αvτές, έπάνω στίς όποίες θεμε

λιώθηκε καί ό εvρωπαϊκός πολιτισμός, έδωσε οΙκουμενικό
τητα τό έλληνικό πνείίμα. 

ιιΚυρίες καί κύριοι, 

ιιΔέν ιjρθα έδώ γιά νά ύμνήσω τήν ίστορία τfjς πατρίδας 
μου. Αvτό τό έκαμαν ήδη πολλοί κουρυφαίοι πνευματικοί 

άνθρωποι καί μεταξύ αvτών καί ό Βαλερύ πού έλεγε: Toute 
race et toute terre qui a ete successίvement romanisee, chri
stianisee et soumise, quant a J'esprit, a Ja dίscipline des 
Grecs, est absolument europeenne". 

ι> Ή fλληνική φιλοσοφία εfναι αvτή πού aποκατέστησε 

τόν διάλογο τοίί aνθρώπου μέ τή φύση καί τοίί aνθρώπου 

μέ τόν έαυτό του καί aποκάλυψε τήν σχέση τοίί έγώ καί τοίί 

μ ή έγώ. 'Απέβλεψε στήν άξία τοίί aνθρώπου ώς aνθρώπου, 

δημιούργησε τό οΙκουμενικό σύστημα έννοιών καί aνύ

ψωσε τόν λόγο ώς γέφυρα συνεννοήσεως, μακριά άπό δόγ

ματα καί μύθους. 

ιι Τό μέγα, έξάλλου, πολιτικό κατόρθωμα τών 'Ελλήνων 

ε[ναι δτι μiiς έδωσαν τό πολιτικό Ιδανικό, δηλαδή τό πνείί
μα τfjς έλευθερίας καί τfjς δημοκρατίας. Μέσα στήν πόλη 

γεννήθηκε ό πολίτης μέ τό καθολικό δικαίωμα τfjς Ισοτι

μίας καί Ισηγορίας: Διαμορφώθηκε ή Ισόρροπη σχέση &τό

μου καί κοινωνίας καί οργανώθηκε ό διάλογος πολίτη καί 

πολιτείας. Άπό τόν πολίτη γεννήθηκε ό πολιτισμός. 

ιΠέλος, ή κλασική έλληνική τέχνη δέν aποδίδει ένα 

συγκεκριμένο aνθρωπο, μιά ίστορική ή γεωγραφική μορ

φή. Τεχνουργεί τόν Ιδανικό, τόν &πρόσωπο άνθρωπο, ώς 

iδέα, ώς κάλλος. Δέν χρειάζεται ίστορική γνώση γιά νά 
κατανοηθοίίν οί παραστάσεις της. VΕχει οΙκουμενική ση

μασία. 

ιιΠρός τήν ίδια κατεύθυνση έκινείτο καί ή aρχαιοελλη

νική παιδεία, πού άποκτii άκριβώς γι' αvτό σήμερα έπι

καιρότητα. Σκοπός τfjς έλληνικfjς παιδείας ιjταν ή παιδα

γώγηση στό "κατά φύσιν ζfjν, τουτέστι κατ' άρετήν". Διά 

τfjς άρετfjς, ή κατάκτηση τfjς εvδαιμονίας. 'Αλλ ' ή άρετή 
δοκιμάζεται καί aρτιώνεται μέσα στήν πόλη. 'Εκεί τό έργο 
της ε[ναι "μείζον καί τελειότερον", δπως έλεγε ό 'Αριστο

τέλης. "Υψιστο Ιδανικό έτάσσετο ή μόρφωση "καλοίί πο

λίτη". Ή δημιουργία δηλαδή τοίί "καλοίί κάγαθοίί" aν
θρώπου. 

ιι 'Αλλά γιά τή σημασία πού μπορεί νά έχει ό έλληνικός 

πολιτισμός στή σύγχρονη παιδεία, θά δώσω τό λόγο στόν 

γενικό διευθυντή τfjς Οvνέσκο, κ. Μ' Μπόου, πού στήν 

λαμπρή άνακοίνωση πού έκανε στήν 'Ακαδημία Άθηνών 

παρουσίασε, σέ δλο τό βάθος, τό νόημα τοίί έλληνικοίί 

πολιτισμοίί καί τή σημασία του γιά τόν σύγχρονο aνθρω

πο. 

ιιΜιλώντας γιά τήν έλληνική παιδεία καί τή σημασία 

της γιά τόν σημερινό κόσμο έλεγε: "'Ανάμεσα στό παιδα

γωγικό Ιδανικό πού aποδέχονταν ή 'Αθήνα καί ή χρυσή 
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εποχή τής 'Ελλάδος καί εκείνο πού πρέπει σήμερα νά δώ

σουμε σέ παγκόσμια κλίμακα, ό δεσμός είναι πάντα επί

καιρος. Καί αvτό, επειδή τό παιδαγωγικό αvτό iδανικό 
aναγνώριζε κάποιον κεντρικό ρόλο στόν aνθρωπο, τόν 

ελεύθερο άνθρωπο, τόνδημιουργό". Miiς έλεγε aκόμα ό κ. 

Μ' Μπόου ότι "τό παιδαγωγικό αvτό iδανικό πού μiiς 

κληροδότησε ή aρχαία 'Ελλάδα, ή Οvνέσκο τό aνήγαγε 

σέ πανανθρώπινο lδανικό". 

'' Ά ναφέρθηκα όμως προηγουμένως καί στόν εvρωπαϊ
κό πολιτισμό, πού έχει σάν ύποδομή του τόν έλληνικό. 

Ν Α ν μέ καλουσαν νά πώ μέ μιά λέξη ποιό εlναι τό επίκεν

τρο του εvρωπαϊκου πολιτισμου, θά έλεγα ότι εlναι τό άτο

μο σάν ελεύθερο λογικό όν, τό άτομο πού προίκισε μέ τό 

λόγο ή έλληνική σκέψη καί μέ aθάνατη ψυχή ό χριστια

νισμός. Τό άτομο πού μέ τόν ελεύθερο λόγο βρίσκεται σέ 

συνεχή aναζήτηση καί προχωρεί πρός νέες κατακτήσεις. 

" ' Ο Εvρωπαίος, μέσα στή διαδρομή τών αiώνων, κα

τώρθωσε νά συνδυάσει τήν έλληνορωμαϊκή διανόηση μέ 

τά μηνύματα του χριστιανισμου καί νά δώσει στόν πολιτι

σμό του μιά iδιοτυπία πού τόν διακρίνει aπό άλλους μεγά
λους πολιτισμούς πολιτισμούς, γιά τούς όποίους δέν ε{μαι 

σέ θέση νά μιλήσω, μολονότι εκτιμώ βαθύτατα τά επιτεύγ

ματά τους. 

"Κυρίες καί κύριοι, 
"Είναι κοινή συνείδηση ότι ή aνθρωπότητα περνii σή

μερα μιά βαθιά καί επικίνδυνη κρίση. Κρίση πολιτική, 

οiκονομική καί προπαντός κρίση πολιτιστική. Περνii μιά 

δύσκολη μεταβατική περίοδο, πού τή χαρακτηρίζει καθο

λική καί έντονη aνησυχία. Ά νησυχία πού εκδηλώνεται 

ύπό διάφορες μορφές, aπό τό άγχος μέχρι καί τή βία. Γιατί 

ό άνθρωπος τής εποχής μας θέλει νά aπομακρυνθεί aπό lfνα 

τρόπο ζωής καί aναζητεί καινούργιο. Δυσπιστεί πρός τούς 

ύφισταμένους θεσμούς καί aναζητεί καινούργιους. 'Α να

ζητεί καινούργιες aξίες γιά νά στηριχθεί, χωρίς όμως νά 

προσδιορίσει τή μορφή καί τό περιεχόμενό τους. 

"Περνii δηλαδή μιά κρίση πολιτιστική, πού εlναι καί ή 
πηγή τής συγχύσεως πού επικρατεί σήμερα στόν κόσμο 

καί τών προβλημάτων πού aντιμετωπίζουμε. Μιά κρίση 

πού aπειλe'f νά κλονίσει τίς βασικώτερες aξίες τής ζωής 
μας, όπως είναι ή ελευθερία, ή δικαιοσύνη καί ή είρήνη. 

"Σέ καμιά εποχή τής ίστορίας δέν ήξερε δ άνθρωπος 

τόσα όσα ξέρει ό σύγχρονος άνθρωπος, χάρις στήν ίλιγγι

ώδη πρόοδο τών θετικών επιστημών. Τήν πρόοδο όμως 

αvτή δέν τήν παρακολουθεί, aλλά ύφίσταται καί τήν κατα

πίεσή της. Είναι γνωστό ότι ή μόρφωση δέν ταυτίζεται 

πάντοτε μέ τήν καλλιέργεια. Ή γνώση γίνεται στείρα, 

όταν δέν ύφίσταται τή διανοητική επεξεργασία πού θά τής 

προσδώσει τήν aνθρώmνη aποστολή της. Γιατί μέ μόνες 

τίς θετικές γνώσεις δέν προάγεται ή καλλιέργεια του aν

θρώπου. Χρειάζεται, πέρα άπό τίς γνώσεις, ήθική καί 

πνευματική aγωγή. Χρειάζεται δηλαδή ή βαθύτερη εκείνη 

παιδεία πού προσδιορίζει τή στάση του aνθρώπου aπέναν

τι στίς aνώτατες aξίες τής ζωής, όχι μόνο τής νοήσεως 

aλλά καί του ήθους. 

j}τίς μεγάλες αvτές άλήθειες φαίνεται νά τίς aγνοεί ή 

ύλιστική εποχή μας. Γι , αvτό καί ή aνθρωπότης πελαγο
δρομεί. 'Έχει κανείς τό α[σθημα ότι έχασε τόν προσανα

τολισμό της καί πορεύεται σάν τό καράβι πού έχασε τήν 

πυξίδα του. 

"'Η σύγχυση, καί, θά έλεγα, ή ήθική καί πνευματική 

aναρχία πού επικρατουν σήμερα στόν κόσμο παίρνουν 

τέτοια μορφή καί τέτοιες διαστάσεις, d.fστε νά δημιουργεί

ται ή εντύπωση ότι επιδιώκουμε τήν αυτοκαταστροφή μας. 

Γιατί όχι μόνο δέν λαμβάνουμε τά μέτρα εκείνα, πού εlναι 
πρόσφορα γιά τή θεραπεία τών αίτίων πού προκαλουν τά 

σημερινά μας προβλήματα, aλλά μέ τήν εγωιστική συμπε

ριφορά μας τά καθιστουμε οξύτερα. 

"Θά μπορουσα νά επικαλεσθώ πολλά παραδείγμετα πού 

επιβεβαιώνουν τίς aλήθειες αvτές. Θά περιορισθώ όμως 

στά χαρακτηριστικά. 

"Συζητουμε καθημερινά γιά τόν κίνδυνο ένός πυρηνι

κου πολέμου. Καί μολονότι γνωρίζουμε εκ τών προτέρων 

τίς συνέπειές του, τόν aντιμετωπίζουμε σχεδόν μέ άπάθεια, 

ώσάν νά ύπέστησαν παράλυση τό πνευμα καί ή ψυχή μας. 

"Συζητουμε καθημερινά γιά τόν aφοπλισμό καί αvξά

νουμε συνεχώς καί κατά τρόπο επικίνδυνο τά όπλοστάσιά 

μας. Τό 1980 διετέθησαν πάνω aπό 500 δισεκατομμύρια 
δολλάρια γιά εξοπλισμούς. Καί διατίθενται τά ποσά αvτά 

γιά πολεμικούς σκοπούς, όταν τά τρία τέταρτα περίπου του 

πληθυσμου τής γής πει νουν ή ύποσιτίζονται. Καί όταν κα

νένας λαός aπαλλαγμένος aπό νοσηρές επιρροές δέν θέλει 

τόν πόλεμο. Καί εlναι φυσικό νά μήν τόν θέλει γιατί, όπως 

λέγει δ 'Ηρόδοτος, στόν πόλεμο οί γονείς θάβουν τά παι

διά τους, ενώ στήν εiρήνη τά παιδιά θάβουν τούς γονείς 

τους. 

"Συζητουμε καθημερινά γιά τήν aνισότητα Βορρii καί 

Νότου πού, σέ συνδυασμό μέ τό δημογραφικό, παίρνει τά 

τελευταία χρόνια εκρηκτικές διαστάσεις. Γιατί οί φτωχοί 
γίνονται κάθε χρόνο φτωχότεροι, περισσότεροι άλλά καί 

μαχητικότεροι. Καί περιοριζόμαστε σέ εvχολόγια, μολονό

τι γνωρίζουμε ότι ή aνισότης αvτή, πού συνεχώς διευρύνε
ται, θά aνατρέψει τήν iσορροπία του κόσμου καί θά aπειλή

σει τελικά τήν εiρήνη. 

"Γιατί κάποτε οί φτωχοί θά συνασπισθουν εναντίον τών 

πλουσίων, μέ aποτέλεσμα νά οξυνθουν οί aντιθέσεις μετα

ξύ Βορρii καί Νότου· καί ύπό τήν πίεση τών aντιθέσεων 

αvτών νά aμβλυνθουν οί διαφορές 'Ανατολής καί Δύσεως. 

Καί μπορεί νά aμβλυνθουν: Γιατί γνωρίζουν οί δύο ύπερ

δυνάμεις ότι lfνας πυρηνικός μεταξύ τους πόλεμος εlναι 
aδιανότητος. Γιατί γνωρίζουν επίσης ότι κανένας δέν μπο

ρεί νά κατακτήσει τόν κόσμο. 'Αλλά, προπαντός, γιατί 

γνωρίζουν ότι, καί άν τόν κατακτήσει, δέν μπορεί νά τόν 

κυβερνήσει. 

"Θά προσθέσω όμως καί lfνα άλλο παράδειγμα πού κατά 

lfνα τρόπο καλύπτει καί τά προηγούμενα. 

"Εlναι γνωστό ότι τά μόνιμα καί μεγαλύτερα προβλή
ματα, μέ τά όποία μάταια aσχολείται ή aνθρωπότης διά 

μέσου τών αlώνων, εlναι ή εiρήνη καί ή aνθρώπινη aθλιό

της. Ή ταυτόχρονη λύση αvτών τών προβλημάτων δέν 

εlναι άπλώς δυνατή. Εlναι καί εύκολη, εάν επικρατήσει ή 

λογική καί ή καλή πίστις. 'Εάν μειωθουν σταδιακά οί 

στρατιωτικές δαπάνες, aφ ' ένός μέν θά περιορισθουν οί 
κίνδυνοι πού aπειλουν τήν εlρήνη καί aφ' έτέρου θά δημι

ουργηθουν οί πόροι εκείνοι πού εlναι aπαραίτητοι γιά τήν 

θεραπεία τών πληγών πού βασανίζουν τήν aνθρωπότητα 

καί εiδικώτερα τής πείνας καί τής aρρώστιας. Παρά ταυτα, 

είναι τόσος ό παραλογισμός πού επικρατεί στήν εποχή 
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μας, ωστε τό άπλό καί λογικό αvτό πράγμα νά μ ή μπορεί νά 

γίνει πραγματικότης. 

»Μιλώντας στή Διάσκεψη τής Οvνέσκο, ξέρω δτι άπευ
θύνομαι πρός μιά πνευματική .κοινότητα πού επιδιώκει τή 

θεραπεία τής κρίσης πού περνούμε σήμερα μέ τό πιό άπο

τελεσματικό φάρμακο· τήν προαγωγή τοv πολιτισμού καί 

τήν προβολή διά τής εκπαιδεύσεως εκείνων τών άξιών, πού 

θά μiiς βγάλουν άπό τά σημερινά άδιέξοδα. Καί τήν προ
σπάθεια αvτή θά πρέπει νά τή στηρίξουν δλοι εκείνοι πού 

είναι ύπεύθυνοι γιά τίς τύχες τοv κόσμου. Ή πολιτική 

δηλαδή καί ή πνευματική του ήγεσία. 

»'Αλλά γιά νά πετύχουμε στήν προσπάθεια αvτή θά 

πρέπει νά άναζητήσουμε δχι μόνο πρόσφορη διαδικασία, 

άλλά καί πρότυπα άσφαλή καί δοκιμασμένα. 

»Θά μέ συγχωρήσετε ελπίζω εάν άναφερθώ καί πάλι 

στόν έλληνικό πολιτισμό γιά νά ύποστηρίξω πώς μπορού

με νά άντλήσωμε άπό αvτόν διδάγματα, τή σοφία τών 

όποίων επιβεβαίωσαν οί αiώνες. 

)) 'Απέναντι στό πάθος τών άκροτήτων aς ύψώσομε τήν 
αiώνια άρχή τοv μέτρου καί στή σκέψη καί στήν πράξη. 
"Ας άναζητήσομε αvτό τό μέτρο μέ τό διάλογο μεταξύ 

ελευθέρως σκεπτομένων άνθρώπων. "Ας δεχθούμε μέ άνο

χή τίς διαφωνίες καί aς τίς άμβύνουμε, γνωρίζοντας δτι καί 

οί διαφωνίες πλουτίζουν τό πνεvμα του άνθρώπου. "Ας σε

βαστούμε τόν κάθε άνθρωπο ώσάν ό καθένας νά εξέφραζε 
όλόκληρη τήν άνθρωπότητα. Ν Ας χτίσαμε μεταξύ τής αυ

στηρής λογικής καί τών άλόγων αiσθημάτων τή γέφυρα, 

πού όδηγεί στήν άρμοvία τών άντιθέτων καί στήν άριστο

τελική μεσότητα. "Ας γίνομε πολίτες τής πόλης μας, δπως 
μiiς fίθελαν ό Θουκυδίδης καί ό Περικλής καί πολίτες δλου 

τοv κόσμου, δπως μiiς fίθελαν ό Διογένης καί ό Ζήνων. 

»Καί μέ δλα αvτά aς προσπαθήσαμε νά δώσομε μιά κα
θαρώτερη μορφή στήν προσωπικότητα του άνθρώπου καί 

ένα βαθύτερο νόημα στήν ψυχική καί κοινωνική του ελευ

θερία. Γιατί αvτά είναι τά μόνιμα καί βαθύτερα νοήματα 

του άληθινοv πολιτισμού. 

»Κυρίες καί κύριοι, 

»Ή Οvνέσκο άποτελεί μιά πνευματική τράπεζα, δπου 

δλοι οί λαοί τής οiκουμένης καταθέτουν τά πνευματικά 

τους κεφάλαια, γιά νά δημιουργήσουν μ' αvτά πολιτιστικά 

άγαθά, άναγκαία γιά τή μελλοντική πορεία τής άνθρωπό

τητας. 

»'Ιδού λοιπόν καί ή 'Ελλάς πού έρχεται νά ύπηρετήσει 

αvτόν τόν σκοπό μέ δ, τι καλό καί ώρα ίο έχει. "Ερχεται μέ 

τή φύση της πού ύπήρξε ό μέγας διδάσκαλος καί ό προσδι
οριστικός παράγων τοv πολιτισμού της. "Ερχεται μέ τούς 

κλασικούς της αiώνες, τών όποίων τά πλούτη μοιράζεται 

σήμερα δλη ή οiκουμέvη. "Ερχεται μέ τούς έλληνιστικούς 

της χρόνους πού μετέφεραν τόν έλληνικό πολιτισμό στήν 

'Ασία. Καί μέ τό Βυζάντιο πού άνοιξε τό δρόμο γιά τό 

Χριστιανισμό. 'Αλλά προπαντός έρχεται μέ τή βαθειά της 

πίστη στίς αiώνιες εκείνες άξίες, πού μέ τήν άναζωογόνη

σή τους μπορούν νά άvαμορφώσουν τή σύγχρονη ζωή. 

» "Ερχεται, κυρίες καί κύριοι, μέ αvτό τό πνεvμα σ' 
αvτόν τόν ναό του πνεύματος, γιά νά μετάσχει στό ευγενέ

στερο άγώνισμα τής εποχής μας καί φέρνει μαζί της μιάν 

ίστορία τριών χιλιάδων ετών, άλλά καί τή σύγχρονη ζων

τανή της παρουσία καί προσφορά. "Ερχεται, τέλος, γιά νά 

ύπηρετήσει τόν πολιτισμό τοv άνθρώπου καί νά συμβάλει 

στό μεγάλο έργο τής Οvνέσκο. ~Ενα έργο δύσκολο, πού 

μπορεί δμως νά γίνει εύκολο, εάν δλοι τό πιστέψουμε. Για

τί ή πίστις ταυτίζεται μέ τή θέληση. Καί δπως λέγει ό 

Σοφοκλής, "άλλωτόν τό ζητούμενον, εκφεύγει δέ τ' άμε

λούμενον". 

»Σiiς εvχαριστώ, κύριε πρόεδρει>74 • 

Τό βράδυ τής ίδιας ήμέρας, ό 'Έλληνας πρόεδρος 

παρεκάθησε σέ γεuμα καί παρέστη σέ δεξίωση πού 
παρέθεσε πρός τιμή του ό γενικός διευθυντής τής 

Οuνέσκο. 

'Ο έλληνικός τύπος σχολίασε μέ ίκανοποίηση τή 

δραστηριότητα του προέδρου τής Δημοκρατίας: 

Χωρίς κανένα άλλο ελατήριο, εκτός aπό τήν αίσθηση, 

καί χωρίς καμιά άλλη επιδίωξη, εκτός aπό τήν κατά καθή
κον επισήμανση ένός γεγονότος, θά πουμε δτι ό προέδρος 

Καραμανλής μέ τήν προχθεσινή όμιλία του ενώπιον τής 

Ούνέσκο τίμησε οχ ι μόνον τήν 'Ελλάδα ώς χώρα καί ώς 

Κράτος &λλά καί τόν 'Ελληνισμό ώς ίστορική όντότητα 

καί ώς καίρια καί ανεπανάληπτη πολιτιστική μονάδα ... 'Η 
μεστή περιεχομένου καί ύψηλής πνευματικής στάθμης, 

&λλά καί τόσο φορτισμένη συναισθηματικά όμιλία του 

πρώτου πολίτη τής χώρας, πού ήταν μιά έλληνική διάγνω

ση καί έρμηνεία τής πραγματικότητας καί τής «δυναμικής» 

του καιρου μας, φώτισε καί πρόβαλε τόν 'Ελληνισμό σέ 

δλη τή λάμψη του ώς ίστορικου καί πολιτιστικου φαινομέ

νου, ώς τρισχιλιετους παρουσίας καί προσφοράς, ώς καί

ριου συντελεστή του ίστορικου καί πολιτιστικου «γίγνε

σθαι τής &νθρωπότητος, μέ οiκουμενικές καί διαχρονικές 

διαστάσεις ... » («Ή Καθημερινή», 27.11). 

'Ακούσθηκε χθές aπό ενα παγκόσμιο βήμα ό λόγος του 

Καραμανλή ... Λόγος πού &πηχουσε τή συσσωρευμένη σο
φία τ&ν αiώνων καί τήν όλόπλευρη &γωνία ένός σκεπτόμε

νου aνθρώπου τής εποχής μας ... Στήν παγκόσμια αύτή όρ
γάνωση ό λόγος :τ:ου Καραμανλή ήλθε σάν μιά &κόμη συμ

βολή του έλληνικου πνεύματος στόν οiκουμενικό πολιτι

σμό. Δέν aρκεί δμως ή συγκίνηση καί ή περηφάνεια πού 

πρέπει νά νιώθουν οί σημερινοί 'Έλληνες, δταν τόσο πα

νηγυρικά αναγνωρίζεται ή πνευματική καί καλλιτεχνική 

προσφορά τής 'Ελλάδος στόν κόσμο· δταν τόσες τιμές 

επιδαψιλεύονται στόν πρώτο της πολίτη, δταν ό προέδρος 

τής Δημοκρατίας αναγνωρίζεται aπό τίς επώνυμες διεθνείς 

προσωπικότητες αλλά καί aπό τίς μάζες των aνωνύμων σάν 

όδηγητική φωνή στήν επικίνδυνη σύγχυση πού επικρατεί 

στόν κόσμο. Τό ζήτημα είναι πόσο είμαστε διατεθειμένοι 

καί μέσα στήν ίδια τήν 'Ελλάδα ν' &νταποκριθουμε στίς 

αξιώσεις αύτής τής έλληνικής λογικής καί του όλοκληρω
μένου &νθρωπισμου πού μέ τόση διαύγεια &λλά καί εγερτή

ρια &γωνία διετύπωσε ό Καραμανλής («Μεσημβρινή», 

26.11). 

'Η εμφάνιση του προέδρου τής Δημοκρατίας στή Γενι

κή Συνέλευση τής Ούνέσκο, ήλθε γιά μιάν &κόμη φορά νά 

επιβεβαιώσει δτι τίς δύσκολες ώρες πού περνάμε, ή μικρή 

μας χώρα μέ τή μεγάλη ίστορία εχει ακόμα νά προσφέρει 

κάποιο μήνυμα σέ μιάν aνθρωπότητα πού δοκιμάζεται ... Οί 
αντεγκλήσεις γιά τά μικρά, τά παζαρέματα, οί διαφωνίες, 

οί αλληλοκατηγορίες πού χαρακτηρίζουν συνήθως τίς γε-
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νικές συνελεύσεις κάθε διεθνοuς 'Οργανισμοί), εlχαν πα

ραμερισθεί. Καί άπό Βορρίi καί Νότο, 'Ανατολή καί Δύση 

παρακολουθοuσαν δλοι μέ προσοχή τόν 'Έλληνα ήγέτη νά 

τούς καλεί, άπέναντι του πάθους των άκροτήτων, νά ύψώ

σουν τήν αiώνια άρχή του μέτρου καί στήν σκέψη καί στήν 

πράξη, νά δεχθοuν μέ άνοχή τίς διαφωνίες καί νά σεβα

στοuν τόν κάθε άνθρωπο ... Μιλοuσε ό στοχαστής καί ό 
πολιτικός, πού άναζητοuσε στό πνεuμα καί τόν πολιτισμό 

τά σημεία συναντήσεως δλων~ων άνθρώπων .. . Μιλοuσε ό 
ήγέτης, πού εχει συνειδητοποιψ"Jει τήν βαθειά καί επικίν
δυνη κρίση πού διέρχεται σήμερα ή άνθρωπότητα ... Μιλοu
σε ό εκπρόσωπος τής 'Ελλάδος, γιά νά άντλήσει άπό τόν 

έλληνικό πολιτισμό τά διδάγματα γιά τήν θεραπεία αότής 

τής κρίσεως, διδάγματα πού τή σοφία τους επιβεβαίωσαν 

οί αiωνες («Ή Βραδυνή», 29.11). 

'Η όμιλία του προέδρου τής Δημοκρατίας επεσήμανε, 

καί μάλιστα μέ μεγάλη ενταση, τό καίριο πρόβλημα τής 

εiρήνης. 'Ανεξάρτητα άπό τίς όποιεσδήποτε επιφυλάξεις 

ή καί διαφωνίες πού μπορεί νά εχει κανείς μέ άλλες εκτιμή

σεις καί τοποθετήσεις τής tδιας αότής όμιλίας, είναι άναμ

φισβήτητη ή θετική εντύπωση πού προκαλεί ή επιμονή του 

προέδρου τής Δημοκρατίας στήν άνάγκη άποφυγής του 

πολέμου καί στήν σύνδεση αότοu του προβλήματος μέ τό 

εκρηκτικό πρόβλημα των εκατομμυρίων ύποσιτιζομένων 

άνθρώπων δλου του κόσμου, αότό πού ό Κ. Καραμανλής 

ονόμασε «άνθρώπινη άθλιότητω> ... Ήταν μιά όμιλία πού 
δείχνει πέρα άπ' δλα τ' άλλα πόσος δρόμος εχει διανυθεί 

άπό τό παρελθόν, πόσο εχει ώριμάσει γενικώτερα καί στήν 

πολιτική ήγεσία τής χώρας μας, πέραν άπό όποιεσδήποτε 

άλλες διαφορές, ή συνείδηση τής άνάγκης γιά μιά σύγχρο

νη άντιμετωπίση των έθνικων καί διεθνων μας προβλημά

των, σύμφωνα μέ τίς άνάγκες μιίiς κρίσιμης καί άποφασι

στικής φάσης στήν άνθρώπινη ίστορία («'Η Αύγή», 27.11). 

Ή επίσκεψη του Κ. Καραμανλή στό Παρίσι, ή 

συνάντησή του μέ τό Γάλλο πρόεδρο, οί τιμές πού 

αποδόθηκαν στόν αρχηγό του έλληνικου Κράτους 
στό Μέγαρο τ&ν 'Ηλυσίων- παρά τόν ανεπίσημο χα

ρακτήρα τfjς επισκέψεως - προσέλκυσαν τήν προ

σοχή καί του γαλλικου τύπου. 'Ενδεικτικά, στίς 22 
Νοεμβρίου, ή «Le Figaro» θά παρατηρήσει: 

Διαθέτοντας άνάμεσα στόν έλληνικό λαό μιά έξαιρετι
κή πλειοψηφία, ό άνθρωπος αύτός, γιά τόν όποίο ή πολιτι

κή φαίνεται πώς είναι τό σημαντικώτερο στοιχείο τής 

ϋπαρξής του, κατάφερε νά φέρει τή χώρα του στήν ΕΟΚ, 

ϋστερα στούς κόλπους του ΝΑΤΟ, άπό τό όποίο βγήκε τόν 

Αuγουστο του 1974, καί νά έκλεγεί πρόεδρος τής Δημο
κρατίας τό 1980. 

' Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής εΙναι ενα σπάνιο γιά 

τήν εποχή μας πολιτικό φαινόμενο. Μακεδονικής καταγω

γής, δικηγόρος, ϋστερα πολιτικός, ό 'Έλληνας πρόεδρος 

πέρασε πάνω άπό 50 χρόνια συναναστρεφόμενος τούς 
'Έλληνες καί ξένους πολιτικούς, συζητώντας μαζί τους τά 
πιό σοβαρά καί λεπτά θέματα ... Ό άνδρας αύτός, μέ τήν 
λεπτή καί άεράτη κορμοστασιά, πού ϊδρυσε τήν Νέα Δη

μοκρατία, βρίσκεται σήμερα έπικεφaλής του σοσιαλιστι
κοί) Κράτους του 'Ανδρέα Παπανδρέου. Οί σχέσεις του μέ 

τόν πρόεδρο τής Κυβερνήσεως ύπαγορεύονται άπό τή θέ

λησή του γιά κοινωνική καί διεθνή εiρήνη. 'Ο Κ. Καρα

μανλής εΙ ναι πεπεισμένος δτι ή 'Ελλάδα εΙ ναι μιά χώρα 

πού εχει καθήκον νά παίξει ενα σοβαρό χαρτί ισορροπίας 
μεταξύ 'Ανατολής καί του βορειότερου τμήματος τής Με

σογείου στήν Εύρώπη. nΕτσι, στίς ύποθέσεις Βορρίi-Νό

του, ή 'Ελλάδα μπορεί νά διαδραματίσει ενα ρυθμιστικό 

ρόλο, ή σπουδαιότητα του όποίου άπό κανέναν δέν άμφι

σβητείται. 

'Η προεδρική δμιλία στή συνέλευση τfjς Ούνέ
σκο εκαμε επίσης εντύπωση καί προβλήθηκε τόσο 

από τήν «lnternational Herald Tribune», δσο καί από 
τήν «Le Figaro» καί τήν «Aurore», στίς 26 του μηνός. 
'Ωστόσο, σχόλια καί αντίδραση του έλληνικου τύ

που προκάλεσε Ciρθρο τfjς «Le Monde», στίς 24 Νο
εμβρίου: 

Οί συνομιλίες του Κ. Καραμανλή, τά θέματα πού θίγον

ται, ή δημοσιότητα πού τίς περιβάλλει καί τά σχόλια πού 

προκαλοuν, εχουν περισσότερο σχέση μέ τό δημόσιο ρόλο 

του κ. Καραμανλή, παρά μέ τίς iδιωτικές του δραστηριότη

τες. Ό άρχηγός του έλληνικου Κράτους προφανως δέν 

εΙναι δυσαρεστημένος νά έπωφεληθεί αύτής τής εύκαιρίας 
γιά νά έπανεμφανιστεί, εστω καί διακριτικά, σέ μιά διεθνή 

σκηνή, στήν όποία δέσποζε γιά μεγάλο χρονικό διάστημα 

ώς πρωθυπουργός τής χώρας του. Καί γιά νά ύπενθυμίσει 

ετσι δτι ό κ. 'Ανδρέας Παπανδρέου, σημερινός πρωθυ

πουργός καί σοσιαλιστής νικητής τής Νέας Δημοκρατίας, 

στίς τύχες τής όποίας (j κ. Καραμανλής ήταν έπί μακρόν 

πρόεδρος, δέν κατέχει έντελως τό μονοπώλιο τής έκπρο

σώπησης τής 'Ελλάδας στό εξωτερικό. 

Τρείς τουλάχιστόν λόγοι rοθοuν τόν πρόεδρο τής Δη

μοκρατίας νά υίοθετήσει αύτή τήν συμπεριφορά. ' Ο π ρω

τος είναι δτι, άν καί ή συνεννόησή του μέ τόν κ. Παπανδρέ

ου δέν εΙναι πάντοτε εγκάρδια - κάθε άλλο μάλιστα -
κανένα «έπεισόδιο» δέν σημειώθηκε μεταξύ των δύο άν

δρων uστερα άπό τήν έκλογική νίκη του ΠΑΣΟΚ καί του 

άρχηγοu του, τόν 'Οκτώβριο του '81. Ό κ. Καραμανλής 
τήρησε μέ έντιμότητα τούς θεσμούς, οί όποίοι άφήνουν 

στόν πρωθυπουργό τήν ούσιαστική διακυβέρνηση τής χώ

ρας, καί φρόντισε νά καθησυχάσει έκείνους οί όποίοι, 

στήν 'Αριστερά, φοβόντουσαν πώς θά εκανε κατάχρηση 

τής θέσης του στήν κορυφή του Κράτους, γιά νά περεμπο

δίσει τήν «άλλαγή». "Ομως, μή δντας πιά ϋποπτος άπό τήν 
άποψη αύτή, μπορεί άπό δω καί στό έξή ς νά αναλάβει καί 

πάλι όρισμένες πρωτοβουλίες. 

' Ο δεύτερος λόγος είναι, δτι ό 'Έλληνας πρόεδρος εχει 

τό συναίσθημα δτι ή επαφή μεταξύ του κ. Μιττεράν καί του 
κ. Παπανδρέου είναι λιγότερο καλή άπ' δ,τι ήλπιζε ή 

'Αθήνα. Καί αύτό, τόσο γιά λόγους έξωτερικής πολιτικής, 
δσο καί λόγω του χαρακτήρα των δύο &.νδρων. Παρ ' δλο 

δτι ό κ. Καραμανλής προέρχεται άπό τήν φιλελεύθερη 

Δεξιά, νοιώθει δτι βρίσκεται πιό κοντά στόν πρόεδρο του 

γαλλικοί) Κράτους, άπ' δ,τι ό πρωθυπουργός του. 

Τέλος, ε{ ναι βέβαιο δτι στόν τομέα τής εύρωπαϊκής πο

λιτικής καί τής δυτικής άλληλεγγύης, ό 'Έλληνας πρόε

δρος άντιμετωπίζει μέ πολλή άνησυχία τήν «παρέκκλιση» 

τής Κυβέρνησης του κ. Παπανδρέου. Εtτε πρόκειται γιά 
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τίς σχέσεις μέ τήν 'Ανατολή (ό 'Έλληνας πρωθυπουργός 

δέχτηκε πρόσφατα μιά πρόσκληση τοϋ στρατηγοί> Για

ρουζέλσκι), εϊτε γιά τίς aπειλές τής έλληνικής aποχώρη

σης aπό τήν Ευρωπαϊκή Κοινότητα καί τήν 'Ατλαντική 

Συμμαχία πού τό εκλογικό πρόγραμμα τοϋ ΠΑΣΟΚ άφηνε 

νά πλανίiται τόν περασμένο χρόνο . 'Απειλές πού ό κ. Πα

πανδρέου aποφεύγει νά θέσει σέ εφαρμογή ή νά τίς εξαφα

νίσει εντελώς . 

Πράγματι τό «' Εθνος» χαρακτήρισε τό δημοσιεύ
μα «ϋΠΟΠτΟ» καί ώς «Προσπάθεια ναρκοθετήσεως τών 

σχέσεων Καραμανλή-Παπανδρέου» (24.11). 
'Έντονη fjταν καί ή aντίδραση τής «'Ελευθερο

τυπίας»: 

Διερωτίiται βάσιμα ό 'Έλληνας πολίτης: Γιατί αυτή ή 

προσπάθεια νά εμφανισθεϊ: οτι ύπάρχει διάσταση στήν κο

ρυφή τής εθνικής ήγεσίας, σέ μιά στιγμή πού τό εθνος εχει 

aνοιγμένα τόσα κρίσιμα μέτωπα στήν εξωτερική του πο

λιτική; Ποιούς σκοπούς εξυπηρετεϊ: αυτή ή μεθόδευση; 
Ποιοί κι νουν αυτά, τά ζημιογόνα γιά τόν τόπο μας νήματα; 

'Όπως καί νάχει τό πράγμα, οποιοι κι άν είναι αυτοί οί 

καλοθελητές (άς μήν ξεχνίiμε οτι καί ή «Εγκυρη Μόντ>> δέν 

είναι &θώα περιστερά), άς τό πάρουν aπόφαση, οτι οί και
ροί εχουν &λλάξει καί αυτός ό τόπος πορεύεται διαφορετι

κά aπό ο,τι στήν εποχή των αυλικών καί των ξένων πρακτό
ρων (29.11). 

'Η «Καθημερινή», aντίθετα, θά παρατηρήσει: 

Τουτο δέν είναι οuτε νέο, οuτε περίεργο. 'Ασφαλώς δέν 

είναι καί ϋποπτο, οπως θέλησαν νά τό χαρακτηρίσουν όρι

σμένες &θηναϊκές εφημερίδες ... Διότι πρώτον, οπως καί 
στήν 'Ελλάδα, ολοι οί Ευρωπαϊ:οι ήγέτες καί Ευρωπαϊ:οι 

πολίτες τιμουν τόν 'Έλληνα πρόεδρο, τό εργο του, τήν 

συμβολή του στήν aποκατάσταση τής δημοκρατίας καί 

στήν aπρόσκοπτη λειτουργία της. 'Αλλά καί τήν &κλόνη

τη πεποίθησή του πώς ή Ευρώπη πρέπει νά ένωθεϊ: καί πώς 

ή Δύση πρέπει νά εξασφαλίσει τήν ίσορροπία της καί τήν 

συνοχή της. 'Ο σοσιαλιστής Μιττεράν καί ό συντηρητι

κός Καραμανλής εχουν, άν οχι ταυτόσημες aπόψεις γιά 

τήν άμεση τακτική, πάντως σαφέστατα κοινές πεποιθήσεις 

πάνω στά μεγάλα ευρωπαϊκά καί διεθνή προβλήματα. Καί 

είναι γεγονός οτι ό διάλογός τους είναι μεστός. Τό εχουν 
διαπιστώσει αυτό ολοι οί παρατηρητές, τό εχουν πει καί τό 

εχουν γράψει: ό διάλογος Ευρωπαίων ήγετ&ν- Καραμανλή 

είναι ευρωπαϊκός .. . Δεύτερον, εν& δέν ύπάρχει &μφιβολία 
οτι ολοι οί πολιτικοί παράγοντες τής ΕΟΚ (συχνά μέ τήν 

επίσημη σύσταση του προέδρου τής Δημοκρατίας) θέλουν 

νά διευκολύνουν τήν ευρωπαϊκή προσαρμογή τής πολιτι

κής του ΠΑΣΟΚ, .. . καί όρισμένοι καταλαβαίνουν καί τίς 
δυσχέρειες πού aντιμετωπίζει ή προσαρμογή αυτή, ή πα

ρατεινόμενη αμφιβολία γιά τίς άπώτερες προθέσεις τής 

&λλαγής ενισχύει μιά παράλληλη aνησυχία .. . Καί τρίτον, 
εκδηλη είναι aπό μερικές έβδομάδες ή εντύπωση οτι στήν 

ϊδια τήν 'Ελλάδα, σέ ο λα τά επίπεδα, aρχίζοντας &πό τό 

ύψηλότερο &λλά καί μέσα στίς διάφορες τάσεις πού συνθέ

τουν τήν ουσιαστική κυβερνητική όμάδα, τό ερώτημα «που 

πάμε;» προβληματίζει καί &πασχολεϊ:. Σάν νά κρίνεται τώ

ρα, μέ aντιφάσεις aπό ήμέρα σέ ή μέρα , ό αυριανός τελικός 

προσανατολισμός, ό σεβασμός των δημοκρατικών συμβι

βασμών καί ή μεσοπρόθεσμη σταθερότητα των βασικών 

επιλογών τής έλληνικής εξωτερικής πολιτικής. Πού, aντι

μετωπίζοντας τόν μόνο ύπαρκτό κίνδυνο, τήν Τουρκία, δέν 

μπορεϊ: παρά νά καταλήξει σέ aποφάσεις όριστικές γιά τόν 

χώρο, τίς συμμαχίες, τίς φιλίες, τίς ενδεχόμενες εγγυήσεις 

καί ενισχύσεις (25.11). 
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Μετά τό Παρίσι, ό Κ. Καραμανλής πραγματοποι

εί ανεπίσημη έπίσκεψη στή Βόννη. 'Η παρουσία του 

προέδρου τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας στήν ΟΔ 

Γερμανίας συνέπεσε χρονικά μέ τήν aνοδο τών Χρι

στιανοδημοκρατών στήν έξουσία καί προσέλαβε &κό
μη μεγαλύτερη σημασία, ένόψει τής έξελίξεως των 

σχέσεων 'Ελλάδος - ΝΑΤΟ, aλλά καί τής κρίσεως 
στίς έλληνοτουρκικές σχέσεις. 

Μέ τήν εύκαιρία τής έπισκέψεώς του στή Βόννη, 

ό Κ. Καραμανλής είχε aπευθύνει μήνυμα πρός τούς 
'Έλληνες πού διαβιοuν στή Δυτική Γερμανία: 

« 'Αγαπητοί συμπατριώτες, 

;;Σaς μεταφέρω τόν θερμό χαιρετισμό τής πατρίδος πού 

σaς παρακολουθεί μέ στοργή καί ζωηρό ενδιαφέρον. Καί 

περιμένει νά σaς δεχθεί καί πάλι στήν άγκαλιά της, όταν οι' 

περιστάσεις τό επιτρέψουν. Εlμαι βέβαιος ότι κι εσείς τήν 

σκέπτεστε πάντοτε μέ άγάπη καί νοσταλγία. 

;;Ζήτε σέ μιά χώρα δυνατή, πλούσια πνευματικά καί 

ύλικά άνεπτυγμένη, πού μέ τήν 'Ελλάδα τήν συνδέουν 

πολλαπλοί δεσμοί· δεσμοί, οι' όποίοι έγιναν άκόμη στενό

τεροι, ϋστερα άπό τήν είσοδο τής χώρας μας στήν μεγάλη 

οlκογένεια τών εύρωπαϊκών λαών. Χαίρομαι πληροφορού

μενος ότι εκτιμάται εδώ ή εργατικότητά σας καί τό ήθος 
σας. Χαίρομαι πού θεωρείσθε συντελεστές τής προόδου 

τής χώρας αύτής πού έχει επιτελέσει θαύματα χάρις στόν 

δυναμισμό άλλά καί τήν πειθαρχία τών πολιτών της. 

Πράγμα πού πρέπει νά άποτελεί παράδειγμα πρός μίμηση. 

;;Ζήτε - όπως εlπα - σέ μιά χώρα δυνατή, πού σaς 

εξασφαλίζει πρόοδο καί ελευθερία. Παραμείνετε καλοί καί 

νομιμόφρονες πολίτες καί άξιοποιείστε μέ τήν ένότητα καί 

τή συνεργασία σας τίς δυνατότητες πού σaς προσφέρει. 
Γιατί ή ένότητα άποτελεί αύτή καθ' έαυτή δύναμη, πού 

όδηγεί κατά τρόπον άσφαλή στήν επιτυχία. Γιά νά τό επιτύ

χετε αύτό, θά πρέπει - καί αύτό τό συμβουλεύω σ' όλους 

τούς ξενητεμένους "Ελληνες- νά καλλιεργείτε τίς άρετές 

καί νά άποφεύγετε τά έλαττώματα τά δικά μας. Καί πρό 

παντός θά πρέπει νά άποφεύγετε νά μεταφέρετε εδώ τούς 

κομματικούς άνταγωνισμούς τής 'Ελλάδος. Γιατί μόνον 

έτσι κι έσείς θά προκόψετε άλλά θά συμβάλετε καί στήν 

πρόοδο αύτής τής χώρας πού σaς φιλοξενεί. 'Αλλά καί 
πέραν αύτοίί θά προβάλετε μέ τόν τρόπο αύτό τό έλληνικό 

όνομα καί θά επιβεβαιώσετε τήν ήθική άξία τοίί Έλληνι

σμοίί;i. 

'Αμέσως μετά τήν aφιξή του στή Βόννη, ό Κ. 

Καραμανλής συναντήθηκε μέ τόν πρόεδρο τής ΟΔ 
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Γερμανίας, Κ. Κάρστενς - γεγονός πού θεωρήθηκε 

ένδεικτικό τής σημασίας πού άπέδωσε ή δυτικογερ

μανική πλευρά στήν άνεπίσημη έπίσκεψη του άρχη

γου του έλληνικου Κράτους. 'Εξετάστηκαν εύρω
παϊκά θέματα, οί έλληνοτουρκικές διαφορές καί τό 

Κυπριακό. 'Ο Κ. Καραμανλής τόνισε δτι «ol σύμμα
χοι θά έπρεπε νά βοηθήσουν τήν 'Ελλάδα καί νά 

δείξουν κατανόηση yιά τά προβλήματα τίjς νέας Κυ
βερνήσεως». Γιά τήν πορεία τής εύρωπαϊκής ένα

ποιήσεως είδικότερα σημείωσε: 

«'Επί τής Κοινότητος ό κύριος Καραμανλής είπε δτι 

δέν πιστεύει δτι τά ύφιστάμενα προβλήματα μπορεί νά επι

λυθουν ι'iν δέν επιτευχθεί η πολιτική ενωση τής Εύρώπης. 

Τά προβλήματα κάθε μεμονωμένης χώρας δέν θά επρεπε νά 

<iποτελουν εμπόδιο αλλ, αντιθέτως κίνητρο γιά τήν δημι

ουργία τής εύρωπαϊκ:ής ένώσεως, δεδομένου δτι, χωρίς τήν 

ενωση αύτή, οί δυσκολίες των χωρών-μελών θά κ:αταστουν 

κάθε χρόνο κ:αί μεγαλύτερες . 'Η Εύρώπη εχει πολλές δυ

νατότητες σέ δλους τούς τομείς. Οί δυνατότητες δμως αύ

τές μπορεί νά <iξιοποιηθουν μόνο στά πλαίσια μιας εύρω

παϊκ:ής ένώσεως. Κατά τόν τρόπο αύτόν, θά μπορουσε η 

Εύρώπη νά επιλύσει δικ:ά της προβλήματα κ:αί συγχρόνως 

νά εξασφαλίσει τήν πρόοδο τής <iνθρωπότητος. Σέ συνάρ

τηση μέ τά aνωτέρω ό 'Έλλην πρόεδρος μίλησε γιά τό 

Μνημόνιο πού η έλληνικ:ή Κυβέρνηση aπηύθυνε στήν 

Κοινότητα κ:αί ζήτησε τήν κατανόηση γιά τά εiδικ:ότερα 

προβλήματα τής 'Ελλάδος. Παρακαλεί τούς έταίρους στήν 

Κοινότητα νά aσκήσουν τήν επιρροή τους ύπέρ τής ταχεί

ας καταλήξεως τών διαπραγματεύσεων. Οί έλληνικ:ές επι

θυμίες είναι δικαιολογημένες. Οί λόγοι δέν είναι μόνο οi

κ:ονομικ:οί, <iλλά κ:αί πολιτικοί, δεδομένου δτι ό κύριος 

Παπανδρέου, πρό τών εκλογών, είχε αναγγείλει μιά διαφο- . 
ρετικ:ή γραμμή. Συνεπώς, η Κυβέρνησή του χρειάζεται μι

κρές παραχωρήσεις γιά να μπορέσει νά σώσει τά προσχή

ματα, παρά τίς διαφορές aπόψεων. Τά ι'iλλα Κράτη-μέλη θά 

πρέπει νά δείξουν επί τούτου κατανόηση. Ό ίδιος θά κα

ταβάλει κ:άθε προσπάθεια rοστε η 'Ελλάς νά μήν <iλλάξει 

πορεία. 

»'Όσον <iφορa τίς σχέσεις μέ τήν Τουρκία, ό 'Έλλην 

πρόεδρος είπε δτι, μετά λύπης, πρέπει νά διαπιστώσει δτι η 

Τουρκία είναι <iποκ:λειστικ:ώς ύπεύθυνη γιά τήν σημερινή 

κ:ρίσψ>. 

Καί άφου άνέλυσε, γιά μιά άκόμη φορά, τούς λό

γους, γιά τούς όποίους όφειλε ή Τουρκία νά θεωρηθεt 
άδιiωύσα, στήν Κύπρο καί τό Αίγαt:ο, ό Κ. Καρα
μανλής ύπογράμμισε δτι «μέρος τfjς εύθύνης γιά τά 

σημερινά γεγονότα βαρύνει καί τους συμμάχους», 

καί δτι όφειλε νά γίνει κατανοητό δτι ή συμπεριφορά 

τής Τουρκίας άποτελουσε κίνδυνο γιά τή Συμμαχία: 

«'Εφ ' δσον η Συμμαχία στηρίζει τήν Τουρκία μέ χρή
μα κ:αί δπλα, θά επρεπε συγχρόνως νά απαιτήσει μίαν αλ

λαγή στήν συμπεριφορά της. 'Η περαιτέρω ενίσχυση τής 

Τουρκίας μπορεί νά εχει θλιβερές συνέπειες γιά τήν 'Ελλά

δα. Τό πνευμα του έλληνικου λαου είναι εναντίον τών 

'Ηνωμένων Πολιτειών κ:αί τής Δύσεως, πρίiγμα τό όποίο 

είναι φυσικό, δεδομένου δτι κ:αί στήν iδιωτικ:ή ζωή, ό φί

λος του εχθρου μας <i"'τιμετωπίζεται ώς εχθρός. ' Η ' Ελ

λάς εχει τό αίσθημα δτι η Δύση ύποστηρίζει τήν Τουρκία 

εiς βάρος τής ' Ελλάδος. 'Ο ίδιος ό πρόεδρος ύποστηρίζει 

τήν παραμονή τής ' Ελλάδος στό δυτικό στρατόπεδο. 

»'Η Τουρκία είναι aσφαλώς σημαντικό μέλος τής Συμ

μαχίας, ούδεμία δέ αντίρρηση ύφίσταται εκ: μέρους μας νά 

παρέχεται βοήθεια στήν Τουρκία. Ή χώρα αύτή δμως δέν 

πρέπει νά κ:ασταστεί παράγων διαλύσεως τής Συμμαχίας. 

Πρέπει νά βάλει μυαλό. 

»'Ο 'Ομοσπονδιακός πρόεδρος aπήντησε δτι ι'iκ:ουσε 

τίς εξηγήσεις του 'Έλληνος προέδρου μέ μεγάλη προσο

χή, <iλλά κ:αί aνησυχία. Γνωρίζει δτι ό κύριος Καραμαν

λής, ώς πρωθυπουργός, ετάχθη συνεχώς ύπέρ των καλών 

σχέσεων μεταξύ 'Ελλάδος κ:αί Τουρκίας. Γι' αύτό κ:αί του 

είναι ύπόχρεως κ:αί κατανοεί πλήρως ποιές aνησυχίες 
προκαλεί η σημερινή κατάσταση. ·Ο κύριος Καραμανλής 

ύπεγράμμισε δτι, πρό του 1974, οί σχέσεις μέ τήν Τουρκία 
ήταν καλές. 'Ο ίδιος είχε ύπογράψει τό 1959 τήν συμφωνία 
γιά τήν ανεξαρτησία τής Κύπρου μέ σκοπό τή βελτίωση 

των σχέσεων. 

»'Ο ' Ομοσπονδιακός πρόεδρος ζήτησε κατανόηση γιά 

τήν γερμανική θέση. 'Ασφαλώς η 'Ομοσπονδιακή Δημο

κ:ατία δέν μπορεί νά συμφωνήσει μέ τήν συμπεριφορά τής 

Τουρκίας, κ:αθ' δν τρόπο τήν περιέγραψε ό κύριος Καρα

μανλής. 'Αλλά η Τουρκία, δπως κ:αί η 'Ελλάς, είναι ση

μαντικός παράγων τής Συμμαχίας. Είναι aπολύτως aπαραί

τητο δπως στήν διένεξη αύτή η Συμμαχία διαδραματίσει 

μεσολαβητικό ρόλο. Θά μπορουσε π.χ . , είτε ό γενικός 

γραμματέας του ΝΑΤΟ, είτε οί ΗΠΑ, νά αναλάβουν τόν 

ρόλο αύτόν. Ό κύριος Κάρτσενς προσέθεσε δτι θά ήταν 

εύκ:ταίο νά εύρεθεί μία διαδικαστική διέξοδος. Φυσικ:ά 

στήν πολιτική τά θέματα ούσίας είναι σημαντικά, <iλλά κ:αί 

τά διαδικαστικά θέματα εχουν τήν ίδια σημασία. 

»'Ο κύριος Καραμανλής aπήντησε δτι δέν νομίζει δτι ό 

κύριος Λούνς μπορεί νά <iσκ:ήσει μεγάλη επιρροή επί τής 

Τουρκίας . 'Αντιθέτως, μπορεί νά τό πράξουν οί 'Ηνωμέ

νες Πολιτείες κ:αί η 'Ομοσπονδιακή Δημοκρατία, χώρες 

<iπό τίς όποίες η Τουρκία εξαρτaται σημαντικά στόν οίκο

νομικό κ:αί στρατιωτικό τομέα. Μία παρεμβολή θά είχε 

νόημα εφ' δσον γίνει <iθορύβως. Αύτό πού προέχει είναι νά 

μή δημιουργεί η Τουρκία περαιτέρω προβλήματα κ:αί νά 

είναι πρόθυμη, <iκ:όμη κ:αί ι'iν θεωρεί δτι εχει δίκιο, νά ανα
βάλει τήν επίλυση τών προβλημάτων γιά τό μέλλον. 'Όταν 

η . 'Ελλάς ζήτησε τήν σύγκληση του Συμβουλίου του 
ΝΑΤΟ, μετά τήν εiσβολή στήν Κύπρο, ό κύριος Λούνς 

aπήντησε : 'Όί ύπουργοί είναι σέ διακοπές. 'Η Συμμαχία 

δέν είναι σέ θέση νά προσφέρει μία λύση του Κυπριακ:ου" . 

»'Ο ' Ομοσπονδιακός προέδρος ύπεγράμμισε δτι είναι 

σημαντικό νά βλέπει η 'Ελλάς στήν Συμμαχία οχ ι μόνο τό 

δικό της συμφέρον, <iλλά κ:αί τό συμφέρον τής Εύρώπης. 

Προεξοφλώ- είπε- δτι ό κύριος Καραμανλής θά μιλή
σει μέ τόν κ:αγκελλάριο γιά τά ίδια θέματα. 'Ο ίδιος θά 

ενημέρωνε τόν κ:αγκ:ελλάριο γιά τό περιεχόμενο τής συνο

μιλίας του μέ τόν κύριο Καραμανλή, οϋτως rοστε νά εξετα

σθεί <iπό κ:οινου τί μπορεί νά γίνει»75 • 

' Ο Κ. Κάρστενς, στή συνέχεια, παρέθεσε γευμα 

πρός τιμή του Κ. Καραμανλή, τόν όποιο προσφώνη-
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σε ώς «τόν 'Έλληνα πολιτικό άνδρα πού εχει κερδί

σει τό θαυμασμό καί τήν εκτίμηση τών λαών τfjς 

Εuρώπης καί όλοκλήρου τοϋ κόσμου». 'Ακόμη, εξfj
ρε τά επιτεύγματα τοϋ 'Έλληνα προέδρου, καί ιδιαί

τερα τήν ενταξη τfjς χώρας στήν ΕΟΚ. τέλος, άνα

φέρθηκε στίς 300.000 'Έλληνες πού ζοϋν καί εργά
ζονται στήν 'Ομοσπονδιακή Γερμανία, γιά νά επι

σημάνει δτι οί πολλαπλές επαφές πού οί δυτικογερ

μανικές άρχές είχαν κατά καιρούς μαζί τους, «μας 

εχουν πείσει δτι είναι πολύ θετική ή συμβολή τους 
στήν οικονομική καί πολιτιστική πρόοδο τfjς χώρας 

μας». 

'Απαντώντας, ό πρόεδρος τfjς Έλληνικfjς Δη

μοκρατίας, άφοϋ επεσήμανε τό γεγονός δτι οί δύο 

χώρες άνήκουν στήν tδια συμμαχία καί συνεργάζον

ται γόνιμα μέσα στά πλαίσια τfjς ΕΟΚ, άναφέρθηκε 

στήν Εuρώπη, διακηρύσσοντας τήν πίστη του στήν 

άνάγκη τfjς σταδιακfjς πολιτικfjς ενοποιήσεώς της 

καί ύπογράμμισε: 

«Στίς aρχές τοv αlώνα μας ή Εvρώπη έδέσποζε σέ όλό

κληρο τόν κόσμο καί κατηύθυνε τίς τύχες του. Σήμερα 

βρίσκεται σέ κατάσταση παρακμής καί έξαρτήσεως. Γιά 
νά ξεπεράσει τά προβλήματα αvτά, μοναδική λύση εlναι ή 

πολιτική της ένοποίηση ... Ή Εvρώπη διαθέτει πολλαπλές 
δυνατότητες, τίς όποίες δμως δέν μπορεί νά aξιοποιήσει, 
π~ρά μόνον μέ τόν τρόπο αvτό ... Μέ ίκανοποίηση διαπι
στώνω δtι ή 'Ομοσπονδιακή Δημοκρατία τής Γερμανίας 

έχει πιό προωθημένες aπόψεις στό θέμα τής πολιτικής 

ένοποίησης aπό άλλες χώρες τής Κοινότητος καί γι' αvτό 

πιστεύω δτι, χάρις στό σημαντικό ρόλο πού διαδραματίζει 

στήν Εvρώπη aλλά καί στήν διεθνή πολιτική σκηνή μπο

ρεί νά συμβάλει aποφασιστικά στήν πολιτική ένωση τής 
Εvρώπης». 

Τήν επομένη, 30 Νοεμβρίου, ό Κ. Καραμανλfjς 
συναντήθηκε μέ τόν 'Ομοσπονδιακό ύπουργό 'Εξω

τερικών, Χ.-Ντ. Γκένσερ. Μετά άπό μιά πρώτη άν

ταλλαγή άπόψεων σχετικά μέ τίς εξελίξεις στήν άνα

τολική Εuρώπη, ό Δυτικογερμανός ύπουργός τόνισε 

δτι ή κατάσταση τfjς ΕΟΚ δέν ήταν ίκανοποιητική 

καί δτι χρειαζόταν ή διαμόρφωση μιας ξεκάθαρης 
θέσεως στό ζήτημα τfjς ενοποιήσεως, άποψη πού ό 

'Έλληνας πρόεδρος άποδέχθηκε. 'Ακόμη, ό Κ. Κα

ραμανλfjς επεσήμανε δτι ή Τουρκία οφειλε νά δεχθεϊ: 

συμβουλές άπό τίς ΗΠΑ καί τή Δυτική Γερμανία, 

«lφόσον τήν βοηθούν δπως τήν βοηθούν;>. 'Η Συμ

μαχία εφάρμοζε δύο μέτρα καί δύο σταθμά, άφοϋ 

άδιαφοροϋσε γιά τήν κατάσταση στήν Κύπρο, ενώ 

άντιδροϋσε εντονα γιά τήν εισβολή στό 'Αφγανι

στάν. 'Υπογράμμισε επίσης δτι ύπfjρχε κίνδυνος 

συρράξεως στό Αιγαϊ:ο, δπου ή 'Ελλάδα άπλώς επι

ζητοϋσε τή διατ;ήρηση τοϋ ύπάρχοντος καθεστώτος. 

Καί στήν παρατ~ρηση τοϋ Χ.-Ντ. Γκένσερ δτι οικο
νομική βοήθεια πρός τήν Τουρκία, εάν εγκριθεϊ:, θά 

άφορα μόνο τό ετος 1983, άπάντησε: 

«'Επί έλληνικής δικτατορίας μiiς έδιωξαν aπό τό Συμ
βούλιο τfjς Εvρώπης, ή ΕΟΚ έπάγωσε τήν βοήθεια πρός 
τήν 'Ελλάδα κ. τ. λ. Τό aντίθετο συμβαίνει σήμερα μέ τήν 

Τουρκία. Αvτό εlναι άνιση μεταχείριση. Κάθε βοήθεια πού 

δίνεται σήμερα στήν Τουρκία θεωρείται aπό τούς 'Έλλη

νες δτι δίνεται έναντίον τής 'Ελλάδος». 

Καί τό σχετικό πρακτικό τfjς συνομιλίας άναφέ

ρει, στή συνέχεια: 

«'Ο πρόεδρος λέει πώς πρέπει νά προσέξουν ψυχολογία 

i:λληνικοu λαοu, ό όποίος άρχίζει νά εχει τάσεις άντιδυτι

κές καί προσθέτει δτι σημερινή Κυβέρνηση ώς άντιπολί

τευση είχε επαγγελθεί τήν εξοδο της 'Ελλάδος άπό τό 

ΝΑΤΟ καί τήν ΕΟΚ. Μετά τίς εκλογές ό κ. Παπανδρέου, 

ενθαρρυνόμενος καί άπό τόν πρόεδρο, ακολούθησε μετρι

οπαθέστερη πολιτική εναντι της Δύσεως. Πρέπει δμως νά 

βοηθηθεί από δλους μας γιά νά επιβάλει τή νέα του γραμ

μή. 

Γκένσερ: Παρεμβαίνων παρατηρεί δτι τό πρόβλημα γιά 

τήν 'Ομοσπονδιακή Δημοκρατία Γερμανίας είναι ή μή 

απομάκρυνση της Τουρκίας από τήν Δύση. 

Κ. Καραμανλης: Καί έμείς δέν τό θέλουμε αvτό. Καί 

έμείς θά βοηθούσαμε τήν Τουρκία άν δέν είχαμε τίς σημε

ρινές διαφορές. Άλλά ή Τουρκία μiiς aπειλεί. 

Γκένσερ: Τονίζει πώς ή 'Ομοσπονδιακή Δημοκρατία 

Γερμανίας είναι διττά συνδεδεμένη μέ τήν 'Ελλάδα μέσω 

ΝΑΤΟ καί ΕΟΚ καί πώς «θά ασκήσουμε τήν επιρροή μας 

πρός τήν Τουρκία μέ τά μέσα πού διαθέτουμε». 

Κ. Καραμανλης: Παρατηρεί πώς ή Τουρκία εκβιάζει 

τούς συμμάχους. 

Γκένσερ: Διαβεβαιώνει δτι «δέν θά ύποκύψουμε σέ εκ

βιασμούς». 

Κ. Καραμανλης: 'Επαναλαμβάνει πώς οί σύμμαχοι δέν 

θά πρέπει νά ύποχωρήσουν σέ εκβιασμούς της Τουρκίας, 

εφόσον διαθέτουν τό μέσον της οiκονομικης καί στρατιω

τικης βοηθείας καί παρακαλεί τόν κ. Γκένσερ νά προσέξει 

τήν κατάσταση καί νά «συμμαζέψει» τούς Τούρκους. Τό 

σημερινό εδαφικό καθεστώς μεταξύ 'Ελλάδος καί Τουρκί
ας ύπάρχει από 60 ετ&ν. 'Η Τουρκία πρέπει νά συγκρατη
θεί. 

»Γκένσερ: Διαβεβαιώνει πώς καταλαβαίνει τό πρόβλη

μά μας. 

Κ. Καραμανλης: Καταλήγων ύπενθυμίζει πώς Παπαν

δρέου εχει θέσει τό πρόβλημα στό ΝΑΤΟ καί στήν ΕΟΚ 

καί θά χρειασθεί τήν βοήθεια τ&ν φίλων μας»76. 

Τήν 1δια ήμέρα, ό Κ. Καραμανλfjς συναντήθηκε 

μέ τό νέο 'Ομοσπονδιακό καγκελλάριο, Χ. Κόλ. 'Η 

συζήτηση συνεχίστηκε καί κατά τή διάρκεια γεύμα

τος πού παρέθεσε ό Δυτικογερμανός ήγέτης. Προ

σφωνώντας τόν πρόεδρο τfjς 'Ελληνικfjς Δημοκρα

τίας, ό Χ. Κόλ άναφέρθηκε στή συμβολή τfjς aρχαί

ας &λλά καί στή θετική συνεισφορά τfjς σύγχρονης 

'Ελλάδος στή διαμόρφωση τοϋ εuρωπαϊκοϋ πολιτι

σμοϋ, καθώς καί στή βαθειά εκτίμηση πού ύπfjρχε 

στή χώρα του γιά τό πρόσωπο τοϋ Κ. Καραμανλfj. 

'Υπογράμμισε δτι οί άνησυχίες πού εξέφρασε ό 
'Έλληνας πρόεδρος θά λαμβάνονταν σοβαρά ύπόψη 
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κατά τήν προσπάθεια έπιλύσεως τών προβλημάτων· 

καί, τέλος, εδωσε εμφαση στό θέμα τής ευρωπαϊκής 

ενοποιήσεως, τονίζοντας δτι οί άπόψεις του συνέπι

πταν μέ αuτές τοϋ Κ. Καραμανλή, ό όποίος έκφρά

στηκε γιά τήν Εuρώπη «μέ τό πάθος μιiiς νεανικής 

καρδιiiς»: 

«'Η ίστορία, κύριε πρόεδρε, θά μiiς κρίνει άπό τή στά

ση πού θά τηρήσουμε πάνω στό μεγάλο θέμα τής ευρωπαϊ

κής ένότητας, δπως άκριβώς τό θέσατε σείς, πού είστε ό 

καλύτερος εκφραστής τής ευρωπαϊκής ίδέας». 

'Απαντώντας, ό Κ. Καραμανλής έξή ρε τούς δε

σμούς πού συνέδεαν τίς δύο χώρες, καί πρόσθεσε: 

<ιΚαί οί δεσμοί αύτοί, κύριε καγκελλάριε, προσλαμβά

νουν lδιαίτερη σημασία σήμερα πού ή διεθνής κατάσταση 

εlναι σκοτεινή καί ή Εύρώπη άναζητεί τό δρόμο της. Τό 

δρόμο δηλαδή εκείνο πού θά τή βγάλει άπό τά σημερινά 

άδιέξοδα καί θά τή βοηθήσει νά ξαναβρεί τή θέση της στόν 

κόσμο. Καί εlμαι εύτυχής πού διαπιστώνω δτι οί aπόψεις 

μας δσον άφορά τήν εύρωπαϊκή ένοποίηση συμπίπτουν ... 
Οί εκτιμήσεις εξάλλου πού κάναμε γιά τή διεθνή κατάστα

ση μaς όδήγησαν στό συμπέρασμα δτι, γιά νά προστατευ

θεί ή εlρήνη, θά πρέπει νά aποκατασταθεί τό κλίμα εμπι

στοσύνης στόν κόσμο, σέ συνδυασμό μέ τή μείωση καί τήν 

εξισορρόπηση τών εξοπλισμών ... τέλος, κύριε καγκελλά
ριε, θά fίθελα νά εκφράσω τήν ίκανοποίησή μου γιά τήν 

κατανόηση πού δείξατε στά εlδικώτερα προβλήματα πού 

§χουν σχέση με τήν είρήνη τής περιοχής μας άλλά καί τή 

συνοχή τής Συμμαχίας. Καί τά προβλήματα αύτά θά πρέ

πει, γιά τό λόγο αύτό, νά θεωρούνται κοινά προβλήματα 

δλων τών έταίρων». 

Μετά τό γεϋμα, ό Χ. Κόλ δήλωσε: 

«Εtχαμε μιά μακρά συνομιλία, πολύ ουσιατική καί, 

δπως πιστεύω, άσυνήθιστα φιλική. Συζητήσαμε γιά τίς 

εξελίξεις στήν ΕΟΚ, καθώς καί γιά τήν εξέλιξη τής διαμά

χης μεταξύ 'Ανατολής καί Δύσεως, uστερα άπό τήν άλλα

γή ήγεσίας στή Σοβιετική 'Ένωση. 'Ενημέρωσα τόν πρό

εδρο γιά τίς πρόσφατες συνομιλίες μας στήν Οόάσιγκτων 

καί, δπως ήταν φυσικό, συζητήσαμε διεξοδικά γιά τήν πο
ρεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων». ,, 

Τό άπόγευμα, ό Κ. Καραμανλής συναντήθηκε μέ 

τόν πρώην καγκελλάριο, Χ. Σμίτ, ό όποίος δήλωσε 

σχετικά: 

«Αίσθάνθηκα ίδιαίτερη ίκανοποίηση πού συνάντησα 

τόν 'Έλληνα πρόεδρο. Ήταν πολύ ευγενικό εκ μέρους του 

νά μέ καλέσει νά συζητήσουμε. Οί 'Έλληνες θά πρέπει νά 

γνωρίζουν δτι είμαι μεγάλος θαυμαστής τοu Κ. Καραμανλή 

καί μεγάλος φίλος τής 'Ελλάδος». 

Τήν έπομένη, Ι Δεκεμβρί~υ, ό πρόεδρος τής 'Ελ

ληνικής Δημοκρατίας συναντήθηκε έκ νέου καί 

έκτός προγράμματος μέ τόν Δυτικογερμανό όμόλογό 

του, Κ. Κάρστενς. Κατόπιν, ό Κ. Καραμανλής έπισκέ

φθηκε τήν έλληνική Μητρόπολη Γερμανίας- δπου 

τόν ύποδέχτηκε θερμά ό Μητροπολίτης Αuγουστί

νος -καί συναντήθηκε μέ έκπροσώπους τών 'Ελλή

νων μεταναστών, καθώς καί μέ 'Έλληνες καθηγητές 

σέ γερμανικά Πανεπιστήμια. Τό άπόγευμα, έπέστεψε 

στήν 'Αθήνα. 

'Η έπίσκεψη τοϋ άρχηγοϋ τοϋ έλληνικοϋ Κρά

τους στή Δυτική Γερμανία προβλήθηκε εντονα άπό 

τόν έλληνικό τύπο. Σύμφωνα, μάλιστα, μέ τηλεγρά

φημα τοϋ ΑΠΕ, τής 30ής Νοεμβρίου: 

Δέν είναι τυχαίο δτι χθές τό βράδυ τό 1ο κανάλι τής 

γερμανικής τηλεόρασης εδωσε εκτεταμένο ρεπορτάζ γιά 

τή συνάντηση Καραμανλή-Κάρστενς. Ό Γερμανός πρόε

δρος, ύποδεχόμενος τόν Κ. Καραμανλή στήν προεδρική 

κατοικία άκούσθηκε νά λέει: «Κύριε πρόεδρε, σiiς ύποδεχό

μαστε μέ μεγάλη χαρά καί είμαστε ευγνώμονες πού ήλθατε 

στήν Βόννη, εσείς μιά ευρωπαϊκή προσωπικότητα». 

Χαρακτηριστικά ε{ναι τά σχόλια τών μέσων ένη

μερώσεως καί τοϋ ήμερήσιου γερμανικοϋ τύπου: 

Εύρισκόμενος επί bαρανταεπτά χρόνια στό δημόσιο 
βίο τής 'Ελλάδος - χρονικό δριο σπάνιο οχ ι μόνον γιά 

τήν 'Ελλάδα, άλλά καί γιά τά ξένα Κράτη - ό Κ. Καρα

μανλής σήμερα δέν διαθέτει μόνον πείρα μισοu σχεδόν 

αίώνα, άλλά είναι καί ό πρύτανης άνάμεσα στούς δημόσι

ους άνδρες τfjς Ευρώπης, ό άρχαιότερος στήν ενεργό πολι

τική άνάμεσά τους. Μέ τό κύρος πού εχει άπέναντι σέ άλ

λους Ευρωπαίους ήγέτες, προβάλλει τίς έλληνικές θέσεις 
στό διεθνές επίπεδο - δταν επισκέπτεται ξένες χώρες -
καί τό επιχειρεί μέ προσοχή καί κάτω άπό ευρωπαϊκό πρί

σμα, δίδοντας τήν εντύπωση πώς δέν ύπάρχουν άλλα διε

θνή σημαντικά προβλήματα ... 
Ό πρόεδρος τής Έλληνικfjς Δημοκρατίας κατά τά 11 

χρόνια πού εζησε στό Παρίσι, συνειδητοποίησε κατά κύ

ριο λόγο δύο πολιτικές πραγματικότητες: Πρώτα, πώς ή 

Ευρώπη, γιά νά επιβιώσει σάν αυτόνομη πολιτική καί οί

κονομική όντότητα, πρέπει νά ένωθεί δσο τό δυνατόν συν

τομώτερα ... Καί δεύτερον, κατενόησε τήν άξία τοu φιλε
λευθερισμοί) στήν πολ(τική ζωή, στήν άνάγκη άνοχής καί 

στίς πιό άκραίες άπόψεις καί άντιλήψεις του άντιπάλου 

καί γενικά διαπίστωσε στήν πράξη πώς λειτουργεί ή δημο
κρατία ... Σάν άρχηγός τοu Κράτους, ό Κ. Καραμανλής εχει 
δείξει προσόντα δημόσιου άνδρα, πού θέλει νά βρίσκεται 
πάνω άπό τήν πολιτική διαμάχη, σέβεται τή λαϊκή βούλη

ση καί επιθυμεί νά είναι γνήσιος ρυθμιστής του πολιτεύ

ματος, κάτι πού δέν εκαναν οί μονάρχες στήν 'Ελλάδα, μέ 

έξαίρεση τόν Γεώργιο τόν Α' ... Αυτή ή άντικειμενική στά
ση καί ό σεβασμός τής λαϊκής κυριαρχίας δημιουργεί συν

θήκες εθνικής ένότητος καί όμοψυχίας. 'Η αυτοπειθαρχία 

του Κ. Καραμανλή, άπαύγασμα τής πείρας δσων εζησε στή 

χώρα, άποτελεί στοιχείο όμαλότητος στόν τόπο καί παρά

γοντα εφαρμογής τοu πολιτεύματος («Ντώυτσε Βέλλε», 26 
καί 28.11 ). 

'Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής μπορεί άπό μακριά νά 

δίνει τήν εντύπωση άνθρώπου πού σάν πρόεδρος τής Δη

μοκρατίας είναι άποτραβηγμένος άπό 'τήν πολιτική δρα

στηριότητα. 
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Πραγματοποιώντας κατά διαστήματα έπισκέψεις, δπως 

αυτή στή Βόννη, δίνει καί πάλι τήν έντύπωση δτι περιορί

ζεται στό νά εκπληρώσει περισσότερο τά άντιπροσωπευτι

κά του καθήκοντα. Τά φαινόμενα δμως αυτά άπατοuν. Βλέ

ποντας κανείς άπό πιό κοντά τά πράγματα, διαπιστώνει δτι 

ό ήλικίας 75 χρονών πρόεδρος έξακολουθεί- συγκεκριμέ
να άν καί άθόρυβα- νά άναμειγνύεται στήν πολιτική ... 

'Επίσημα οί σχέσεις άνάμεσα στόν πρόεδρο τής Δημο

κρατίας καί τόν πρωθυπουργό παρουσιάζονται- ιδιαίτερα 

άπό τήν Κυβέρνηση καί τόν φιλοκυβερνητικό τύπο - τό

σο άρμονικές, σάν νά ήταν δ Καραμανλής καί δ Παπανδρέ

ου μιά ψυχή καί ενα σώμα. Αυτό βέβαια δέν άνταποκρίνε

ται στήν πραγματικότητα, εξυπηρετεί δμως τά συμφέροντα 
του σοσιαλιστή πρωθυπουργοί!, γιατί δ Καραμανλής, ό 

εξοχος αυτός ήγέτης, του πρόσφερε μιά εξαιρετική εκλο

γική βοήθεια... Ύ πολογίζοντας καί σήμερα τούς συντη

ρητικούς ψηφοφόρους του, ό πρωθυπουργός είναι άναγκα

σμένος νά ύπογραμμίζει τήν καλή άτμόσφαιρα συνεννόη

σης μέ τόν πρόεδρο, κάτι πού κάνει μέ κάθε ευκαιρία. 

'Επωφελείται μέ τόν τρόπο αυτό τό γόητρο του μεγάλου 

άνδρός τής ελληνικής πολιτικής καί τό εκμεταλλεύεται ... 
'Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής δέν άποτελεί άπλ&ς ενα 

σύμβολο τής δημοκρατίας. Τό άξίωμά του του δίνει τήν 

δυνατότητα νά έπιδρa σταθεροποιητικά στήν ελληνική 
πολιτική. Καί αυτό άκριβ&ς προέχει («Frankfurter Allge
meine», 28.11 ). 

'Η ενσωμάτωση τής 'Ελλάδος στή Δύση, είναι πολιτι

κό εργο άνεκτίμητο. Στήν ουσία είναι εργο ενός καί μόνον 

άνδρός: του Κωνσταντίνου Καραμανλή. 'Όταν δ UΕλληνας 
πρόεδρος θά συζητήσει στίς άρχές τής εβδομάδος στήν 

Βόννη γιά τήν περαιτέρω πολιτική ενοποίηση τής Ευρώ

πης, θά θελήσει νά γίνει δ φρουρός τής εντελώς προσωπι

κά δικής του πολιτικής κληρονομιίiς ... 
' Ο Κ. Καραμανλής θά μπορέσει βέβαια νά μ ή θίξει 

κατά τίς συνομιλίες του στή Βόννη καί τίς δυσκολίες εκεί

νες, πού άντιστρατεύονται, εδω καί ενα χρόνο, προερχόμε

νες άπό τήν ίδια του τή χώρα τήν πολιτική ενδυνάμωση 

τής Ευρώπης . 

'Ο Α. Παπανδρέου άκολούθησε τήν πολιτική ενσωμά

τωση τής χώρας του στή Δύση μέ μιά πολιτική άπειλ&ν καί 

άπαιτήσεων. ~Ετσι, ή άστάθεια τής σημερινής ελληνικής 

ευρωπαϊκής πολιτικής καί ή γραφειοκρατική άποτελμά

τωση τής ίδιας τής Ευρώπης, άπειλοuν σήμερα τό εξωτερι

κό πολιτικό εργο του Κ. Καραμανλή καί συγχρόνως καί τή 

θέση τής 'Ελλάδος στήν Ευρώπη. 'Ο Κωνσταντίνος Κα

ραμανλής, ό Ευρωπαίος, θά καταστήσει σαφές στούς Μεγά

λους τής Ευρώπης πόσο άναγκαίες είναι οί νέες αΊθήσεις 

γιά τήν ενοποίησή της. Θά άναγκαστεί δμως νά παρακαλέ

σει καί γιά επίδειξη επιείκιας άπέναντι στήν ίδια του τή 
χώρα, μέ τήν σημερινή τής Κυβέρνηση («Sίiddeutsche 

Zeitung», 30.11). 

Ό ρόλος του Καραμανλή στά παρασκήνια, εξακο

λουθεί νά εχει μεγάλη βαρύτητα, κάτι τό όποίο δέν είναι 

εμφανές. 'Η διαπίστωση αυτή εγινε καί στό πρόσφατο πα

ρελθόν, όχι μόνον άπό τήν φιλελεύθερη συντηρητική Νέα 

Δημοκρατία, τήν όποία ό ίδιος είχε ίδρύσει καί στήν όποία 

συνέστησε νά εγκαταλείψει τούς άνταγωνισμούς γιά τήν 

άρχηγία καί νά διατηρήσει τήν ενότητά της, άλλά καί άπό 

τόν σοσιαλιστή Παπανδρέου, στόν όποίο συχνά δίνει συμ

βουλές .. . Οί σχέσεις των δύο ήγετ&ν τής ελληνικής πολι
τικής δέν θά μποροuσαν νά χαρακτηρισθουν τόσο άρμονι

κές, δσο συχνά τίς παρουσιάζει δ φιλοκυβερνητικός τύπος. 

'Η τεθλασμένη πορεία πού άκολουθεί ό Α. Παπανδρέου 

στά εξωτερικά, δέν ίκανοποιεί τόν εμπειρο καί εξαιρετικά 

προσεκτικό σέ θέματα εξωτερικής πολιτικής Κ. Καραμαν

λή. Τούς τελευταίους μάλιστα μήνες, δ κ. Παπανδρέου 

προσπάθησε μέ σκόπιμες επαινετικές δηλώσεις του, νά 

εξουδετερώσει τίς φήμες περί διαφωνιών μέ τόν άρχηγό 

του Κράτους ... Πάντως, εφθασε χθές στό Ρήνο ό πολιτικός 
εκείνος, πού κατά τήν τελευταία 30ετία επηρέασε περισσό

τερο άπό κάθε άλλον τά γεγονότα στήν 'Ελλάδα, καί πού 

άκόμη καί άπό τό άνώτατο άξίωμα πού κατέχει δέν άπα

σύρθηκε κατά κaνένα τρόπο άπό τήν ενεργό πολιτική. 
(«Die Welt», 30.11). 

3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1982 

'Ο Κ. Καραμανλής παρίσταται σέ εκδήλωση 

στήν 'Αρχαιολογική 'Εταιρεία, μέ τήν εύκαιρία τής 

εκδόσεως του τόμου «Μακεδονία», άπό τήν «' Εκδο
τική 'Αθηνών». 

'Η εκδήλωση άρχισε μέ προσφωνήσεις του προέ

δρου~, καί του γενικοί) γραμματέα της 'Αρχαιολογι

κής 'Εταιρείας, Π. Ζέπου καί Γ. Μυλωνi'i άντίστοι
χα, ενω τό εργο παρουσίασαν οί καθηγητές - καί 

μεταξό τών συγγραφέων του τόμου -Μ. Σακελλαρί
ου, Μ. 'Ανδρόνικος καίΕ. Γλύκατζη-' Αρβελέρ. Με

τά τήν τιμητική παραλαβή του πρώτου άντιτύπου, ό 

πρόεδρος τής Δημοκρατίας είπε: 

«Κύριες καί κύριοι, 

»Μέ lδιαίτερη lκανοποίηση παρέλαβα τό πρώτο aντί

τυπο τής 'Ιστορίας τής Μακεδονίας Καί τό παρέλαβα μέ 

{κανοποίηση, οχι μόνο γιατί αναφέρεται σέ μιά περιοχή 

τής Έλλaδος, άπό τήν δποία καί εγώ δ ίδιος προέρχομαι, 
άλλά προπαντός δι6τι στήν lκδοση τοίi lργου αύτοίi συνέ
βαλα κατά lνα τρόπο καί εγώ. Καί δέν μπορώ παρά νά 

εύχαριστήσω τούς διακεκριμένους επιστήμονες, ο{ δποίοι 

προηγήθησαν εμοίi στό βήμα, διότι aνεφέρθησαν στή 

συμβολή μου αύτή. 

»Τό lργο τό δποίο aποτελεί τό aντικείμενο τής παρού

σης συνεδριάσεως lχει ύψίστη εθνική σημασία, διότι καλύ
πτει ενα μεγάλο καί επικίνδυνο κενό τής εθνικής μαζ {στο

ρίας. Καί λέγω επικίνδυνο, διότι, όπως είναι γνωστό, τό 
κενό aκριβώς αύτό εκμεταλλεύονται εκείνοι πού προσπα

θοίiν νά παραμορφώσουν, νά πλαστογραφήσουν τήν {στο

ρία τής Μακεδονίας. Βέβαια, πρόκειται περί μιtiς προσπα

θείας, ή δποία δέν ύπήρξε μόνον aφελής καί vποπτη, άλλά 
ύπήρξε καί παράλογη, δεδομένου ότι ή έλληνικότης τής 

Μακεδονίας είναι αύταπόδεικτη. 

»0{ προηγηθέντες εμοίi δμιληταί, γιά νά aποδείξουν 
τήν άλήθεια αύτή, εχρησιμοποίησαν επιστημονικά επιχει

ρήματα. 'Εγώ θά προσπαθήσω μέ τίς περιορισμένες επί 

τοίi θέματος επιστημονικές μου γνώσεις νά τήν aποδείξω 
διά τής άπλής λογικής. Είναι γνωστό ότι τό εθνικό χαρα-
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κτήρα ένός λαου, του όποιουδήποτε λαου, τόν προδιορί

ζουν ή γλώσσα του, ή θρησκεία του καί ό πολιτισμός του. 

Εlναι γνωστό, όμως, ότι τά χαρακτηριστικά αύτά ύπήρξαν 
κοινά μεταξύ τών Μακεδόνων καί τών ύπολοίπων Έλλ'ή

νων. 'Ο 'Αριστοτέλης όμιλουσε καί έγραφε τήν έλληνική. 

Καί μέ τή γλώσσα αύτή έφώτιζε καί φωτίζει άκόμη τήν 

άνθρωπότητα. Ό Μέγας 'Αλέξανδρος, μέ όργανο τή 

γλώσσα τήν έλληνική, μετέφερε τόν έλληνικό πολιτισμό 

στά βάθη τής 'Ασίας καί δημιούργησε διά του τρόπου αύ

του τόν έλληνικό πολιτισμό, συνέχεια του όποίου ύπήρξε 

ό βυζαντινός πολιτισμός, ό όποίος καί άνοιξε τό δρόμο γιά 

τόν Χριστιανισμό. 

ι>Υό Δίο, έξάλλου- ή Ίερά πόλις τών Μακεδόνων
καί ή Βεργίνα άπέδειξαν ότι, έκτός άπό τή γλώσσα, οί 

Βόρειοι καί οί Νότιοι UΕλληνες ε{χαν τήν ίδια θρησκεία 

καί τόν ίδιο πολιτισμό. 'Ιδού γιατί έχαρακτήρισα άφελή 

καί παράλογη τήν προσπάθεια πού καταβάλλεται νά παρα

μορφωθεί ή ίστορία τής Μακεδονίας. 

ΊιΠαρά ταυτα καί μολονότι, όπως ε{ πα, ε{ ναι αύταπόδει
κτη ή έλληνικότης τής Μακεδονίας, εlναι άσφαλώς πολύ 

χρήσιμο τό έργο, τό όποίο άποτελεί τό άντικείμενο τής 

παρούσης συζητήσεως. Δεδομένου ότι διαλύει τή σύγχυση 

πού έδημιούργησαν σέ περιορισμένο άριθμό ξένων ίστο
ρικών έκείνοι οί όποίοι έπιχειρουν νά παραχαράξουν τήν 

ίστορία τής Μακεδονίας. Καί θέλω γιά τό λόγο αύτό νά 

συγχαρώ όλους έκείνους οί όποίοι συνέπραξαν στήν πρα
γματοποίηση του έθνικώς πολύτιμου αύτου έργουιι. 

6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1982 

'Ο πρέσβης Π. Μολυβιάτης γίνεται δέκτης άνη

συχιων πού εκφράζουν, εκ μέρους των Κυβερνήσεών 

τους, οί πρεσβευτές τfjς Γαλλίας καί τfjς 'Ιταλίας 

στήν 'Αθήνα: 

«Μέ επισκέφθηκε σήμερα ό πρέσβης τής Γαλλίας γιά 

νά τόν ενημερώσω γιά τό πρόσφατο ταξίδι του κυρίου προέ

δρου στό Παρίσι. 

»'Ενημέρωσα, σέ γενικές γραμμές, τόν κύριο Σαρπύ γιά 

τήν συνομιλία Καραμανλή - Μιττεράν καί στή συνέχεια ό 
Γάλλος πρέσβης εφερε τήν συζήτηση στήν εξωτερική καί 

εσωτερική πολιτική τής 'Ελλάδος. 

))Οί aπόψεις πού μοu εξέθεσε συνοψίζονται ώς έξής: 

))Οί Γάλλοι εχουν aνησυχίες γιά τόν τελικό διεθνή 

προσανατολισμό τής 'Ελλάδος. Παρατηροuν δτι, εν& ή 

Κυβέρνηση προετοιμάζει ψυχολογικά τήν κοινή γνώμη 

γιά τήν παραμονή τής 'Ελλάδος στήν ΕΟΚ, τό aντίθετο 

συμβαίνει μέ τό ΝΑΤΟ, δπου aναρριπίζονται aντινατοϊκά 

αiσθήματα. Ή Γαλλία aποδίδει μεγάλη σημασία στήν δι

ατήρηση καί ενίσχυση τής συνοχής τής Συμμαχίας, γι' 

αύτό καί τήν aνησυχεί τό ένδεχόμενο μιας κατολισθήσεως 

τής 'Ελλάδας πρός τήν ούδετερότητα. Παρακολουθοuν, 

επίσης, μέ μεγάλη προσοχή τήν προσπάθεια σοβιετικής 

διεισδύσεως στήν 'Ελλάδα καί aναμένουν μέ ενδιαφέρον 

τίς εξελίξεις στό Δέκατο 'Έκτο Συνέδριο τοu ΚΚΕ, πού 

είναι καί τό πρώτο Συνέδριο Εύρωπαϊκοu Κομμουνιστικοί) 

κόμματος μετά τήν aνάληψη τής ήγεσίας aπό τόν 'Αντρό

πωφ. 

))Στόν εσωτερικό τομέα, ή Κυβέρνηση, κατά τόν κύριο 

Σαρπύ, δέν εχει διευκρινίσει τήν οiκονομική της φιλοσο
φία καί εχει aποφύγει νά πάρει τίς μεγάλες aποφάσεις πού 

χρειάζονται. w Αμεση συνέπεια είναι ή πλήρης aποθάρ

ρυνση των ξένων επενδυτών)). 

Δύο ήμέρες άργότερα, ό γενικός γραμματέας τfjς 

Προεδρίας τfjς Δημοκρατίας δέχτηκε τήν επίσκεψη 

του πρέσβη τfjς 'Ιταλίας: 

«Μέ επισκέφθηκε σήμερα ό πρέσβης τής 'Ιταλίας γιά 

νά τόν ενημερώσω γιά τίς συνομιλίες πού είχε ό κύριος 

πρόεδρος στό Παρίσι καί τήν Βόννη πάνω στό θέμα τής 
ένοποιήσεως τής Εύρώπης πού ενδιαφέρει τούς 'Ιταλούς, 

λόγω τοu Σχεδίου Κολόμπο-Γκένσερ. 

))Μετά τήν ένημέρωσή του; ό κύριος Παολίνι μοu είπε 

δτι οί 'Ιταλοί aνησυχοuν γιά τήν μελλοντική aνάληψη τής 

προεδρίαςι?τής ΕΟΚ aπό τήν 'Ελλάδα. Γιατί δέν είναι βέ
βαιοι οϋτε γιά τόν τρόπο μέ τόν όποίο θά aσκήσει τά ούσι
αστικά καθήκοντα τής προεδρίας ή 'Ελλάς οϋτε γιά τήν 

ϋπαρξη των καταλλήλων προσώπων πού θά aσκήσουν τά 
καθήκοντα αύτά. 

)) 'Επίσης, ό κύριος Παολίνι μοu εξέφρασε τήν aνησυ
χία τής Κυβερνήσεώς του γιά τήν εξέλιξη τών ελληνο
τουρκικών σχέσεων καί aνεφέρθη στά σχετικά διαβήματα 

πού εχουν ήδη κάνει οί 'Ιταλοί στήν 'Αθήνα καί στήν 
w Αγκυρω)77 • 

10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1982 

'Ο πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας εγκαινιάζει τίς νέ
ες εγκαταστάσεις τfjς Σχολfjς Εύελπίδων, στή Βάρη. 

Στήν τελετή των εγκαινίων παρέστησαν επίσης ό 

προέδρος τfjς Βουλfjς, Γ. 'Αλευράς, ό άναπληρωτής 

του άπουσιάζοντος προέδρου τfjς ΝΔ, Κ. Παπακων

σταντίνου, ό ύφυπουργός Έθνικfjς 'Αμύνης, Α. 

Δροσογιάννης, ή ήγε σία των 'Ενόπλων Δυνάμεων 

καί των Σωμάτων 'Ασφαλείας καί άλλοι επίσημοι. 

17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1982 

'Ο πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας δέχεται τό γενι

κό γραμματέα του 'Αραβικου Συνδέσμου, Τσέντλι 

Κλίμπυ. 

22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1982 

Λίγο πρίν άπό τήν λήξη τfjς συζητήσεως τfjς 
Βουλfjς γιά τόν προϋπολογισμό, ό πρωθυπουργός, σέ 

σύντομη παρέμβασή του, άποδέχτηκε πρόταση του 

βουλευτή, Γ. Μαύρου, νά συγκροτηθουν μέ την εί

σοδο του νέου ετους δύο εξεταστικές επιτροπές -γιά 
τό φάκελλο τfjς Κύπρου καί γιά τήν πιστωτική πολι

τική πού άκολουθήθηκε κατά τά τελευταία χρόνια. 

'Η εξέλιξη αύτή, σέ συνδυασμό μέ τόν όξύ τόνο 
πού επέλεξε νά προσδώσει ό πρωθυπουργός στήν 
όμιλία του κατά τή συζήτηση του προϋπολογισμου, 

προκάλεσε τήν άντίδραση παραγόντων τfjς άξιωμα-
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τικfjς aντιπολιτεύσεως, πού εκαμαν λόγο γιά προσπά

θεια aποπροσανατολισμου τfjς κοινής γνώμης aπό 

τά προβλήματα τfjς οικονομίας aκόμη, θεωρήθηκε 

ώς σαφής επίθεση εναντίον του Κ. Καραμανλή, γιά 

τήν πολιτική πού aκολούθησε ώς πρωθυπουργός. 

Σχετικά, ό κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμ

ματος, Κ. Παπακωνσταντίνου, εκαμε τήν aκόλουθη 

δήλωση: 

«Κατά τή συζήτηση του προϋπολογισμοί) της ή Κυβέρ

νηση δέν κατόρθωσε νά άποφύγει καί πάλι τόν πειρασμό 

νά άναφερθεί στό παρελθόν, νά φορτώσει δηλαδή στούς 

προκατόχους της τά εκρηκτικά προβλήματα πού δημιούρ

γησε ή άσυνάρτητη οiκονομική πολιτική της. 

»'Αλλά, κατ' αύτόν τόν τρόπο, ή Κυβέρνηση δέν βάλ

λει μόνο κατά τής Νέας Δημοκρατίας ώς κόμματος, άπό 

τήν όποία καί παίρνει καθημερινά συντρηπτικές άπαντή

σεις στή Βουλή. 'Αλλά- θελημένα ή άθέλητα, δέν εχει 

σημασία- βάλλει καί κατά τοu προέδρου τής Δημοκρατί

ας προσωπικά, άφοu αύτός ήταν ό πρωθυπουργός τής χώ

ρας άπό τό 1974 ως τό 1979. 
»'Επειδή, δμως, δ Κ. Καραμανλής δέν άνήκει στήν κα

τηγορία εκείνων πού προβάλλουν τό εργο τους, πιστεύω 

δτι θά ήταν χρήσιμο νά ύπενθυμίσω εγώ στήν Κυβέρνηση 

μερικούς άριθμούς πού δείχνουV'τή θεαματική πρόοδο πού 
σημιώθηκε στόν τόπο μας επί των ήμερων του. Καί τήν 

πρόοδο αύτή, δσο καί άν επιχεiρεί νά λησμονήσει ή Κμ

βέρνηση, δέν τήν λησμονεί ό λαός μας. 

»Οί άριθμοί ούτε δικοί μου είναι ούτε αύθαίρετοι. Βγαί

νουν άπό τούς εθνικούς λοt(lριασμούς καί επιβεβαιώνον
ται άπό τούς διεθνείς όργανισμούς Καί iδού οί άριθμοί 

αύτοί: 

»1. Τό εθνικό εiσόδημα τής χώρας αύξήθηκε στήν πεν
ταετία 1975-79 κατά 26,5%, μέ μέσο ετήσιο ρυθμό 4,8%. 
Γιά τό 1980 αύτή ή αϋξηση περιορίζεται στό 0,4%. 

»2. Τό κατά κεφαλή εiσόδημα στόν τόπο μας αύξήθηκε 
άπό 2.165 δολλάρια τό 1975 σέ 4.163 δολλάρια τό 1979. Κι 
εγινε τό ψηλότερο στήν Βαλκανική, ψηλότερο άκόμα καί 

άπό εκείνο τής Σοβιετικής 'Ενώσεως. Τό 1982 περιορί
στηκε σέ 3.800 δολλάρια. 

»3. Οί άκαθάριστες επενδύσεις αύξήθηκαν στήν ίδια 
πενταετία κατά 31,9%, δηλαδή μέ μέσο ετήσιο ρυθμό 5,7%. 
Γιά τό 1982 είναι κάτω τοu μηδενός, δηλαδή: μείον 2,6%. 

»4. 'Η άμοιβή τής εργασίας κατά τήν πενταετία 1975-79 
αύξήθηκε κατά 169%, έν& δ τιμάριθμος στήν ίδια χρονική 
περίοδο αύξήθηκε κατά 93%, ήτοι κατά μέσο δρο 14% τόν 
χρόνο. Είχαμε δηλαδή αύξηση τής άμοιβής εργασίας σέ 

σταθερές τιμές κατά 42%. 
»5. "Αφησε τό δολλάριο στίς 37 δρχ. Σήμερα εχει ξεπε

ράσει τίς 72 δρχ. 
»6. Τό 1979 ιΙφησε τό ελλειμμα τοu Δημοσίου στά 89 

δισεκατομμύρια δραχμές (πού στήν ούσία προέρχονταν 

άπό τόν δανεισμό γιά τό πρόγραμμα επενδύσεων). Τό 1982 
τό ελλειμμα αύτό άνέβηκε στά 337 δισε1(ατομμύρια δρα
χμές , δπως τουλάχιστον τό παρουσιάζει ή Κυβέρνηση. 

»7. τέλος, ό Καραμανλής άφησε τήν άνεργία στό 2% 
καί φέτος;1 ύπολογίζεται νά ξεπεράσει τό 8%. 

»Πρέπει νά διευκρινίσω έδ& δτι οί άριθμοί, τούς όποί-

ους άναφέρω γιά τό 1982, είναι εκείνοι πού δίδονται άπό 
τήν Κυβέρνηση καί ή άκρίβεια των όποίων σοβαρώς άμφι

σβητείται. 

>>"Αν ή Κυβέρνηση είχε στοιχειώδη εύφυία θά άπέφευ

γε νά άναφέρεται στό παρελθόν. Καί άν είχε πολιτικό θάρ

ρος, θά όμολογοuσε τίς παραπάνω άλήθειες. Καί όχι μόνο 

αύτό άλλά καί θά άναγνώριζε δτι τό εργο τής Νέας Δημο

κρατίας στόν οiκονομικό τομέα, άλλά καί στό σύνολο του, 

ύπήρξε όχι άπλ&ς θετικό, άλλά καί πλουσιώτατο». 

23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1982 

Μέ τήν εύκαιρία τ&ν έορτ&ν τ&ν Χριστουγέννων 

καί του νέου ετους, ό πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας 

aπευθύνει πρός τόν aπόδημο 'Ελληνισμό τό aκόλου

θο μήνυμα: 

«Μέ μεγάλη χαρά έπικοινωνω καί έφέτος μαζί 

σας, γιά νά σι'iς άπευθύνω τίς καλλίτερες εύχές μου 

μέ τήν εύκαιρία των Χριστουγέννων καί του νέου 

έτους. 

»Υίς μέρες αύτές, ή σκέψη δλων μας έδω στήν 

πατρίδα εlναι κοντά σας. Γιά δλους σας αίσθανόμα

στε άγάπη καί ύπερηφάνεια. Γιατί aποτελείτε αναπό

σπαστο καί ζωτικό μέρος του Έλληνισμου. Υίς 

προόδους καί τίς έπιτυχίες σας σέ δλους τούς τομείς, 

θεωρουμε καί δικές μας έπιτυχίες, δπως δικά μας θε

ωρουμε καί τα προβλήματά σας. 

»Γνωρίζετε δτι, χάρις στίς κοινές προσπάθειές 

μας, πολλά έχουν ήδη συντελεσθεί, άλλά καί δτι 

πολλά μένουν νά γίνουν στό έσωτερικό καί στό έξω

τερικό ιίiστε ή Έλλάς νά έχει στή Διεθνή Κοινότητα 

τή θέση πού τής aνήκει, άνάμεσα στίς κοινωνικά, 

οίκονομικά καί πολιτικά ανεπτυγμένες χωρες του κό

σμου. 

»Ή κοινή προσπάθεια καί ή όμοψυχία δλων των 

'Ελλήνων, αύτων πού ζουν στήν 'Ελλάδα καί των 

ξενητεμένων, εlναι ό μόνος τρόπος γιά νά aντιμετω
πίσουμε τούς κινδύνους πού άπειλουν τήν πατρίδα 

μας, άλλά καί γιά νά aτενίσουμε μέ έμπιστοσύνη 

πρός Ξνα καλλίτερο μέλλον γιά μι'iς καί τά παιδιά 

μας, μέσα στόν ταραγμένο κόσμο τής έποχής μας. 

»Μέ τίς σκέψεις αύτές καί μέ άκλόνητη πίστη καί 

αίσιοδοξία στό μέλλον, εύχομαι σέ δλους σας, δπου 

κι aν βρίσκεσθε τήν ιίiρα αύτή, εύτυχισμένο καί δη

μιουργικό τόν καινούργιο χρόνο, μέ ύγεία καί προ

κοπή». 

29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1982 

'Ο γενικός γραμματέας τfjς Προεδρίας τfjς Δη

μοκρατίας, Π. Μολυβιάτης, συναντάται μέ τόν πρέ

σβη τ&ν ΗΠΑ στήν 'Αθήνα: 

«Συναντήθηκα σήμερα μέ τόν πρέσβη των 'Ηνωμένων 

Πολιτειών κύριο Στέρνς, ό δποίος άναφέρθηκε στήν άρχή 

στίς διαπραγματεύσεις γιά τίς βάσεις. Mou είπε δτι οί άπό-
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ψεις τών δύο πλευρών aπέχουν πάρα πολύ σέ βασικά ση

μεtα, μεταξύ τών όποίων καί τό ϋψος των οίκονομικών aν
ταλλαγμάτων πού ζητa ή 'Ελλάς. Παρά ταϋτα, ό κύριος 

Στέρνς δέν l'jταν aπαισιόδοξος γιά τό θέμα αuτό, aφοϋ, 
δπως είπε, βρίσκεται ακόμα σέ προκαταρκτική φάση . 

»Στήν συνέχεια, ό κύριος Στέρνς μοϋ είπε δτι ή ΟΜ

σινγκτων διαπιστώνει δτι ύπάρχει διαφορά άπόψεων μετα

ξύ τής έλληνικfjς καί άμερικανικfjς Κυβερνήσεως σέ δλα 

σχεδόν τά σοβαρά ζητήματα της διεθνοϋς πολιτικής. Ό 
ίδιος βέβαια ύποδεικνύει στήν ΟΜσιγκτων δτι πρέπει νά 

λαμβάνεται ύπ' δψη καί τό τί δέν εκανε ή έλληνική Κυ

βέρνηση (άποχώρηση άπό ΝΑΤΟ, ΕΟΚ, άπομάκρυνση βά

σεων) καί δχι μόνο τό τί λέει. Παρά ταϋτα, ή εντύπωση 

παραμένει στήν ΟUάσιγκτων δτι ή 'Ελλάς παίρνει σχεδόν 

πάντοτε άντίθετες θέσεις άπό τίς άμερικανικές. Ταυτόχρο

να, σημειώνεται καί ή πύκνωση τών επαφών μέ τήν Σοβιε

τική 'Ένωση. 

»Καταλήγοντας ό κύριος Στέρνς τόνισε δτι ή βάση αu

τοϋ τοϋ κλίματος στήν ΟΜσιγκτων είναι ή άβεβαιότης τών 

'Αμερικανών γιά τίς τελικές προθέσεις τής έλλη~ικής Κυ

βερνήσεως. Δέν είναι δηλαδή βέβαιοι οί 'Αμερικανοί εάν 

ή έλληνική Κυβέρνηση θά διατηρήσει τήν 'Ελλάδα στά 

πλαίσια τοϋ δυχικοϋ κόσμου ή δχι»78. 

31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1982 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας, μέ τήν εύκαιρία 

του νέου ετους, aπευθύνει διάγγελμα πρός τόν έλλη

νικό λαό: 

«Έλληνίδες, 'Έλληνες, 

»'Απευθύνω πρ6ς όλους σας θερμές καί εlλικρι

νείς εύχές γtά τον καινούργιο χρόνο. Εύχομαι νά 

ε{ναι εlρηνικ6ς καί δημιουργικός καί νά δικαιώσει 

τίς προσδοκίες μας γιά ενα καλλίτερο μέλλον. 

» 'Η aλλαγή τοv χρόνου, αύτή καθαυτή, ε{ ναι βέ
βαια συμβολική. Συμβολίζει τήν aρχή καί τ6 τέρμα 
έν6ς χρόνου. 'Αποκτa όμως ούσιαστική χρησιμότη

τα, όταν μaς παρακινεί νά αναλογισθούμε τ6 παρελ

θόν, νά σταθμίσουμε τ6 παρόν κα{ έπί τfj βάσει αύ

τών νά καθορίσουμε aσφαλέστερα τήν πορεία μας 

πρ6ς τ6 μέλλον. 

»Καί ό προβληματισμός αύτ6ς έπιβάλλεται lδιαί

τερα σήμερα, πού ή διεθνής κατάσταση διαμορφώνε

ται κατά τρόπο πράγματι έπικίνδυνο καί όλος ό κό

σμος μπαίνει στον καινούργιο χρόνο μέ αίσθημα 

ανασφάλειας καί, θά έλεγα, aγωνίας. 
»Γιατί είναι κοινή πλέον συνείδηση ότι ή aνθρω

πότητα περνa μιά έντονη . καί πολύμορφη κρίση. 

Κρίση πολιτική, οίκονομική καί ήθική, πού πέραν 

τών άλλων θέτει σέ δοκιμασία καί τίς βασικώτερες 

aξίες τής ζωής μας όπως είναι ή είρήνη, ή έλευθε
ρία, καί ή δικαιοσύνη. 

»Μέσα σ' αύτ6ν τον κόσμο, τον aνήσυχο καί 

aσυνάρτητο, πρέπει νά χαράξει ή 'Ελλάς μέ περί
σκεψη τήνπορεία της. Γιατί πέρα aπ6 τά μεγάλα καί 

κρίσιμα προβλήματα πού aπασχολούν σήμερα όλους 

τούς λαούς καλείται να αντιμετωπίσει καί τά πρό

σθετα καί εlδικώτερα προβλήματα πού aπασχολούν 
τήν ίδια. Καί αύτά ε{ναι δυστυχώς πολλά καί πολύ

πλοκα· έσωτερικά καί έξωτερικά. 

» UΟλοι αναγνωρίζουμε, καί όταν διαφωνούμε ώς 
πρ6ς τά αi'τια, ότι ή οlκονομία τής χώρας μας aντιμε

τωπίζει σήμερα δύσκολα προβλήματα. Προβλήματα 

πού τά προκαλεί κατά βάσιν ή διεθνής συγκυρία, 

ένισχυμένα ίσως καί aπ6 σφάλματα ίδικά μας. 

»'Όλοι έπίσης αναγνωρίζουμε ότι, yιά νά aντιμε
τωπίσουμε τά προβλήματα αύτά, θά χρειασθεί aπ6 

μέρους μέν τής Πολιτείας σωφροσύνη καί κατανόη

ση, aπ6 μέρους δέ τών πολιτών αύτοσυγκράτηση καί 

έφεση γιά θυσίες; Θά χρειασθεί δηλαδή νά ύποτά

ξουμε ολοι στ6 γενικό τ6 προσωπικό καί τ6 ταξικό 
μας συμφέρον· καί νά aποφύγουμε πολιτικές καί κοι

νωνικές αναταραχές. Γιατί θά πρέπει κάποτε νά κα

ταλάβουμε ότι μόνο μέσα σέ μιά εύημεροvσα καί ευ

νομούμενη πολιτεία ήμποροvν οί Κυβερνήσεις νά 

δημιουργούν καί οί πολίτες νά προκόβουν. 
»Θά χρειασθεί μέ άλλα λόγια λα6ς καί Πολιτεία 

νά συμμορφωθούμε μέ όρισμένες κλασικές καί aλά

θητες οlκονομικές θεωρίες. Νά δουλεύουμε δηλαδή 

περισσότερο aπ, αr5τούς πού θέλουμε νά φθάσουμε 

καί νά παράγουμε στον ίδιο χρόνο περισσότερα καί 

καλλίτερα aγαθά aπ, αr5τούς πού μaς συναγωνίζον

ται. Νά αr5ξάνουμε δηλαδή, όπως λέει καί ή Κυβέρ
νησις, τήν παραγωγικότητά μας. 

. »Παράλληλα μέ τά παραπάνω οiκονομικά καί 
κοινωνικά προβλήματα, ή χώρα μας έχει τ6 θλιβερό 

προνόμιο έναντι τών άλλων χωρών νά aντιμετωπίζει 

καί κρίσιμα έθνικά θέματα. Θέματα πού έχουν σχέση 

μέ τίς εξωτερικές μας σχέσεις καί συνεπώς μέ τήν 
aσφάλεια τής χώρας. Καί πού θά πρέπει γιά τ6 λόγο 
αr5τ6 νά aντιμετωπίζονται μέ σταθερότητα καί ψυ

χραιμία. Καί προπαντός μέ χειρισμούς aπαλλαγμέ

νους aπ6 συναισθηματικούς ή ίδεολογικούς παρά

γοντες. Χειρισμούς δηλαδή πού νά μaς εξασφαλί
ζουν τήν συμπαράσταση όλων εκείνων πού μπορούν 

νά έπηρεάσουν θετικά ή aρνητικά τήν πορεία τών 

έθνικών μας θεμάτων. 

» Έλληνίδες, 'Έλληνες, 
»Γιά νά aντιμετωπίσουμε έπιτυχώς τά εσωτερικά 

καί έξωτερικά προβλήματα πού aπασχολούν σήμερα 
τή χώρα μας, θά χρειασθεί νά διαφυλάξουμε τ6 ήρε
μο πολιτικό καί κοινωνικό κλίμα, πού είναι aπαραί

τητο γιά τήν προκοπή τοv τόπου. Οί πολιτικές όξύ

τητες καί ύπερβολές παρακωλύουν τήν όμαλή λει

τουργία τής Πολιτείας, κλονίζουν τά θεμέλια τής 

δημοκρατίας καί όδηγοvν κατά κανόνα σέ περιπέ
τειες. 

»Θά χρειασθεί μέ άλλα λόγια νά ενισχύουμε, aντί 
νά aμβλύνουμε, τήν έθνική έν6τητα. 'Ενότητα, γιά 

τήν όποία όλοι όμιλοvμε, χωρίς δμως νά έναρμονί-
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ζουμε τίς πράξεις μας μέ τούς καθημερινούς μας λό
γους. ΦοβοϊJμαι δέ δτι τόν τελευταίο καιρό ή διά

στασις μεταξύ λόγων καί έργων εκδηλώνεται εντο

νώτερα. 0{ όξείς aνταγωνισμοί, σέ συνδυασμό μέ 
τήν άσκοπη παρελθοντολογία, μποροίJν νά διχάσουν 

τόν λαό μας. 'Ενω ή τεχνητή aντιπαράθεση δημοκρα

τικων καί μ ή δημοκρατικων δυνάμων μπορεί νά δημι

ουργήσει πολιτικά άδιέξοδα γιά τό μέλλον. 'Αδιέξο
δα πού τόσο άκριβά πληρώσαμε στό παρελθόν. 

»'Όπως είπα καί άλλοτε, στό δημοκρατικό μας 

πολίτευμα, πού λειτουργεί ύποδειγματικά κατά τά 

τελευταία χρόνια, εκφράζονται ελεύθερα δλες ο{ πο

λιτικές καί Ιδεολογικές τάσεις. Καί είναι φυσικό νά 

ύπάρχουν μεταξύ των τάσεων αύτων aντιθέσεις. 0{ 
aντιθέσεις δμως αύτές δέν πρέπει νά παίρνουν τή 

μορφή η}ς μισαλλοδοξίας καί νά ύποσκάπτουν τήν 

εθνική μας ένότητα. Καί πρό παντός δέν πρέπει νά 

εξασθενίζουν μέ διχασμούς τό εσωτερικό μας μέτω
πο, δταν έχουμε aνοιχτό καί επικίνδυνο μέτωπο εξω
τερικό. Γιατί δέν πρέπει νά πλανώμεθα. 'Εάν ή διέ

νεξίς μας μέ τήν Τουρκία παραταθεί ύπέρμετρα, μπο

ρεί νά εξελιχθεί σέ όδυνηρή περιπέτεια γιά άμφότε

ρους τούς λαούς μας. 

»'Ελληνίδες, 'Έλληνες, 

;;Σάν λαός έχουμε τή μεγαλύτερη πολιτική πείρα 

στόν κόσμο. Γιατί έχουμε δοκιμάσει κατά καιρούς 

δλες τίς καταστάσεις: μοναρχίες, δημοκρατίες, δι
κτατορίες, επαναστάσεις, κινήματα, διχασμούς καί 

χρεωκοπίες. Καί γνωρίζουμε, συνεπως, τί πρέπει νά 

κάνουμε καί τί νά aποφεύγουμε, γιά νά προστατεύ

σουμε τίς κατακτήσεις των τελευταίων ετων καί νά 

aποτρέψουμε συμφορές καινούργιες. 

;>Πιστεύω δτι θά κάνουμε δλοι, ήγεσία καί λαός, 

καλή χρήση τής πείρας αύτi]ς. ΥΟχι μόνο γιά νά ξε
περάσουμε τούς κινδύνους καί τίς δυσκολίες, πού aν

τιμετωπίζουμε σήμερα, άλλά καί γιά νά θεμελιώσου

με ενα καλλίτερο καί aσφαλέστερο μέλλον. 

»Καί μέ τήν ελπίδα αύτή aπευθύνω σέ δλους σας 

καί στόν καθένα χωριστά τίς καλλίτερες εύχές μου 

γιά τόν καινούργιο χρόνω;. 

Τό βράδυ τfjς πρωτοχρονιaς, ό πρόεδρος τfjς Δη

μοκρατίας παρέστη στήν τελετή τfjς κοπfjς τfjς πρω

τοχρονιάτικης πίτας, στή Λέσχη 'Αξιωματικών 'Ε

νόπλων Δυνάμεων. 

I IANOYAPIOY 1983 

Παρουσία του προέδρου τfjς Δημοκρατίας εγινε 

στό Μητροπολιτικό Ναό 'Αθηνών ή καθιερωμένη 

επίσημη δοξολογία γιά τό νέο ετος. 

Στή συνέχεια, ό Κ. Καραμανλής δέχτηκε στό 

Προεδρικό Μέγαρο τίς εύχές του πολιτικοu καί 

πνευματικοί) κόσμου τfjς χώρας, τfjς στρατιωτικής 

ήγεσίας καί των διπλωματικών aποστολών. 

4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1983 

'Ο πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας δέχεται τόν άνα

πληρωτή του προέδρου τfjς ΝΔ, Κ. Παπακωνσταντί

νου. 

21 IANOYAPIOY 1983 

'Ο Κ. Καραμανλής συναντήθηκε μέ τόν πρωθυ

πουργό, ό όποίος τόν ενημέρωσε γιά τά εσωτερικά 

καί εξωτερικά ζητήματα τfjς χώρας. 

'Επίκεντρο τfjς συζητήσεως ήταν ή πορεία τών 

ελληνοαμερικανικών διαπραγματεύσεων γιά τίς βά

σεις πού διανύουν fίδη τόν τρίτο γύρο, σέ συνάρτηση 

μέ τήν επιπλοκή πού είχε σημειωθεί στίς ελληνοα

μερικανικές σχέσεις, εξαιτίας δηλώσεως τοu 'Αμε

ρικανοu προέδρου τfjς Βουλής τών 'Αντιπροσώπων, 

Κλ. Ζαμπλόσκι, ό όποίος, σέ συνέντευξή του πρός 
τήν ΕΡΤ, διετύπωσε τήν aποψη ότι ή aπομάκρυνση 

των βάσεων άπό τήν 'Ελλάδα καί ή εγκατάστασή 

τους στήν Τουρκία είναι πιθανό νά εντείνει τόν εξ 
άνατολών κίνδυνο γιά τήν 'Αθήνα. 

Δημοσιογραφικές πληροφορίες άνέφεραν άκόμα 

ότι κατά τή συνάντηση συζητήθηκαν καί οί προο

πτικές τών έλληνοτουρκικών σχέσεων καθώς καί τfjς 

οίκονομικfjς καταστάσεως τfjς χώρας. 

24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1983 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τόν πρόεδρο τfjς ΝΔ, 

Ε. 'Αβέρωφ, ό όποίος επέστρεψε στήν 'Ελλάδα, 

ϋστερα άπό δίμηνη άπουσία στό εξωτερικό γιά λό
γους ύγείας . 

Μετά τήν επάνοδό του, στίς 22 Δεκεμβρίου, ό Ε. 
'Αβtρωφ είχε aπευθύνει μήνυμα πρός τόν έλληνικό 

λαό, στό όποίο αναφερόταν στίς πολιτικές εξελίξεις 
καί τί~fjμες πού είχαν κυκλοφορήσει κατά τή διάρ
κεια '{ης άπουσίας του, τονίζοντας ότι τίς aποφάσεις 
του θά λάμβανε, άφοu στάθμιζε τό καθήκον του πρός 

τόν τόπο, τήν άντοχή τfjς ύγείας του, καί τίς γνώμες 

τών στελεχών τfjς ΝΔ. Τό περιεχόμενο του μηνύμα

τος τροφοδότησε νέες φfjμες γιά επερχόμενη άλλαγή 

ήγεσίας στό κόμμα τfjς άξιωματικfjς aντιπολιτεύσε

ως, τίς όποίες διέψευσε ό Ε. 'Αβέρωφ, μέ νέα δήλω

ση, στίς 23 'Ιανουαρίου. 
Τά διάφορα σενάρια, σέ κάθε περίπτωση, δέν 

επαυσαν νά κυκλοφοροuν· καί aντίθετα, προβλήθη

καν περισσότερο, συνδυασμένα μέ δηλώσεις του Γ. 
Ράλλη, γιά τήν οίκονομική πολιτική τfjς Κυβερνή

σεως, πού χαρακτηρίστηκαν ώς «aρχηγικές». 'Έτσι, 

ό συμπολιτευόμενος τύπος προέβαλε τήν aποψη ότι 

ήταν επικείμενη ή άλλαγή τοu άρχηγοu τfjς ΝΔ· 

στήν «'Ακρόπολη» καί τό «Ριζοσπάστη» δημοσιεύ

τηκαν πληροφορίες γιά Κυβερνήσεις συμμαχικές, η 

άκόμη καί Κυβέρνηση 'Εθνικής 'Ενότητας - τά 
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όποία πάντως διέψευσαν μέ δηλώσεις τους δ Α. Πα

πανδρέου καί δ Ε. 'Αβέρωφ · ένώ άλλες έφημερίδες 

εκαμαν λόγο για πρόωρες εκλογές, ενδεχόμενες 

aποσκιρτήσεις βουλευτών άπό τό ΠΑΣΟΚ - μέ έμ

πλοκή του ονόματος του προέδρου τής Βουλής, Ι. 

'Αλευρά - καθώς καί γιά επικείμενο ανασχηματι

σμό. 

25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1983 

Τό Όνομα του προέδρου τής Δημοκρατίας άναφέρ

θηκε κατά τή διάρκεια μακρaς καί οξύτατης συζητή
σεως στή Βουλή γιά θέματα Δικαιοσύνης, μέ άφορμή 

επερώτηση τής Νέας Δημοκρατίας. Συγκεκριμένα, δ 

ύπουργός Δικαιοσύνης, aντικρούοντας τίς επικρί

σεις τής ΝΔ γιά «aπροκάλυπτες κομματικές παρεμβά

σεις στή Δικαιοσύνη, κομματικές προαγωγές aνωτά

των δικαστικών καί δημιουργία κλίματος άφορήτου 
πιέσεως στή Δικαιοσύνη, aποτέλεσμα τής όποίας 

ήταν ή παραίτηση δικαστικών», ίσχυρίστηκε δτι ή 
Κυβέρνηση «ξεκαθαρίζει τώρα τήν δικαστική χούν

τα πού άρχισε νά στήνεται μετά τή δολοφονία του 

μάρτυρα τής είρήνης Γ ρ . Λαμπράκη, πού στήριξε τή 

δικτατορία μέ πρωθυπουργό, ύπουργούς καί στρατο

δίκες καί τήν όποία άφησαν άνέπαφη οί Κυβερνή
σεις τής ΝΔ». Στήν aπάντησή του, δ κοινοβουλευτι

κός εκπρόσωπος τής ΝΔ, Κ. Μητσοτάκης, κατηγό

ρησε τόν Γ.-Α. Μαγκάκη δτι, παίρνοντας μιά τόσο 

άκραία θέση, ούσιαστικά aπευθύνει «βαρύτατη κα

τηγορία κατά του Κ. Καραμανλή, του τότε ύπεύθυνου 

πρωθυπουργοί) τής χώρας». 

Στόν Κ. Μητσοτάκη, άντί του άρμοδίου ύπουρ

γου, aπάντησε δ ύπουργός Προεδρίας, Α. Κουτσό

γιωργας, δ όποίος έμφάνισε τή ΝΔ ώς έπιδιώκουσα 

τήν έμπλοκή του ονόματος του προέδρου τής Δημο

κρατίας γιά νά συντηρηθεί ώς πολιτική παράταξη. 

Μέ άφορμή, έξάλλου, τό επεισόδιο αύτό, δ Α. 
Κουτσόγιωργας, aπευθυνόμενος λίγες ήμέρες άργο

τερα σέ συνεστίαση οπαδών καί φίλων του ΠΑΣΟΚ 

στήν Καβάλα καί κάνοντας τόν aπολογισμό του κυ

βερνητικοί) εργου ύπογράμμισε: «Μέσα σέ 15 μήνες 
εγιναν οί πρώτες θεσμικές άλλαγές καί ή προσπάθεια 

νά γκρεμιστεί τό παρακράτος ... γιά πρώτη φορά εγι
νε σεβαστή ή φωνή μας σέ έχθρούς καί φίλους . Δέν 

ύπήρξε παλαιότερα έλληνική φωνή στήν Εύρώπη». 
Καί άφοίι είπε δτι τή Νέα Δημοκρατία τήν κατεδίκα

σε δ λαός, ύποστήριξε : «' Αναμειγνύουν άκόμα καί 
τό Όνομα του προέδρου τής Δημοκρατίας, γιατί πον

τάρουν στό όνομά του . Τούς βοηθοίισε άρκετά δσο 

ήταν άρχηγός τής παράταξής τους. Θέλουν δμως τώ

ρα νά φθείρουν τόν θεσμό, πού θέλει τόν πρόεδρο 

ύπεράνω κομμάτων. Διαβλέπουν συγκρούσεις του μέ 

τόν πρωθυπουργό. Δέν ύπάρχει καμμιά σύγκρουση . 

Οί σχέσεις τους είναι άριστες». 

26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1983 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας δέχεται σέ άκρό

αση τόν πρόεδρο του ΚΟΔΗΣΟ, I. Πεσμαζόγλου. 

1-2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1983 

'Ο Κ. Καραμανλής επισκέπτεται τήν Καλαμάτα, 

γιά νά παραστεί στόν εορτασμό τής 'Υπαπαντής. 

Στήν κεντρική πλατεία τής πόλεως, τόν πρόεδρο 

ύποδέχτηκαν οί τοπικές άρχές καί πλήθος κόσμου. 

Στήν προσφώνησή του, δ δήμαρχος, Στ. Μπένος, άνέ

φερε, μεταξύ άλλων: 

«Αίσθανόμαστε ίδιαίτερη τιμή καί χαρά πού σaς εχου

με σήμερα κοντά μας, γιατί στό πρόσωπό σας, ώς προέδρου 

τής Δημοκρατίας, βλέπουμε τόν εκφραστή του δημοκρατι

κου μας πολιτεύματος καί τών δημοκρατικών μας θεσμών, 

πού μέ τόσους αγώνες κατέκτησε ό λαός μας. 

»Σέ περίοδο πού κτίζεται ή 'Ελλάδα τής εθνικfίς συμ

φιλίωσης, πού ή εθνική όμοψυχία είναι απαραίτητη γιά 

τήν αντιμετώπιση τών κρίσιμων εθνικών θεμάτων, δπως 

καί σείς καί ό πρωθυπουργός εχετε επανειλημμένα επιση

μάνει, αποκτάει, γιά μaς μεγαλύτερη σημασία τό γεγονός 

δτι εχουμε μαζί μας, ανάμεσά μας, τόν αρχηγό του Κρά

τους». 

'Ο Κ . Καραμανλής aπάντησε μέ βαρυσήμαντη 

δμιλία, στήν όποία δέν παρέλειψε νά επισημάνει δτι 

ή εθνική συμφιλίωση δέν είχε aρχίσει νά πραγματο

ποιείται πρόσφατα, άλλά ύπό τή δική του ήγεσία, 

άπό τό 1974: 

«Κύριε δήμαρχε, 

»Εύχαριστώ καί σaς καί τούς συμπολίτες σας γιά τήν 

έμπιστοσύνη, μέ τήν όποία μέ ύποδέχεσθε. Καί σaς παρα

καλώ νά βεβαιωθείτε ότι αiσθάνομαι iδιαίτερη χαρά πού 

βρίσκομαι σήμερα στήν Καλαμάτα. Στήν ομορφη αύτή πό

λη, πού τό ονομά της εχει συνδεθεί μέ όλες τίς φάσεις τfίς 

έθνικfίς μας ίστορίας. Μέ πρώτη φάση τήν έπανάσταση 
τoii 1821, άφοii στήν Καλαμάτα έσήμανε τό έγερτήριο γιά 
τόν άγώνα τfίς έλευθερίας. 

»Παράλληλα μέ τήν έθνική της προσφορά, η Καλαμάτα 
καί γενικώτερα ή Μεσσηνία συνέβαλαν καί συμβάλλουν 

σημαντικά στήν άνάπτυξη τfίς χώρας μας. 'Ανάπτυξη ή 

όποία άσφαλώς θά συνεχισθεί καί θά έπιταχυνθεί μετά τήν 
Ξνταξη τfίς 'Ελλάδος στήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα. Καί 

νομίζω ότι τά~ άποτελέσματα τfίς έντάξεως αύτfίς sγιναν 

fίδη αiσθητά στή Μεσσηνία, τfίς όποίας τό εlσόδημα μονά

χα άπό λάδι αύξήθηκε μέσα σέ δύο χρόνια άπό 3 δισεκατ. 
σέ 5 δισεκατ. δραχμές. 

)) 'Ομιλήσατε, κύριε δήμαρχε, όπως όμιλοiiμε ολοι, γιά 

έθνική όμοψυχία. Δέν θά χρειαζόταν ομως νά όμιλοiiμε 
συνεχώς γι' αύτή ν aν τήν είχαμε κάνει πράξη στήν καθη

μερινή ζωή μας. Εlναι καιρός όμως νά τήν κάνουμε, γιατί 

οί περιστάσεις εlναι δύσκολες καί fιμπορεί νά γίνουν δυ
σκολώτερες. 

»'Ομιλήσατε έπίσης γιά τήν έθνική συμφιλίωση πού 

πραγματοποιείται τελευταία. Γνωρίζετε, ομως, ότι τή συμ-
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φιλίωση αι5τήν τήν ένεκαινίασε δ δμιλών άπό τό 1974, 
δταν έρριξε στή λήθη τό παρελθόν, ένομιμοποίησε τό 

Κομμουνιστικό κόμμα, έλυσε δημοκρατικά τό πολιτειακό 

πού δίχαζε τό λαό μας έπί έξή ντα χρόνια καί έyκαθίδρυσε 

μιά yνήσια δημοκρατία πού δέν τήν rνώρισε ποτέ ή χώρα 

μας στό παρελθόν. 

»Καί ή δημοκρατία αύτή δέν άπειλείται καί δέν ήμπορεί 

νά άπειληθεί άπό κανένα. 'Ημπορεί δμως νά άποδυναμωθεί 

aν δέν τήν έλέyχομε δλοι μέ τή συμπεριφορά μας. 

»Καί τό τονίζω αύτό, rιατί τόν τελευταίο καιρό, τίθεν

ται σέ κυκλοφορία διάφορες άνεύθυνες ή καί ύποπτες δια

δόσεις περί αlφνιδιαστικών έκλοyών, περί κυβερνητικών 

μεταβολών, περί δρατών καί άοράτων κέντρων. Διαδόσεις 

πού προκαλοίJν σύyχυση πολιτική καί παρακωλύουν τήν 

ήρεμη καί ψύχραιμη άντιμετώπιση τών δυσκόλων προ

βλημάτων πού άπασχολοvν τή χώρα καί εlδικότερα τήν 

Κυβέρνηση. Προβλήματα πού βρίσκονται έξω καί πάνω 
άπό Κυβερνήσεις καί άντιπολιτεύσεις. Άπό κόμματα ή 

συνδικάτα. Καί πού εlvαι τά έθνικά μας θέματα, πού δημι

ουρyοίJν rιά δλους μας εύθύνες. 
» VΕχουμε, άyαπητοί μου, σάν λαός, δ πως καί δλοι οί 

λαοί, άρετές καί έλαττώματα. Τό κακό δμως στήν περί

πτωση τή δική μας εlvαι δτι τά έλαττώματά μας έκδηλώ

νονται κυρίως στόν πολιτικό τομέα. Καί αύτό γιατί είμαστε 

έπιρρεπείς σέ φανατισμούς καί πάθη. Πάθη πού yίνονται 

όξύτερα δταν τά τροφοδοτοίJμε μέ συνεχή καί άσκοπη 

άναμόχλευση τοίJ παρελθόντος. 

»'Ημπορεί αύτά πού σtiς λέyω νά εlναι δυσάρεστα· νο

μίζω δμως δτι εlναι χρήσιμα. Γιατί κάποτε θά πρέπει νά 

βροίJμε τό θάρρος νά έmσημάνουμε τίς άδυναμίες μας yιά 

νά μποροίJμε νά τίς θεραπεύσουμε. 

;; Ή Έλλάς, άyαπητοί μου, βρίσκεται σέ μιά κρίσιμη 

rεωπολιτική περιοχή. 'Αντιμετωπίζει αύτή τήν περίοδο, 

έκτός άπό τά δύσκολα οlκονομικά της προβλήματα, καί 

κινδύνους έξωτερικούς. Γιά νά αlσθάνεται άσφαλής, άλλά 
καί yιά νά προκόψει, έχει άνάyκη άπό πραyματική δμόνοια, 

άπό δουλειά καί άπό τάξη. 
»Πιστεύω δτι, aν οί άλήθειες αύτές yίνουν συνείδηση 

δλων τών 'Ελλήνων καί προσαρμόσουμε σ' αύτές τήν 

συμπεριφορά μας, ήμποροίJμε νά είμαστε βέβαιοι δτι θά 

ξεπεράσουμε άνώδυνα τίς σημερινές μας δυσκολίες. 

»Σtiς εύχαριστώ καί πάλι, κύριε δήμαρχε, yιά τήν φιλο

ξενία σας καί προπαντός yιά τήν τιμή πού μοίJ κάνατε νά 
μοίJ άπονείμετε τό Χρυσό Μετάλλιο τής πόλεώς σας;;. 

Τήν έπομένη, δ Κ. Καραμανλής παρέστη στήν 

επίσημη δοξολογία στό Μητροπολιτικό Ναό τής πό
λεως καί ακολούθησε τή λιτάνευση τής είκόνας τής 

'Υπαπαντής. Γ!ρίν επιστρέψει στήν 'Αθήνα, επισκέ

φθηκε τή φρεγάτα «υΕλλψ>, δπου τόν ύποδέχτηκε ή 

ήγεσία τών 'Ενόπλων Δυνάμεων καί τών Σωμάτων 

'Ασφαλείας. 

'Η προεδρική δμιλία σχολιάστηκε ευρύτατα aπό 

τόν τύπο, δ δποίος τfjς προσέδωσε περιεχόμενο ανά

λογο μέ τίς πολιτικές του προτιμήσεις . 'Ο συμπολι

τευόμενος τύπος θεώρησε δτι οί νουθεσίες του Κ . 

Καραμανλή aπευθύνονταν πρός τήν aντιπολίτευση, 

εν&, αντίθετα, δ aντιπολιτευόμενος τύπος πρόβαλε 

τή θέση δτι δ πρόεδρος προειδοποιοϋσε τήν Κυβέρ

νηση . Χαρακτηριστικοί ήταν οί τίτλοι τών εφημερί

δων τής 2ας Φεβρουαρίου: «'Ομοψυχία όχι μέ λόγια>> 

(«Βραδυνή»)· «Μάθημα εδωσε δ Καραμανλής στούς 

δημαγωγούς» («'Απογευματινή»)· «'Ο Καραμανλής 

τά είπε του 'Ανδρέα» (« ' Ακρόπολις»)· «Κεραυνός 

Καραμανλή» (<Πά Νέα»)· «'Ο Καραμανλής aποκλεί

ει εκλογές» («'Έθνος»). 

Σημαντικό ήταν τό σχόλιο τοϋ Ν. Μέρτζου στόν 

«'Ελληνικό Βορρά», στίς 6 Φεβρουαρίου: 

Προβάλλει επιβλητικό τό (Ο.νεπίδεκτο συγκρίσεως) 

ύψηλό πολιτικό Ο.νάστημα του προέδρου Καραμανλή, πού 

κάθε μέρα καί περισσότερο έδραιώνει αδιαφιλονίκητα τό 
προσωπικό κύρος του σέ όλοένα εύρύτερες λαϊκές μάζες, 

δπου σιγεί προοδευτικά κάθε άμφισβήτηση του ρόλου του. 

Χαρακτηριστική άπόδειξη του φανατισμου αύτοu ε{ναι ή 

θριαμβευτική aποδοχή του τελευταίου προεδρικου λόγου 

aπό τό σύνολο τοu έλληνικοu τύπου . Καθεμιά άπό τίς μεγά
λες aντίπαλες παρατάξεις διεξεδίκησε σάν «δικό της» τόν 

Καραμανλή καί τόν παρέθεσε εναντίον τής liλλης. Τοuτο, 

άνεξάρτητα άπό τήν ύποκρισία κάποιων, aποκαλύπτει δτι 
σήμερα πιά καμμιά πολιτική δύναμη δέν αi.σθάνεται τόσο 

i.σχυρή, ώστε νά παραγνωρίσει ενώπιον του λαοu τό κύρος 

του Καραμανλή ούτε κάν νά παρακάμψει εύπρεπώς τόν λό

γο του. Τόν άποδέχονται ολοι, θέλοντας καί μή, καί εξα

ναγκάζονται μάλιστα νά εμφανισθοuν ενώπιον του λαοu 

πλειοδοτώντας σέ κατάφαση πρός τόν πρόεδρο . ' Η πρα

γματική εξουσία δέν εlναι μόνον θέμα συνταγματικών άρ
μοδιοτήτων. Ε{ναι βασικά θέμα πολιτικοί) άντικρύσματος 

στόν λαό . Καί ώρίμασε, ώς φαίνεται, ή ώρα πού ό Καρα

μανλής εναρμονίζει τίς προεδρικές άρμοδιότητές του μέ 

τήν θέληση του λαοu. Αύτό εlναι τό βαθύτερο συμπέρασμα 

aπό τήν λαϊκή αναβάπτισή του τήν περασμένη Τρίτη στήν 

Καλαμάτα, δπου, σέ μιά δωρική aντιφώνηση συμπύκνωσε 

τίς γνωστές aπόψεις του, άλλά καί - κυριώτατα - τίς 

εθεσε ώς άπαρασάλευτο (γι ' αύτόν) πλαίσιο τών έλληνι

κών εξελίξεων. 

10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1983 

Τό διευρυμένο προεδρείο τοϋ Ευρωπαϊκοϋ Κοι

νοβουλίου aποφασίζει δμόφωνα νά προσκαλέσει 

επίσημα τόν Κ. Καραμανλή νά επισκεφθεί τό Ευρω

κοινοβούλιο καί νά δμιλήσει ενώπιον τής δλομέλει

άς του. 

Πρόκειται γιά τήν πρώτη &.νάλογη πρόσκληση 

πού aπευθύνει τό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σέ ήγέτη 

χώρας-μέλους. Ή τιμή, μάλιστα, πού επιφυλάσσεται 

στόν Κ. Καραμανλή καί τήν 'Ελλάδα γίνεται &.κόμη 

μεγαλύτερη aπό τό γεγονός δτι τήν ίδέα τής προ

σκλήσεως τοϋ &.ρχηγοϋ τοϋ έλληνικου Κράτους 

ύποστήριξαν ενθερμα οί πρόεδροι δλων τών πολιτι
κών δμάδων του Κοινοβουλίου· κατά τή σχετική συ

ζήτηση θεωρήθηκε αυτονόητο δτι επρεπε νά προ

σκληθεί δ πρόεδρος τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας, 

λόγω τής προσωπικής του ακτινοβολίας καί τής 
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συμβολής του στήν προώθηση τής ίδέας τής ένωμέ

νης Εύρώπης. Τό ζήτημα τής προσκλήσεως είχε θέ

σει, τήν προηγούμενη, ό πρόεδρος τοϋ Ευρωπαϊκοϋ 

Κοινοβουλίου, Π. Ντάνκερτ. 'Αμέσως μετά, τό λόγο 

πήρε ό 'Έλληνας aντιπρόεδρος τοϋ Σώματος, Κ. Νι

κολάου, ευρωβουλευτής τοϋ ΠΑΣΟΚ: 

«'Η πρόσκληση του προέδρου τfjς Δημοκρατίας τιμά 

ίδιαίτερα καί τή χώρα καί τούς 'Έλληνες εύρωβουλευτές 

ανεξάρτητα πολιτικfjς τοποθετήσες. Γιατί ό κ. Καραμαν

λfjς είναι πολιτική προσωπικότητα διεθνους κύρους εύρύ

τερα aποδεκτή καί είχε συνδέσει τό όνομά του μέ τήν εντα

ξη της 'Ελλάδος στήν ΕΟΚ>>. 

Τήν ε1δηση ύποδέχτηκε μέ ίδιαίτερη ίκανοποίη

ση ό έλληνικός τύπος: 

Ή όμόφωνη aπόφαση του Εύρωπαϊκου Κοινοβουλίου 

είναι μιά εξαιρετικά τιμητική πρόσκληση, πού ύπογραμμί

ζει χαρακτηριστικά πόσο ή διεθνής κοινωνία αναγνωρίζει 

καί τιμά τόν σημερινό πρόεδρος της Δημοκρατίας ώς ήγέ

τη καί πολιτική προσωπικότητα διεθνους κύρους(«' Η Κα

θημερινή», 12.9). 

Ή πρόσκληση πρός τόν Κ. Καραμανλfj νά όμιλήσει 

στήν όλομέλεια του Εύρωπαϊκου Κοινοβουλίου aποτελεί 

τήν πιό πρόσφατη άπόδειξη του κύρους του. "Α ν ήθελε 
κανείς νά κλείσει σέ μιά φράση τό που οφείλεται τό κύρος 

του κ. Καραμανλfj (έκτός βέβαια, άπό τό εργο του) θaλεγε 

οτι αύτή τή στιγμή, πού ολοι σχεδόν οί πολιτικοί του κό

σμου &σχολουνται μέ τά παγκόσμια προβλήματα, aπό μιά 

στενή, καθαρά πρακτική καί στεγνή σκοπιά, ό Κ. Καρα

μανλfjς, μιλώντας γιά τή λύση τους, κάνει μαθήματα πολι

τικfjς φιλοσοφίας καί κοινωνιολογίας («Ή Βραδυνή», 

12.2). 

'Η«' Ακρόπολις», εξάλλου, λαμβάνοντας aφορ

μή άπό σχετικές είκασίες, πού διετύπωσε μερίδα τοϋ 

τύπου, ότι τήν πρόσκληση ύποκίνησαν «συντηρητι

κές δυνάμεις, γιά νά δημιουργήσουν θέμα δυαδικής 

εξουσίας στήν 'Ελλάδα», επισημαίνει: 

... Τό κύρος του Καραμανλfj στό έξωτερικό δέν είναι 
«κατασκεύασμα» κάποιου διεθνους μηχανισμου προπαγάν

δας. Τό &νέβασε ό ίδιος μέ τήν πολιτική του σκέψη, μέ τίς 

πολιτικές του πράξεις. Καί οταν οί ξένοι έπωφελουνται 
κάθε εύκαιρίας γιά νά άκούσουν τίς aπόψεις του γιά τά 

θέματα πού &πασχολουν σήμερα τόν κόσμο, θά ήταν τουλά

χιστον aπρονοησία νά μήν τίς προσέχουμε έμείς καί νά 

μήν βγάζουμε τά δέοντα συμπεράσματα (12.2.). 

Καί τό «"Εθνος», καταληκτικά, θά σημειώσει: 

... 'Η μετάβαση καί ή όμιλία του προέδρου στό Στρα
σβουργο είναι τιμή γιά τή χώρα μας - δεδομένου δτι στό 

Εύρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλουνται νά μιλήσουν μόνο με

γάλες εύρωπαϊκές προσωπικότητες καί μόνο γιά τά μεγάλα 

πολιτικά, ίδεολογικά, φιλοσοφικά καί πολιτιστικά προβλή

ματα πού &πασχολουν τή γηραιά ήπειρο καί τήν aνθρωπό

τητα. 'Ύστερα, οταν - πιά - δέν είναι δυνατόν ν' άνέ

βουν στό βfjμα του Εύρωκοινοβουλίου καί νά όμιλήσουν 

οί πρωτεργάτες τfjς 'Ενωμένης Εύρώπης, ό Μονέ, ό Σου

μάν, ό Χολστάιν, ό Σπάακ- τό βfjμα αύτό δέν θά πρέπει, 

τάχα, νά περιμένει τόν Κωνσταντίνο Καραμανλfj, ενα δημό

σιο aνδρα, πού - aν δέν ύπfjρξε πρωτεργάτης τfjς Εύρω

παϊκfjς 'Ένωσης - ύπfjρξε πρωτεργάτης τfjς Εύρωπαϊκfjς 

'Ιδέας; (10.2). 

11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1983 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας δέχτηκε τόν &να

πληρωτή πρωθυπουργό καί ύπουργό 'Εθνικής' Αμύ

νης τοϋ 'Ομάν, πρίγκηπα 'Αλ Σάιντ, ό όποίος πρα

γματοποιοϋσε τριήμερη επίσκεψη στήν 'Αθήνα. 

14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1983 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας aπευθύνει στόν 

Σ. Κυπριανοϋ συγχαρητήριο τηλεγράφημα γιά τήν 

επανεκλογή του στήν προεδρία τής Κυπριακής Δη

μοκρατίας: 

«Δεχθείτε παρακαλώ τά θερμά μου συγχαρητήρια 

γιά τήν έπανεκλογή σας ώς προέδρου τής Κυπριακής 

Δημοκρατίας καθώς καί τίς εΙλικρινείς εύχές μου γιά 

τήν έπιτυχία του δύσκολου έργου σας πού συνίστα

ται κατά βάσιν στόν τερματισμό τής τραγωδίας τής 

Κύπρου. 

»Μέ τήν εύκαιρία αύτή έπιθυμώ νά σiiς διαβεβαι

ώσω καί πάλι δτι ή Έλλάς θά έξακολουθήσει νά 
παρέχει τήν άμέριστη ύποστήριξή της στόν άγώνα 
του κυπριακου 'Ελληνισμου μέχρι τής τελικής δι

καιώσεώς του». 

Στίς προεδρικές εκλογές τής 13ης Φεβρουαρίου, 

ό Σ. Κυπριανοϋ, ύποψήφιος τής συνεργασίας ΔΗΚΟ

ΑΚΕΛ, επανεκλέχθηκε πρόεδρος τής Κυπριακής 

Δημοκρατίας γιά μία πενταετία, εξασφαλίζοντας πο
σοστό 56,54%, εναντι 33,93% τοϋ Γλ. Κληρίδη 

(ΔΗΣΥ) καί 9,53% τοϋ Β. Λυσσαρίδη (ΕΔΕΚ) . 

15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1983 

Δημοσιεύεται στήν εφημερίδα «Μεσημβρινή» 

πληροφορία, σύμφωνα μέ τήν όποία «πολιτικοί παρά

γοντες τοϋ ύπουργείου 'Εξωτερικών λογοκρίνουν 
συστηματικά τήν ενημέρωση τοϋ προέδρου τής Δη
μοκρατίας πάνω στά εθνικά θέματα, μέ τήν ύφαρπαγή 

καί aπόκρυψη όρισμένων είδικοϋ χειρισμοϋ η ι'iκρως 

aπορρήτων τηλεγραφημάτων, τά όποία άφοροϋν κρί

σιμους εθνικούς χειρισμούς. Θύμα τής 1διας λογο

κρισίας πέφτει σέ πολλές περιπτώσεις καί ό πρωθυ

πουργός Α. Παπανδρέου». 

'Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διέψευσε τήν πλη

ροφορία αύτή, δηλώνοντας ότι «πρό τριμήνου εκδό

θηκε νέα εγκύκλιος, πού καθορίζει τούς παραλήπτες 

τG:ιν τηλεγραφημάτων καί πάντα μέσα σ' αυτούς εί-
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ναι ό πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας καί ό πρωθυπουρ
γός». 

Τήν έπομένη, καί ϋστερα aπό σχετική ερώτηση 

πού ύπέβαλαν στήν Βουλή βουλευτές τfjς ΝΔ, ό κυ

βερνητικός εκπρόσωπος, δήλωσε: 

«Είναι dνακριβi'j καί δέν aνταποκρίνονται στήν dλή

θεια δσα αναφέρονται στό δημοσίευμα . 'Υπάρχει σαφής 

εντολή δλα τά εγγραφα νά κοινοποιοϋνται στόν πρόεδρο 

τi'jς Δημοκρατίας καί στόν πρωθυπουργό. Καί κοινοποι

οϋνταυ> . 

Σχετικά, σέ σημείωμα του γενικοί> γραμματέα τfjς 

Προεδρίας τfjς Δημοκρατίας, πρέσβη Π. Μολυβιά

τη, αναφέρεται: 

«Πρό δέκα ήμερων, μέ επισκέφθηκε στό σπίτι μου ό 

διευθυντής τοϋ Πολιτικοί) Γραφείου τοϋ πρωθυπουργοί) κ. 

Λιβάνης γιά νά μεταφέρει όρισμένα σχόλια - θετικά -
τοϋ κ . πρωθυπουργοί) σχετικά μέ τόν πρόσφατο λόγο τοϋ κ. 

προέδρου τi'jς Δημοκρατίας στήν Καλαμάτα. 

» ' Η ταν προφανές δ τι αύτός δέν ήταν ό μόνος λόγος τi'jς 

επισκέψεως dφοϋ, στήν συνέχεια τi'jς συζητήσεως, εξετά

σαμε τήν σημερινή κατάσταση των σχέσεων τοϋ προέδρου 

τi'jςΔημοκρατίας καί τοϋ πρωθυπουργοί). 

»'Από τi'jς πλευρας μου εξέφρασα τήν άποψη δτι οί 

σχέσεις αύτές δέν εΙναι καλές καί εξέθεσα μιά σειρά aπό 

συγκεκριμένα περιστατικά πού dφοροϋσαν τήν μεταχείρι

ση τi'jς προεδρίας εκ μέρους τi'jς Κυβερνήσεως, δπως aπό

κρυψη τηλεγραφημάτων τοϋ ύπουργείου Έξωτερικων, 

ύποκλοπή τηλεφωνημάτων, παρακολούθηση των επισκε

πτων τοϋ κ. προέδρου , κ.λ.π. Τοϋ περιέγραψα, επίσης, τήν 

μορφή τi'jς συνεργασίας μεταξύ προέδρου καί πρωθυπουρ

γοϋ . Σέ ερώτηση τοϋ κ . Λιβάνη, άν μποροϋσε νά μεταφέρει 

αύτά πού τοϋ εΙπα στόν πρωθυπουργό, τοϋ aπάντησα δτι 

εΙναι ελεύθερος νά κάνει δ,τι νομίζει, διότι αύτά πού τοϋ 

εΙπα δέν εΙχαν βεβαίως τήν εννοια οi5τε αiτημάτων, οi5τε 
παραπόνων. Ήταν άπλως μιά ρεαλιστική περιγραφή τi'jς 

καταστάσεως μέ μοναδικό σκοπό τό νά ξέρουμε άπλως ποϋ 

βρισκόμαστε . 

»Μετά δύο ήμέρες ό κ . Λιβάνης, μοϋ είπε δτι ό κ . πρω

θυπουργός θά ijθελε νά τρώγαμε μαζί τό μεσημέρι τi'jς 

Πέμπτης παρουσία καί τοϋ κ. Λιβάνη, χωρίς αύτό νά τό 

γνωρίζει κανείς άλλος. 

»Στή συνάντηση τi'jς Πέμπτης, ό κ. πρωθυπο,υργός παρέ

σχε εξηγήσεις γιά δλα τα περιστατικά π~ύ είχα αναφέρει 

στόν κ. Λιβάνη καί ετόνισε, κατηγορηματικά, δτι δέν aπο

τελεί πολιτική του ή ψύχρανση η ή επιδείνωση των σχέ

σεών του μέ τόν πρόεδρο τi'jς Δημοκρατίας. Είπε, χαρα

κτηριστικά, δτι ενδεχόμενη ρήξη μεταξύ προέδρου καί 
πρωθυπουργοί) θά aφήσει μόνο ερείπια, aπό τά όποία μόνο 

κάποιος λοχαγός θά μrtοροϋσε νά όφεληθεί»79 • 

18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1983 

Κατά τή διάρκεια τfjς καθιερωμένης ετήσιας δε

ξιώσεως στό Προεδρικό Μέγαρο, πρός τιμή τών 

μελών τfjς 'Ακαδημίας 'Αθηνών καί του Δικαστικοί> 

Σώματος, ό πρέσβης Π. Μολυβιάτης εχει ιδιαίτερη 

συνομιλία μέ τόν πρωθυπουργό, μέ θέμα τήν κατά

σταση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, ϋστερα 

aπό τήν πρόθεση πού είχε εκδηλώσει ή αμερικανική 

Κυβέρνηση νά διπλασιάσει τή χορηγουμένη στήν 

Τουρκία στρατιωτική καί οικονομική βοήθεια, &να

τρέποντας τήν αναλογία 7:10. 
'Η έλληνική aντίδραση στήν πρόθεση αuτή είχε 

εκδηλωθεϊ: μέ επιστολή του πρωθυπουργοί> πρός τόν 

πρόεδρο Ρfjγκαν, στήν όποία εκφραζόταν aνησυχία 

γιά τό διπλασιασμό τfjς βοήθειας πρός τήν Τουρκία· 
υπογραμμιζόταν δτι, αν δέν διατηρηθεϊ: ή ισορροπία 

δυνάμεων πού είχε καθιερωθεϊ: aπό τό 1976, ή fίδη 
εuθραυστη σταθερότητα στήν περιοχή θά διαταρα

χθεϊ: μέ aπρόβλεπτες συνέπειες καί, τέλος, τό θέμα 

συνδεόταν μέ τό καθεστώς των αμερικανικών βάσεων 

στήν ' Ελλάδα. 

Τό σχετικό σημείωμα του Π. Μολυβιάτη αναφέ

ρει: 

«Χθές, κατά τήν διάρκεια δεξιώσεως στό Προεδρικό 

Μέγαρο, ανακοίνωσα τά dκόλουθα στόν κύριο πρωθυ

πουργό , κατόπιν εντολi'jς τοϋ κυρίου προέδρου τi'jς Δημο

κρατίας : 

»'Ο ' Αμερικανός πρέσβης είχε ρωτήσει πρό ήμερων 

τόν κύριο πρόεδρο, τόν όποίο είχε qυν!Χντήσει σέ γεuμα 

τοϋ κυρίου Κωνσταντίνου Τσάτσου, tί πρέπει κατά τήν 

γνώμη τοϋ κυρίου προέδρου νά κάνει ή άμερικανική Κυ

βέρνηση στό θέμα των βάσεων . 'ο κύριος πρόεδρος aπήν

τησε δτι τό πρωτο πραγμα πού πρέπει νά γίνει είναι νά 

δοθεί μία θετική aπάντηση τοϋ κυρίου Ρi'jγκαν στό μήνυμα 

πού τοϋ είχε aποστείλει ό κύριος Παπανδρέου καί δτι στήν 
aπάντηση αύτή θά πρέπει νά αναγνωρίζεται ή άνάγκη τi'jς 

iσορροπίας δυνάμεων μεταξύ 'Ελλάδος καί Τουρκίας. 

»'Επειδή στήν συνάντηση αύτή δέν ήταν δυνατό νά 

γίνει εύρύτερη συζήτηση, ό κύριος πρόεδρος μοϋ άνέθεσε 

νά συναντηθω μέ τόν ' Αμερικανό πρέσβη, στόν όποίο είπα 

δτι τό έλληνικό αίτημα γιά τήν διατήρηση τi'jς άνα~ογίας 

έπτά πρός δέκα εΙvαι ενα αίτημα τό όποίο καμμιά έλληνική 

' Κυβέρνηση, οi5τε ή σημερινή, οi5τε οίαδήποτε άλλη, δέν 

μπορεί νά εγκαταλείψει. Πρόσθεσα στόν 'Αμερικανό πρέ

σβη δτι θά ήταν χρήσιμο νά γνωρίζει τί μπορεί καί τί δέν 

μπορεί νά κάνει ό κύριος πρόεδρος τi'jς Δημοκρατίας στό 

θέμα τών βάσεων. 

»'Ο κύριος πρόεδρος δίνει συμβουλές μετριοπάθειας 

πρός δλες τίς πλευρές καί συνισ:τα τήν εξεύρεση μιας ίκα

νοποιητικi'jς ρυθμίσεως τοϋ θέματος. Πέραν αύτοϋ δμως, 

έάν δέν ύπάρξει συμφωνία, tό μόνο πού μπορεί νά κάνει ό 
κύριος πρόεδρος , εάν τό κρίνει χρήσιμο, είναι νά προκηρύ

ξει δημοψήφισμα γιά τό θέμα αύτό . Τό aποτέλεσμα του 
δημοψηφίσματος αύτοϋ εΙναι dσφαλως dβέβαιο, έάν δέ 

εΙναι κατά των βάσεων, είναι προφανές δτι οί βάσεις δχι 

μόνο θά φύγουν άλλά καί δέν πρόκειται νά επανέλθουν 

ποτέ στήν 'Ελλάδα. 

» 'Όλα αύτά, είπα στόν κύριο Παπανδρέου, τά κάνει ό 

κύριος πρόεδρος γιατί επιθυμεί νά διευκολύνει καί τίς δύο 

πλευρές καί iδίως τήν Κυβέρνηση στήν εξεύρεση μιας θε

τικi'jς καί ίκανοποιητικi'jς λύσεως στό θέμα των βάσεων. 

»'Ο κύριος πρωθυπουργός μοϋ εΙπε δτι αύτά πού τοϋ 
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λέω είναι σοβαρότατα, βοηθοuν πολύ τήν Κυβέρνηση καί 

μου ζήτησε νά διαβιβάσω τίς θερμότατες ευχαριστίες του 

καί τήν ευγνωμοσύνη του στόν κύριο πρόεδρο τfjς Δημο

κρατίας»80. 

23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1983 

'Ο Κ. Καραμανλfjς δέχεται τό Σοβιετικό πρωθυ

πουργό, Ν. τίχονωφ, ό όποιος πραγματοποιεϊ: επίση

μη επίσκεψη στήν 'Ελλάδα. 

Κατά τήν παραμονή στήν 'Αθήνα του Ν. τίχο

νωφ ύπογράφτηκε δεκαετής συμφωνία οίκονομικfjς, 

βιομηχανικfjς, επιστημονικfjς καί τεχνολογικfjς συ

νεργασίας, ή όποία θεωρήθηκε aπό τήν πλευρά τfjς 

Κυβερνήσεως καί του φιλικοu της τύπου ενδεικτική 

τfjς ενάρξεως νέας εποχfjς στίς διμερεϊ:ς σχέσεις κύ

κλοι, ώστόσο, τfjς &.ξιωματικfjς aντιπολιτεύσως επε
σήμαναν δτι ή συμφωνία δέν προχωροuσε περισσό

τερο aπό αύτή πού είχε ύπογράψει τό 1979 ό Κ. Κα
ραμανλfjς, ώς πρωθυπουργός, κατά τήν επίσκεψή του 

στή Μόσχα. 

Τό πρακτικό τfjς συνομιλίας Κ. Καραμανλfj καί 

Ν. τίχονωφ αναφέρει: 

«Ν. τίχονωφ: Σίiς εκφράζω τίς θερμές μου ευχαριστίες 

γιά τήν ύποδοχή πού μου επιφυλάξατε στήν 'Ελλάδα καί 

σίiς μεταφέρω τούς εγκάρδιους χαιρετισμούς του κυρίου 

'Αντρόπωφ. Θυμόμαστε πάντα τήν Κοινή Δήλωση πού 

ύπεγράφη κατά τήν επίσκεψή σας στήν Μόσχα τό 1979 καί 
ή όποία εχει μεγάλη σημασία γιά τίς σχέσεις των δύο χω

ρών μας. Τώρα πρέπει νά στερεώσουμε καί νά διευρύνουμε 

τήν συνεργασία αυτή. 'Η Κοινή δμως αυτή Δήλωση άπετέ

λεσε τήν άρχή τών σχέσεων καλfjς γειτονίας, φιλίας καί 

συνεργασίας μεταξύ τών χωρών μας. Χθές ύπογράψαμε ενα 

δεκαετές πρόγραμμα πού προβλέπει τήν δυνατότητα αυξή

σεως του δγκου των εμπορικών άνταλλαγών μας σέ ενα 

δισεκατομμύριο ρούβλια. Προβλέπεται επίσης ή προμή

θεια άπό τήν 'Ελλάδα φυσικοί) άερίου καί Ί']λεκτρικfjς 

ενέργειας καί ή κατασκευή εργοστασίου άλουμίνας μέ 

εξασφαλισμένη τήν άγορά άπό τήν Σοβιετική 'Ένωση 

ένός τμήματος των προϊόντων. 

Κ. Καραμανλfjς: 'Όλα αι5τά τά θέματα τά γνωρίζω, διό

τι τά ε!χαμε συμφωνήσει τό 1979. Ή γραφειοκρατία ομως 
καί άπό τίς δύο πλευρές καθυστέρησε τήν έφαρμογή αι5τών 

τών συμφωνιών. 'Ελπίζω νά πραγματοποιηθουν τώρα μέ 

ταχύτερο ρυθμό. 

Ν. τίχονωφ: Πράγματι, εάν δέν πραγματοποιηθοuν οί 

συμφωνίες, καμμιά πλευρά δέν θά άποκομίσει τό δφελος. 

'Έχουμε ήδη πάρει τήν συγκατάθεση τfjς Ρουμανίας καί 

Βουλγαρίας γιά νά περάσει άπό τό εδαφός τους ό άγωγός, 

άλλά πρέπει νά όργανωθοuν κατάλληλοι κλάδοι βιομηχα

νίας καί στήν 'Ελλάδα γιά εξαγωγές στήν Σοβιετική 'Έ

νωση. Προτείναμε επίσης νά κατασκευασθοuν στά νότια 

τμήματα τfjς Σοβιετικfjς 'Ενώσεως εργοστάσια φρούτων 

άπό έλληνικές τεχνικές έταιρίες καί μέ 'Έλληνες εργάτες. 

Κ. Καραμανλfjς: 'Ασφαλώς ύπάρχουν πολλές δυνατό

τητες. Τό θέμα εlναι οτι πρέπει νά προγραμματίσουμε τήν 

συνεργασία μας κατά τρόπο πρακτικό γιά νά ύπάρξουν 

άποτελέσματα. Γιατί πολλές φορές γίνονται συμφωνίες 

πού στήν συνέχεια δέν έφαρμόζονται. Πιστεύω οτι, πρά

γματι, ύπάρχουν δυνατότητες καί τό άπέδειξα αι5τό έμπρά

κτως οταν πήγα στήν Ρωσία. Γι' αι5τό καί μέ ένόχλησαν 

δρισμένα δημοσιεύματα του σοβιετικου τύπου πού άνέφε

ραν οτι γιά πρώτη φορά άρχίζει αι5τή η συνεργασία μεταξύ 

τών χωρών μας, ένώ εlναι γνωστό οτι έγώ άνοιξα αι5τόν τόν 

δρόμο. 

Ν. Τίχονωφ: Τό γνωρίζουμε αυτό καί τό εκτιμοuμε, άκό

μη δέ καί στόν λόγο πού εξεφώνησα χθές άνέφερα τήν 

σημασία τfjς Κοινfjς Δηλώσεως του 1979. 
Κ. Καραμανλfjς: Δέν μίλησα γιά σiiς, άλλά γιά τόν τύ

πο. Χαίρω πολύ γιά τήν παρουσία σας στήν 'Ελλάδα, η 

δποία έχει Ιδιαίτερη σημασία, διότι εlναι η πρώτη φορά 

πού έπισκέπτεται τήν χώρα μας Σοβιετικός πρωθυπουργός. 

Πιστεύω οτι η παρουσία σας θά δώσει νέα ώθηση στήν 

συνεργασία τών δύο χωρών μας καί θά χαρώ aν ή συνεργα

σία αι5τή γίνει στενότερη, άφου τήν άφετηρία πρός τήν 

κατεύθυνση αι5τή τήν έθεσα έγώ. Χρειάζεται ομως νά 

έφαρμόσουμε πρακτικές μεθόδους γιατί τά προγράμματα 

καί ol συμφωνίες δέν πραγματοποιουνται μόνο μέ τήν καλή 
θέληση. Οί χώρες μας άνήκουν βέβαια σέ διαφορετικούς 

συνασπισμούς καί έχουν διαφορετικά συστήματα, άλλά 

δέν ύπάρχουν προβλήματα μεταξύ τους. 'Υπάρχουν μόνο 

δυνατότητες πρός άξιοποίηση. 

Ν. τίχονωφ: Συμφωνώ άπολύτως. Γι' αυτό aλλωστε 

l']λθα στήν 'Ελλάδα, γιά νά άξιοποιήσουμε δηλαδή αυτές 
τίς δυνατότητες. Σκοπός μου επίσης είναι νά εκφράσω τήν 

πολιτική μας γιά τήν 'Ελλάδα, γιά τά Βαλκάνια καί γιά 

τήν Ευρώπη, δπου είναι άναγκαία ή κατοχύρωση τfjς εiρή

νης. 

Κ. Καραμανλfjς: 'Από τήν έπιστροφή μου στήν 'Ελλά

δα, έκανα προσπάθειες γιά νά δημιουργηθεί στά Βαλκάνια 

κλίμα εΙρηνικής συμβιώσεως καί έχουμε πράγματι πολύ 

καλές σχέσεις μέ ολες τίς βαλκανικές χώρες, έκτός τής 

Τουρκίας πού δημιούργησε δυστυχώς πολλά προβλήματα. 

Ν. τίχονωφ: Είσθε δμως σύμμαχοι μέ τήν Τουρκία. 

Κ. Καραμανλfjς: Εlναι πράγματι άντιφατικό αι5τό, άλλά 

ύπάρχουν πολλά παράδοξα στήν έποχή μας. VΕχουμε προ

βλήματα μέ τήν Τουρκία στήν Κύπρο, οπου έξακολουθεί 
νά κατέχει ένα τμήμα του νησιου καί η κατοχή αι5τή πού 

συμβαίνει μέσα στήν Ει5ρώπη, μέσα στήν Μεσόγειο, θά 

έπρεπε νά εlναι άπαράδεκτη καί γιά τήν Δύση καί γιά τήν 

'Ανατολή. 'Υπάρχουν όκτώ 'Αποφάσεις του Συμβουλίου 

'Ασφαλείας γιά τό θέμα αι5τό πού έξακολουθεί νά άγνοεί η 

Τουρκία, ένώ τίς έχουν ύπογράψει ολες ol χώρες-μέλη του 
ΟΗΕ. Ή Σοβιετική "Ενωση έχει ύπογράψει αι5τές τίς 

'Αποφάσεις καί εlναι μιά μεγάλη δύναμη πού όχι μόνο 

έχει γνώμη σέ ολα τά θέματα, άλλά μπορεί καί νά τά έπη

ρεάσει. Θά fίθελα νά έπιστήσω τήν προσοχή σας στόν κίν

δυνο νά προχωρήσει η Τουρκία στήν διχοτόμηση τής Κύ

πρου, άνακηρύσσοντας άνεξάρτητο Κράτος τό τμήμα του 

νησιου πού κατέχει. Μιά τέτοια έξέλιξη θά εlναι πολύ έπι

κίνδυνη καί θά fίθελα νά σiiς έπισημάνω αι5τόν τόν κίνδυ

νο. 

Ν. τίχονωφ: Πράγματι, ύπάρχουν πολλές 'Αποφάσεις 

του ΟΗΕ γιά τήν Κύπρο. τίς θέσεις μας γιά τό θέμα αυτό 

τίς εκθέσαμε στόν Κυπριανου, δταν l']λθε στήν Μόσχα γιά 

τήν κηδεία του Μπρέζνιεφ. Είχε Ελθει τότε στή Μόσχα καί 
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ό πρωθυπουργός τής Τουρκίας. Μίλησα μαζί του καί τόν 

προειδοποίησα γιά τήν Κύπρο. Του έξέθεσα κατηγορημα

τικά τήν θέση μας. Δέν μέ χειροκρότησε βέβαια, άλλά πι

στεύω δτι τό ελαβε υπ· οψη του. Βέβαια, τό πρόβλημα 

υφίσταται καί πρέπει νά λυθεί γιά νά ζήσει ό κυπριακός 

λαός όμαλά, χωρίς ξένα στρατεύματα καί ξένες βάσεις. Καί 
ό χωρος τής Βαλκανικής θά πρέπει νά καταστεί μιά αποπυ

ρηνικοποιημένη περιοχή. Νά λυθουν οί έλληνοτουρκικές 

διαφορές, νά λυθεί τό Κυπριακό, νά φύγουν οί ξένες βά

σεις, rοστε νά ζήσουν ειρηνικά οί λαοί τής περιοχής. τίς 

ίδιες θέσεις εχουμε καί γιά t'iλλες περιοχές. 'Η δέ Σουηδία 

καί Φινλανδία εχουν καί αύτές προτείνει μιά t'iλλη &πυρη

νική ζώνη. Τό ίδιο θά πρέπει νά γίνει καί στα Βαλκάνια· 

έάν δέ συμμετάσχει καί ή Τουρκία, αύτό θά αποτελέσει μιά 

έπιτυχία των φιλειρηνικων δυνάμεων. 

Κ. Καραμανλflς: Ή ίδέα αιJτή συζητείται έπί πολλά 
χρόνια. Νομίζω δμως δτι ή Τουρκία εlναι άπρόθυμη καί 

πιστεύω δτι καί ή Γιουγκοσλαβία ε{ ναι μάλλον άδιάφορη. 

Ή γνώμη μου εlναι δτι οί iδέες αιJτές πρέπει νά συνδυα
σθοvν μέ τήν δλη προσπάθεια γιά τήν κατοχύρωση τής 

είρήνης, γιατί, άπομονώνοντας τά θέματα, δέν λύνουμε τό 

πρόβλημα τής διεθνοvς είρήνης. 

Ν. τίχονωφ: Τά είπα αύτά έξ αφορμής τi'jς Τουρκίας . 
Τό κύριο δμως θέμα γιά τήν Εύρώπη είναι ή μείωση των 

πυρηνικων δπλων στήν Εύρώπη. 'Η Σοβιετική 'Ένωση 

εχει κάνει πολλές προτάσεις στό ΝΑΤΟ καί τίς 'Ηνωμένες 

Πολιτείες γιά τήν αμοιβαία μείωση των δπλων αύτων. Τε

λευταία προτείναμε τήν μείωη των πυραύλων μας στό έπί

πεδο των πυραύλων τi'jς Γαλλίας καί τi'jς 'Αγγλίας. Δέν 

πήραμε δμως καμμιά άπάντηση. Στίς συνομιλίες τi'jς Βιέν

νης προτείναμε μιά κοινή οροφή 900.000 άνδρων γιά τά 
στρατεύματα του ΝΑΤΟ καί του Συμφώνου τi'jς Βαρσοβίας. 

Κ. Καραμανλής: Γνωρίζω καί παρακολουθώ αιJτά τά 

ζητήματα, τά δποία άλλωστε εlχα συζητήσει καί μέ τόν 

Μπρέζνιεφ. Γιά νά λυθοvν δμως αιJτά τά ζητήματα θά πρέ

πει νά διαλυθεί τό κλίμα τής δυσπιστίας πού έπικρατεί 

σήμερα. Υ Αν ολοι έπιθυμοvμε τήν ϋφεση καί τήν είρήνη, 

θά πρέπει νά εlναι εύκολο νά βρεθοvν πρακτικοί τρόποι γιά 

τήν κατοχύρωσή τους. Δέν πιστεύω δτι ύπάρχει χώρα, λα

ός ή Κυβέρνηση πού νά έπιθυμεί τόν πόλεμο. Καί ή δυσπι

στία αιJτή μπορεί νά διαλυθεί μέ τήν δημιουργία ίσορροπί

ας δυνάμεων στό κατώτερο έπίπεδο καί ύπό άποτελεσματι

κό έλεγχο. Θά πρέπει νά εlναι εύκολο, νά μετρήσουμε τίς 
δυνάμεις τής κάθε πλευράς. Ή Σοβιετική "Ενωση λέγει 

δτι σήμερα ύπάρχει ίσορροπία δυνάμεων καί ή Δύση λέγει 

δ τι ή Σοβιετική 'Ένωση έχει ύπεροχή. Δέν εlναι δύσκολο 

νά βρεθεί ή άλήθεια, aν ύπάρχει καλή πίστη καί καλή 

θέληση, άφοv δέν πρόκειται γιά μεταφυσικό πρόβλημα, 

άλλά γιά ένα πραγματικό ζήτημα. Πιστεύω δτι κανείς δέν 

άπειλεί κανένα, ούτε ή Ει5ρώπη τήν Σοβιετική 'Ένωση, 

ούτε ή Σοβιετική 'Ένωση τήν Ει5ρώπη. Ν Αν αιJτό θεωρηθεί 

ώς δεδομένο, ή λύση εlναι εύκολη. Εiδικότερα, ή Δυτική 

Ει5ρώπη δέν έχει, όχι μόνο τήν πρόθεση, άλλ' ούτε καί τήν 

δυνατότητα νά πλήξει τήν Σοβιερική 'Ένωση. 'Εγώ πι

στεύω δτι ούτε καί ή Σοβιετική "Ενωση άπειλεί τήν Ει5ρώ

πη, άλλ' ή Ει5ρώπη έχει τό συναίσθημα δτι άπειλείται άπό 

τήν Σοβιετική 'Ένωση. ΑιJτά εlναι σοβαρά θέματα πού πρέ

πει νά συζητηθοvν ήρεμα καί μέ καλή πίστη. 'Υπάρχει 

άναμφιβόλως μιά σύγχυση γύρω άπό τά θέματα αιJτά καί 

είναι άδύνατο νά βροvμε τήν λύση, aν δέν βγοvμε άπό τήν 

σύγχυση αιJτή. "Οσο μεγαλύτερο είναι ένα πρόβλημα, τό

σο άπλούστερη εlναι ή λύση του, aν τό άντιμετωπίσουμε 

μέ καλή πίστη καί καλή θέληση. 'Όσον άφορά τήν θέση 

τής 'Ελλάδος πάνω στά θέματα αιJτά, ήταν καί παραμένει ή 

ίδια: δημιουργία δηλαδή ίσορροπίας δυνάμεων στό κατώ

τερο έπίπεδο μέ άποτελεσματικούς τρόπους έλέγχου. 

Ν. τίχονωφ: "Οπως τά θέτετε τά θέματα, δλα φαίνονται 

άπλίi. 'Αλλά τόσα χρόνια συζητουνται από άνθρώπους πού 

γνωρίζουν καί τόν τελευταίο πύραυλο πού διαθέτει ή κάθε 

πλευρά καί δέν εχει βρεθεί λύση. 'Ο Κάρτερ φίλησε τόν 

Μπρέζνιεφ δταν υπεγράφη ή συμφωνία SALT ΙΙ καί είπε 
δτι υπάρχει ισορροπία δυνάμεων. Μετά δμως ήλθε ό Ρi'jγ

καν πού είπε δτι δέν υπάρχει ισορροπία. 'Εμείς προτείναμε 

τήν καταστροφή δλων των πυραύλων μας μέσου βεληνε

κους, πλήν 182, δσους δηλαδή διαθέτει ή Γαλλία καί ή 
'Αγγλία. 'Η Δύση δμως τώρα υπολογίζει στόν αύτοματι

σμό: Στό γεγονός δηλαδή δτι θά έγκατασταθουν τό φθινό

πωρο του '83 πύραυλοι Persing ΙΙ στήν Γερμανία, έάν δέν 
υπάρξει συμφωνία γιά τό θέμα αύτό. Μέ τούς πυραύλους 

δμως αύτούς μπορεί νά πληγεί ή Σοβιετική 'Ένωση σέ 8 ', 
ένω οί στρατηγικοί πύραυλοι χρειάζονται 28 ' . 

Κ. Καραμανλής: "Ολα αιJτά εlναι δυσάρεστα καί έπι

κίνδυνα. 

Ν. τίχονωφ: Πολύ έπικίνδυνα. 

Κ. Καραμανλi'jς: Δέν καταλαβαίνω γιατί δέν βρήκαμε 

τήν λύση, άφοv όλοι θέλουμε τήν είρήνη. Δέν μπορώ νά 

μιλήσω γιά τήν 'Αμερική, καίτοι πιστεύω δτι καί αιJτή δέν 

άπειλεί κανένα. Σάς είπα δμως δτι ή ΕιJρώπη ούτε θέλει, 

ούτε μπορεί, νά άπειλήσει τήν Σοβιετική 'Ένωση. 

Ν. τίχονωφ : Είστε, κύριε πρόεδρε, έφυής καί πεπειραμέ

νος πολιτικός ήγέτης καί πολύ λογικός t'iνθρωπος. Πως 

είναι δυνατόν ενας ήγέτης νά υπολογίζει σέ περιορισμένο 

πυρηνικό πόλεμο, δπως λέγει ό πρόεδρος Ρήγκαγ. 

Κ. Καραμανλi'jς: ΑιJτό βέβαια είναι άδιανόητο, άφοv 

δταν άρχίσει δ πόλεμος δέν μπορεί νά έλέγξει τήν έξέλιξή 

του. 

Ν. τίχονωφ: Διερωτωμαι γιατί ενας ήγέτης έκλεγμένος 

από τόν λαό, αν ό λαός αύτός θέλει τήν ειρήνη, προπαγαν

δίζει τόν περιορισμένο πυρηνικό πόλεμο. Γιατί θέλει νά 

συνηθίσει τόν λαό του στήν ιδέα του πυρηνικου πολέμου; 

Κ. Καραμανλi'jς: Δέν ξέρω γιατί. Ξέρω δμως δτι δ άμε

ρικανικός λαός δέν θέλει τόν πόλεμο. 

Ν. τίχονωφ: Είμαι σύμφωνος γι' αύτό. 

Κ. Καραμανλi'jς: Ή 'Αμερική έχει πολιτική, οίκονο

μική καί στρατηγική αιJτονομία καί δέν έχει λόγους νά 

θέλει νά έπεκταθεί σέ άλλες χώρες. Σέ ένα μάλιστα τμήμα 

του άμερικανικοu λαοu ύπάρχει ή τάση τής άπομονώσεως 
καί τής έγκαταλείψεως άκόμη καί τής Ει5ρώπης. Γύρω άπό 

τά θέματα αιJτά φοβοvμαι δτι γίνεται καί άπό τίς δύο πλευ

ρές περισσότερη προπαγάνδα παρά άναζήτηση λύσεων. 

Ν. τίχονωφ: 'Εμείς προτείνουμε συγκεκριμένα μέτρα, 

άλλά μέσα σέ μία rορα παίρνουμε άρνητική απάντηση, χω

ρίς κt'iν νά έξετάζονται οί προτάσεις μας. Γιατί θέλουν νά 

βάλουν νέους πυραύλους στήν Εύρώπη καί νά άπειλουν 

τήν Σοβιετική 'Ένωση; 

Κ. Καραμανλi'jς: Πιστεύει πραγματικά ή Ρωσία δτι 

άπειλείται άπό τήν 'Αμερική καί άπό τήν Δύση γενικότε

ρα; 
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Ν. τίχονωφ: 'Εφ' δσον εχουμε Ισορροπία δυνάμων δέν 

φοβόμαστε, γιατί αύτοί πού μπορεί νά μaς επιτεθουν γνω

ρίζουν δτι θά aπαντήσουμε μέ τά ίδια πλήγματα. Καί προ

ειδοποιήσαμε δτι, άν εγκατασταθοuν πύραυλοι στήν Εύ

ρώπη, θά θέσουμε τίς 'Ηνωμένες Πολιτείες σέ παρόμοια 

τρωτή θέση. Αύτά δμως στοιχίζουν δισεκατομμύρια. 'Αρ

χίζει ετσι ενας νέος κύκλος aνταγωνισμοί) καί αύξάνεται ή 

πιθανότητα πολέμου. 

Κ. Καραμανλής: Δέν πρόκειται νά γίνει πόλεμος. Κανέ

νας δέν μπορεί νά πάρει τήν πρωτοβουλία γιά νά άρχίσει 

πόλεμος. 

Ν . τίχονωφ: Χρέος μας είναι, ώς πολιτικών ήγετων, νά 

αγωνιζόμαστε γιά τήν ϋφεση καί νά ύποστηρίζουμε τά aν

τιπολεμικά κινήματα. Ή ϋφεση πρέπει νά γίνει πράξη. 

Κ. Καραμανλής: Συμφωνώ. Τό θέμα δμως εlναι πώς 

μποροvμε νά έχουμε άποτελέσματα. Πιστεύετε δτι ή 'Αμε

ρική άπειλεί πράγματι τήν Ρωσία, ή άμύνεται; 

Ν. τίχονωφ: "Αν δείτε τόν χάρτη των ξένων βάσεων 

στόν κόσμο θά διαπιστώσετε δτι ή Σοβιετική 'Ένωση είναι 

περικυκλωμένη από αμερικανικές βάσεις, χωρίς δμως νά 

συμβαίνει καί τό aντίστροφο. 'Η 'Αμερική εχι;ι βάσεις 

στήν 'Ελλάδα, 'Ιταλία, Τουρκία τώρα καί στόν Λίβανο 

καί στήν 'Ιαπωνία. Είναι γιά άμυνα αύτές οί βάσεις η γιά 

επίθεση; 

Κ. Καραμανλής: Θά ήθελα νά σaς ρωτήσω, γιατί γίνον

ται στήν Δύση φιλειρηνικές διαδηλώσεις καί δχι στήν 

Ά νατολή. Μόνον οί δυτικοί λαοί φοβοvνται τόν πόλεμο; 

Ν. τίχονωφ: ·Η διαφορά μας είναι δτι σέ μάς είναι 

νομοθετικά καί συνταγματικά απαγορευμένη ή προπαγάν

δα ύπέρ του πολέμου. Πράγμα πού δέν συμβαίνει καί στήν 

Δύση. Στήν Δυτική Γερμανία προβάλλεται τώρα μιά ταινία 

δπου εμφανίζεται ή 'Ελλάδα καί ή Τουρκία νά επιτίθενται 

κατά τής Ρωσίας ιlπό τόν Νότο καί ή Νορβηγία ιlπό τόν 

Βορρά, στήν συνέχεια δέ παρεμβαίνουν καί οί 'Αμερικα

νοί. Στήν Ρωσία ό σκηνοθέτης αύτός θά είχε εκτελεσθεί. 

Κ. Καραμανλής: Καί πολύ σωστά. Τό ίδιο θά έπρεπε νά 

κάναμε καί εμείς. Οί δυτικές δμως δημοκρατίες επιτρέπουν 

τήν κατάχρηση τijς ελευθερίας. 

Ν. τίχονωφ: 'Η ύψηλότερη μορφή τής δημοκρατίας 

είναι ή εipήνη. 

Κ. Καραμανλής: Αύτό άκριβώς εlπα καί εγώ, πρό δύο 

μηνών, σέ λόγο μου στήν Ούνέσκο. Εlπα, δηλαδή, δτι καί 

άπό τήν δημοκρατία καί τά συστήματα κ.λ.π. προηγείται ή 

εlρήνη. 

Ν. τίχονωφ: Πολύ σωστά τό είπατε. 

Κ. Καραμανλής: Καί κατέληξα δτι, τό γεγονός δτι δλοι 
θέλουμε τήν εiρήνη, χωρίς νά τήν επιτυγχάνουμε, σημαίνει 

δτι μπήκαμε σέ φάση όμαδικijς παραφροσύνης. Καί εlναι 
καιρός νά ξαναβροvμε τήν ψυχραιμία καί τήν λογική μας. 

Ν. τίχονωφ: Πιστεύω δτι θά βρεθεί τελικά μιά λογική 

λύση καί θά απαλλαγεί ή aνθρωπότης από τόν φόβο. 

Κ. Καραμανλής: Καί δταν θά βρεθεί, θά καταλάβουμε 

δτι ήταν εύκολο νά τήν έχουμε βρεί πολύ ενωρίτερα. 

»Σaς εκφράζω τήν χαρά μου γιά τήν συνάντηση αύτή 

καί τήν συνομιλία μας, τήν όποία θεωρώ πολύ χρήσιμη. 

Ν. τίχονωφ: ΈκτιμiΟ καί εγώ πολύ τήν συνομιλία πού 

είχαμε καί σάς βεβαιώ δτι θυμόμαστε πάντα καί εκτιμάμε 

τήν δική σας συμβολή στήν πρόοδο των σχέσεών μας πού 

από σάς άρχισε. 

Κ. Καραμανλής: Σaς εύχομαι καλό ταξίδι καί σaς πα
ρακαλώ νά μεταφέρετε στόν κύριο 'Α ντρόπωφ τούς θερ

μούς χαιρετισμούς μου»81 • 

Τήν ίδια ή μέρα καί μετά τή συνάντησή του μέ τόν 

Σοβιετικό πρωθυπουργό, ό πρόεδρος τής Δημοκρα

τίας δέχτηκε τόν πρωθυπουργό, Α. Παπανδρέου. 

'Έγκυρες δημοσιογραφικές πηγές ανέφεραν δτι ή 

συνάντηση περιστράφηκε γύρω aπό τίς έλληνοσο

βιετικές συνομιλίες, καθώς καί τήν εξέλιξη των ίiλλων 

εξωτερικών θεμάτων, κυρίως ϋστερα από τήν απαν
τητική επιστολή τοϋ Ρ. Ρήγκαν πρός τόν Α. Παπαν

δρέου, μέ τήν όποία ό 'Αμερικανός πρόεδρος aφήνει 

νά εννοηθεί δτι ή διατήρηση τής αναλογίας 7:10 τής 
αμερικανικής βοήθειας πρός τήν 'Ελλάδα καί τήν 

Τουρκία θά εξαρτηθεί aπό τή νέα ελληνοαμερικανι

κή συμφωνία γιά τίς βάσεις. 

24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1983 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας ενημερώθηκε aπό 

τόν ύπουργό 'Εμπορικής Ναυτιλίας, Γ. Κατσιφάρα, 

γιά τίς συνθήκες τοϋ ναυαγίου τοϋ πλοίου «Χρυσή 

Αuγή». Ό Κ. Καραμανλής εξέφρασε, μέσω τοϋ 

ύπουργοϋ, τή συμπάθειά του στίς οικογένειες των 

θυμάτων καί συνέστησε νά επιβληθουν κυρώσεις 

στούς τυχόν ύπευθύνους του ατυχήματος. 

25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1983 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας δέχτηκε τόν aρ

χηγό τής aξιωματικής aντιπολιτεύσεως, Ε. 'Αβέ

ρωφ, ό όποίος του εξέθεσε τίς σκέψεις του γιά τή 

γενική κατάσταση τής χώρας. 

27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1983 

"Ασκηση ετοιμότητας των 'Ενόπλων Δυνάμεων 

καί τ&ν Σωμάτων 'Ασφαλείας, πού ίiρχισε τήν προ

ηγουμένη, κατ' aρχήν μέ επιφυλακή τ&ν Σώματων 

'Ασφαλείας καί aργότερα μέ ενίσχυση τ&ν φρουρών 

στούς ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς, στίς κατοικίες 

τοϋ προέδρου τής Δημοκρατίας καί του πρωθυπουρ

γοί>, στόν ΟΤΕ, στά αεροδρόμια καί στούς λιμένες, 

προκαλεί εντονη φημολογία περί πραξικοπήματος, 
περί κινήσεων ιlκροδεξι&ν aξιωματικών καί στρατι
ωτικών μονάδων στή Βόρειο 'Ελλάδα καί περί τρο

μοκρατικών ενεργειών μέ στόχο τόν προέδρο τής 

Δημοκρατίας, τόν πρωθυπουργό καί ίiλλα πολιτικά 

πρόσωπα. 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας, ό όποίος είχε ενη

μερωθεί γιά τήν κατάσταση τό aπόγευμα τής προη

γουμένης aπό τόν ύφυπουργό 'Εθνικής 'Αμύνης, Α. 

Δροσογιάννη, παρέστη τό ίδιο βράδυ στήν ετήσια 

εκδήλωση τής «Μακεδονικής 'Εστίας» καί τό μεση

μέρι τής 27ης, μεταβαίνοντας στό γκολφ τής Γλυφά'-
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'Ο Σοβιετικός πρωθυπουργός στήν 'Αθήνα. 
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δας, χαρακτήρισε τίς φήμες περί πραξικοπήματος 

«βλακείες». 

Στό μεταξύ, ή σύγχυση θά ενταθεί περισσότερο 

μέ τήν κινητοποίηση τών κομματικών μηχανισμών 

του ΠΑΣΟΚ καί του ΚΚΕ πού σημειώθηκε τό μεση

μέρι «γιά τήν άντιμετώπιση παντός ενδεχομένου>>. Οί 

κινητοποιήσεις αύτές, πού, σύμφωνα μέ όρισμένες 

δημοσιογραφικές πληροφορίες, εγιναν μέ παρό

τρυνση κομματικών στελεχών, προβλήθηκαν άπό 

μερίδα του τύπου ιΟς άπόδειξη εγρηγόρσεως του λα
ου γιά τήν προάσπιση της ελευθερίας του, ενω κατα

κρίθηκαν εντονα άπό τήν άξιωματική άντιπολίτευση 
καί τό ΚΟΔΗΣΟ. 

Τό άπόγευμα της ίδιας ήμέρας, καθώς καί τήν 

επομένη, ό κυβερνητικός εκπρόσωπος, άπαντώντας 

σέ σχετικές ερωτήσεις, δήλωσε οτι οί φήμες περί 

πραξικοπήματος προκλήθηκαν άπό τίς συνήθεις πε

ριοδικές άσκήσεις ετοιμότητας τών Σωμάτων 'Ασφα

λείας, τό Σάββατο, καί του Στρατου, τήν Κυριακή, 

πού είχαν προαγγελθεί άπό τά μέσα μαζικής ενημε

ρώσεως . ·Ως πρός τίς κινητοποιήσεις τών κομματι

κών στελεχών, άρνήθηκε τήν άνάμειξη τής Κυβερνή

σως καί τίς άπέδωσε στήν «ύπερευαισθησία του λα

οu». 

Σχετικά, σημείωμα του πρέσβη Π. Μολυβιάτη 

άναφέρει: 

«Περί τήν 6.30' μ. μ . του Σαββάτου, 26 Φεβρουαρίου, ό 
κύριος πρόεδρος τής Δημοκρατίας εΙδοποιήθηκε άπό τόν 

κύριο Δροσογιάννη μέσω του κυρίου Βορηa, δτι ύπήρχαν 

πληροφορίες δτι τό βράδυ τής έπομένης θά γινόταν άπό
πειρα συλλήψεως του προέδρου καί του πρωθυπουργου, 

καταλήψεως του Πενταγώνου, κ.λ.π . Πηγή τ&ν πληροφο

ριών αύτ&ν ήταν ό εδ& "σταθμάρχης" τής CIA, ό όποίος 
μάλιστα είχε παραδώσει στίς έλληνικές άρχές καί τό συ

νημμένο Σημείωμα. 

))Σέ τηλεφωνική του επικοινωνία μέ τόν πρωθυπουργό, 

τό άπόγευμα του Σαββάτου, ό κύριος πρόεδρος συνέστησε 

νά μήν άποδοθεί ύπερβολική σημασία στίς πληροφορίες 

αύτές (παρόμοιες τ&ν όποίων είχε πολύ συχνά καί ό ϊδιος 

ώς πρωθυπουργός) καί νά μ ή ληφθουν εξαιρετικά η εμφανή 

μέτρα. Τό μόνο πού θά μπορουσε νά γίνει θά ήταν μιά 

διακριτική ενίσχυση τής φρουρήσεως του προέδρου καί 

του πρωθυπουργου, άφου αύτοί εφέροντο ώς στόχοι. 

)>'Η Κυβέρνηση δμως εχασε προφανώς τήν ψυχραιμία 

της καί <'iρχισε νά παίρνει, άπό τό βράδυ του Σαββάτου, 

εμφανή μέτρα πού εγιναν άναπόφευκτα γνωστά. 'Έτσι, άπό 

τό πρωί της Κυριακής, <'iρχισαν νά κυκλοφορουν εύρέως 

φήμες γιά πραξικόπημα κ.λ.π. 

)) 'Ο κύριος πρόεδρος, γιά νά διασκεδάσει τίς φήμες 
αύτές καί νά καθησυχάσει τήν κοινή γνώμη (άλλά καί γιά 

νά άποτρέψει τήν δημιουργία εντυπώσεων στό εξωτερικό 

περί άσταθείας του καθεστώτος), πήγε τήν Κυριακή τό 

πρωί στήν Γλυφάδα καί επαιξε γκόλφ καί εδήλωσε δτι 

"αύτά είναι βλακείες". 

»Τό πρωί τής Κυριακής, μου τηλεφώνησε ό κύριος 

πρωθυπουργός γιά νά ζητήσει τή γνώμη του κυρίου προέ-

δ ρου, liν θli ε πρεπε νά ενημερώσει τόν κύριο 'Αβέρωφ. 'Ο 
ίδιος πίστευε δτι αύτό δέν ήταν άπαραίτητο. Λίγο μετά τό 

τηλεφώνημα αύτό, ήλθε στό σπίτι μου ό κύριος 'Αβέρωφ, 

ό όποίος μου είπε δτι είχε άκούσει φήμες περί επικειμένου 

πραξικοπήματος. Έτηλεφώνησα τότε στόν κύριο πρωθυ

πουργό δτι δ κύριος 'Αβέρωφ ήταν ijδη ενήμερος τ&ν φη

μών. Κατόπιν αύτου, μου είπε ό κύριος πρωθυπουργός, νά 

ενημερώσω εγώ τόν κύριο 'Αβέρωφ»82 • 

Ή άξιωματική άντιπολίτευση άντέδρασε μέ επε
ρώτηση βουλευτών της καί μέ αίτημα νά προταχθεί 

σχετική συζήτηση στή Βουλή. 'Η ΝΔ κατήγγειλε 

τήν κινητοποίηση κομματικών στελεχών, τονίζον

τας, παράλληλα, οτι παρόμοιες ενέργειες τραυμάτι

ζαν τή δημοκρατία καί εξέθεταν διεθνώς τή χώρα. Τό 

αίτημα γιά διενέργεια συζητήσεως στή Βουλή άπορ

ρίφθηκε άπό τό ΠΑΣΟΚ καί τό ΚΚΕ, ενω ό ύπουρ

γός Προεδρίας, Α. Κουτσόγιωργας, δήλωσε στό 

Κοινοβούλιο οτι ή δημοκρατία δέν κινδύνευε, καθώς 

καί οτι παρόμοιες άσκήσεις θά επαναλαμβάνονταν 

στό μέλλον, «γιά τήν εδραίωση καί τή θεμελίωση τής 

δημοκρατίας». 

Παράλληλα, ιΟστόσο, τό θέμα άπασχόλησε καί 

τό διεθνή τύπο, οί τίτλοι του όποίου ήταν χαρακτη

ριστικοί: 

«Le Monde» (1.3.83), «Ή Κυβέρνηση διαψεύδει 
μιά άπόπειρα πραξικοπήματος στήν 'Ελλάδα» -
(2.3.83), <<Τά κόμματα τής 'Αριστερiiς κινητοποιή
θηκαν γιά νά εξουδετερώσουν τόν κίνδυνο πραξικο
πήματοψ <Πimes» (28.2.83), «Οί φήμες γιά ελληνικό 
πραξικόπημα διαψεύδονται - (1.3.83), «Ή σκόνη 
κατακάθεται στήν 'Αθήνα μετά άπό τόν φόβο πραξι

κοπήματοψ «Washington Post)> (28.2.83), «'Ελλη
νικές μονάδες άσφαλείας σέ συναγερμό μετά άπό φή

μες γιά άπόπειρα πραξικοπήματος»· «lnternationa1 
Herald Tribune» (1.3.83), «Ή Έλλάδα θέτει σέ επι
φυλακή τόν στρατό uστερα άπό φήμες γιά σχέδιο 

πραξικοπήματος «Die Welt» (1.3.83), «'Αναταραχές 
στίς ελληνικές 'Ένοπλες Δυνάμεις»· «Financial Ti
mes» (1.3.83), «Κίνηση γιά νά διαλυθοuν οί φόβοι 
ελληνικοί) πραξικοπήματος»· «Guardian» (1.3.83), «Οί 
φόβοι τών 'Ελλήνων καθησυχάζονται»· «New York 
Times» (1.3.83), «'Αποστρατεύονται 15 άξιωματι

κούς μετά άπό φήμες γιά κίνημα». 

Τό θέμα τών άνησυχιών πού προκλήθηκαν άπό 

τήν aσκηση ετοιμότητας καί τίς κινητοποιήσεις τής 

26ης καί 27ης Φεβρουαρίου, θά τεθεί καί ενώπιον του 

Εύρωπαϊκου Κοινοβουλίου, στίς 9 Μαρτίου. Σχετική 

ερώτηση, πού δίχασε τούς 24 'Έλληνες εύρωβουλευ

τές καί προκάλεσε εντονη σύγκρουση Κυβερνήσεως 

καί άξιωματικfjς άντιπολιτεύσεως στήν 'Αθήνα, κα

τέθεσε στό Εύρωκοινοβούλιο ό πρώην πρωθυπουρ

γός τής 'Ιταλίας, χριστιανοδημοκράτης εύρωβου

λευτής, Μ. Ρουμόρ, ό όποίος ζήτησε νά ενημερωθεί 

τό Εύρωπαϊκό Κοινοβούλιο, aν κινδύνευσε ή δημο-

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



ΣΥΝΕΡΓ ΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΌ 273 

κρατία στή χώρα εϊτε άπό τίς ~Ενοπλες Δυνάμεις εϊτε 

άπό φανατικούς όπαδούς κομμάτων. 'Η ερώτηση, 

καί ιδιαίτερα τό δεύτερο σκέλος της, προκάλεσε εν

τονη άντίδραση των εύρωβουλευτων του ΠΑΣΟΚ, 

του ΚΚΕ, του ΚΚΕ (εσ.) καί του ΚΟΔΗΣΟ, οί όποιοι 

θεώρησαν τήν ενέργεια του Μ. Ρουμόρ επέμβαση 

στά εσωτερικά τής χώρας. 'Αντίθετα, οί βουλευτές 

τής ΝΔ θεώρησαν εύλογο τό ενδιαφέρον τής ΕΟΚ 

γιά τή σταθερότητα τfjς δημοκρατίας στήν 'Ελλάδα, 

άφου άνάλογο ενδιαφέρον είχε επιδείξει ή Κοινότη
τα κατά τήν περίοδο τfjς δικτατορίας, άν καί ή 'Ελλά

δα δέν ήταν άκόμη πλήρες μέλος της. 

Ι ΜΑΡΠΟΥ 1983 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τόν άντιπρόεδρο τής 

'Επιτροπής των Εύρωπαϊκων Κοινοτήτων, Α. Σπι

νέλλι, ό όποιος επισκέφθηκε τήν 'Αθήνα, προκειμέ

νου νά άναπτύξει πρόταση του Εύρωπαϊκου Κοινο

βουλίου γιά τή διεύρυνση του ρόλου καί των άρμοδι

οτήτων του. 

Τήν ϊδια ήμέρα, ό Κ. Καραμανλής εχει συνεργα

σία μέ τόν πρωθυπουργό Α. Παπανδρέου: 

«Τούς τελευταίους μijνες oi σχέσεις μου μέ τόν 
πρωθυπουργό μπijκαν σέ καινούργια φάση. Oi άμφι
βολίες πού εlχα γιά τήν εΙλικρίνειά του ενισχύθηκαν 

περαιτέρω. 

»Γιατί όχι μόνο δέν συμμορφώνεται μέ όσα κατά 

καιρούς είχαμε συμφωνήσει, άλλά άπομακρύνεται 

συνεχώς άπό αύτά, τόσο στήν εσωτερική όσο καί 

στήν εξωτερική πολιτική του. 

»ΕIς μέν τήν εσωτερική, γιατί ή άφανής συνερ

γασία του μέ τό ΚΚΕ καί ή καλλιέργεια τοv πνεύμα

τος τijς μισαλλοδοξίας εχειροτέρευσαν τό πολιτιΚό 
κλίμα τijς χώρας. ΕΙς δέ τήν εξωτερική, γιατί oi άν
τιφατικοί καί άσυνάρτητοι χειρισμοί του όδήγησαν 

τή χώρα σέ διεθνij άπομόνωση καί τήν εκθέτουν σέ 

σοβαρούς κινδύνους. 

»Oi διαπιστώσεις αύτές ήταν φυσικό νά προκα
λοvν τίς άνησυχίες μου καί νά εντείνουν τή δυσπι
στία μου άπέναντί του. Καί ήταν επίσης φυσικό νά 

εκδηλώνω, κατά τρόπο διακριτικό βέβαια, αύτές τίς 

άνησυχίες μου. Τόν τελευταiΌ καιρό μάλιστα, τόσο ό 

tλληνικός όσο καί ό διεθνής τύπος, άναφέρονται 

συχνά σέ διαφωνίες μεταξύ προέδρου καί πρωθυ
πουργοί). 

»Κάτω άπό τίς συνθijκες αύτές, δέχθηκα χθές τόν 

κύριο πρωθυπουργό. Καί τόν εκάλεσα, γιατί εκρινα 

ότι επρεπε αύτή τή στιγμή νά διευκρινίσω τίς προθέ

σεις του, κυρίως γιά τά εξωτερικά μας θέματα. 
» Άφοv συζητήσαμε όλίγον τό φημολογηθέν 

πραξικόπημα τijς περασμένης Κυριακijς καί διαπι

στώσαμε ότι oi σχετικές διαδόσεις ήταν άβάσιμες, 
τοv εlπα δτι ύπijρξε μεγάλο σφάλμα άπό μέρους του 

νά άγνοήσει τίς συστάσεις μου καί νά μεγαλοποιήσει 

τό θέμα μέ άδικαιολόγητες κινητοποιήσεις. Τό πα

ρεδέχθη καί μοv εδωσε εξηγήσεις γιά τήν ύπερβολι

κή νευρικότητα τijς Κυβερνήσεως. 

»Συζητήσαμε εν συνεχείq τό θέμα τών ετησίων 

κρίσεων καί συμφωνήσαμε δτι θά πρέπει νά γίνουν 

κατά τρόπο άδιάβλητο. Mov εlπε μάλιστα δτι εlπε 
ήδη στόν κ. Δροσογιάννη νά συνεννοηθεί μαζί μου. 

»'Εν συνεχείq, μπήκαμε στό θέμα τijς εξωτερικijς 
μας πολιτικijς. Σέ σχετικά ερωτήματά μου μοv εδωσε 

τίς παρακάτω άπαντήσεις: 'Ότι εντός τijς άνοίξεως 
θά κλείσει τό θέμα μέ τήν ΕΟΚ. Θά κλείσει επίσης 

καί τό θέμα τών βάσεων, εφόdον oi 'Αμερικανοί θά 
διατηρήσουν τήν άναλογία 7 πρός 10. Μέ πληροφό
ρησε, εν 'συνεχείq, δτι oi ύπουργοί 'Ελλάδος καί 
Τουρκίας θά συναντηθοvν τόν 'Απρίλιο γιά νά άρ

χίσουν τόν διάλογο. Γιά τό ΝΑ ΤΟ μοv είπε δ τι εχει 
δυσκολίες καί δτι γιά τόν λόγο αύτό θά επιβραδύνει 

τίς σχετικές διαπραγματεύσεις. 'Εξέφρασα τήν iκα
νοποίησή μου γιά τίς διαβεβαιώσεις αύτές καί τοv 

είπα δτι θά αΙσθανθεί κάί αύτός καί ή χώρα μεγάλη 
άνακούφιση εάν πραγματοποιηθοvν οί παραπάνω 

άποφάσεις του. Καί του εξήγησα καί πάλι τό γιατί. 

»Μέ τήν εύκαιρία αύτή μέ πληροφόρησε ό πρω

θυπουργός δτι, εν όψει άναλήψεως τijς προεδρίας 

τijς ΕΟΚ άπό τιfν 'Ελλάδα, σκέπτεται νά άναθέσει 
τό θέμα στόν κ. Βάρψή, προαγόμενο σέ άναπληρωτή 
ύπουργό 'Εξωτερικών. Tov είπα νά τό σκεφθεί καλ
λίτερα γιατί, ήμπορεί ό κ. Βάρφης νά κατέχει τά θέ

ματα, δέν διαθέτει δμως τό άπαιτούμενο κύρος. 

>>'Εν συνεχείq, ε ρώτησα τόν πρωθυπουργό γιά 

τήν οΙκονομική κατάσταση τijς χώρας. Mov είπε δτι 
είναι δύσκολη, άλλά όχι άπελπιστική. 'Ότι άναμένει 

ελαφρά άνάκαμψη κατά τή διάρκεια τijς άνοίξεως, 

δτι διαπραγματεύεται εξωτερικό δάνειο 600 εκατομ
μυρίων δολλαρίων κα{ δτι θά εκδώσει εσωτερικό δά

νειο γιά νά διευκολύνει τή χρηματοδότηση του Ιδιω

τικοί) τομέα. 

>>Σέ σχετικό ύπαι νιγμό μου γιά τήν άνοχή πού του 

προσφέρει τό ΚΚξ μέ διαβεβαίωσε δτι τή δέχεται 

χωρίς νά εχει συμφωνήσει άνταλλάγματα. 'Εντύπω

ση μου εκανε επίσης καί ό ύπαινιγμός του δτι, aν 

διασπασθεί στό μέλλον ή Νέα Δημοκρατία, θά διευ

κολύνονταν συνεργασίες μέ τήν προοδευτική της πτέ

ρυγα. Tov είπα δτι ή Νέα Δημοκρατία δέν χρειάζεται 
νά διασπασθεί, γιατί στό σύνολό της είναι προοδευ

τική καί δημοκρατική. 

>>τέλος, μοv είπε δ τι θά καλέσει τόν κ. Μαρούδα 
γιά νά συζητήσει μαζί του τίς παρατηρήqεις πού του 

εκανα γιά τόν άπαράδεκτο τρόπο λειτουργίας τijς 

τηλεοράσεφς. 

»Δέν γνωρίζω εάν ό πρωθυπουργός θά σταθεί στή 

γραμμή πού περιέγραψε, τοσούτφ μiiλλον καθόσον ή 

γραμμή αύτή βρίσκεται σέ άντίθεση μέ τίς καθημε-
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ρινές του πράξεις καί λόγους. Θά κάνω δμως δ, τι 
μπορώ γιά νά τόν ένθαρρύνω καί νά τόν βοηθήσω νά 

σταθεί. Καί πρέπει νά τόν βοηθήσω, γιατί άντιμετω

πίζει πάντοτε τίς άντιδράσεις τijς άριστερfiς τοv 

κόμματός του. 'Αλλά, προπαντός, θά τό κάνω γιατί, 

έάν πραγματοποιήσει ό πρωθυπουργός τίς παραπάνω 

σκέψεις του, θά έχει σημειωθεί μία άποφασιστική 

καμπή στήν έξωτερική πολιτική τijς χώρας, πού τή 

στιγμή αύτή λόγω τijς άσάφειάς της προκαλεί καθο

λική δυσπιστία καί εύλογες άνησυχίες»83• 

4 ΜΑΡτΙΟΥ 1983 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τόν πρόεδρο τής Κυ

πριακής Δημοκρατίας, Σ. Κυπριανου, ό όποίος κα

τευθύνεται πρός τό Νέο Δελχί, γιά νά λάβει μέρος 

στήν Διάσκεψη των 'Αδεσμεύτων: 

«Στήν άρχή τής συνομιλίας ό Κύπριος πρόεδρος ενημέ

ρωσε τόν κύριο Καραμανλή γιά τίς τελευταίες εσωτερικές 

εξελίξεις στήν Κύπρο καί εξέφρασε τή γνώμη δτι ή κατά

σταση άρχίζει ήδη νά ηρεμεί μετά τόν εντονο προεκλογικό 

άγώνα. 

»'Ως πρός τίς χθεσινές συνομιλίες μέ τόν κύριο Πα

πανδρέου, ό κύριος Κυπριανου εξέφρασε γενικά τήν ίκα
νοποίησή του. Τό βασικό θέμα τής διαφωνίας του με τόν 

κύριο Παπανδρέου, ό δρος δηλαδή νά άποχωρήσουν τά 

τουρκικά στρατεύματα άπό τήν Κύπρο γιά νά συνεχισθεί ό 

ενδοκοινοτικός διάλογος, δέν ετέθη πλέον άπό πλευρίiς 

του 'Έλληνος πρωθυπουργοu. Συμφωνήθηκε νά ύπάρξει 

νέα συνάντηση Παπανδρέου-Κυπριανου στίς άρχές του 

προσεχοuς 'Απριλίου γιά νά καθορισθοuν τά μακροχρόνια 

πλαίσια, μέσα στά όποία θά πρέπει νά κινηθεί τό Κυπρια

κό, καθώς καί οί επί μέρους χειρισμοί. 

»'ο κύριος πρόεδρος επωφελήθηκε τής εύκαιρίας αύ

τή ς γιά νά επαναλάβει καί πάλι τή γνωστή άποψή του δτι, 

εάν θέλομε νά κάνομε άγώνα, θά πρέπει νά χαράξομε μιά 

καινούργια τακτική. ~Ητοι: 

»1. Νά προσδιορίσουμε, επιτέλους, κατά τρόπο συγκε
κριμένο καί ρεαλιστικό, τίς επιδιώξεις μας στά δύο-τρία 

βασικά σημεία των διαπραγματεύσεων, άντί νά πελαγο

δρομοuμε. Θά πρέπει νά δώσουμε εμφαση στό εδαφικό καί 

νά δεχθοuμε χαλαρές εξουσίες τής Κεντρικής Κυβερνήσε

ως, διαφυλάσσοντας βέβαια τήν ένότητα τfjς Πολιτείας. 

Καί τοuτο, γιατί άφ' ένός μέν μέ τήν εύνοϊκή λύση του 

εδαφικου θά είμεθα εξασφαλίσμένοι άπό κάθε μελλοντική 

εξέλιξη του θέματος, άκόμη καί από ενδεχόμενη διπλή 
ενωση, αφ' έτέρου δέ, μέ χαλαρή Κεντρική 'Εξουσία δέν 

θά επιτρέψουμε στούς Τούρκους νά συγκυβερνήσουν μέ 

μίiς σέ όλόκληρο τό νησί, πρίiγμα πού θά καταστεί αναπό

φευκτο εάν ύπάρξει iσχυρή Κεντρική 'Εξουσία. 

»2. 'Αφοu καθορίσουμε κατ' αύτόν τόν τρόπο τούς στό
χους μας, θά πρέπει νά συντονίσουμε τίς προσπάθειες δλων 

των παραγόντων καί εδω καί στήν Κύπρο γιά νά τούς προ

ωθήσουμε. 

»3. Μέ αύτούς τούς συγκεκριμένους πλέον στόχους θά 
μπορέσουμε νά ζητήσουμε καί τήν ύποστήριξη εκείνων 

πού πράγματι θέλουν νά μίiς βοηθήσουν καί οί όποίοι 

αγνοουν αύτή τή στιγμή, δπως αγνοοuμε καί εμείς, τί ακρι

βώς επιδιώκουμε. Γιά νά μίiς βοηθήσουν, θά πρέπει όχι 

μόνο νά γνωρίζουν τίς επιδιώξεις μας, &.λλά καί νά τίς βρί
σκουν λογικές καί δίκαιες. Καί οί μόνοι πού μποροuν νά τό 

κάνουν αύτό είναι οί Δυτικοί, καί ίδίως ή 'Αμερική καί ή 

Δυτική Γερμανία, από τίς όποίες εξαρτίiται οίκονομικά καί 
στρατιωτικά ή Τουρκία. 

»Χρειάζεται βέβαια, συνέχισε ό κύριος πρόεδρος, θάρ

ρος, γιά νά προχωρήσει κανένας αποφασιστικά στήν &να

ζήτηση λύσεως του Κυπριακοu. Τώρα δμως, μετά τίς εκλο

γές, πού ό κύριος Κυπριανου διαθέτει ηύξημένο κύρος, ημ

πορεί αλλά καί πρέπει νά προχωρήσει πρός τήν κατεύθυν

ση αύτή. ~Αν δέν γίνουν αύτά, είπε ό πρόεδρος, φοβοuμαι 

δτι θά πίiμε τελικά σέ διχοτόμηση τfjς Κύπρου μέ τήν ανα

κήρυξη τουρκοκυπριακοί) Κράτους. 

»Κάναμε, είπε ό κύριος προέδρος, 'Αθήνα καί Λευκω

σία πολλά λάθη στό παρελθόν. Καί δέν εχομε περιθώρια 

γιά νέα σφάλματα. 'Η ίστορία του Κυπριακου είναι ίστο

ρία χαμένων εύκαιριών. Τά σφάλματα ύπfjρξαν πολλά. Ση

μαντικώτερα δμως ήταν ή &.νακίνηση, από μέρους του Μα

καρίου, του θέματος του Συντάγματος τό 1963, ή απόρριψη 
του σχεδίου~ Άτσεσον τό 1964, καί, τέλος, τό πραξικόπημα 
του 1974. 

»Κατά τή γνώμη μου, aφετηρία δλων αύτών τών σφαλ

μάτων ύπήρξε ή ατυχής πολιτική πού χάραξε ή Κύπρος 
μετά τήν ανεξαρτησία της. Μετά τήν ύπογραφή των συμ

φωνιών Ζυρίχης καί Λονδίνου είχα συμβουλεύσει τόν Μα

. κάριο νά ακολουθήσει ή Κύπρος παράλληλη εξωτερική 
πολιτική μέ τήν 'Ελλάδα καί νά ενταχθεί όχι μόνο στόν 

ΟΗΕ, αλλά καί στό ΝΑΤΟ, καί τήν Κοινή 'Αγορά. Θά 

είχαμε διπλή ψήφο σέ δλους αύτούς τούς ίσχυρούς οργα

νισμούς καί όχι μόνο θά αποφεύγαμε τή σημερινή τραγω

δία τfjς Κύπρου, αλλά θά aνοίγαμε καί τό δρόμο γιά τήν 

'Ένωση. 'Αντ' αuτου, ή Κύπρος &.κολούθησε, άνευ λόγου, 

"ό.δέσμευτη" εξωτερική πολιτική. 'Από εκεί δέ ξεκινοuν 

καί τά σημερινά δεινά τόσο γιά τήν Κύπρο, δσο καί γιά τήν 

'Ελλάδα. Γιατί ύποθηκεύσαμε μέ τόν τρόπο αuτό τήν εξω
τερική πολιτική τής 'Ελλάδος στό Κυπριακό· ήρθαμε σέ 

αντίθεση μ' δλους τούς συμμάχους μας καί δημιουργήσα

με στήν 'Ελλάδα καί στήν Κύπρο ενα παράλογο καί επι

κίνδυνο ό.ντιδυτικό καί αντιαμερικανικό πνεuμα. Θά μπο

ροuσε νά πεί κανένας δτι εξαιτίας τfjς εμπλοκής αuτής ή 

'Ελλάς εστερήθη τfjς δυνατότητος νά χαράσσει τήν εξω

τερική της πολιτική σύμφωνα μέ τά γενικώτερα συμφέ

ροντα του εθνους. 

»Φοβοuμαι, συνέχισε ό κύριος προέδρος, δτι εάν δέν 

διευθετήσουμε εyκαίρως τίς διαφορές μας μέ τήν Τουρκία, 
προωθοuντες τόν ελληνοτουρκικό καί τόν διακοινοτικό 
διάλογο, θά βρεθοuμε σέ κάποια στιγμή σέ επικίνδυνες 

καταστάσεις. 'Η Τουρκία, μέ τό πρόσχημα δτι &.ρνούμεθα 

τόν διάλογο, ημπορεί νά προβεί σέ επικίνδυνες μονομερείς 

ενέργειες. 'Ημπορεί, παραδείγματος χάριν, νά aρχίσει γε

ωτρήσεις σέ &.μφισβητούμενες περιοχές στό Αίγαίο, νά 

παραβιάζει καθημερινά τόν εναέριο χώρο μας, νά θέσει 

επίσημα θέμα αποστρατικοποιήσεως τών νήσων του Αi

γαίου, νά ανακηρύξει ανεξάρτητο τουρκοκυπριακό Κράτος 

κ.λ.π. Καί μέ τόν τρόπο αuτό, νά μίiς θέτει κάθε φορά στό 

τραγικό δίλημμα ή νά ταπεινωθοuμε, &.νεχόμενοι τίς προ

κλήσεις της ή νά άντιδράσουμε δυναμικά, όπότε δμως θά 
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φέρομε εμεϊς τήν εύθύνη του πολέμου. Καί δλα αύτά ημπο

ρεϊ νά συμβουν σέ μιά εποχή πού, λόγω του καλλιεργουμέ
νου &ντιδυτικου πνεύματος, δέν θά μπορουμε νά ύπολογί

ζουμε στή βοήθεια των φίλων καί συμμάχων μας. 

»'Ο κύριος Κυπριανου συμφώνησε γενικά μέ τήν &νά

λυση αύτή πού εκανε δ κύριος πρόεδρος . Είπε δτι είναι 

aποφασισμένος καί εχει τό θάρρος νά συνεχίσει τόν διά

λογο καί νά προχωρήσουμε στήν αναζήτηση λύσεως . 

'Εκτός aπό τή συνάντηση πού θά εχει μέ τόν γενικό γραμ

ματέα του ΟΗΕ στό Δελχί, εχουν συμφωνήσει μέ τόν κύριο 

Παπανδρέου νά προβουν καί οί δύο πλευρές σέ βαθειά μελέ

τη του θέματος, ωστε στήν προσεχfj συνάντηση του 

'Απριλίου νά μπορέσουν νά καταλήξουν σέ aποφάσεις. 

Συμφωνεί δ κύριος Κυπριανου δτι πρέπει νά δώσουμε τήν 

εμφαση στό εδαφικό καί δτι ύπάρχουν περιθώρια παραχω

ρήσεων στό συνταγματικό, ύπό τήν αύτονόητη προϋπόθε

ση βέβαια δτι θά διατηρηθεί δ ένιαίος χαρακτήρας του 

Κράτους. Συμφώνησε επίσης ό κύριος Κυπριανου δτι δ 

χρόνος εργάζεται εiς βάρος μας. Γι' αύτό, ι'iλλωστε, είχε 

διαφωνήσει μέ τήν 'Αθήνα γιά τήν διακοπή του διαλόγου. 

»Στό τέλος τfjς συζητήσεως, ό κύριος πρόεδρος εθεσε 

τό θέμα τfjς ενδεχόμενης επισήμου επισκέψεως του κυρίου 

Κυπριανου στήν 'Ελλάδα καί είπε δτι σέ μιά έβδομάδα 

περίπου θά είναι σέ θέση, &φου εξετάσει τό πρόγραμμα των 

δεσμεύσεών του, νά προτείνει στόν κύριο Κυπριανου συγ

κεκριμένες ήμερομηνίες. 

» ' Ο κύριος Κυπριανου εύχαρίστησε τόν κύριο πρόεδρο 

γιά τήν πρόσκληση καί εξέφρασε τήν ελπίδα δτι θά επι

σκεφθεί καί ό κύριος προέδρος επίσημα τήν Κύπρο. 

»'Ο κύριος Καραμανλfjς &παντών είπε δτι είναι ζωηρή 

ή επιθυμία νά επισκεφθεϊ τήν Κύπρο, γιά τήν όποία αγωνί

ζεται επί 25 χρόνια καί μέ τήν όποία εχει συνδέσει, σέ 
μεγάλο βαθμό, τήν ίστσρία του. Έάν δέν τό εκαμε μέχρι 

τώρα, αύτό οφείλεται σέ δύο λόγους: Πρώτον, στό γεγονός, 

δτι, δσο ζουσε δ Μακάριος, ούδέποτε του aπηύθυνε σχετι

κή πρόσκληση, καί δεύτερον, γιατί οί Κύπριοι, καί iδίως ή 

ήγεσία τους, ούδέποτε &νεγyώρισαν δημοσί~ τίς ύπηρεσίες 

πού προσέφερε στό νησί τους . Καί όχι μόνο αύτό &λλά, 

μολονότι γνωρίζουν δτι γιά τίς εξελίξεις του Κυπριακου 

μέχρι τό 1963 Καραμανλfjς καί Μακάριος ήσαν συνυπεύ
θυνοι, εξακολουθουν νά δίνουν ι'iφεση άμαρτιών στόν Μα
κάριο γιά τά σφάλματα πού διέπραξε καί νά καταλογίζουν 

εύθύνες στόν Καραμανλfj γιά τίς aτυχίες τους. Καί αύτό τό 

κάμουν &κόμη καί σήμερα, πού δικαιώθηκε aπόλυτα ή πο

λιτική του γιά τήν ανεξαρτησία τfjς Μεγαλονήσου. 'Ανε

ξαρτησία πού θά ι'iνοιγε aσφαλώς τό δρόμο γιά τήν 'Ένω
ση αν, μετά τήν aποχώρησή του aπό τήν πολιτική, δέν 

είχαν γίνει τά τρομερά σφάλματα πού εγιναν καί μας δδή
γησαν στή σημερινή δραματική κατάσταση. 

»'Ο κύριος Κυπριανου διαβεβαίωσε τόν κύριο πρόεδρο 

δτι δ λαός τfjς Κύπρου τόν περιβάλλει μέ &γάπη καί εκτί

μηση, αναγνωρίζει τίς ύπηρεσίες πού του προσέφερε καί 

θά χαρεϊ νά τόν δεϊ στή νfjσο. 

»'Εθίγη, τέλος, τό θέμα συσκέψεως δλων των πολιτι

κών aρχηγών τfjς Κύπρου καί συνεφωνήθη δτι ή σύσκεψη 

αύτή θά μπορουσε νά γίνει στήν Κύπρο καί όχι στήν ' Αθή

να; &φου θά εχουν χαραχθεϊ οί επιδιωκόμενοι στόχοι γιά 

νά εξασφαλισθεί ή συναίνεση δλων των ενδιαφερομένων 

πολιτικών παραγόντων πάνω στούς στόχους αύτούς»84 • 

11 ΜΑΡτΙΟΥ 1983 

Μετά τίς έτήσιες κρίσεις γιά τίς προαγωγές καί 

aποστρατείες τών aξιωματικών 'Ενόπλων Δυνάμε
ων, ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας δέχτηκε τόν ύφυ

πουργό 'Εθνικής 'Αμύνης, Α. Δροσογιάννη, ό όποί

ος τόν ένημέρωσε γιά θέματα τής άρμοδιότητάς του. 

Καί μέ τήν εύκαιρία αύτή, παρουσίασε τούς νέους 

&.ντιστρατήγους, τούς όποίους ό Κ. Καραμανλής συ

νεχάρη γιά τήν προαγωγή τους. 

15 ΜΑΡτΙΟΥ 1983 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τόν πρωθυπουργό, Α. 

Παπανδρέου, μέ τόν όποίο συνεργάζεται καί κατά τή 

διάρκεια προγεύματος. 

'Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε ενόψει τής 

aφίξεως στήν 'Αθήνα του προέδρου τής 'Επιτροπής 
των Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων, Γκ. Τόρν, &.λλά καί 

ενόψει έξελίξεων στίς διαπραγματεύσεις γιά τίς αμε
ρικανικές βάσεις στή χώρα. 

' Ο νέος κύκλος διαβουλεύσεων γιά τίς βάσεις εί
χε aρχίσει στίς 7 του μηνός, μέ τήν aφιξη στήν 'Αθή
να του 'Αμερικανοu διαπραγματευτή, Ρ. Μπαρτόλο
μιου, καί λίγες ήμέρες μετά τήν πραγματοποίηση με

γάλης διαδηλώσεως στό κέντρο τής πρωτεύουσας 

aπό τίς ειρηνιστικές όργανώσεις του ΠΑΣΟΚ, τοu 

ΚΚΕ καί τοu ΚΚΕ (έσ . ), μέ αίτημα τήν aπομάκρυνση 

των αμερικανικών εγκαταστάσεων. τη διαδήλωση 

είχε χαρακτηρίσει «ιiλλοπρόσαλλη καί παράλογη» ό 
Ε. 'Αβέρωφ, ό όποίος επεσήμανε δτι, &.φοu ή Κυβέρ

νηση διαπραγματευόταν τήν ανανέωση τής ελληνο

αμερικανικής αμυντικής συμφωνίας, ή διαμαρτυρία 

των είρηνιστικών όργανώσεων - καί αύτής του 

ΠΑΣΟΚ- στρεφόταν, πρακτικά, έναντίον τής πολι

τικής τοu Α. Παπανδρέου. Τή διαδήλωση aποδοκί

μασε, μέ δήλωσή του, καί ό προέδρος του ΚΟΔΗΣΟ, 

Ι. Πεσμαζόγλου. 

Παράλληλα, σημειώθηκε καί έμπλοκή στίς δια

πραγματεύσεις, πού είχε ώς αποτέλεσμα τήν αναβο
λή τής συναντήσεως Μπαρτόλομιου- Καψή. 'Η έμ

πλοκή σχετιζόταν μέ την έμμονή τής έλληνικής 

πλευρaς νά καθοριστεί τό ϋψος της αμερικανικής 

βοήθειας πρίν aπό τήν ύπογραφή τής συμφωνίας, 

ένώ οί ΗΠΑ ύποστήριζαν τήν aντίστροφη διαδικα
σία· στίς 14 του μηνός ό Α. Παπανδρέου, σέ όμιλία 

του στή Λάρισα, είπε δτι οί βάσεις δέν έξυπηρετοu

σαν τά συμφέροντα τής ' Ελλάδος, δτι ή παραμονή 
τους δέν μπορεί παρά νά ήταν βραχεία, δτι δέν θά 
μποροuσαν νά αναλάβουν δραστηριότητες πού νά 

ύπονομεύουν τήν έλληνική ασφάλεια ή νά θέτονν σέ 

κίνδυνο τήν aσφάλεια χωρών φιλικών πρός τήν 'Ελ

λάδα καί δτι, τέλος, θά επρεπε νά συμβάλλουν στήν 

εθνική aμυνα καί ίδιαίτερα στή διατήρηση τής 

ίσορροπίας στό Αίγαίο. Προηγουμένως, ό 'Αμερι-
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κανός ύφυπουργός 'Αμύνης, Ρ. Πέρλ, είχε δηλώσει 

δτι ή χώρα του άντιμετώπιζε τό ένδεχόμενο μεταφο

ρi'iς των βάσεων άπό τήν 'Ελλάδα στήν Τουρκία. 

Οί διαπραγματεύσεις θά έπαναρχίσουν στίς 18 
Μαρτίου. 

16-19 ΜΑΡτΙΟΥ 1983 

'Ο πρόεδρος τής Πορτογαλίας, στρατηγός 'Αντό

νιο Ραμάλιο Έάνες, πραγματοποιεί έπίσημη έπί

σκεψη στήν 'Αθήνα. 

Τόν έπίσημο ξένο ύποδέχτηκε στό άεροδρόμιο 

του' Ελληνικου ό Κ. Καραμανλής, ό πρωθυπουργός, 

ό πρόεδρος τής Βουλής, ή ήγεσία των 'Ενόπλων Δυ

νάμεων καί των Σωμάτων 'Ασφαλείας. Τό άπόγευμα, 

ό πρόεδρος 'Εάνες κατέθεσε στέφανο στό Μνημεiο 

του 'Αγνώστου Στρατιώτη καί συναντήθηκε μέ τόν 

'Έλληνα όμόλογό του: 

«1. 'Ένταξη τής Πορτογαλίας στήν ΕΟΚ 
» Ό πρόεδρος Έάνες ανέπτυξε τούς λόγους (θεσμι

κούς-πολιτικούς-οικονομικούς-ψυχολογικούς), γιά τούς 

όποίους είναι aπαραίτητο νά ενταχθεί ή Πορτογαλία τό 

ταχύτερο δυνατό στήν ΕΟΚ καί πρόσθεσε δτι οί διαπραγ

ματεύσεις γιά τήν εισδοχή της πρέπει νά αποσυνδεθουν 

aπό τίς ίσπανικές. 

»'Ο κύριος πρόεδρος τής Δημοκρατίας ανέπτυξε τίς ιδέ

ες του γιά τήν ανάγκη ενοποιήσεως τής Εuρώπης καί συ

νεργασίας μεταξύ των μικρων χωρων στό πλαίσιο αuτό. 
»Συνεχίζοντας τόνισε νά μήν επιμείνουν οί Πορταγάλοι 

σέ λεπτομέρειες κατά τήν διάρκεια των διαπραγματεύσεων 

καί δτι είναι δυνατό aργότερα - μετά τήν ενταξη - νά 

επιλυθοϋν οί διαφορές καί μάλιστα "aπό μέσα". 

»'Ο κύριος πρόεδρος τής Δημοκρατίας επανέλαβε δτι ή 

'Ελλάδα ύποστηρίζει τήν ενταξη τής Πορτογαλίας, ύπο

σχέθηκε νά μιλήσει σχετικά στόν κ. Τόρν καί, τέλος, είπε 

δτι ελπίζει πώς κατά τήν διάρκεια τής !:λληνικής προεδρί

ας θά προωθηθοϋν οί διαπραγματεύσεις. 

»2. Διεθνής Ι Διμερής οικονομική κατάσταση 
»Οί aπόψεις καί των δύο πλευρων συνέπεσαν στό δτι ή 

διεθνής οικονομική κατάσταση είναι δυσάρεστη, κυρίως 

λόγω τής ελλείψεως "γενναιότητας" από μέρους των χω

ρων πού επιμένουν σέ εθνικιστική οικονομική πολιτική 

αντί νά προχωρήσουν σέ διεθνή αντιμετώπιση τής κρίσεως. 
»'Ως πρός ,τά οικονομικά προβλήματα πού aντιμετωπί

ζει ή 'Ελλάδα καί ή Πορτογαλία, παρατηρήθηκε συγγέ

νεια, άν καί τό κατά κεφαλή εισόδημα στήν 'Ελλάδα είναι 

ύψηλότερο aπό τό πορτογαλικό. 

»3. Πυρηνικά δπλα στήν Εuρώπη 
»'Ο κύριος πρόεδρος τής Δημοκρατίας ανέπτυξε τήν 

θεωρία δτι τά δπλα αuτά πρέπει νά εγκατασταθουν σταδια

κά στίς χωρες τής Δ. Εuρώπης καί μόνο στό τέλος στήν ΟΔ 

Γερμανίας, καθότι ή εγκατάστασή τους στήν τελευταία 

aνησυχεί πολύ τήν ΕΣΣΔ, ή όποία θά aντιδράσει βίαια άν 

αισθανθεί δτι απειλείται. 

»'Ο πρόεδρος 'Εάνες συμφώνησε μέ τόν κύριο πρόε

δρο τής Δημοκρατίας καί πρόσθεσε δτι είναι πάντως aνάγ

κή νά προστατευθεί ό δυτικός κόσμος. 

»Στό σημείο αuτό οί δύο ήγέτες βρέθηκαν σύμφωνοι 

στό δτι οί ΗΠΑ γίνονται aντικείμενο κριτικής aπό μέρους 

των συμμάχων τους, οί όποίοι δμως καί εξακολουθουν νά 

βασίζονται στήν πυρηνική τους όμπρέλλα. 
»Πάντως, σήμερα σημειώνονται λάθη στήν αμερικανι

κή εξωτερική πολιτική πού δέν οφείλονται δμως σέ κακή 
πρόθεση aλλά συχνά σέ απειρία. 

»4. Κύπρος/Τουρκία/ Αιγαίο 
»'Ο κύριος πρόεδρος τής Δημοκρατίας εξέθεσε τήν 

απαράδεκτη κατάσταση πού εξακολουθεί νά επικρατεί 

στήν Κύπρο μέ τήν κατοχή του 40% του εδάφους της aπό 
τήν Τουρκία, τόνισε δέ τήν ανάγκη τής ταχείας επιλύσεως 
του ζητήματος. 

>>' Αναφερόμενος στήν Τουρκία, ό κύριος πρόεδρος τής 
Δημοκρατίας είπε δτι οί !:λληνοτουρκικές σχέσεις δχι μό

νο είναι δυσάρεστες αλλά καί επικίνδυνες καί αναγκάζουν 

τήν 'Ελλάδα νά δαπανa πολύ μεγάλα ποσά γιά τήν άμυνά 

της. Τόνισε δτι οί σύμμαχοι πρέπει νά βοηθήσουν μέ ενέρ

γειές τους πρός τήν Κυβέρνηση τής" Αγκυρας, aποδέχθη

κε δέ τήν πρόταση του προέδρου 'Εάνες νά μεσολαβήσει 
σχετικά. 

»Τέλος, μιλώντας γιά τήν πολιτική τής Τουρκίας στό 

Αιγαίο, ό κύριος πρόεδρος τής Δημοκρατίας ύπογράμμισε 
τή συνεχή παλινωδία τής Τουρκίας γιά τήν επίλυση των 

διαφορων, καθώς επίσης καί τή συχνή ύπαναχώρησή τους 

aπό τά ύπεσχημένα, αναφέρθηκε δέ στίς Κυβερνήσεις 
Ντεμιρέλ καί 'Ετσεβίτ. 

»Σέ σχετική ερώτηση του προέδρου 'Εάνες, ό κύριος 

πρόεδρος τής Δημοκρατίας είπε δτι τό σημερινό καθεστώς 

τής "Αγκυρας μπορεί εuκολώτερα νά προχωρήσει σέ επί

λυση των διαφορων aπό δ,τι μιά πολιτική Κυβέρνησψ85 • 

Τό βράδυ, ό Κ. Καραμανλής παρέθεσε δεiπνο πρός 

τιμή του Πορτογάλου προέδρου, τόν όποιο προσφώ

νησε ώς έξής: 

«Κύριε πρόεδρε, 

}}Μέ iδιαίτερη χαρά καί ίκανοποίηση ύποδεχόμαστε σή

μερα στήν 'Ελλάδα έσfiς καί τήν κυρία Έάνες. Στό πρό

σωπό σας χαιρετίζουμε τόν διακεκριμένο ήγέτη μιfiς χώ

ρας, γιά τήν όποία έμείς οί 'Έλληνες τρέψουμε αiσθήματα 

εiλικρινοvς φιλίας καί μέ τήν όποία έπιθυμοvμε νά aποκτή
σουμε στενότερους δεσμούς. Καί τή χαρά αύτή τήν αΙσθά

νομαι έντονότερα έγώ ό Υδιος, γιατί συναντώ σήμερα ενα 

φίλο πού έζησε τίς Υδιες μέ μένα πολιτικές έμπειρίες. Καί 
αύτό, γιατί ή πορεία τών δύο χωρών μας ύπήρξε παράλλη

λη κατά τά τελευταία χρόνια. Τόσο ή Πορτογαλία, δσο καί 

ή 'Ελλάδα, aφov δοκιμάσθηκαν σκληρά aπό τήν τυραννία, 
aποκατέστησαν κάτω aπό τήν ήγεσία μας ταυτόχρονα 

σχεδόν τήν δημοκρατία. 

}} 'Εκτός δμως aπό τήν παράλληλη πορεία τους κατά τό 
παρελθόν, οί δύο λαοί μας έχουν καί κοινούς πολιτικούς 

προσανατολισμούς γιά τό μέλλον. Ά νήκουν στήν Υδια 

Συμμαχία καί πιστεύουν στήν 'Ηνωμένη Εύρώπη, στά 

πλαίσια τής όποίας δέν θ' aργήσουν νά συναντηθοvν. Καί 

εlμαι βέβαιος δτι οί κοινοί αύτοί προσανατολισμοί θ' aπο
τελέσουν τήν aσφαλή βάση γιά τήν διεύρυνση τής συνερ

γασίας των εiς δλους τούς τομείς. 

}}Οί δεσμοί, στούς όποίους aναφέρθηκα, κύριε πρόεδρε, 
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προσλαμβάνουν Ιδιαίτερη σημασία σήμερα πού ή διεθνής 

κατάσταση διαμορφώνεται κατά τρόπο πράγματι επικίνδυ

νο. Εlναι τόση ή σύγχυση καί ή άνευθυνότης πού επικρα

τοίiν στόν κόσμο, ώστε νά τίθεται σέ σοβαρό κίνδυνο ή 

διεθνής εΙρήνη. 

»Καί τήν άνευθυνότητα αύτή τήν επιβεβαιώνουν, εκ:τός 

πολλών άλλων, καί ή τραγωδία τής μαρτυρικής Κύπρου, 
γιά τήν όποία εμείς οί UΕλληνες έχουμε Ιδιαίτερη εύαι

σθησία. 

» 'Η άνθρωπότης έζησε βέβαια καί κατά τό παρελθόν 
παρόμοιες καταστάσεις πού όδήγησαν τίς γνωστές συγ
κρούσεις. Ούδέποτε ομως άντιμετώπισε τόν κίνδυνο ένός 

πυρηνικοί) όλέθρου. Καί τόν κίνδυνο αύτό, μολονότι τόν 

γνωρίζουμε ολοι, καί ολοι επιθυμοίiμε νά τόν άποτρέψου

με, τόν άντιμετωπίζουμε σχεδόν μοιρολατρικά. Καί εlναι 

μέν άλήθεια οτι τόν τελευταίο καιρό γίνονται σέ διάφορες 

χώρες κινητοποιήσεις κατά τοίi κινδύνου αύτοίi. Άλλά οί 

κινητοποιήσεις αύτές χάνουν τήν άποτελεσματικότητά 

τους, γιατί γίνονται πολλές φορές άντικείμενο πολιτικής 

εκμεταλλεύσεως. 'Αλλά καί γιατί εκδηλώνονται μονό

πλευρα στήν Δύση ώσάν νά μήν άνησυχοίiν οί λαοί τής 

'Ανατολής. 

»Κύριε πρόεδρε, 

»Ε{ναι προφανές οτι ή παροίiσα διεθνής κρίση πού θέ

τει σέ κίνδυνο τήν εΙρήνη όφείλεται στήν άμοιβαία δυσπι

στία καί ίσως καί τήν κακή πίστη πού επικρατοίiν στήν 

διεθνή ζωή καί κυρίως στίς σχέσεις 'Ανατολής καί Δύσε

ως. 

;;Γιά νά προστατεύσουμε συνεπώς τήν εΙρήνη, θά πρέ

πει νά εξαλείψουμε τά παραπάνω αίτια πού μονίμως τήν 

άπειλοίiν. Καί αύτό δέν μποροίiμε νά τό επιτύχουμε παρά 

μονάχα μέ τήν οΙκοδόμηση τής άμοιβαίας έμπιστοσύνης 

στόν κόσμο. Γιά τήν οΙκοδόμηση ομως τής εμπιστοσύνης 

αύτής θά πρέπει νά ένισχυθεί τό αίσθημα τής άσφαλείας, 

πού μόνο μία ελεγχόμενη Ισορροπία δυνάμεων ήμπορεί νά 

τό εμπνεύσει. 'Ισορροπία, βέβαια, πού θά πρέπει γιά λό

γους εύνόητους, νάπραγματοποιηθεί στό κατώτερο δυνατό 

επίπεδο. Καί αύτό δέν ε{ναι δύσκολο νά γίνει, άν ύπάρξει 

καλή πίστη καί λογική. Γιατί πρακτικώς ε{ναι εύκολο νά 

εκτιμηθοίiν oi έκατέρωθεν δυνάμεις καί νά άπα κατασταθεί 
μέ άνάλογες αύξομειώσεις ή Ισορροπία, άν διαπιστωθεί οτι 

ύπάρχει άνισότης. Καί φαίνεται οτι ύπάρχει πράγματι άνι

σότης- γιατί διαφορετικά δέν θά εlχαν έννοια οί διεξαγό
μενες διαπραγματεύσεις. 

»Γύρω άπό τό θέμα αύτό διεξάγονται, ώς γνωστόν, συ

νεχείς άλλά καί άκαρπες συζητήσεις. Καί άποβαίνουν 

άκαρπες οί συζητήσεις αύτές γιατί στήν άμοιβαία δυσπι

στία προστίθεται, οπως εlπα, καί ή έλλειψη καλής πίστεως 

καί θάρρους. 

;; 'Ανταλλάσσονται καθημερινά προτάσεις καί άντι
προτάσεις γιά ένα θέμα πού ε{ναι μεγάλο μέν άλλά καί 

άπλό. Γιατί ή προστασία τής εΙρήνης, διά τής μειώσως καί 

έξισσοροπήσεως τών έξοπλισμών δέν ε{ναι θέμα μεταφυ

σικό. Εlναι θέμα πραγματικό καί ύπόκειται στόν έλεγχο 

καί τήν βούληση τή δική μας. Έάν oi συνομιληταί τής 
Γενεύης καί τής Βιέννης συνειδητοποιοίiν τίς εύθύνες τους 
καί άπαλλαγοίiν άπό τήν άμοιβαία δυσπιστία τους θά 

βροίiν εύκολα τόν τρόπο νά προστατεύσουν τήν εΙρήνη. Κι 

αύτός ό τρόπος, πού δέν χρειάζεται άλχημείες άριθμητικές 

ε{ναι ή καθολική κατάργηση τών πυρηνικών όπλοστασί

ων. 

»Κύριε προέδρε, 

;; 'Ένα άλλο μεγάλο θέμα πού έχει σχέση μέ τήν τύχη 
τής άνθρωπότητος ε{ναι τό θέμα τής ένοποιήσεως τής Εύ

ρώπης. Πιστεύω οτι ή Εύρώπη ένωμένη μπορεί νά συμβά

λει άποφασιστικά οχι μόνο στήν προσπάθεια γιά τήν διά

σωση τής εΙρήνης, άλλά καί στήν άντιμετώπιση τής πολύ

μορφης κρίσης πού περνά σήμερα ό κόσμος. Καί έχει ολες 

τίς δυνατότητες νά τό κάνει. Υίς δυνατότητες ομως αύτές 

δέν φαίνεται νά έχει τήν βούληση νά τίς άξιοποιήσει. Κι 

αύτό, κατά τή γνώμη μου, άποτελεί πρόσθεταν παράγοντα 

άνησυχίας γιά τό μέλλον. 

;; Ή σημερινή συνάντησή μας, κύριε πρόεδρε, έχει Ιδι
αίτερη σημασία, οχι μόνο γιατί θά δώσει νέα ώθηση στήν 

συνεργασία τών δύο λαών μας, άλλά καί γιατί πραγματο

ποιείται σέ μιά στιγμή κρίσιμη γιά τό μέλλον τοίi κόσμου. 

Σέ μιά στιγμή, έπίσης, πού ή Εύρώπη άναζητεί τόν δρόμο 

της καί έχει άνάγκη άπό τολμηρές πρωτοβουλίες. 

»Πιστεύω οτι ή Πορτογαλία καί ή 'Ελλάς ήμποροίiν, 

άν συντονίσουν τίς προσπάθειές τους, νά βοηθήσουν στήν 

άντιμετώπιση τών μεγάλων προβλημάτων τής έποχής μας. 

Καί οί δυνατότητες αύτές άσφαλώς θά ενισχυθοίiν μετά τήν 

ένταξη τής χώρας σας στήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα. ΝΕν

ταξη, τήν όποία ή 'Ελλάς οχι μόνο εύχεται άλλά καί ύπο
στηρίζει. 

;;Καί μέ τίς σκέψεις αύτές, σaς καλωσορίζω καί πάλι 

στήν 'Ελλάδα καί προπίνω ύπέρ τής εύημερίας τοίi φίλου 

πορτογαλικοίi λαοίi καί ύπέρ τής προσωπικής ύγείας καί 

εύτυχίας ύμών καί τής κυρίας 'Βάνες, κύριε πρόεδρε;;. 

Στήν άντιφώνησή του πρός τόν 'Έλληνα πρόε

δρο, ό στρατηγός Ραμάλιο 'Εάνες άναφέρθηκε στίς 

κοινές πολιτικές καί πολιτιστικές άξίες τώv δύο λα

ών, καί στή χρησιμότητα της εντάξεως της Πορτο
γαλίας στήν ΕΟΚ, δεδομένου δτι ή χώρα του, 

«στραμμ§νη στόν 'Ατλαντικό άλλά μέ πολιτιστικές 

ρίζες στήν Μεσόγειο», εχει πολλά νά προσφέρει 

στήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα. τέλος, iδιαίτερη εμφα

ση εδωσε στή σημασία της 'Ατλαντικής Συμμαχίας 

καί τής εύρωπαϊκής συνεργασίας γιά τή διατήρηση 

της διεθνοίις ε{ρήνης . 

Τήν επομένη, ό πρόεδρος της Πορτογαλίας συ

ναντήθηκε μέ τόν Α. Παπανδρέου. Τό βράδυ, ό Κ. 

Καραμανλής μετέβη στό ξενοδοχείο, δπου είχε κα

ταλύσει ό στρατηγός 'Εάνες, μέ τόν όποίο είχε ιδιαί

τερη συνομιλία, καί, στή συνέχεια, παρέστη σέ δε

ξίωση πού παρέθεσε πρός τιμή του ό επίσημος ξένος. 
Τήν επομένη, συνόδευσε τό προεδρικό ζείιγος τής 

Πορτογαλίας στό Μουσείο Σύγχρονης 'Ελληνικής 

τέχνης. 

'Ο ελληνικός τύπος δέν παρέλειψε νά σχολιάσει 

τίς θέσεις του Κ. Καραμανλή γιά τήν παγκόσμια πο

λιτική κατάσταση, πού εκτέθηκαν κατά τήν προ

σφώνησή του πρός τόν 'Αντόνιο Ραμάλιο Έάνες. 

Χαρακτηριστικό είναι τό σχόλιο της «Καθημερι
νής»: 
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'Η διασφάλιση τής ειρήνης επιτυγχάνεται μόνον -
δπως σωστά καί γιά πολλοστή φορά τόνισε ό πρόεδρος τής 

Δημοκρατίας - μέ τήν άμοιβαία εμπιστοσύνη, ερεισμα 

τής όποίας δέν μπορεί νά είναι παρά μόνον τό αtσθημα 

άσφαλείας πα ντου. 'Η δέ άσφάλεια είναι συνάρτηση καί 

προϊόν μιaς πραγματικής ισορροπίας δυνάμεων μέ έξάλει

ψη των άνισοτήτων, πού προξενουν φόβους καί δυσπιστία 
άλλά καί άποtελουν πειρασμό γιά τούς ύπερέχοντες. 

'Ισορροπία δμως πού θά πρέπει νά πραγματοποιηθεί στό 

κατώτερο δυνατόν επίπεδο ... Μέ τήν σοφία καί τήν πείρα 
πού εχει σωρεύσει άπό τήν μακρά θητεία του στήν διαχεί
ριση των κοινών καί τήν εξίσου μακρά καί ενεργό παρου

σία του στήν διεθνή σκηνή, ό άρχηγός του ελληνικου Κρά

τόυς πρόεβη σέ επισημάνσεις καί διαπιστώσεις πού εχουν 

τήν άξία ύποθηκrον, μέ τήν εννοια δτι πρέπει νά τίς εχουμε 

πάντα στό νου μας ώς γνώμονες κρίσεως, πορείας καί συμ

περιφορaς (18.3). 

17 ΜΑΡΠΟΥ 1983 

'Ο πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας δέχτηκε στό Προ

εδρικό Μέγαρο τόν πρόεδρο τfjς Έπιτροπfjς τών Εύ

ρωπαϊκών Κοινοτήτων, Γκ. Τόρν, ό όποίος εφτασε 

στήν 'Αθήνα τήν προηγούμενη, γιά νά συζητήσει τό 

θέμα του έλληνικοu μνημονίου, καθώς καί ζητήματα 

σχετικά μέ τή διάσκεψη κορυφfjς τών Δέκα πού θά 

συνέλθει στίς Βρυξέλλες, στίς 21 καί 22 Μαρτίου: 

«Μετά τίς συνήθεις φιλοφρονήσεις, ό κύριος Τόρν, 

άπαντώντας σέ σχετικi'] έρώτηση του κυρίου προέδρου, εί
πε τά άκόλουθα γιά τήν εξέλιξη των σχέσεων τής 'Ελλά

δος μέ τήν ΕΟΚ: 

»'Η άνταπόκριση τής ΕΟΚ στό ελληνικό Μνημόνιο θά 

είναι θετική ώς πρός τό τελικό δημοσιονομικό όφελος τής 

'Ελλάδος, τό όποίο προβλέπεται νά ύπερβεί τό εν δισεκα

τομμύριο δολλάρια γιά τό τρέχον ετος. 'Υπάρχουν δμως 

δυσκολίες στό α\: τη μα τής 'Ελλάδος νά επιμηκύνει τήν 

μεταβατική περίοδο γιά τήν προστασία τής ελληνικής βι

ομηχανίας. Σέ σχετική συζήτηση πού είχι; χθές στίς Βρυ

ξέλλες ό κύριος Τόρν ήταν ό μόνος πού ύποστήριξε τό 
αttημα αύτό. Πέραν του δτι οί εταίροι είναι γενικά κατά 

του προστατευτισμου, πιστεύουν δτι, καί άν άκόμη δοθεί 

αύτή ή παράταση, θά είναι εις βάρος καί όχι εις όφελος τής 
'Ελλάδος. Καί τουτο διότι τό πρόβλημα τής ελληνικής 

βιομηχgνίας είναι ή συνεχής πτώση τής παραγωγικότητας 

καί τής άνταγωνιστικότητός της. Παράταση τής προστα

σίας της θά επιδεινώσει μaλλον άντί νά θεραπεύσει αύτές 

τίς άδυναμίες. 
»'Απαντώντας ό κύριος πρόεδρος είπε δτι, πέραν τής 

οικονομικής πλευρaς, ύπάρχει καί ή πολιτική ή όποία εί
ναι ισως καί ή σημαντικότερη. 'Ο Ι:διος άγωνίστηκε γιά νά 

βάλει τήν 'Ελλάδα στήν Κοινή 'Αγορά καί νά τή δέσει 
ετσι μέ τήν Δύση. 'Η σημερινή δμως ελληνική Κυβέρνη

ση είχε πάρει άκραίες άντιδυτικές θέσεις προεκλογικά. Σή

μερα, πού άκολουθεί μιά πιό ρεαλιστική πολιτική στίς σχέ

σεις της με τήν Δύση, κάτω άπό τήν δική του επιρροή καί 

λόγω τής συνειδητοποιήσεως τής πραγματικότητος, άντι

μετωπίζει πολιτικό πρόβλημα. Γιά νά μπορέσει νά συνεχί

σει τήν ρεαλιστική αύτή πολιτική, ό κύριος Παπανδρέου 

εχει άνάγκη κατανοήσεως των εταίρων, γιά νά μπορέσει νά 

πείσει τούς όπαδούς του δτι ή πολιτική αύτή είναι σωστή. 

Τήν άλήθεια αύτή παρακαλεί ό κύριος πρόεδρος νά άντι

ληφθεί καί ό κύριος Τόρν καί οί σημαντικότεροι άπό τούς 

εταίρους μας, γιά νά διευκολύνουν καί τήν 'Ελλάδα καί 

τήν Κυβέρνηση, άλλά καί τόν tδιο, στήν προσπάθειά του 

νά διατηρήσει ή 'Ελλάς τούς σημερινούς δεσμούς της μέ 

τήν Δύση. 

»'Ο κύριος Τόρν άπάντησε δτι ό ίδιος εχει πλήρη κα

τανόηση του προβλήματος αύτου καί κάνει δ, τι μπορεί. Θά 

πρέπει δμως νά πεί στόν κύριο πρόεδρο δτι σήμερα στήν 

Εύρώπη δέν επικρατεί κλίμα οϋτε άλληλεγγύης οϋτε γεν

ναιοδωρίας. Καί δτι επί πλέον οί εταίροι είναι ενοχλημέ

νοι άπό τίς συνεχείς διαφοροποιήσεις τής 'Ελλάδος σέ 

θέματα έξωτερικής πολιτικής τής ΕΟΚ, δπως ή Πολωνία 

καί τό 'Αφγανιστάν. Σaς βεβαιώ, πρόσθεσε ό κύριος Τόρν, 

δτι, άν δέν ύπήρχατε εσείς καί ή δική σας δέσμευση μέ τήν 

ΕΟΚ, είναι πολύ πιθανό δτι ή ΕΟΚ θά είχε άδιαφορήσει ή 
καί εγκαταλείψει τήν 'Ελλάδα. 

»Στήν συνέχεια, εξετάσθηκε τό θέμα τής εύρωπαϊκής 
ενοποιήσεως. 'Ο κύριος Τόpν εξέφρασε τήν βαθύτατη 
άπογοήτευσή του άπό τήν μικρόψυχη στάση των μελών 

τής Εύρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος πάνω στό θέμα 

αύτό. 'Όλοι άσχολουνται μέ τά μικρά καί κανείς δέν κάνει 

τίποτα σοβαρό γιά νά προωθήσει τήν ύπόθεση τής ενοποι

ήσεως. Τήν κύρια εύθύνη γιά τήν κατάσταση αύτή, ό κύ

ριος Τόρν τήν επιρρίπτει στήν Γαλλία, τονίζοντας δμως 

δτι καί οί άλλες χώρες άδρανουν. 'Η Εύρώπη, είπε, δέν 

είναι κάν μιά έλεύθερη άγορά 270 εκατομμυρίων άνθρώ
πων, άφοu ύπάρχουν άκόμη τεράστια εμπόδια στήν ελεύ

θερη διακίνηση του εμπορίου μέσα στήν \:δια τήν Εύρώπη 

καί άφου οί μεγάλες εύρωπαϊκές χώρες, άντί νά συνεργά

ζονται μεταξύ τους, συνεργάζονται μέ τήν 'Ιαπωνία ή τήν 

'Αμερική. 

»'Ο κύριος πρόεδρος άνέπτυξε στόν κύριο Τόρν τίς 

γνωστές άπόψεις του γιά τήν άνάγκη ενοποιήσεως τής Εύ

ρώπης καί τήν άναπόφευκτη παρακμή της άν δέν ένωθεί. 

Είπε στόν κύριο Τόρν δτι ό ίδιος πιστεύει δτι θά εχει λυθεί 

κατά 50% τό πρόβλημα τής ένοποιήσως, άν οί ήγέτες των 
Δέκα συγκεντρωθουν καί διακηρύξουν επίσημα δτι άποφά

σισαν νά προχωρήσουν στήν ενωση τής Εύρώπης. Αύτή ή 

διακήρυξη τής πολιτικής βουλήσεως των Δέκα θά είναι 

άρκετή γιά νά δώσει τήν ώθηση πού χρειάζεται στήν πρα

γματοποίηση τής ενοποιήσεως. Στήν ίδια διακήρυξη οί 
Δέκα θά μπορουν νά πουν δτι ό ρυθμός, ή μορφή καί οί 

διαδικασίες τής ενοποιήσως θά εξετασθουν μεταγενέστε
ρα. 'Ο κύριος Τόρν, όχι μόνο βρήκε τήν ιδέα ενδιαφέρου

σα, άλλά καί πρότεινε αύτή ή σύνοδος των Δέκα, μέ αύτό 
τόν σκοπό, νά πραγματοποιηθεί κατά τήν διάρκεια τής 

προσεχους έλληνικής προ~δρίας τής ΕΟΚ. Οί δύο άνδρες 
συνεφώνησαν νά είναι σέ επαφή πάνω σ' αύτό»86 • 

Σχετικά, σέ ανακοίνωση τfjς Προεδρίας τfjς Δη

μοκρατίας αναφέρεται: 

«'Ο κ. πρόεδρος τής Δημοκρατίας, μετά τό πέρας τής 

συνομιλίας, έξέφρασε τήν ίκανοποίησή του γιά τόν θετικό 

τρόπο, μέ τόν όποίο άντιμετωπίζει κατ' άρχήν ή Κοινότης 

τά ιδιαίτερα προβλήματα τής ελληνικής οικονομίας». 
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19 ΜΑΡτΙΟΥ 1983 

' Ο Τζώρτζης 'Αθανασιάδης, έκδότης τής «Βρα

δυνής», δολοφονείται, άπό άγνωστο άτομο, στό γρα

φείο του . 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας, μόλις πληροφο

ρήθηκε τό τραγικό γεγονός, εκαμε τήν άκόλουθη δή

λωση: 

«Μου προξένησε βαθύτατη οδύνη ή άνανδρη δολοφο

νία του Τζώρτζη 'Αθανασιάδη. Ήταν γενναίος καί 6ντι

μος δημοσιογράφος καί προσωπικός μου φίλος. Πιστεύω 
δτι δέν θά βραδύνει ή σύλληψη του δολοφόνου καί ή δια

λεύκανση του στυγερου εγκλήματος». 

24 MApτiQy 1983 

'Ο Κ. Καραμανλής άπευθύνει διάγγελμα πρός 

τόν έλληνικό λαό μέ τήν ευκαιρία τής έθνικής επε

τείου : 

«'Ελληνίδες, "Ελληνες, 

» 'Η βαθύτερη έννοια του αύριανου έορτασμου 
είναι ό παραδειγματισμός. 

»Ή ίστορία του άγώνος του 1821 είναι τό καλλί
τερο μάθημα γιά ολους μας καί Ιδιαίτερα γιά τούς 

νεωτέρους. Γιατί μiiς διδάσκει τί πρέπει νά κάνουμε 

καί τί νά άποφεύγουμε γιά νά είμαστε άσφαλείς καί 

ελεύθεροι. Καί τό μάθημα αύτό γίνεται επίκαιρο σή
μερα πού οί καιροί είναι δύσκολοι καί μπορεί νά γί

νουν επικίνδυνοι, aν άφήσουμε τ{ς κακίες μας νά 
πνίξουν τίς άρετές μας. · 

»Στόν ένάμιση αίώνα πού διανύσαμε άπό τότε πού 

άνακτήσαμε τήν άνεξαρτησία μας, περάσαμε άπό 
πολλές δοκιμασίες. Καί πολλές φορές διακινδυνεύ
σαμε καί τήν ελευθερία μας άκόμη. 'Υπήρξαν, μάλι
στα, καί περίοδοι πού εντελώς τήν στερηθήκαμε. Δι

δαχθήκαμε έτσι οτι τό ϋψιστο αύτό άγαθό δέν πρέπει 

νά τό θεωρουμε σάν δεδομένο. 

» • Οφείλουμε συνεπώς νά επαγρυπνουμε γιά νά τό 
διαφυλάξουμε. Καί Ιδιαίτερα στίς ήμέρες μας, πού οί 

κίνδυνοι πού άπειλουν τήν άσφάλεια καί τήν ελευθε

ρία μας δέν είναι μόνο οί όρατοί καί άμεσοι, οπως 
ήταν σέ εποχές παλαιότερες. Παίρνουν μορφές διά

φορες καί πολλές φορές άπατηλές, γιά νά διαβρώ

σουν τήν κοινωνική μας συνοχή καί δι ' αύτής τό 
δημοκρατικό πολίτευμα τής χώρας. 

»'Ελληνίδες, 'Έλληνες, 

»Ή πείρα μiiς έχει διδάξει οτι, γιά νά ύπάρξει 
άσφάλεια καί πρόοδος σέ μιά χώρα, χρειάζεται γαλή

νη κοινωνική καί εθνική ένότης. Καί, γιά νά ύπάρξει 

όμαλή δημοκρατική ζωή, χρειάζονται ήμερα πολιτι

κά ήθη. 

»Οί έντονοι πολιτικοί άνταγωνισμοί καί προπαν

τός oi κομματικοί φατριασμοί διασπουν τήν ένότητα 
του λαου μας- δηλητηριάζουν τήν εθνική μας ζωή 

καί δυσχεραίνουν τήν όμαλή λειτουργία τής Δημο

κρατίας. 

»Στήν 'Ελλάδα όμιλο υ με, ώς γνωστόν, ολοι περί 

δημοκρατίας. Δέν καταλάβαμε ομως άκόμη οτι ή δη
μοκρατία, πού είναι τό πολίτευμα του μέτρου, δέν 
άντέχει σέ άκρότητες. 

»τίς άλήθειες αύτές, πού είναι κλασικές, τίς γνω
ρίζουμε ολοι . Καί όχι μόνο τίς γνωρίζουμε, άλλά καί 

επιδεικτικά τίς διακηρύσσουμε. Δέν κατορθώσαμε 
ομως νά τίς κάνουμε πράξη, γιατί ή πολιτική μας ζωή 
διαμορφώνεται συνήθως μέσα σ . ενα κλίμα φορτισμέ

νο άπό πλάνες, εγωισμούς καί πάθη. 

»Κάποτε, ομως, θά πρέπει νά άντικρύσουμε τίς 

άλήθειες αύτές μέ εΙλικρίνεια καί θάρρος. Κάποτε, 

θά πρέπει νά άπαλλαγουμε άπό τίς γνωστές άδυναμί

ες μας καί νά άναπτύξουμε τίς άρετές μας. Καί νά 
άλλάξουμε έτσι τό πολιτικό κλίμα του τόπου μας, μέ 
τήν άλλαγή τής πολιτικής μας νοοτροπίας. 

» 'Ά ν τά κάνουμε ο λα αύτά, θά δικαιώσουμε τούς 

άγώνες τών προγόνων μας, πού μέ τίς ύπεράνθρωπες 

θυσίες τους εξασφάλισαν τήν ελευθερία μας. 'Αλλά 

καί πέραν αύτου, θά άνοίξουμε τόν δρόμο γιά ενα 

άσφαλέστερο καί καλλίτερο μέλλον». 

25 MApτiQy 1983 

'Ενώπιον του προέδρου τής Δημοκρατίας καί 

παρουσία τής πολιτικής καί στρατιωτικής ήγεσίας 

τής χώρας, πραγματοποιήθηκε ή καθιερωμένη μεγά

λη στρατιωτική παρέλαση. 

Προηγουμένως, ό Κ. Καραμανλή ς παρέστη στήν 

έπίσημη δοξολογία πού τελέστηκε στό Μητροπολι
τικό Ναό 'Αθηνών καί κατέθεσε στέφανο στό Μνη

μείο του 'Αγνώστου Στρατιώτη . 

Μετά τή λήξη τής παρελάσεως δήλωσε: 

«Ή παρέλαση ύπijρξε έξαίρετη. Καί επιβεβαίωσε τό 
ύψηλό επίπεδο, στό δποίο εύρίσκονται οί ~Ενοπλες Δυνά

μεις τijς χώρας. 

» Ό έλληνικός λαός ήμπορεί νά εlναι βέβαιος δτι οί 
~Ενοπλες Δυνάμεις του, προσηλωμένες στό καθήκον τους, 

&ποτελουν εγγύηση, δχι μόνο γιά τήν aσφάλειά του, &λλά 

καί γιά τό δημοκρατικό μας πολίτευμα». 

28 MApτiQy 1983 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας δέχεται σέ άκρό

αση τόν άρχηγό τής άξιωματικής άντιπολιτεύσεως, 

Ε. 'Αβέρωφ. 

28 ΜΑΡτΙΟΥ 1983 

Μέ θέμα τίς σχέσεις του προέδρου τής Δημο

κρατίας καί του πρωθυπουργοί>, δημοσιεύεται στόν 

τύπό άνταπόκριση άπό τήν 'Αθήνα του άμερικα
νικου πρακτορείου είδήσεων «Associated Press», μέ 
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τίτλο«' Ο πρόεδρος δρa ώς aντίβαρο στόν Παπανδρέ

ου», σύμφωνα μέ τήν όποία, «ό πρόεδρος της Δημο

κρατίας παίζει εναν έξακολουθητικά δραστήριο ρόλο 

στήν έλληνική πολιτική, νουθετώντας τόν σοσιαλι

στή πρωθυπουργό Α. Παπανδρέου rοστε νά μήν όδη

γήσει τήν aνορθόδοξη έξωτερική του πολιτική πολύ 
μακρυά». 'Η aνταπόκριση αναφέρεται σέ διαφωνίες 

μεταξύ προέδρου καί πρωθυπουργοί) σχετικά μέ τήν 

αντιμετώπιση κρισίμων ζητημάτων, δπως τό μέλλον 

τών αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων, καθώς καί 
τίς τεταμένες σχέσεις της 'Ελλάδος μέ τούς εταίρους 

της στό ΝΑΤΟ καί στήν ΕΟΚ καί υποστηρίζει, έπι

καλούμενη πηγές προσκείμενες στόν Κ. Καραμανλη, 

δτι ό πρόεδρος της Δημοκρατίας «aνησυχεί βαθύτα

τα μήπως ό Παπανδρέου ύπονομεύει τά δικά του έπι

τεύγματα, πού πέτυχε μέ κόπους: δηλαδή, έσωτερική 

σταθερότητα καί στενές σχέσεις μέ τή Δύση». 

Στή συνέχεια, έπισημαίνεται ή προσωπική συμ

βολή τοu Κ. Καραμανλη στήν aποκατάσταση της 

δημοκρατίας καί τήν πλήρη ενταξη της 'Ελλάδος 

στήν Εuρωπαϊκή Κοινότητα καί ύπογραμμίζεται: 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας φέρεται δτι aπέστειλε 
ενα ύποβοηθητικό μήνυμα στήν Ούάσιγκτων κατά τή δι

άρκεια ένός Κ!ρίσιμου σημείου των συνομιλιων γιά τό μέλ

λον των aμερικανικων βάσεων, ενω εκανε μιά σπάνια επί

σημη δήλωση, δεχθείς τήν aπάντηση τής ΕΟΚ στίς aπαιτή

σεις του Παπανδρέου γιά καλλίτερους δρους aπό τήν κοι

νότητα σάν «θετική». 

'Ως πρόεδρος, οί εκτελεστικές του εξουσίες είναι συ
χνά αμφισβητούμενες, καί βρίσκονται κάπου μεταξύ του 
iσχυρου γαλλικου καί του κυρίως τελετουργικου τής Δυ

τικής Γερμανίας. 'Όπrος παρατηρεί ό πρώην πρωθυπουρ
γός κ . Γεώργιος Ράλλης, παλαιότατος πολιτικός του συ

νεργάτης, «ίσως νά είναι σημαντική εξουσία νά μπορεί κά 

διαλύσει τή Βουλή ή νά προκηρύξει δημοψήφισμα. 'Αλλά 
αύτά είναι πράγματα πού δέν μπορείς νά τά κάνεις πολύ 

τακτικά. ·Ο Καραμανλής προτιμάει νά παίξει εναν συμ

βουλευτικό ρόλο. 

Κατά τό Σύνταγμα του 1975, ενεργεί ώς ρυθμιστής του 
πολιτεύματος καί μιά aνοιχτή ρήξη μέ τόν Παπανδρέου 

καί τούς σοσιαλιστές είναι aπίθανη, σύμφωνα μέ παρατη

ρητές . 

'Ο Καραμανλής δέν ύπήρξε ποτέ βιαστικός. Είναι aφάν

ταστα ύπομονετικός, πάντοτε ετοιμος νά σχεδιάσει πρωτα 

καί νά περιμένει, δήλωσε μέλος τής Ν. Δημοκρατίας. 

Καί ένώ «Εγκυρες πηγές» στήν 'Αθήνα χαρακτή

ριζαν τήν ανταπόκριση ώς «aπόπειρα δημιουργίας 

κλίματος διχασμοί) καί προκλήσεως έντυπώσεων γιά 

δηθεν διχογνωμίες μεταξύ του προέδρου της Δημο
κρατίας καί του πρωθυπουργοί)» καί τή συνέδεαν μέ 

τίς διαπραγματεύσεις γιά τίς βάσεις, καθώς καί μέ 

τήν εναρξη της έπίσημης έπισκέψεως τοu Α. Παπαν

δρέου στόν Καναδa, οί «Times» του Λονδίνου, σέ 
aνταπόκριση τοu Μ. Μοντιάνο aπό τήν 'Αθήνα, πού 

αναδημοσιεύτηκε στόν έλληνικό τύπο, στίς 29 Μαρ-

τίου, αναφέρονται σέ οικονομική αβεβαιότητα καί 

«<iμφίβολψ> διεθνη θέση της χώρας, γιά νά καταλή

ξουν: 

Σ' αύτό τό σταυροδρόμι οί 'Έλληνες στρέφονται πρός 

τόν πρόεδρο Καραμανλή μέ μιά περίεργη εμπιστοσύνη δτι 

θά τούς βγάλει aπό τήν «εμπλοκή», δπως τδκανε καί στό 

παρελθόν . 'Αλλά ό κ. Καραμανλής είναι κι ό ίδιος aνήσυ

χος, φοβούμενος αναβίωση της διχόνοιας, πού μάστιζε τά 

έλληνικά πολιτικά πράγματα ανάμεσα στό 1915 καί τό 
1974. 

Θέλει, aσφαλως, νά aποφύγει σύγκρουση μέ τόν πρω

θυπουργό aλλά ύπάρχουν δρια - δπως ό κίνδυνος ανεπα

νόρθωτης ζημίας στούς δεσμούς τής 'Ελλάδος μέ τήν Δύ

ση ή στήν ίκανότητα τής δημοκρατίας νά λειτουργεί σω

στά στήν 'Ελλάδα. 

7-9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1983 

'Ο προέδρος της Κυπριακης Δημοκρατίας, Σ. Κυ

πριανοu, συνοδευόμενος aπό τούς ύπουργούς 'Εξω

τερικών καί Προεδρίας, πραγματοποιεί έπίσημη 

έπίσκεψη στήν 'Αθήνα. 

Τόν πρόεδρο της Κυπριακης Δημοκρατίας ύποδέ

χτηκαν στό αεροδρόμιο τοu 'Ελληνικοί) ό Κ. Καρα

μανλης καί ό πρωθυπουργός, έπικεφαλης του 'Υπουρ

γικοί) Συμβουλίου. 'Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας 

συνόδευσε τόν όμόλογό του της Κύπρου στό ξενοδο

χείο «Μεγάλη Βρετανία», δπου, κατά τή διάρκεια 

σύντομης τελετης, του έπέδωσε τό Μεγαλόσταυρο 

του Τάγματος τοu Σωτηρος aντίστοιχα, ό Σ. Κυπρι
ανοu aπένειμε στόν Κ. Καραμανλη τό περιδέραιο του 

Μακαρίου Γ'. Τό ϊδιο βράδυ, ό πρόεδρος της ' Ελ

ληνικης Δημοκρατίας παρέθεσε δείπνο καί δεξίωση 

πρός τιμή του ιiρχηγοu τοu ιiδελφοu Κράτους, τόν 

όποίο καί προσφώνησε ώς έξης: 

«'Αγαπητέ κύριε πρόεδρε, 

»Ή σημερινή επίσημη επίσκεψή σας στήν 'Ελλάδα 

προξενεί lδιαίτερη χαρά σέ όλους μας. Καi αvτό είναι φυ
σικό, άφοv έρχεστε ~άν προtδρος τής μαρτυρικής Μεγα
λονήσου, πού βρίσκεται στίς καρδιές όλων τών 'Ελλήνων. 

»Σίiς ύποδεχόματε σήμερα, κύριε προέδρε, σάν εκπρό

σωπο τής ένιαίας καί άδιαιρέτου Κύπρου. Σίiς ύποδεχόμα

στε σάν εκπρόσωπο όλων τών Κυπρίων. 'Αλλά σίiς ύποδε

χόμαστε προπαντός, σάν εκπρόσωπο άδελφών ξενητευμέ

νων. 'Αδελφών, πού τούς κράτησαν καί τούς κρατούν μα

κριά τόν ένα άπό τόν άλλο σκληρές ίστορικές συγκυρίες. 

»Οί 'Έλληνες εγκατεστάθηκαν, ώς γνωστόν, στήν ΚιJ

προ πρίν άπό τρισήμισι χιλιάδες χρόνια καί κατέστησαν 

τήν Μεγαλόνησο μιά δεύτερη 'Ελλάδα. ΥΕκτοτε, άκολού

θησαν παράλληλη - εντελώς πάράλληλη - πορεία μέ 
τούς 'Έλληνες τής ήπειρωτικής 'Ελλάδας. Διεφύλαξαν, 

διά μέσου τών αiώνων, άπαρασάλευτους τούς άδελφικούς 

μ' αvτούς δεσμούς τους καί διετήρησαν άναλοίωτα τά 

γνωρίσματα τής κοινής καταγωγής τους: τή γλώσσα, τή 

θρησκεία καί τόν πολιτισμό τους. Τά βασικά δηλαδή χα

ρακτηριστικά τής ένότητας ένός έθνους. 
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'Επίσημη lπίσκεψη τού προέδρου τijς Κυπριακής Δημοκρατίας στήv 'Αθήνα. 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



282 ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 

;;Μέ τά δεδομένα αύτά, ήταν φυσικό ό 'Ελληνισμός τής 

Κύπρου νά έχει πάντοτε στραμμένα τά βλέμματά του πρός 

τήν 'Ελλάδα καί νά επιθυμεί νά ένωθεί μαζί της. Καί ή 

εύλογη αύτή επιθυμία του έγινε πιό έντονη καί πήρε σιγά

σιγά τή μορφή του άπελευθερωτικου άγώνα άπό τή στιγμή 

πού ή 'Ελλάδα έγινε άνεξάρτητο Κράτος. 
;; 'Ο άγώνας αύτός πέρασε άπό πολλά στάδια. Τό πιό 

κρίσιμο ομως άπ' αύτά καί τό πιό δραματικό ύπήρξε αύτό 

πού aρχισε μεταπολεμικά καί συνεχίζεται άκόμα. 

;; 'Ένας άγώνας γεμάτος άπό ήρωισμούς, άπό διεθνείς 
δολοπλοκίες καί πλάνες {δικές μας. 'Ένας άγώνας δύσκο

λος, οπως ολοι οί εθνικοί μας άγώνες, πού πήρε χαρακτήρα 

πανελλήνιο · καί εξ εδηλώθη εlς ολα τά μέτωπα, μέ πρωτα

γωνιστές τόν 'Αρχιεπίσκοπο Μακάριο καί τόν στρατηγό 

Γρίβα. "Ενας άγώνας, τέλος, δύσκολος - οπως εlπα -
άλλά καί τολμηρός, γιατί γνωρίζαμε εκ τών προτέρων οτι 

θά είχαμε νά άντιμετωπίσουμε iσχυρότερους άντιπάλους. 

;;Παρά ταυτα, άναλάβαμε τόν άγώνα αύτόν, γιατί πιστεύ

αμε οτι τήν ύπεροχή τών άντιπάλων μας θά τήν εξουδετέ
ρωνε ό aνεμος τής ελευθερίας καί τής δικαιοσύνης πού 

φάνηκε καί επικρατεί μεταπολεμικά στόν κόσμο. 

;,Υόν άγώνα αύτόν, οπως γνωρίζετε, τόν έζησα καί ό 

ίδιος προσωπικά καί έντονα. "Οπως τόν ζήσατε κι εσείς, 

κύριε προέδρε. Καί, μολονότι, άπό χαρακτήρος, άποφεύγω 

τίς συναισθηματικές καί ρητορικές εξάρσεις, ήμπορώ νά 
σάς βεβαιώσω οτι τήν ύπόθεση τής Κύπρου τήν επόνεσα, 

οσο ολίγοι τήν επόνεσαν. Γιατί εμόχθησα γι, αύτή ν καί 

τήν συνέδεσα μέ τήν πολιτική μου ίστορία. 

;;Κύριε προέδρε, 

;,Υόν άγώνα τής Κύπρου τόν διεξαγάγαμε, ώς γνωστόν, 

μέχρι τό 1960, άπό κοινου καί άπό συμφώνου μέ τόν Μακά
ριο. Καί φθάσαμε, ί5στερα άπό πολλές καί οδυνηρές περιπέ

τειες, στήν άνεξαρτησία τής Μεγαλονήσου. 'Ανεξαρτησία 
πού θά επέτρεπε στήν Κύπρο νά εξελιχθεί σέ μιά ύποδει

γματική γιά τήν 'Ανατολική Μεσόγειο Πολιτεία, χωρίς νά 

άποβάλει καί τήν ελπίδα τής 'Ενώσεώς της μέ τήν 'Ελλά

δα, κάτω άπό όρισμένες προϋποθέσεις. Καί, κυρίως, τήν 

προϋπόθεση τής χαράξεως άπό τήν 'Αθήνα καί τήν Λευ

κωσία παράλληλης εξωτερικής πολιτικής. 
;;Δυστυχώς, έκτοτε έγιναν καί νέα σφάλματα, στά όποία 

προσετέθησαν καί τά εγκλήματα τής χούντας καί τής Ν Αγ

κυρας. Σφάλματα πού, χωρίς νά τά άμφισβητουμε, τά επιρ

ρίπτουμε ό ένας στόν άλλον καί ολοι στούς ξένους. Λη

σμονουμε, ομως, οτι οί ξένοι δέν θά μποροUσαν νά μάς 
άδικουν, έάν δέν τούς διευκόλυναν τά σφάλματα τά δικά 

μας. 

;; 'Ημπορεί αύτές οί διαπιστώσεις νά ε{ ναι δυσάρεστες 
άλλά εlναι χρήσιμες. Γιατί ή όμολογία του σφάλματος δέν 
βλάπτει, οπως πιστεύεται, άλλά ώφελεί. Καί ώφελεί, γιατί 

προδίδει γενναιότητα καί άποτρέπει τόν κίνδυνο τής επα

ναλήψεως τών γενομένων σφαλμάτων. 

;;Βέβαια, τά σφάλματα τά δικά μας δέν μπορουν νά 

χρησιμοποιηθουν σάν δικαιολογία γιά τά εγκλήματα πού 

διεπράχθησαν στήν Κύπρο. 'Εγκλήματα προσχεδιασμένα 

πού στιγματίζουν τήν εποχή μας καί δίνουν τό μέτρο του 

κυνισμου πού επικρατεί στήν διεθνή ζωή. 

;; Ή Κύπρος καθημαγμένη ζεί σήμερα μιά πρωτοφανή 
τραγωδία. Οι' εiσβολείς παραβιάζουν εδώ καί εννέα χρόνια 

οχι μονάχα τήν διεθνή νομιμότητα άλλά καί τίς άρχές τής 

διεθνους ήθικής. Άγνοουν τίς άποφάσεις τών 'Ηνωμένων 

'Εθνών, τίς συμφωνίες του 'Ελσίνκι καί τήν διεθνή κατα

κραυγή. Καί τά κάνουν ολα αύτά κάτω άπό τά μάτια του 

πολιτισμένου κόσμου, 'Ανατολής καί Δύσεως, πού -
ο πως εlπα πολλές φορές- θά πρέπει νά εντρέπεται γιά τήν 

τραγωδία τής Μεγαλονήσου. Καί οχι μονάχα νά εντρέπε

ται άλλά καί νά άνησυχεί γιά τό μέλλον τό δικό του. Γιατί 

κανένας δέν ήμπορεί νά αiσθάνεται άσφαλής, οταν θεσμο

θετείται ή άδικία καί οταν ή βία καί ή αύθαιρεσία ύποκα

θιστουν τήν λογική τής εiρηνικής συμβιώσεως. 

;;Κύριε προέδρε, 

;; Ή διεθνής κατάσταση ε{ ναι τόσο συγκεχυμένη καί 
τόσο επικίνδυνη, ώστε νά κρατά σέ άγωνία όλόκληρο τόν 

κόσμο. Κάτω άπό τίς συνθήκες αύτές εlναι φυσικό νά έχει 

χαλαρωθεί ή διεθνής άλληλεγγύη. 'Όπως εlναι φυσικό 
καί γιά κάθε λαό νά προσηλώνεται στά δικά του προβλή

ματα καί νά άδιαφορεί γιά τα προβλήματα καί τά "δεινά" 

,τών άλλων. 

;;Θά πρέπει, συνεπώς, μέ τά δεδομένα αύτά νά χαράξου

με τήν περαιτέρω πορεία μας, γιά νά θέσουμε τέρμα στήν 

δοκιμασία τής Κύπρου. Καί γιά νά τό επιτύχουμε, θά πρέ

πει νά άξιοποιήσουμε στό έπακρο τίς iδικές μας δυνάμεις, 
άρχής γενομένης άπό τήν σφυρηλάτηση τής ένότητάς μας. 

Νά άπpφύγουμε τούς πλειοδοτικούς καί μειοδοτικούς άν
ταγωνισμούς καί νά χαράξουμε μέ θάρρος καί σωφροσύνη 

τήν πολιτική μας- καί νά τήν εφαρμόσουμε, εν συνεχεία, μέ 

σταθερότητα, άποφασιστικότητα καί αiσιοδοξία. 
;;Γιά νά προωθήσουμε ομως στήν πράξη αύτή τήν πολι

τική, θά πρέπει νά προσδιορίσουμε, κατά τρόπο σαφή καί 

συγκεκριμένο, τίς βασικές επιδιώξεις μας. Καί αύτό έχει 

iδιαίτερη σημασία, άφου άγώνας μέ στόχους άόριστους, 
άντιφατικούς ή καί άνέφικτους εlναι άδιανόητος. 'Αλλά 

καί γιατί, γιά νά μάς βοηθήσουν εκείνοι πού θέλουν νά μάς 

βοηθήσουν, θά πρέπει νά ξέρουν τί άκριβώς επιδιώκουμε 
καί νά πιστεύουν οτι αύτό πού επιδιώκουμε εlναι λογικό 

καί δίκαιο. Καί αύτήν άκριβώς τήν ενημέρωση χρειάζεται 

νά κάνουμε στούς ξένους, άντί νά φιλολογουμε γύρω άπό 
τό ίστορικό του Κυπριακου πού εfναι ήδη γνωστό στόν 

κόσμο. 

;;Στήν καινούργια αύτή προσπάθειά μας δικαιούμεθα 

άσφαλώς νά άναμένουμε άπό τά 'Ηνωμένα ΝΕθνη νά άναλά

βουν σοβαρές, τολμηρές καί συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. 

"Οπως δικαιούμεθα νά άναμένουμε καί τήν παρέμβαση 

εκείνων πού μπορουν καί οφείλουν νά άσκήσουν τήν επιρ

ροή τους επί τών εiσβολέων. Φτάνει νά μήν τούς άποθαρρύ

νουμε μέ τήν άρνητική ή καί προκλητική συμπεριφορά 

μας, οπως τό κάναμε κατ, επανάληψη, στό παρελθόν. 

;;τέλος, δικαιούμεθα νά ελπίζουμε οτι ή Τουρκία θά 

κατανοήσει, επιτέλους, οτι οί Κύπριοι - "Ελληνες καί 

Τουρκοι -δοκιμάζονται έπί τριάντα χρόνια εξαιτίας της. 

Καί οτι μόνο μιά δίκαιη λύση του προβλήματος ήμπορεί 

νά θέσει τέρμα στά δεινά τους. Ν Α ν δέν κατανοήσει τήν 

άλήθεια αύτή, τό Κυπριακό θά εξακολουθήσει νά άπειλεί 

τήν εlρήνη τής περιοχής μας καί νά διχάζει τούς λαούς 

μας. Γιατί οι' "Ελληνες - καί αύτό θά πρέπει νά τό γνωρί

ζει ή Τουρκία- δέν πρόκεται νά καμφθουν, άποδεχόμενοι 

τά τετελεσμένα γεγονότα. 

;;Οί Τουρκοι όμιλουν συχνά γιά σχέσεις καλής γειτονί

ας. 'Ημπορώ νά τούς βεβαιώσω οτι αύτή είναι καί ή δική 
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μας επιθυμία. Γιατί μόνον άφρονες θά προτιμουσαν τήν 

&ναμέτρηση aπό τήνείρηνική συμβίωση. 'Ηεvθύνη δμως 

\ yιά τήν aποκατάσταση τών σχέσεων αvτών aνήκει σ, αυ

τούς πού τήν διετάραξαν. 

»Κύριε πρόεδρε, 

»Ή σημερινή σας επίσκεψη στήν 'Ελλάδα μπορεί νά 

aποτελέσει σταθμό στήν εξέλιξη του εθνικου μας θέματος. 
Γιατί θά δώσει τήν ευκαιρία νά εξετασθεί σέ βάθος ή μέχρι 

τουδε Πορεία του. Καί νά καθορισθεί ή μεθόδευση, μέ τήν 

δποία τό Κυπριακό θά βyεί aπό τό επικίνδυνο τέλμα στό 

δποίο βρίσκεται σήμερα. 

»Πιστεύω δτι οί aποφάσεις πού θά ληφθουν θ' aνοί

ξουν τόν δρόμο yιά τήν λύτρωση τfίς Μεγαλονήσου καί θά 

επιβεβαιώσουν τή σταθερή καί ανεπιφύλακτη &λληλεyyύη 

του έλληνικου πρός τόν κυπριακό λαό. 

»Μέ τίς σκέψεις αvτές καί μέ τήν βεβαιότητα δτι θά 

έρθουν καλλίτερες ήμέρες yιά τήν μαρτυρική Κύπρο, ύψώ

νω τό ποτήρι μου στήν ύyεία του προέδρου καί τfίς κυρίας 

Κυπριανου καί στήν εvημερία του &δελφου κυπριακου λα

ου». 

Στήν άντιφώνησή του, ό Σ. Κυπριανοu άναφέρ

θηκε στούς άγ&νες του κυπριακοί) λαοu γιά τήν 

έλευθερία καί στίς προσπάθειες του Κ. Καραμανλή 

καί του Μακαρίου πρός τήν κατεύθυνση αύτή, έν& 

ύπογράμμισε τήν άνάγκη ενότητας καί όμοψυχίας 

μεταξύ 'Ελλάδος καί Κύπρου. 'Αποκλείοντας κάθε 

μορφή διχοτομήσεως, τόνισε δτι ό ένδοκυπριακός 

διάλογος δέν άπέδωσε έξαιτίας τ&ν Τούρκων, δτι ή 

μόνη άπάντηση στήν κυπριακή κρίση είναι ενα Κρά

τος άνεξάρτητο, άδέσμευτο, χωρίς ξένους στρατούς 
καί ξένες έπεμβάσεις, καί, τέλος, δτι ή λύση αύτή θά 

συμβάλει στήν άσφάλεια καί εlρήνη τής περιοχής, 

άλλά ταυτόχρονα καί στή βελτίωση τ&ν σχέσεων 

'Ελλάδος καί Τουρκίας. 

Τήν επομένη, ό Σ. Κυπριανοu έπισκέφθηκε τό 

Δημαρχείο, δπου ό δήμαρχος 'Αθηναίων, Δ. Μπέης, 

του άπένειμε τό Χρυσό Μετάλλιο τής πόλεως. 'Αργό

τερα, ό άρχηγός του κυπριακου Κράτους συναντή

θηκε μέ τόν Α. Παπανδρέου· σχετικά, οί δύο liνδρες, 

σέ δηλώσεις τους, έπεσήμαναν τήν κοινή γραμμή 

'Αθήνας- Λευκωσίας καί ύπογράμμισαν δτι επρεπε 

νά τεθεί τέρμα στήν προσπάθεια νά άνακαλύπτονται 

διαφωνίες μεταξύ τ&ν δύο Κυβερνήσεων. Τό μεσημέ

ρι, ό πρωθυπουργός παρέθεσε γεuμα πρός τιμή του 

προέδρου τής Κυπριακής Δημοκρατίας, κατά τή δι
άρκεια του όποίου άνταλλάχθηκαν προσφωνήσεις. 

'Ο Α. Παπανδρέου χαρακτήρισε liνισο τό διάλογο 

«κάτω άπό τή σκιά τ&ν δπλων τής Τουρκίας», καί 

μίλησε γιά «πολιτική Ποντίου Πιλάτου» τ&ν Μεγά

λων Δυνάμεων πού έφησυχάζουν άπό τό γεγονός δτι 

ύπάρχει αύτός ό διάλογος, ό όποιος, πάντως, δέν θά 

επρεπε νά διακοπει, άφοu προβλέπεται άπό άποφά

σεις του ΟΗΕ. 

'Η έπίσημη έπίσκεψη τοu Σ. Κυπριανοu όλο

κληρώθηκε, τό ίδιο βράδυ, μέ δεξίωση πού παρέθεσε 

πρός τιμή του Κ. Καραμανλή. 'Ο προέδρος τής 'Ελ

ληνικής Δημοκρατίας, άπαντώντας σέ σχετική έρώ

τηση, τόνισε: «Οί συνομιλίες μέ τόν Κύπριο πρόεδρο 

πήγαν καλά. Πρέπει καί μποροvμε νά βyοvμε άπό τό 

σημερινό τέλμα». 

'Ο Σ. Κυπριανοu παρέμεινε στήν 'Αθήνα γιά 

τέσσερις άκόμη ήμέρες, προκειμένου νά συνεχιστει 

ή συνεργασία τ&ν δύο άντιπροσωπει&ν γιά τήν όρι

στικοποίηση τ&ν άποφάσεων σχετικά μέ τόν περαιτέ

ρω χειρισμό του Κυπριακου. Πρίν άπό τήν άναχώ

ρησή του, στίς 13 'Απριλίου, ό πρόεδρος τής Κυπρι
ακής Δημοκρατίας είχε καί νέα συνάντηση μέ τόν Κ. 

Καραμανλή. 

'Η έπίσκεψη του Σ. Κυπριανοu στήν 'Αθήνα καί 

ή προσφώνηση του Κ. Καραμανλή κατά τό έπίσημο 

δειπνο προκάλεσαν τήν άντίδραση τής Υ Αγκυρας. 

Ό Τοuρκος ύπουργός 'Εξωτερικών, I. Τουρκμέν, 
άναφερόμενος στήν όμιλία του Κ. Καραμανλή, έξέ

. φρασε τή «λύπη» του, γιατί, δπως είπε, ό πρόεδρος 
τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας γνώριζε τί συνέβη τό 

1974, δταν ή χούντα είχε «προσπαθήσει νά προσαρτή
σει>> τήν Κύπρο. 'Ακόμη, χαρακτήρισε «μάταιη» τήν 

προσφυγή τής Κύπρου στόν ΟΗΕ καί προειδοποίησε 

δτι ή κίνηση αύτή θά έπηρέαζε άρνητικά τίς διακοι

νοτικές συνομιλίες. 

Οί δημόσιες έπισημάνσεις του Κ. Καραμανλή -
γιά τίς όποιες πηγές τής Προεδρίας τής Δημοκρατίας 

σημείωναν δτι «κάποτε επρεπε νά λεχθοuν όρισμένα 

πράγματα» - εγιναν άντικείμενο σχολιασμοί) άπό 

τόν ελλαδικό , τόν κυπριακό καί τό διεθνή τύπο. 'Εν

δεικτικοί είναι οί τίτλοι των έφημερίδων, πού εκαμαν 

λόγο γιά «πικρές άλήθειες» πού είπε ό πρόεδρος 
(«Μεσημβρινή», 8.4 καί «Μακεδονία», 12.4), γιά 

«βαρυσήμαντες όδηγίες Καραμανλή» («'Έθνος», 8.4), 
γιά «άποφυγή του παρελθόντος» («Καθημερινή», 8.4), 
γιά «άποφασιστική παρέμβαση» του προέδρου στό 

έθνικό θέμα («'Ελληνικός Βορρfiς>> καί «'Ελευθερο

τυπία», 8.4). 
'Ανάλογη ήταν ή στάση του κυπριακοί) τύπου: 

Τό γεγονός οτι άναγκάστηκε ό Κ. Καραμανλής νά μιλή

σει σ' αύτή ν τήν γλώσσα δέν ε{ ναι τυχαίο. 'Αφήνει νά 

φανεί ή σοβαρότητα καί ή κρισιμότητα των στιγμων πού 

περνάμε(«' Αλήθεια», 9.4). 

Τό γενικότερο καί σημαντικότερο χαρακτηριστικό του 

Κυπριακου ήταν ή διαρκής καί μόνιμη άντιδικία των 

'Αθηνων καί τής Λευκωσίας .. . Η ναι γνωστό οτι ή Κύπρος 
διά του Μακαρίου διέπραξε τό μοιραίο ολίσθημα άναθεώ

ρησης των συμφωνηθέντων (τό 1959). ~Εκτοτε, εγιναν 

πολλά καί όλέθρια σφάλματα ... 'Ο Καραμανλής εΙ ναι άπό 
τούς πρωταγωνιστές του Κυπριακου. Τώρα λέει οτι πρέπει 

νά προσδιορίσουμε κατά τρόπο σαφή καί συγκεκριμένο τίς 

βασικές επιδιώξεις μας. Κι ϋστερα άπό 33 χρόνια καθυστέ
ρησης καί δεινων, οτι πρέπει νά πουμε καί σέ εκείνους πού 

θέλουν νά μaς βοηθήσουν, τί άκριβως επιδιώκουμε ... Αύτές 
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ε{ναι οί σώφρονες διαπιστώσεις καί εισηγήσεις aπό εναν 

δοκιμασμένο πολιτικό. 'Αλλά δέν πρέπει νά περιοριστεί ό 

'Έλληνας πρόεδρος μόνον στίς διαπιστώσεις. 'Οφείλει νά 

ύποδείξει καί στήν aνάγκη νά πιέσει τούς Παπανδρέου

Κυπριανου νά χαράξουν επιτέλους τή νέα κοινή συγκεκρι
μένη καί σταθερή πορεία καί γραμμή στό Κωφιακό. Μό

νον οταν μεθοδευθεί, προγραμματισθεί καί καταλήξει θε

τικά ό aγώνας του κυπριακου ' Ελληνισμου , θά δικαιουται 

ό Καραμανλής, πράγματι, νά εΙναι ευτυχής καί ύπερήφα

νος («Σημερινή», 9.4). 

Χαρακτηριστικοί ήταν οί τίτλοι καί άλλων κυ
πριακών έφημερίδων, στίς 8 ' Απριλίου: «Πέσαμε σέ 

πλάνες καί σφάλματα» («Κήρυκας»)· «Νά βροϋμε τί 

θέλουμε» («Φιλελεύθερος») · «Νά καθορίσουμε τί έπι

διώκουμε» («Νέα») . 

Στό έπίπεδο τfjς διεθνοϋς ένημερώσεως σημειώ

θηκε, χαρακτηριστικά: 

Γιά πολύ καιρό, οί Κύπριοι αισθάνονταν οτι ή ρητο

ρεία aντικατέστησε τήν ακριβή διαπίστωση των γεγονό

των σέ ο,τι aφορa τό είδος λύσεως πού ή Κύπρος θά ijθελε 

νά δοθεί στό πρόβλημά της. ' Ο κ. Καραμανλής εκφράσθη

κε καθαρά (BBC, 8.4). 

' Ο προέδρος Καραμανλής ήταν aρκετά σαφής κατά τή 

διάρκεια προπόσεως σέ επίσημο γευμα πρός τιμή του Κυ
πρίου προσκεκλημένου . Είπε οτι πρέπει νά επιζητείται ή 

παρέμβαση αυτων πού μπορουν καί πρέπει νά aσκήσουν 

τήν επιρροή τους στήν Τουρκία .... Ήταν ενας σαφής 
ύπαινιγμός στίς προηγούμενες προσπάθειες των ΗΠΑ, τής 

Βρετανίας καί του Καναδa καί μιά προειδοποίηση στήν 

'Αθήνα καί τή Λευκωσία, νά μήν aποθαρρύνουν στό έξης 

τίς δυτικές προσπάθειες γιά τήν εξεύρεση μιaς διευθευτή

σεως άπλά καί μόνον επειδή προέρχονται aπό τή Δύση , .. 
(«Times», 9.4). 

'Ο 'Έλληνας πρόεδρος τής Δημοκρατίας μίλησε μέ 

πολλή λογική ... Τά λόγια του είχαν διπλό στόχο . Τόσο ό 

κ. Κυπριανου οσο καί ό Κ. Παπανδρέου θά πρέπει &σφα

λως νά κατάλαβαν οτι ό Κ. Καραμανλής τούς επέπληξε, 

εμμεσα βέβαια, &λλά μέ κάθε σαφήνεια ...• ο ρεαλιστής κ . 

Καραμανλής ουσιαστικά δέν περιμένει σχεδόν τίποτα &πό 

τήν θεατρινίστικη τακτική του κ. Κυπριανου ... Δέν συμ
φωνεί ομως, οπως φαίνεται, οϋτε καί μέ τήν κυπριακή πο

λιτική του κ. Παπανδρέου καί αυτό, γιατί &πό τήν διεθνή 

σταυροφορία του κ. Παπανδρέου, ή όποία είχε &νακοι

νωθεί μέ μεγάλη τυμπανοκρουσία, δέν εγινε &πολύτως 

τίποτα, οπως άλλωστε &ναμενόταν. Τώρα, ό Καραμανλής 

πιέζει μέ εργα. 'Αλλά είναι πολύ &μφίβολο άν θά εισα

κουσθεί aπό τούς κυρίους Παπανδρέου καί Κυπριανου 

(«Die Welt», 9.4). 

11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1983 

' Ο προέδρος τfjς Δημοκρατίας δέχτηκε στό Προ

εδρικό Μέγαρο τό Ρ . Μπέρκ, μέλος τfjς 'Επιτροπfjς 

τG:ιν ΕuρωπαϊκG:ιν Κοινοτήτων, μέ τόν όποίο είχε μα

κρά συνομιλία γιά τό θέμα τοϋ έλληνικοϋ μνημονί

ου πρός τήν Κοινότητα: 

«'Ο προέδρος τής Δημοκρατίας δέχθηκε σήμερα στό 
Προεδρικό Μέγαρο τόν 'Επίτροπο τής ΕΟΚ, κ. Μπέρκ. 

» ' Απαντώντας σέ σχετικές ερωτήσεις του κ. προέδρου, 
ό κ . Μπέρκ τόν ενημέρωσε γιά τήν συνομιλία πού ε{χε μέ 

τόν πρωθυπουργό, τήν όποία εχαρακτήρισε ειλικρινή καί 

ρεαλιστική . Στή συνέχεια, ό κ. Μπέρκ aνέπτυξε τίς προ

σπάθειες πού κατέβαλε ό ίδιος καί οί συνεργάτες του γιά νά 

&ντιμετωπί6ουν μέ τήν μεγαλύτερη δυνατή κφανόηση καί 
καλή θέληση τά θέματα πού είχε θέσει ή έλληνική Κυβέρ

νηση μέ τό Μνημόνιό της. ' Ανέλυσε, επίσης, τά οικονομι

κά όφέλη πού προσφέρονται στήν 'Ελλάδα &πό τίς προτά

σεις τής 'Επιτροπής καί ετόνισε οτι ή 'Επιτροπή aποδέ

χεται νά παραταθεί ό χρόνος τής εισαγωγής στήν ' Ελλάδα 

του κοινοτικου φορολογικου συστήματος. 

»'Εμπιστευτικά καί off the record, ό κ. Μπέρκ είπε τά 

ακόλουθα: 

»Κατά τήν προετοιμασία των προτάσεων τής 'Επιτρο

πής, διεπίστωσε μεγάλη εχθρότητα &πό κύκλους των Βρυ
ξελλων πρός τίς ευνοϊκές γιά τήν 'Ελλάδα εισηγήσεις του. 

'Η εχθρότης αυτή όφείλεται, κατά τή γνώμη του, στήν 

γενικότερη στάση εναντι τής ΕΟΚ τής έλληνικής Κυβερ

νήσεως, ή όποία δέν δείχνει νά αισθάνεται ώς έταίρος τής 

ΕΟΚ, φαίνεται νά πιστεύει οτι εχει μόνο δικαιώματα καί 

όχι ύποχρεώσεις καί, τέλος, διαφοροποιεί τήν θέση της 
aπό τήν θέση των λοιπων έταίρων σέ ζωτικά θέματα διε

θνους πολιτικής. 

» ' Ο κ. Μπέρκ ετόνισε τήν &νάγκη νά &ναπτυχθεί &πό 
τώρα εντονη διπλωματική δραστηριότητα τής 'Ελλάδος 

επί διμερους βάσεως, στίς πρωτεύουσες των 'Εννέα, γιά νά 

πεισθεί τό Συμβούλιο των ύπουργων νά δεχθεί τίς προτά

σεις τής ' Επιτροπής. ~Α ν δέν γίνει αυτό καί περιορισθεί ή 

έλληνική Κυβέρνηση νά &ναπτύξει τό θέμα στίς συνεδριά

σεις του Συμβουλίου, ύπάρχει κίνδυνος νά μή γίνουν δε

κτές οί προτάσεις τής 'Επιτροπής. 

»Σέ ερώτηση του κ. προέδρου τί άλλο πρέπει νά κάνει ή 

'Ελλάς, ό κ. Μπέρκ είπε οτι, τό καλύτερο πού μπορεί νά 

γίνει είναι νά δείξει ή έλληνική Κυβέρνηση οτι τερματίζει 
τήν εκκρεμότητα των σχέσεών της μέ τήν ΕΟΚ. Αυτό μπο

ρεί νά γίνει, είτε μέ μιά δήλωση, πρό τής &ναλήψεως τής 

προεδρίας, είτε, άν αυτό δέν ε{ναι δυνατό, μέ τόν τρόπο 

πού θά &σκήσει ή ' Ελλάς τήν προεδρία. Νά &σκήσει, δη

λαδή, ή 'Ελλάς μιά δραστήρια καί εποικοδομητική προε
δρία πού νά προωθεί τά γενικά συμφέροντα τής Κοινότη

τας. Θά ήταν λάθος, κατέληξε ό κ. Μπέρκ, νά πιστεύει ή 
έλληνική Κυβέρνηση οτι μπορεί νά &ποσπάσει περισσό

τερα aνταλλάγματα &πό τήν ΕΟΚ μέ τήν τακτική του εκβι

ασμου. 'Αντιθέτως, ή ΕΟΚ θά &ντιμετώπιζε τήν 'Ελλάδα 

μέ πολύ μεγαλύτερη καλή διάθεση, εάν ή Κυβέρνηση εδει

χε οτι αισθάνεται πραγματικά σάν μέλος τής Κοινότητος . 
)) . ο κ. πρόεδρος παρετήρησε οτι εχει ijδη συμβουλεύ

σει τήν Κυβέρνηση νά &σκήσει αυτου aκριβως του είδους 

τήν προεδρία καί στή συνέχεια &νέλυσε τό πολιτικό πρό
βλημα πού &ντιμετωπίζει ή έλληνική Κυβέρνηση. Τό κυ

βερνων κόμμα ε{χε πάρει προεκλογικά σαφή θέση κατά 
τής εντάξεως τής 'Ελλάδος στήν ΕΟΚ. Μετά τήν aνάληψη 

τής εξουσίας εχει αμβλύνει τήν θέση του αυτή καί κάτω 

&πό τήν πίεση τής πραγματικότητος καί λόγω τής δικής 

του επιρροής στήν Κυβέρνηση. ΕΙναι ομως δύσκολο ν.ά 
εγκαταλείψει ρητά καί όριστικά τήν θέση της αυτή ή Κυ-
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βέρνηση, αν δέν μπορεί νά δικαιολογήσει πολιτικά τήν 

στροφή της αuτή. Καί ή μόνη πειστική δικαιολόγηση 

είναι νά μπορεί νά πεί ή Κυβέρνηση δτι άπέσπασε άνταλ
λάγματα. Αuτήν άκριβ&ς τήν πολιτική πτυχή του προβλή

ματος παρακαλεί ό κ. πρόεδρος τόν κ. Μπέρκ νά κατανοή

σει ό ϊδως, άλλά καί νά άναπτύξει εκ μέρους του προέδρου 

στούς συνεργάτες του στήν 'Επιτροπή. 

»'Ο Κ. Μπέρκ ύπεσχέθη νά τό κάνει καί προσέθεσε δτι 

ηδη οί προτάσεις τής 'Επιτροπής προσφέρονται γιά τέ

τοιου εϊδους άξιοποίηση άπό τήν Κυβέρνηση, μέ τό πνευμα 

δέ αuτό θά μιλήσει ό ϊδιος στούς δημοσιογράφους»87 • 

Μετά τό τέλος της συνομιλίας, ό Κ. Καραμανλης, 

άπαντώντας σέ έρωτήσεις δημοσιογράφων, είπε δτι 
κατά τή γνώμη του οί προτάσεις της Έπιτροπης δι

απνέονται άπό καλή θέληση καί άντιμετωπίζουν μέ 

κατανόηση τά προβλήματα της έλληνικης οίκονο

μίας καί πρόσθεσε δτι πιστεύει πώς τό Συμβούλιο 

των ύπουργών θά τίς υίοθετήσει καί θά βελτιώσει τά 

σημεία έκείνα πού θά θέσει ύπόψη του ή έλληνική 

Κυβέρνηση. 

Προηγουμένως, ό Ρ. Μπέρκ είχε συνάντηση μέ 

τόν πρωθυπουργό, στόν όποίο καί διαβίβασε τήν 

κοινοτική άπάντηση στίς θέσεις του έλληνικου 

μνημονίου. Μετά τή συνάντηση, ό πρωθυπουργός, 

μέ έπίσημη δήλωσή του, τό περιεχόμενο της όποίας 

είχε ηδη γνωστοποιήσει στόν πρόεδρο της Δημο

κρατίας, άναγνώρισε «τά θετικά σημεία της άπάντη

σης», παράλληλα δμως ζήτησε «τή συγκεκριμενο

ποίηση τών προτάσεων σέ σχέδια κανονισμών» καί 

«τήν εκφραση της πολιτικης βούλησης του Συμβου

λίου γιά τήν εγκρισή τουψ καί, τέλος, άναφέρθηκε 

«στήν άνάγκη της βαθμιαίας έφαρμογης των κανό

νων άνταγωνισμου». 

14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1983 

Κατά τήν διάρκεια έπίσημης τελετης στό Μέγα

ρο της Παλαιάς Βουλης, ό πρόεδρος της Δημοκρατί

ας έπέδωσε τά, βραβεία του 'Ιδρύματος 'Ωνάση στόν 

Πολωνό σκηνοθέτη, 'Αντρέι Βάιντα, στόν πρίγκιπα 

Σαντρουντίν άγά Χάν καθώς καί στήν Europa Nostra 
( στό πρόσωπο του προέδρου της λόρδου Ντάνκαν 
Σάντς). 

22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1983 

'Ο πρώην καγκελλάριος της Δυτικης Γερμανίας, 

Χέλμουτ Σμίτ, κατά τήν έπιστροφή του άπό τήν Σα

ουδική 'Αραβία, στάθμευσε γιά δύο ώρες στήν έλ

ληνική πρωτεύουσα προκειμένου νά έπισκεφθεί τόν 

πρόεδρο της Δημοκρατίας, μέ τόν όποίο καί είχε 

μακρά συνομιλία. 

Τήν ϊδια ήμέρα, ό Κ. Καραμανλης δέχτηκε στό 

Προεδρικό Μέγαρο τόν πρώην πρωθυπουργό, Π. 

Κανελλόπουλο. 

25-27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1983 

'Ο Κ. Καραμανλης, συνοδευόμενος άπό τό γενι

κό γραμματέα της Προεδρίας της Δημοκρατίας, πρέ

σβη Π. Μολυβιάτη, πραγματοποιεί τριήμερη έπί

σκεψη στή Βουλγαρία, στήν πόλη Βάρνα. 

Πρόκειται γιά τήν ογδοη συνάντηση του 'Έλλη

να προέδρου μέ τό Βούλγαρο όμόλογό του κατά τά 

τελευταία χρόνια· ένδεικτική της έγκαρδιότητας πού 

χαρακτηρίζει τίς διμερείς σχέσεις ήταν ή ένθουσιώ

δης ύποδοχή του Κ. Καραμανλη στή Βάρνα άπό χι

λιάδες πολίτες, πού τόν έπεφημουσαν σέ δλη τή δια

δρομή άπό τό άεροδρόμιο ως τό δημαρχείο. Στό τέ

λος της διαδρομης, ό δήμαρχος Ποπώφ έπέδωσ& 

στόν Κ. Καραμανλη τό χρυσό κλειδί της πόλεως, τόν 

άνακήρυξε έπίτιμο δημότη καί του προσέφερε ψωμί 

καί άλάτι, παραδοσιακό δείγμα φιλίας κ(ιί φιλοξε
νίας. 

'Ο Κ. Καραμανλης άπάντησε: 

«Σiiς εvχαριστώ, κύριε δήμαρχε, γιά τήν τιμr] πού μοίJ 
έκάνατε νά μοίJ έπιδώσετε τό κλειδί τής πόλεώς σας. Νομί

ζω δτι ή χειρονομία σας αvτή άποδεικνύει, έκτός τών άλ

λων, καί τήν έμπιστοσύνη πού έχετε στό πρόσωπό μου. 

Γιατί, γιά νά μοίJ έπιδώσετε τό κλειδί τής πόλεώς σας, ση

μαίνει δτι γνωρίζετε άσφαλώς δτι θά κάνω σέ κάθε περί

πτωση καλή χρήση αvτοίJ». 

Τό άπόγευμα, πραγματοποιήθηκε ή πρώτη συ

νάντηση των άρχηγών τών δύο Κρατών, στήν όποία 

έξετάστηκαν οί διμερείς σχέσεις καί ή κατάσταση 
στήν Βαλκανική. 

Τό βράδυ, ό Τ. Ζίφκωφ παρέθεσε δείπνο πρός τι

μή του Κ. Καραμανλη . Στήν προσφώνησή του, ό 

Βούλγαρος πρόεδρος έξέφρασε τήν ίκανοποίησή του 
γιά τήν έξέλιξη τών διμερών σχέσεων, πρότυπο συ

νεργασίας Κρατών μέ διαφορετικό οίκονομικό καί 

κοινωνικό προσανατολισμό, άναφέρθηκε στήν κοι

νή έπιδίωξη 'Ελλάδος καί Βουλγαρίας γιά τήν 
έδραίωση της διεθνους είρήνης καί έπεσήμανε τήν 

ύποστήριξη της Σόφιας στίς προσπάθειες γιά είρη

νική καί δίκαιη έπίλυση του Κυπριακου. Ό Κ. Κα

ραμανλης άπάντησε: 

«Άγαπητέ κύριε πρόεδρε, 

»Σiiς παρακαλώ νά βεβαιωθείτε δτι αίσθάνομαι ίδιαίτε

ρη χαρά πού βρίσκομαι καί πάλι στήν δμορφη χώρα σας. 

Καί σiiς εvχαριστώ γιατί μέ τή φιλική σας πρόσκληση μοίJ 

δώσατε αvτή τήν ευκαιρία. 

»Ή σημερινή μας συνάντηση, κύριε προέδρε, εlναι ή 

δγδοη, κατά σειράν, στή διάρκεια τών τελευταίων έννέα 

χρόνων. Καί έπιβεβαιώνει, κατά τρόπο πανηγυρικό καί έμ

πρακτο, τή σταθερή φιλία πού συνδέει τούς λαούς μας άλ

λά κι έμiiς τούς δύο προσωπικά. Καί δέν μπορώ νά έξάρω, 
άγαπητέ φίλε, τή δική σας γενναία συμβολή στήν άνάπτυ

ξη αvτής τής φίλίας. 

»Οί τακτικές αvτές συναντήσεις μας, κύριε προέδρε, 
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άποτέλεσαν σταθμούς στήν έξέλιξη τών σχέσεων τών δύο 

χωρών μας· γιατί μiiς έπέτρεψαν, άπό τή μιά μεριά, νά δι

ευρύνουμε τή φιλία καί τή συνεργασία τών λαών μας καί 

άπό τήν άλλη νά άνταλλάξουμε χρήσιμες σκέψεις, τόσο 

γιά τά προβλήματα τής περιοχής μας δσο καί γιά τά γενικό

τερα καί κρίσιμα προβλήματα πού άπασχολοDν σήμερα 

τόν κόσμο. 

»Διακηρύξαμε, άπό τήν πρώτη στιγμή, τήν έπιθυμία 

μας νά προωθήσουμε τή συνεργασία τών δύο λαών μας σ' 

δλους τοDς τομείς καί διατρανώσαμε τήν πίστη μας σέ δρι

σμένες άρχές πού πρέπει νά διέπουν τή διεθνή ζωή. 'Όπως 

ή άρχή τής άνεξαρτησίας δλων τών χωρών, τής μή άναμί

ξεως στίς έσωτερικές ύποθέσεις τών άλλων, τής εΙρηνικής 
έπιλύσεως τών διεθνών διαφορών καί τοD δικαιώματος κά

θε λαοD νά διαλέγει έλεύθερα τόν τρόπο τής ζωής του. 
» VΕκτοτε, ή συνεργασία τών δύο χωρών μας σημείωσε 

μεγάλη πρόοδο σ' δλους τούς τομείς· καί άποτελεί ήδη 

παράδειγμα πρός μίμηση. Χαρακτηριστική τής προόδου 

αι5τής εlναι ή έξέλιξη τών έμπορικών συναλλαγών μας, πού 

ύπήρξε πράγματι έντυπωσιακή. 

»Κύριε πρόεδρε, 

»Ή θαυμάσια αι5τή έξέλιξη τών έλληνοβουλγαρικών 
σχέσεων ήταν φυσικό vά έπηρεάσει ει5εργετικά καί τό γε

νικότερο κλίμα τής περιοχής μας καί νά ένθαρρύνει τήν 

πολυμερή συνεργασία τών βαλκανικών λαών. 'Όπως γνω

ρίζετε, μετά τήν επιστροφή μου τό 1974, έγκαινίασα μιά 
πράγματι πολυδιάστατη έξωτερική πολιτική, στά πλαίσια 

τής δποίας ένέταξα καί τή διαβαλκανική συνεργασία. Καί 

ή συνεργασία αι5τή, παρά τή στασιμότητα πού σημείωσε τά 

τελευταία χρόνια, δημιούργησε μιά καινούργια κατάσταση 

στό χώρο τής Βαλκανικής. 

» VΗδη αι5τή ή περιοχή, μέ τήν παροιμιώδη άστάθεια καί 
τίς έκρηκτικές της άντιθέσεις, δίνει σήμερα τό παράδειγμα 

εΙρηνικής καί δημιουργικής συνεργασίας μεταξύ χωρών μέ 
διαφορετικά οΙκονομικά καί κοινωνικά συστήματα. ι\υποD

μαι νά πώ δτι οί σχέσεις μας μέ τήν Τουρκία δέν προσαρμό

στηκαν άκόμα στό κλίμα αι5τό. 'Ελπίζω δμως δτι δ χρόνος 

καί ή άνάγκη, πού εlναι οί σοφότεροι σύμβουλοι στή ζωή, 

θά μiiς δδηγήσουν τελικά σέ μιά εντιμη διευθέτηση τών 

διαφορών μας. Καί θά μiiς έπιτρέψουν, προπαντός, νά θέ

σουμε τέρμα στήν τραγωδία τής Κύπρου, ή παράταση τής 

δποίας έγκυμονεί κινδύνους καί δημιουργεί γιά δλους μας 

βαρύτατες ει5θύνες. 

» 'Εξεδηλώσατε, κύριε πρόεδρε, τίς άνησυχίες σας γιά 
τήν παρούσα διεθνή κατάσταση. Συμμερίζομαι τίς άνησυ

χίες σας καί θά μπορούσα νά πώ δτι πλειοδοτώ. 'Η σύγχυση 

καί ή άνευθυνότητα πού έπικρατοDν σήμερα στόν κόσμο 

παίρνουν τέτοια μορφή καί τέτοιες διαστάσεις, r15στε νά 

θέτουν σέ κίνδυνο άκόμα καί τή διεθνή εΙρήνη. Καί δ κίν

δυνος αι5τός εlναι όχι μονάχα άδικαιολόγητος άλλά καί 

άδιανόητος, άφοD κανένας- μά κανένας- λαός δέν θέλει 

τόν πόλεμο. Πάντως, yιά νά έκτιμήσουμε όρθά τήν παρού

σα κατάσταση, θά πρέπει νά έπισημάνουμε μέ ρεαλισμό τά 

αί'τια πού τήν προκαλούν καί, έν συνεχεία, νά άναζητή

σουμε μέ θάρρος καί εΙλικρίνεια τούς τρόπους τής θερα

πείας των. 

»Κατά τή γνώμη μου, κύριε πρόεδρε, πού άπό καιρό 
ύποστηρίζω, ή σημερινή κρίση όφείλεται στήν άμοιβαία 

δυσπιστία άλλά καί στήν ύποκρισία πού έπικρατοDν στή 

διεθνή ζωή. Καί εlδικώτερα, στίς σχέσεις Ά νατολής καί 

Δύσεως. 

»Γιά νά προστατεύσουμε, συνεπώς, τήν εΙρήνη θά πρέ

πει νά έξαλείψουμε τά παραπάνω αίτια πού μονίμως τήν 

άπειλοuν. Κι αι5τό δέν μπορούμε νά τό έπιτύχουμε παρά 

μονάχα μέ τήν οΙκοδόμηση τής άμοιβαίας έμπιστοσύνης 

στή διεθνή ζωή. Γιά τήν οΙκοδόμηση δμως αι5τής τής έμ

πιστοσύνης θά πρέπει νά ένισχυθεί τό αίσθημα τής άσφά

λειας, πού μόνο μιά έλεγχόμενη Ισορροπία δυνάμεων ήμ

πορεί νά τό έμπνεύσει. Γιατί κανένας λαός δένε[ ναι διατε

θειμένος νά άφοπλισθεί δταν αΙσθάνεται δτι άπειλείται. 

Καί αι5τό δέν εlναι δύσκολο νά γίνει, έάν ύπάρξει καλή 

πίστη καί λογική. Γιατί, δπως εlπα καί σέ άλλη περίπτω

ση, τό πρόβλημα αι5τό δέν εlναι μεταφυσικό. Εlναι πρα

γματικό καί ύπόκειται στόν lλεγχο καί τή βούληση τή 
δική μας. Γιατί ε{ναι εύκολο νά έκτιμηθοDν οί έκατέρωθεν 

δυνάμεις καί νά άποκατασταθεί ή Ισορροπία, έάν διαπι

στωθεί δτι ύπάρχει άνισότης. Θά πρέπει, μ ' άλλα λόγια, fί 
ή πλευρά πού [χει ύπεροχή νά μειώσει τίς δυνάμεις της, fί 

έκείνη πού μειονεκτεί νά τίς αι5ξήσει στό έπίπεδο τής άλ

λης. 

»Γύρω άπό τό μεγάλο άλλά καί άπλό αι5τό θέμα διεξά

γονται lντονες συζητήσεις καί γίνονται καθημερινά προτά

σεις καί άντιπροτάσεις. Προτάσεις καί συζητήσεις πού, 

παρά τή δραματικότητά τους, παίρνουν χαρακτήρα φιλο

λογικό, καί πολλές φορές τή μορφή τής προπαγάνδας. 

»Προτείνει, ώς γνωστόν, ή Δύση τή λύση τή μηδενική. 

Τήν άποκρούει δμως ή 'Ανατολή, έφόσον οί δυνάμεις αι5-

τές τελοDν ύπό lλεγχο έθνικό καί συνεπώς δέν καλύπτουν 

τήν άσφάλεια δλόκληρης τής Συμμαχίας. 

»Γίνονται τέλος, καί άπό τίς δύο πλευρές, διάφορες φι

λειρηνικές προτάσεις· άποβαίνουν δμως άκαρπες, γιατί δέν 

προσφέρουν άποτελεσματικές έγγυήσεις γιά τήν πρακτική 

έφαρμογή τους. 

» 'Όλα αι5τά άποδεικνύουν δ τι κινούμεθα μέσα σ' ένα 

φαDλο κύκλο· καί έπιβεβαιώνουν τό γεγονός δτι στό βάθος 

του προβλήματος βρίσκεται ή άμοιβαία δυσπιστία. Γιατί 

θά ήταν τερατώδες νά δεχθούμε δτι ύπάρχει άπό δποιαδή

ποτε πλευρά δόλος, δταν, δπως εlπα καί προηγουμένως, 
κανένας λαός δέν θέλει τόν πόλεμο. 'Επιβεβαιώνουν δμως 

καί τό γεγονός δτι γιά τήν εΙρήνη δέν μπορεί νά ύπάρξει 
άλλη έγγύηση έξω άπό τήν έλεγχόμενη Ισορροπία δυνά

μεων μεταξύ τών δύο συνασπισμών. 

))Πρός τήν κατεύθυνση δέ άκριβώς αι5τή θά πρέπει νά 

στραφεί ή προσπάθεια δλων τών λαών: 'Ανατολής καί Δύ

σεως· καθώς καί ή προσπάθεια τών δύο χωρών μας τόσο 

στό έθνικό δσο καί τό συμμαχικό έπίπεδο. 

))Κύριε πρόεδρε, 

))Στή σειρά τών έπαφών πού είχαμε κατά καιρούς, ή 

σημερινή μας συνάντηση [χει Ιδιαίτερη σημασία, όχι μό

νο γιατί θά δώσει νέα r15θηση στή συνεργασία τών λαών 

μας, άλλά καί γιατί πραγματοποιείται σέ μιά στιγμή πού ή 

διεθνής κατάσταση εlναι άβέβαιη καί έπικίνδυνη. Πιστεύω 

δτι οί συνομιλίες πού θά έχουμε θά μiiς έπιτρέψουν νά 

έκτιμήσουμε τούς τρόπους μέ τούς δποίους οί δύο χώρες 
μας θά μπορέσουν νά συμβάλουν, άπό κοινοD fί καί χωρι

στά, στήν άντιμετώπιση τών μεγάλων προβλημάτων τής 

έποχής μας καί προπαντός στήν κατοχύρωση τής διεθνούς 

εΙρήνης. 
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»Καί μέ τή βεβαιότητα αvτή, προπίνω ύπέρ τής εvημε

ρίας τοίί φίλου βουλγαρικού λαοίί, (ι.πέρ τής προσωπικής 

σας ύγείας καί εvτυχίας, κύριε πρόεδρε, καί ύπέρ τής ύγεί

ας όλων των παρισταμένων». 

Τήν έπομένη, ot δύο πρόεδροι συναντήθηκαν εκ 
νέου, γιά νά εξετάσουν μείζονα διεθνfj προβλήματα, 

τήν aνάγκη διασφαλίσεως τfjς ίσορροπίας δυνάμεων 

μ.ι>ταξύ τών δύο συνασπισμών, τίς έλληνοτουρκικές 

σχέσεις καί τό Κυπριακό. 

Τό aπογευμα, ό Κ. Καραμανλfjς επισκέφθηκε τό 

'Αρχαιολογικό Μουσειο τfjς Βάρνας καί παρακολού

θησε καλλιτεχνική εκδήλωση στό Μέγαρο Πολιτι

σμοu καί 'Αθλητισμοu . Τό βράδυ, ό Τ. Ζίφκωφ παρέ

θεσε ανεπίσημο δε!πνο πρός τιμή τοu 'Έλληνα προέ

δρου. 

'Ο Κ. Καραμανλfjς αναχώρησε aπό τή Βουλ γα

ρία στίς 27 του μηνός μετά τήν aπογείωση του αε
ροσκάφους του, aπέστειλε στόν Τ. Ζίφκωφ τό aκό

λουθο μήνυμα: 

«'Αναχωρώντας άπό τή χώρα σας, έπιθυμώ νά 

σfiς έκφράσω τίς εlλικρινείς μου εύχαριστίες γιά τή 

θερμή φιλοξενία τήν όποία μοv προσφέρατε καί τήν 
όποία θεωρώ ώς άπόδειξη τών φιλικών σας αlσθημά
των Ξναντι τής χώρας μου καί έμοv προσωπικώς. Εί

μαι πεπεισμένος δτι ή συνάντησή μας θά συμβάλει 

στήν περαιτέρω σύσφιγξη τών φιλικών σχέσεων με
ταξύ τής Βουλγαρίας καί τής 'Ελλάδος, πρός όφελος 

τών δύο χωρών καί τijς εlρήνης στήν περιοχή μαψ 

'Η νέα έπίσκεψη του Κ. Καραμανλfj στή Βουλγα

ρία aποτέλεσε aντικείμενο εόρύτατου σχολιασμοί) 

aπό τόν έλληνικό τύπο· ενδεικτικά: 

Κορυφαία φυσιογνωμία :ωυ δημόσιου βίου τής χώρας, 

ό προέδρος τής Δημοκρατίας επιδιώκει καί τά καταφέρνει 

σημαντικά νά προωθεί δσο μπορεί καλύτερα τά εθνικά ζη

τήματα. 'Οραματιστής πού συνδυάζει καί τό προνόμιο του 

ρεαλιστή διαβλέπει εγκαίρως τήν πορεία τ&ν εξελίξεων, 
εξετάζει ψύχραιμα τίς δυνατότητες πού ύπάρχουν, γιά νά 

προγραμματίσει σωστά καί γιά νά προχωρήσει κατόπιν 

στούς απαραίτητους χειρισμούς μέ θάρρος, ύπομονή καί 

επιμονή, πού σ, ενα καί μόνον αποσκοπουν : πως νά κατο

χυρωθουν τά συμφέροντά μας . 

Οί ίκανότητες καί ή πολιτική γιά δλους μας πείρα του 

τόν όδήγησαν νά ακολουθήσει πολιτική αναπτύξεως τ&ν 
σχέσεών μας καί μέ τίς χώρες τής Βαλκανικής τόσο στό 

διμερές, δσο καί στό πολυμερές επίπεδο ... 'Αλλά θά πρέπει 
νά επισημανθεί κι ενα σλλο αξιόλογο στοιχείο: 'Ο Καρα
μανλής καλλιέργησε φιλικές σχέσεις μέ τούς ήγέτες άλ

λων χωρών τόσο γιά νά κατανοήσει τή νοοτροπία, τίς θέ

σεις καί τά προβλήματά τους δσο καί νά κάνουν καίαύτοί 

τό ίδιο γιά τό σημερινό πρόεδρο τής Δημοκραταίας. Καί 

κατόρθωσε νά επιτύχει καί αύτό πού θά χαρακτηριζόταν ώς 

συνεννόηση σέ προσωπικό επίπεδο, πού επιτρέπει νά είναι 

ανοικτή ή πόρτα τής επικοινωνίας χωρίς προδιαδικαστικές 

χρονοτριβές. Αύτό τό παράδειγμα τ&ν πολύμορφων καί 

πολύπλευρων επαφών χωρίς κομματικές ακαμψίες καί ιδε

ολογικές ασυναρτησίες πρέπει καί άλλοι φορείς του δημο

σίου βίου νά ακολουθήσουν(«' Ακρόπολις», 29.4). 

Σέ μιά εποχή δπως αύτή πού διανύουμε, δπου ή απειλή 

ένός πυρηνικου πολέμου διαγράφεται σαφώς στόν όρίζον

τα καί ή αγωνία γιά τό μέλλον τής ανθρωπότητος εντείνε

ται, μόνον ή πίστη σέ όρισμένες αρχές πού πρέπει νά διέ

πουν τήν διεθνή ζωή θά απομακρύνει τόν κίνδυνο. 'Ακρι

βώς σ' αύτές τίς αρχές - τίς όποίες τόνισε ό Κ. Καραμαν

λής, καί είναι ή αρχή τής ανεξαρτησίας δλων των άλλων, 

τής εi.ρηνικής επιλύσεως των διεθνών διαφορών καί του 

δικαιώματος κάθε λαου νά διαλέγει ελεύθερα τόν τρόπο 

τής ζωής του - βασίζονται ή φιλία καί ή συνεργασία τής 

'Ελλάδος καί τής Βουλγαρίας, πού επηρεάζουν εύεργετικά 

καί τό γενικώτερο κλίμα τής περιοχής, ενθαρρύνοντας τήν 

πολυμερή συνεργασία τ&ν βαλκανικών χωρών ... Είναι δέ 
απαραίτητο νά επισημανθεί δτι ή διαβαλκανική συνεργα

σία εντάσσεται στήν πράγματι πολυδιάστατη εξωτερική 
πολιτική, πού εφήρμοσε ό Κ. Καραμανλής ώς πρωθυπουρ

γός, μετά τήν επιστροφή του τό 1974, μέ αποτέλεσμα νά 
δημιουργηθεί μιά νέα κατάσταση στό χώρο τής Βαλκανι

κής. 

... Πέραν, ώστόσο, αύτ&ν, αποτελουν σημαντικές πολι
τικές ύποθήκες τά δσα ανέφερε ό 'Έλληνας πρόεδρος γιά 

τά αίτια τής κρίσεως πού μαστίζει τόν κόσμο καί οφείλεται 

- δπως ύπογράμμισε - στήν αμοιβαία δυσπιστία, αλλά 

καί στήν ύποκρισία πού επικρατουν στή διεθνή ζωή καί 

εi.δικώτερα στίς σχέσεις 'Ανατολής- Δύσεως. 'Η προστα

σία τής εi.ρήνης προϋποθέτει εξάλειψη των αi.τίων πού τήν 

προκαλουν. Καί αύτό δέν θά επιτευχθεί, παρά μόνον μέ τήν 

οi.κοδόμηση τής αμοιβαίας εμπιστοσύνης («Ή Καθημερι

νή», 28.4). 

'Η εγκάρδια ύποδοχή πού επιφυλάχθηκε από τήν ήγε

σία καί τόν λαό τής Βουλγαρίας στόν πρόεδρο τής Δημο

κρατίας κ. Κ. Καραμανλή , αποτελεί αναμφισβήτητα επι

βεβαίωση τ&ν καλών σχέσεων φιλίας καί συνεργασίας πού 

ύπάρχουν ανάμεσα τίς δύο χώρες ... 'Όπως τόνισε πολύ χα
ρακτηριστικά ό κ. Καραμανλής, ή συνεργασία τ&ν δύο 

χωρών μας σημείωσε μεγάλη πρόοδο σ' δλους τούς τομείς 

καί αποτελεί Ί'jδη παράδειγμα πρός μίμηση ... Πρόκειται 
γιά μιά ακόμη εuγλωττη απόδειξη πώς οί χώρες τής σοσια

λιστικής κοινότητας, δχι μόνον δέν επιβουλεύονται τήν 

εθνική aσφάλεια καί κυριαρχία τής 'Ελλάδος, αλλά αντί

θετα είναι οί πιό ενθερμοι καί εi.λικρινείς φίλοι καί συμπα

ραστάστες της. Καί αύτό σέ μιά στιγμή πού ή μεγάλη μας 

«σύμμαχος»- οί ΗΠΑ - συμπεριφέρονται στήν 'Ελλάδα 

σάν νά είναι αποικία τους, aπαιτώντας ώμά καί ξεδιάντρο
πα, παρά τήν όμόφωνη θέληση tου έλληνικου λαου, τήν 

διατήρηση των βάσεων θανάτου καί των πυρηνικών 

δπλων ... («Ριζοσπάστης», 27.4). 

28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1983 

'Ο Κ. Καραμανλfjς συναντάται καί εχει συνομι

λία μέ τόν πρωθυπουργό. Σχετικά, ό κυβερνητικός 

εκπρόσωπος σημείωσε δτι συζητήθηκαν οί έξελίξεις 
πού είχαν σημειωθει τίς τελευτα!ες ήμέρες. 
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ΕΙ χε προηγηθεί δήλωση, στήν "Αγκυρα, του 
'Αμερικανοί\ ύφυπουργου 'Εξωτερικών, Ρ. Μπέρτ, 

δτι οί ΗΠΑ aντιτίθενται στή διατήρηση τής άναλο

γίας 7:10 ώς πρός τή βοήθεια πρός τήν 'Ελλάδα καί 
τήν Τουρκία, δτι ή αύξηση τής βοήθειας πρός τήν 
'Ελλάδα έξαρτ<iται άπό τήν εκβαση των διαπραγμα
τεύσεων γιά τίς βάσεις, δτι σύνδεση του Κυπριακοί\ 

μέ τή βοήθεια πρός τήν Τουρκία ε{ναι «aπαράδεκτη» 

καί δτι ή άμερικανική Κυβέρνηση δέν συμφωνεί μέ 

τήν άπόφαση τής Λευκωσίας νά φέρει έκ νέου πρός 

συζήτηση τό Κυπριακό στά 'Ηνωμένα 'Έθνη. Ευθύς 

άμέσως, δ κυβερνητικός έκπρόσωπος στήν 'Αθήνα 

τόνισε δτι, ένόψει των δηλώσεων αuτ&ν, δέν ε{χε 

νόημα ή έπίσκεψη του Ρ. Μπέρτ στήν 'Αθήνα, ή 

όποία πράγματι ματαιώθηκε. 

τίς ίδιες ήμέρες, πραγματοποιήθηκε στό Στρα

σβοuργο συνάντηση του 'Έλληνα καί του Τούρκου 

ύπουργοu 'Εξωτερικών, Ι. Χαραλαμπόπουλου καί Ι. 
Τουρκμέν, στήν όποία ή Τουρκία δεσμεύτηκε, γιά 

μιά άκόμη φορά, νά συμβάλει στή διατήρηση τής 

ύφέσεως στίς διμερείς σχέσεις. Τήν ίδια, τέλος, ήμέ

ρα τής συναντήσεως Καραμανλή - Παπανδρέου, ή 

'Επιτροπή 'Εξωτερικών Σχέσεων τής άμερικανικής 
Γερουσίας ένέκρινε δμόφωνα τή διατήρηση τής 

άναλογίας 7:10 στή βοήθεια πρός τήν 'Ελλάδα καί 
τήν Τουρκία, χωρίς τόν δρο τής πρότερης συνάψεως 

τής ελληνοαμερικανικής άμυντικής συμφωνίας. 

I ΜΑΙΟΥ 1983 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας μεταβαίνει στό 

Μεσολόγγι, προκειμένου νά παραστεί στίς έορτα

στικές έκδηλώσεις γιά τήν έπέτειο τής 'Εξόδου τής 
Φρουρaς τής πόλεως. 

Μετά τήν έπίσημη δοξολογία πού τελέστηκε τό 

πρωί στό Μητροπολιτικό Ναό δ πρόεδρος τής Δη

μοκρατίας παρακολούθησε παρέλαση μαθητών καί 

σπουδαστών καί κατέθεσε στέφανο στόν Τύμβο των 

'Ηρώων. Προηγουμένως, τόν πανηγυρικό τής ή μέ

ρας ε{χε έκφωνήσει δ ύπουργός Προεδρίας Κυβερ

νήσεως, Α. Κουτσόγιωργας. 

Τό μεσημέρι, δ Κ. Καραμανλής παρακάθησε σέ 

έπίσημο γεuμα πού παρέθεσε πρός τιμή του δ δήμαρ

χος Μεσολογγίου, Κ. 'Αντωνίου, δ δποίος, ϋστερα 

άπό σύντομη προσφώνηση, του προσέφερε άναμνη

στικό δώρο, ώς ενδειξη -δπως ε{πε- «τής προσφο

ρaς του στήν έδραίωση τής δημοκρατίας, τήν παγκό

σμια ϋφεση καί τόν άφοπλισμό». 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας άπάντησε: 

Κύριε δήμαρχε, 

»Κύριοι εκπρόσωποι τών φίλων καί συμμάχων χωρών, 

»Πρώτα άπ' όλα θέλω νά εκφράσω τή χαρά μου, γιατί 

εύρίσκομαι καί πάλι στό Μεσολόγγι. Στή θρυλική καί lερή 

αvτή πόλη, πού τό όνομά της ταυτίζεται μέ τή δόξα καί 

φέρνει στή μνήμη μας ήμέρες εθνικfjς δοκιμασίας άλλά καί 

εθνικfjς ύπερηφάνειας. Στήν πόλη αvτή, πού μέ τήν αvτο
θυσία της έδωσε στόν ήρωισμό τήν ύψηλότερη μορφή του. 

Γιατί ήρωισμός δέν σημαίνει τό νά έκτίθεσαι σέ άγνω

στους ή καί σέ ενδεχόμενους κινδύνους. 'Ηρωισμός ση

μαίνει νά εκτίθεσαι σέ βέβαιους κινδύνους. Καί πέραν αv

τοίί, νά έπιλέγεις συνειδητά τό θάνατο άπό τή συνθηκολό
γηση καί τή δουλεία. Αvτό δέ εlναι άκριβώς εκείνο πού 

έκαναν οί 'Ελεύθεροι Πολιορκημένοι στό Μεσολόγγι. 

» Υίς συνθfίκες, κάτω άπό τίς δποίες επραγματοποιήθη
καν τά καiορθώματα τfjς εποχfίς εκείνης, όφείλουμε νά τίς 

διατηροίίμε ζωντανές στή μνήμη μας. Καί όφείλουμε επί
σης νά χρησιμοποιοίίμε τήν πείρα - καλή καί κακή - μέ 

τήν δποία μiiς επλούτισαν, ώς μόνιμο, σταθερό δδηγό σέ 

όλες μας τίς πράξεις. 
»Υίς άλήθειες όμως αvτές φοβοίίμαι ότι δέν τίς εκτιμοίί

με όσο χρειάζεται στήν εποχή μας. Λησμονοίίμε, όταν δέν 

παραποιοίίμε, τίς λαμπρές εκείνες σελίδες τfίς ίστορίας 

μας, ενώ προβάλλουμε μέ όλα τά μέσα έντονα - καί θά 

Ί]μποροίίσα νά πιiί προκλητικά -μεταγενέστερα ίστορικά 

γεγονότα. Γεγονότα, τά δποία, καλώς ή κακώς, εξακολου
θοίίν νά εlναι άμφιλεγόμενα. Καί τά δποία διχάζουν άντί νά 

ένώνουν τόν λαό μας. 

»Καί όμως, όλοι δμιλοίίμε περί εθνικfjς ένότητος. Καί 
δμιλοίίμε τόσο πολύ γι, αvτήν, όiστε σάν λέξη νά τήν 

έχουμε κάνει πληθωρική καί νά μή συγκινεί πλέον κανένα. 

Εlναι καιρός όμως νά τερματίσουμε τήν φιλολογία γύρω 

άπό τήν έθνική ένότητα. Εlναι καιρός νά εναρμονίσουμε 

τίς πράξεις μέ τούς λόγους μας. Καί αvτό επιβάλλεται 

περισσότερο σήμερα πού ή χώρα μας άντιμετωπίζει δύσκο

λες περιστάσεις. Καί μπορεί, aν δέν τίς άντιμετωπίσουμε 

συνετά καί ύπεύθυνα, νά γίνουν επικίνδυνες. 

»Κύριε δήμαρχε, 

»Σiiς εvχαριστώ γιά τή φιλοξενία σας. 'Αλλά σiiς ευ
χαριστώ προπαντός γιά τήν τιμή πού μοίί εκάματε νά μοίί 

προσφέρετε τό άναμνηστικό αvτό δώρο. 'Ένα δώρο, πού θά 

τό φυλάξω μέ εvλάβεια, γιατί προέρχεται άπό τό Μεσο
λόγγι, τήν πατρίδα τοίί Παλαμii καί τοίί Τρικούπi,. 

;;Θά σiiς παρακαλέσω, κύριε δήμαρχε, νά μεταφέρετε 

στό λαό τοίί Μεσολογγίου τήν άγάπη μου καί τίς ευχαρι

στίες μου γιά τήν πράγματι ένθουσιώδη ύποδοχή πού μοίί 

επεφύλαξε;;, 

'Η προεδρική δμιλία, καί είδικότερα ή άναφορά 

σέ παραποίηση ίστορικ&ν γεγονότων καί σέ διχα

στικό κλίμα, σχολιάστηκαν εντονα άπό τόν τύπο. 'Ο 

Κ. Καραμανλής δέν έπικαλέστηκε συγκεκριμένα πα

ραδείγματα· ώστόσο, οί συμπολιτευόμενες έφημερί
δες, καθώς καί δ τύπος τ&ν δύο κομμουνιστικών 

κομμάτων, θεώρησαν τίς περικοπές αuτές ώς άποδο

κιμασία τής άναγνωρίσεως τής 'Εθνικής 'Αντιστά

σεως. 'Αντίθετα, δ άντιπολιτευόμενος τύπος &να

φέρθηκε σέ διχαστικό κλίμα πού ε{χε καλλιεργηθεί 

άπό τήν πλειοψηφία καί σέ άποδοκιμασία άπό τόν 

άρχηγό του Κράτους τής κυβερνητικής προπαγάν

δας. 
Στίς 4 ΜαίΌυ, ή «Καθημερινή» θά δημοσιεύσει τό 

άκόλουθο σχόλιο: 
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Στά χρόνια πού ακολούθησαν τήν κατάλυση τής τυ

ραννίδας καί τήν αποκατάσταση τής - κατά γενική όμο

λογία- ιiρτιώτερης δημοκρατίας ιiπ' δσες γνώρισε ό τό

πος μετά τήν ϊδρυση του νεώτερου έλληνικου Κράτους, δέν 

είχαν σημειωθεί φαινόμενα διχασμου, εχθροπάθειας καί 

σφοδρότητας παθων σάν εκείνα πού χαρακτήρισαν τίς 
«προθανάτιες» τής δημοκρα-rίας περιόδους, στό παρελθόν. 

'Ιδού δμως δτι aρχίζουν νά επαναλαμβάνονται μέ όλοένα 

μεγαλύτερη εκταση καί ενταση, φοβούμεθα, Καί θ.ά πουμε 

μέ κάθε aντικειμενικότητα καί χωρίς προκατάληψη δτι ή 

τεχνική όξυνση προέρχεται κυρίως aπό τήν πλευρά του 

κυβερνωντος κόμματος καί δευτερευόντως aπό όρισμένους 

εκείθεν αuτου σχηματισμούς... 'Οξύτητες, ιiμετροέπειες, 
φρασεολογίες καί τρόποι εκφράσεως, πού λόγω τής ακο

σμίας τους εθεωρουντο εως τώρα ώς ξένα πρός τόν χωρο 

τής δημόσιας ζωής, βρίσκονται στήν ήμερήσια διάταξη ... 
'Ερχόμαστε τώρα στόν τρόπο εμφανίσεως ιiλλά καί μετα

χειρίσεως τής σχετικά πρόσφατης ίστορίας του τόπου ... 
Χαιρετίσαμε ανεπιφύλακτα τήν αναγνώριση τής 'Εθνικής 

'Αντιστάσεως σέ δλους τούς φορείς καί τίς εκφάνσεις της 

καί τήν αποκατάσταση δλων δσοι αγωνίσθηκαν, πέρα καί 

ανεξάρτητα aπό «χρωμα» καί «ιδεολογία» ... Ναί, ιiλλά μι
λήσαμε γιά άρση των διακρίσεων, εντάσεων καί μονομε

ρειων του παρελθόντος καί όχι γιά aντιστροφή τους ... Εί
παμε νά εξαλείψουμε δ, τι είχε aπομείνει aπό τό κλίμα καί 

τίς συνέπειες των εμφύλιων αναμετρήσεων καί όχι νά τό 

επαναφέρουμε aπό τήν άλλη πλευρά καί μάλιστα μέ και

νούργια ενταση ... VΕχουμε ήδη επισημάνει τίς επικίνδυνες 
διεργασίες πού τά φαινόμενα αuτά προξενουν. Οί φορείς 

των φαινομένων αυτων ... άς θυμηθουν τό κλίμα των πρώ
των μεταδικτατορικων ετων κι άς τό συγκρίνουν μέ τό ση

μερινό. Καί άς μή λη~μονήσουν δτι, δταν οί κανόνες του 

παιχνιδιου τής δημοκρατίας καταστρατηγουνται aπό τούς 

μέν εις βάρος των δέ, καταλύονται τελικά aπό τρίτους εις 

βάρος δλων. 

Στίς 3 Μαίου, ό πρωθυπουργός θά δηλώσει: 

«Θά μου επιτρέψετε νά πω δύο πράγματα. Τό πρωτο 

είναι δτι, καθόσον ενθυμουμαι, ή φρασεολογία πού χρησι

μοποίησε ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας δέν περιλαμβάνει 

ρητή ιiναφορά στόν εμφύλιο ή κάτι τέτοιο. Καμμιά aπολύ

τως. Δεύτερο, δέν θεωρω δτι είναι συνταγματικά όρθό νά 

σχολιάζω λόγους του προέδρου τής Δημοκρατίας. 'Επί

σης, νομίζω δτι τό νά σχολιάζω τίς σχέσεις είτε τίς δικές 

μου είτε τής Κυβέρνησης, είναι κάτι aρνητικό, γιατί, ή θά 

πω δτι είναι πολύ καλές, καί ιiμέσως ή aντιπολίτευση θά 

θεωρήσει δτι ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας εuνοεί τό 

ΠΑΣΟΚ ή θά πω δτι δέν είναι καλές καί θά δημιουργήσω 

ετσι προβλήματα πολιτειακής μορφής. Είναι φυσικό, λοι

πόν, νά μή σχολιάζω- καί νομίζω αuτό είναι σωστό γιά 

κάθε πρωθυπουργό - τά κείμενα του προέδρου τής Δημο

κρατίας. Δέν νομίζω δτι προωθεί κανένα συμφέρον του 

τόπου, του εθνους, του λαου, μιά όποιαδήποτε προσπάθεια 

δημιουργίας κλίματος aντιπαράθεσης, μεταξύ Κυβέρνησης 
καί του προέδρου τής Δημοκρατίας. "Ως έκεί τό σχόλιο». 

3 ΜΑ·Ι ·ΟΥ 1983 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας συναντάται καί 

εχει συνεργασία μέ τόν πρωθυπουργό. 

Σύμφωνα μέ δημοσιογραφικές πληροφορίες, κύ

ριο θέμα τής συναντήσεως τjταν ή πορεία τ&ν έλλη

νοαμερικανικ&ν διαπραγματεύσεων γιά τίς βάσεις, ή 

κατάληξη τ&ν όποίων τοποθετείται εντός του Μαίου, 
μετά τήν επιστροφή του Ρ. Μπαρτόλομιου άπό τήν 

Ούάσιγκτων. 

Τήν ίδια ήμέρα, ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας 

άναχώρησε γιά τήν Κέρκυρα, άπ' δπου θά επιστρέ

ψει στίς 10 Μαίου. 

15 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1983 

Μέ τήν εύκαιρία συμπληρώσεως τριών χρόνων 

άπό τήν άνάδειξη του Κ. Καραμανλή στό ϋπατο άξί
ωμα, ό τύπος δημοσιεύει εκτενείς άναλύσεις τής ως 

τώρα προεδρικής θητείας τs:>u Μακεδόνα πολιτικου. 

Εlδικότερα, τό «Βήμα» (15.5.83), σέ άρθρο του μέ 
τίτλο <Πά τρία χρόνια τής προεδρίας του Κ. Καρα

μανλή», άναφέρει: 

«Τό Σύνταγμα μοu άναθέτει πολλές άρμοδιότητες καί 

γνωρίζω νά τίς άσκώ κατά τρόπο σώφρονα», ύπογραμμίζει 
συχνά σέ συνομιλίες του μέ τούς πολιτικούς συντάκτες ό 

πρόεδρος τής Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Καραμαν

λής. 

«'Ο πρόεδρος aσκεί τά καθήκοντά του άψογα καί μέ 

ύπεριωμματικά κριτήρια, συμβάλλοντας αποφασιστικά 

στήν ενίσχυση καί έδραίωση του δημοκρατικου μας πολι
τεύματος», τόνιζε ό πρωθυπουργός κ. 'Ανδρέας Παπανδρέ

ου πρίν aπό λίγους μήνες. 

'Όλα αuτά ιiποκτουν μιά ειδική επικαιρότητα τίς μέρες 
αuτές, καθώς συμπληρώθηκαν τρία χρόνια aπό τότε πού ό 

κ. Κ. Καραμανλής εξελέγη πρόεδρος τής Δημοκρατίας. 

Στά τρία αuτά χρόνια άσκησε τά καθήκοντά του aρχικά μέ 

πρωθυπουργό τόν κ. Γεώργιο Ράλλη καί μετά τίς εκλογές 

τής 18ης 'Οκτωβρίου 1981 μέ πρωθυπουργό τόν κ. 'Αν
δρέα Παπανδρέου. Σέ δ, τι ιiφορii τήν περίοδο, πού ιiσκουσε 
τήν εξουσία ή Νέα Δημοκρατία, ήταν φυσικό νά μήν ύπάρ

ξουν προβλήματα στίς σχέσεις προέδρου-πρωθυπουργου. 
Αuτό πού δέν ήταν εκ προοιμίου βέβαιο, ήταν δτι τό ίδιο 

όμαλά θά εξελισσόταν ή κατάσταση καί μετά τήν κυβερ
νητική ιiλλαγή του 'Οκτωβρίου 1981. 

Σήμερα, 19 μήνες, ιiφ' δτου ιiνέλαβε τό ΠΑΣΟΚ τήν 
εξουσία, είναι πιά σαφές δτι εχουν όριστικοποιηθεί όρισμέ

νες πολιτειακές ισορροπίες, πού καθιστουν aπόλυτα εφι

κτή όχι άπλως τήν συνύπαρξη ιiλλά καί τήν στενή συνερ
γασία ένός προέδρου τής Δημοκρατίας καί ένός πρωθυ

πουργου, πού προέρχονται aπό διαφορετικούς πολιτικούς 

χώρους. 

'Εγγράφεται αναμφίβολα στό ενεργητικό τόσο του κ. 

Κωνσταντίνου Καραμανλή δσο καί του κ. 'Ανδρέα Πα

πανδρέου αuτή ή ισορροπία, πού αποκαταστάθηκε στήν 
κορυφή τής πολιτείας. Μία ισορροπία ή όποία εως τή στι

γμή αuτή, εχει διαψεύσει δσους aπό τό 1975 προφήτευσαν 
συνταγματικά ιiδιέξοδα, δταν ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας 

δέν θά ήταν έξ αϊματος συγγενής τής έκάστοτε κοινοβου
λευτικής πλειοψηφίας. 
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'Έτσι, ή τρίτη επέτειος τοu κ. Καραμανλή στήν Προε

δρία συμπίπτει καί μέ ενα άλλο βαρυσήμαντο γεγονός: 

Τήν πολιτική νομιμοποίηση τοu Συντάγματος του 1975 
καί κυρίως των διατάξj:ών του, πού άφοροuν τίς εξουσίες 

του προέδρου τής Δημοκρατίας, όκτώ δλόκληρα χρόνια 

μετά τή διαμάχη, πού είχαν αυτές προκαλέσει στήν Ε' 

'Αναθεωρητική Βουλή. 

Σήμερα, πράγματι τό πολιτικό φάσμα πού άποδέχεται 

πλήρως τό συνταγματικό πλαίσιο, τό όποίο δημιουργήθη

κε τό 1975, είναι πολύ ευρύτερο, άπ' δ, τι l)ταν τήν κρίσιμη 
εκείνη μεταδικτατορική έποχή. Καί κανένα κόμμα δέν θέ

τει πιά ζήτημα άναθεωρήσεως τοu Συντάγματος, άπό τή 

στιγμή πού άποδείχθηκε στήν πράξη δτι Συνέχεια καί 

'Αλλαγές μποροuν νά συνυπάρξουν, διατηρώντας μάλιστα 

τίς άπόψεις τους. 

«'Η Κυβέρνηση θά ύποστήριζε τήν επανεκλογή του κ. 

Καραμανλή στό άξίωμα τοu d.ρχηγοu τοu Κράτους, δταν 

λήξει ή θητεί.α του, άφοu θά l)ταν δύσκολο νά βρεθεί αντι
καταστάτης του μέ άνάλογο κuρος καί πολιτική σοφία», 

είχε δηλώσει τόν περασμένο 'Οκτώβριο δ πρωθυπουργός 
κ. 'Ανδρέας Παπανδρέου, επαινώντας άμεσα τόν τρόπο μέ 

τόν όποίο δ πρόεδρος τής Δημοκρατίας άσκεί τά καθήκον

τά του άλλά καί άποδεχόμενος εμμεσα τίς εξουσίες, πού 
τοu άναθέτει τό ισχύον Σύνταγμα. 

Ή άποδοχή αυτή εχει μία ιδιαίτερη σημασία, γιατί δ 

Κ. Καραμανλής εχει άσκήσει τά καθήκοντά του στά τρία 

αυτά χρόνια κατά τρόπο αισθητά διάφορο άπό εκείνο του 

προκατόχου του κ. Κ. Τσάτσου. Γιατί είναι σαφές δτι στήν 

τριετία αυτή ή ισορροπία άνάμεσα στούς δύο κύριους φο

ρείς τής εκτελεστικής εξουσίας - τόν πρόεδρο καί τόν 
πρωθυπουργό- εχει γίνει «προεδρικότερη>> άπό δ, τι ήταν 

επί Κ. Τσάτσου . Δέν εχει άσκήσει εως τώρα δ προέδρος 

τής Δημοκρατίας τίς άποφασιστικές άρμοδιότητες, πού 

του άναθέτει τό Σύνταγμα. 'Αλλά ή παρουσία του στήν 

πολιτική ζωή είναι πολύ πιό εμφανής καί πολύ πιό ουσια

στική άπό εκείνη του προκατόχου του. 

Στίς συχνές συνεργασίες του μέ τόν πρωθυπουργό, δ κ. 

Καραμανλής εκφράζει τήν γνώμη του γιά δλα τά εσωτερι

κά καί εξωτερικά ζητήματα, άποφεύγοντας νά παρεμβαίνει 
αμεσα στό κυβερνητικό εργο. Ταυτόχρονα, στίς δημόσιες 

όμιλίες του καί στά μηνύματά του πρός τόν έλληνικό λαό, 

μέ εναν λόγο ύπαινικτικό (άλλά σαφή γιά τούς γνωρίζον

τες), διατυπώνει άπόψεις συχνά άντίθετες μέ δρισμένες τρέ

χουσες κυβερνητικές επιλογές, δπως εγινε πρόσφατα στό 

Μεσολόγγι καί λίγους ι.ίήνες πρίν, στό πρωτοχρονιάτικο 
μήνυμα. "Αλλες φορές, καί κυρίως σέ περιόδους πολιτικής 

οξύτητας, δ προέδρος τής Δημοκρατίας παρεμβαίνει καί 

δημόσια, μέ τήν ευκαιρία κάποιας δμιλίας του, ζητώντας 

d.πό δ λες τί(; πλευρές νά άποφεύγουν τήν μισαλλοδοξία, τίς 
άκρότητες καί τίς ύπερβολές άλλά καί «κατ' ιδίαν», συνι

στώντας νά γίνεται ή άντιπαράθεση σέ αισθητά χαμηλότε

ρους τόνους. Τόσο δ κ . Α. Παπανδρέου δσο καί ό κ. Ε. 

' Αβέρωφ ύπήρξαν συχνά άποδέκτες τ&v προεδρικών αυ

τ&ν συστάσεων. 

Χωρίς νά χρησιμοποιήσει τίς εξουσίες πού του παρέχει 

τό Σύνταγμα, ό Κ. Καραμανλής καθιέρωσε μέσα στά τρία 

αυτά χρόνια ενα νέο ϋφος στήν ασκηση τ&ν προεδρικών 

καθηκόντων, πού είναι πολιτικά άποδεκτό άπό δλες τίς 
πλευρές. "Ετσι, καθώς δέν φαίνεται νά ύπάρχει άμφισβή-

τηση γιά τή λειτουργία του πολιτεύματος κάτω άπό τίς 

σημερινές δμαλές συνθήκες, μοναδικό ερώτημα άπομένει 

τί θά γινόταν αν κάποτε ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας 

άποφάσιζε νά χρησιμοποιήσει τίς εξουσίες του, παρεμβαί

νοντας αποφασιστικά στίς πολιτικές εξελίξεις. 
Μέ βάση τίς εξουσίες αυτές, δ πρόεδρος τής Δημοκρα

τίας θά μποροuσε, μεταξύ αλλων, νά παύσει τήν Κυβέρνη

ση, νά διαλύσει τήν Βουλή ή νά προκηρύξει δημοψήφισμα 
γιά κρίσιμο εθνικό θέμα. 'Εάν τίς χρησιμοποιήσει, μοι

ραία ή χώρα θά .δδηγηθεί σέ μιά εκλογική άναμέτρηση, 

πού θά εχει εναν νικητή καί εναν ήττημένο. "Αν είναι νι

κητής δ πρόεδρος τής Δημοκρατίας, τότε ή επέμβασή του 

θά εχει επικυρωθεί καί δικαιωθεί άπό τό εκλογικό σ&μα. 

"Αν ήττηθεί, θά είναι άπό τά πράγματα d.δύνατη ή παραμο

νή του στό aξίωμά του. 

«Δέν ε{μαι εγώ εκείνος πού θά προκαλέσει μία εθνική 

κρίση», συνηθίζει νά λέγει δ Κ. Καραμανλής, γνωρίζοντας 

καλά πόσο εκτεταμένες είναι οί προεδρικές εξουσίες άλλά 
καί πόσο επικίνδυνη ή χρησιμοποίησή τους, αν δέν συντρέ

χει πολύ σοβαρός λόγος καί άν δέν είναι βέβαιο δτι είναι 

εναρμονισμένες μέ τό λαϊκό αϊσθημα. 

Περισσότερο d.πό τόν καθένα ϊσως, δ σημερινός πρό

ερδος τής Δημοκρατίας γνωρίζει δτι τά πάντα στήν πολιτι

κή είναι ζήτημα συσχετισμοu δυνάμεων καί ισορροπι&v. 
Γι' αυτό καί aρχίζει τίς μέρες αυτές τόν τέταρτο χρόνο τής 

θητείας του, κάτω άπό συνθήκες πού εξασφαλίζουν γιά τό 

αμεσο τουλάχιστον μέλλον πολιτική καί πολιτειακή στα

θερότητα. 

'Η «Μακεδονία>> (24.5.83), σέ μιά γενική επισκό
πηση τfjς Προεδρίας Καραμανλή, θά επισημάνει: 

Συμπληρώθηκαν τρία χρόνια άπό τήν εκλογή τοu Κ. 

Καραμανλή στήν Προεδρία τής Δημοκρατίας. Καί στά 

τρία αυτά χρόνια τό πολίτευμα λειτούργησε άψογα, άλλά 

καί ουσιατικά. Διεξήχθησαν δύο εκλογές (κοινοβουλευτι

κές καί δημοτικές). 

"Εγινε μιά ύποδειγματική καί άγνωστη στά χρονικά 

μας μεταβίβαση τής εξουσίας d.πό τό ενα κόμμα σέ αλλο. 

'Εθνικά προβλήματα αντιμετωπίστηκαν μέ μιά αψογη 

ενημερωτική συνεργασία του προέδρου μέ τήν Κυβέρνη

ση . Τά κόμματα τής aντιπολιτεύσεως επικοινωνοuν d.κώ

λυτα μέ τόν πρόεδρο τής Δημοκρατίας. 'Ο λαός αισθάνε

ται δτι μέ τήν παρουσία του κ. Καραμανλή στήν Προεδρία 

τής Δημοκρατίας, τό πολίτευμα πού καθιέρωσε μέ τήν ψή

φο του καί επέβαλε μέ τήν κυρίαρχη θέλησή του ισχυρο

ποιείται καί δέν κινδυνεύει. Καί ή εκπροσώπησή του μέ 

φορέα τόν κ. Καραμανλή είναι διεθνώς σεβαστή καί ανα

γνωρισμένη. 

Τό Σύνταγμα τοu 1975 εδωσε στόν πρόεδρο τής Δημο
κρατίας άρμοδιότητες καί δικαιώματα. Δέν τόν εκαμε 

άπλ&ς τυπικό φορέα του πολιτεύματος. Στά τρία χρόνια, 

κατά τά όποία aσκεί τήν Προεδρία τής Δημοκρατίας ό κ. 

Καραμανλής, δέ1ν εκαμε ποτέ χρήση τ&ν διακριτικών άρ
μοδιοτήτων καί τ& ν δικαιωμάτων του. 'Ο σημερινός πρω

θυπουργός βεβαίωσε δημόσια πρίν μερικούς μήνες δτι «ό 
πρόεδρος άσκεί τά καθήκοντά του αψογα καί μέ ύπερκομ

ματικii κριτήρια, συμβάλλοντας άποφασιστικά στήν ενί
σχυση καί έδραίωση του δημοκρατικοί) μας πολιτεύμα

τος». Θά προσθέταμε δτι ή Προεδρία Καραμανλή λειτούρ-
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γη σε aψογα καί μέ σωφροσύνη, μέ τήν όποία τόν εξόπλισε 

ή μακρά επιτυχής καί ύπεύθυνη θητεία του σέ καίριες κυ

βερνητικές θέσεις καί iδιαίτερα του πρωθυπουργου. 
'Ο κ. Καραμανλfjς εξελέγη πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας 

μέ τήν ψfjφο τών βουλευτών του κόμματός του καί μερικών 

άνεξάρτητων βουλευτών. Τό κόμμα τfjς σημερινfjς πλειο

ψηφίας καί τά aλλα τότε κόμματα τfjς άντιπολιτεύσεως τόν 

καταψήφισαν. 'Ορκιζόμενος ενώπιον τfjς Βουλfjς, βεβαί

ωσε δτι θά είναι καί θά μείνει πρόεδρος δλων τών 'Ελλή

νων. Τηρεί μέ θρησκευτική εόλάβεια τήν ύπόσχεσή του. 

Καί θά πρέπει νά είναι εότυχής γιατί όλόκληρο τό φάσμα 

τών πολιτικών δυνάμεων καί κυρίως όλόκληρος ό έλληνι

κός λαός, βεβαιωμένοι σήμερα δτι άσκεί τά προεδρικά του 

καθήκοντα aψογα καί άποτελεί εγγύηση του δημοκρατι

κου πολιτεύματος, του άναγνωρίζουν τώρα δ,τι πρός στι

γμή μέ τήν ψfjφο τους θέλησαν, εστω τυπικά καί δημόσια 

καί γιά λόγους βασικά πολιτικών σκοπιμοτήτων, νά άμφι

σβητήσουν κατά τήν εκλογή του. 

Κατά τά τρία χρόνια πού άσκεί τά καθήκοντά του ό κ. 

Καραμανλfjς δέν άφήνει άπληροφόρητο τόν έλληνικό λαό 

επί τών γενικών άπόψεων γιά τήν πορεία τών μεγάλων 

εθνικών μας θεμάτων καί γιά γενικά θέματα καί προβλήμα

τα πού σχετίζονται μέ τήν ϋπαρξη καί τή λειτουργία του 
δημοκρατικου μας πολιτεύματος. τίς γενικές αότές άπό

ψεις καί θεωρίες του, τίς καθιστa δημόσια γνωστές, εγ

καιρα καί πρός δλους, καί κατά τρόπο ύπεύθυνο καί συγ

κεκριμένο, rοστε νά μή χωρουν παpερμηνείες καί νά μήν 
μπορουν νά διατυπωθουν αμφισβητήσεις. 

Τό σημείο αότό άκριβώς εχει καταστήσει τήν Προε

δρία του αiσθητή καί στόν έλληνικό λαό καί στή διεθνfj 

ζωή, ή όποία τόν περιβάλλει μέ γενική άναγνώριση του 

κύρους καί τών ύπηρεσιών . Συμβαίνει ό κ. Καραμανλfjς νά 

εχει προϋπάρξει πρωθυπουργός τfjς χώρας καί νά εχει 
άσκήσει μιά συγκεκριμένη πολιτική, ή όποία του άναγνω

ρίζεται καί στή χώρα μας καί διεθνώς ώς έπιτυχής. Αότή 

άσφαλώς προσδιορίζει γενικά τό πολιτικό του στίγμα, άλ

λά καί τροφοδοτεί καί σήμερα τό διεθνές του κυρος, δταν 

εχει τή δυνατότητα καί τό δικαίωμα νά τήν προβάλει, δπου 

άπαιτείται, περισσότερο καί γιατί στά κύρια σημεία της ή 

εξωτερική πολιτική καί τfjς σημερινfjς Κυβερνήσεως, 

δπως άποδεικνύεται καθημερινά καί περισσότερο, παραμέ

νει ή ίδια. 

'Υπήρξαν άρκετοί «πού πρόβλεψαν» άπό τήν ψήφιση 

του Συντάγματος του 1975 δτι θά ύπήρχαν στό μέλλον συν
ταγματικά άδιέξοδα με τίς «ύπερεξουσίες» του προέδρου 

τής Δημοκρατίας. Καί επί τών ήμερών τής Προεδρίας του 

δέν ελειψαν δσοι άκτινοσκοπουν τά μηνύματά του γιά νά 

καλύψουν τίς «διαφωνίες του». Είναι άρκετά τά τρία χρό

νια τής Προεδρίας Καραμανλή γιά νά εχουν πεισθεί δτι τό 

Σύνταγμα τηρείται aψογα, οί «ύπερεξουσίες» δέν εχουν 

άσκηθεί, γιατί προηγείται καί προπορεύεται τής άσκήσεώς 

τους ή «σωφροσύνη καί ή πείρα». Καί κυρίως προηγείται ή 

θέληση του προέδρου τfjς Δημοκρατίας νά έδραιωθεί τό 

πολίτευμα πού ό έλληνικός λαός επέλεξε άβίαστα επί τής 
δικής του πρωθυπουργίας. Αότός είναι καί ό βασικός κα

νών πού κατευθύνει τίς προεδρικές δραστηριότητες, άλλά 

καί τήν εκτέλεση τών καθηκόντων του. 

, Τά «Πολιτικά Θέματα» (20.5.83) σημειώνουν: 

'Έκλεισαν τρία χρόνια, άφ ' δτου άνέλαβε ώς πρόεδρος 

Δημοκρατίας ό Κ. Καραμανλής. Τρία χρόνια τώρα δια

μορφώνει καί συγχρονίζει εναν aγνωστο στήν 'Ελλάδα 

θεσμό, άφου ποτέ aλλοτε ή 'Ελλάς δέν άπολάμβανε τόσης 

καί τέτοιας Προεδρικής Δημοκρατίας. Πρέπει νά πουμε, 

δτι καί στό πρώτο διάστημα πού ύπήρχε μιά φιλική Κυ

βέρνηση στήν έξουσία, άλλά καί στό δεύτερο, κυρίως, πού 

ύπάρχει μιά άντίθετη πρός τίς πολιτικές άρχές του Κων

σταντίνου Καραμανλή σοσιαλιστική Κυβέρνηση, ό τρό

πος άσκήσεως τών προεδρικών καθηκόντων είναι πραγμα

τικά aψογος. 'Ο Κων. Καραμανλής δίνει μιά εντελώς νέα 

διάσταση στά προεδρικά καθήκοντα ... 
... 'Έχει aραγε συνειδητοποιήσει ό τόπος τήν οόσία τής 

νέας αότής προσφορiiς του Καραμανλή; 

Είναι άμφίβολο. "Αν οχ ι γιά aλλο λόγο, γιά τόν πολύ 

άπλό, δτι ό Καραμανλής ταυτίστηκε άναπόσπαστα μέ αότή 
τήν ίδια τή Δημοκρατία, ετσι πού νά μήν νοείται ή μία 

χωρίς τόν aλλον. Ό λαός λέει: 'Υπάρχοντος Καραμανλή, 

δέν ύπάρχει φόβος γιά τίποτε. Είναι ή άπλή λαϊκή παραδο
χή, πού άποθέτει στόν ρυθμιστή του πολιτεύματος τήν εόθύ

νη τής τηρήσεώς του κι aς παραβιάζει η τό δυyαμιτίζει 

καθημερινά μιά μερίδα του. 

'Αληθινά, γιά σπάνια φορά στήν 'Ελλάδα, δπου τά 

πρόσωπα ξεθωριάζουν τόσο εuκολα καί χάνουν γρήγορα 
τήν αίγλη τους γιά νά λατρευτουν aλλοι εκλεκτοί, ενας 

aνθρωπος δέν εμεινε τόσο πολύ στό προσκήνιο άναλλοίω

τος, λατρευτός του μεγάλου τμήματος καί άποδεκτός του 

ύπολοίπου. 

'Ο Κ. Καραμανλής, τώρα καί τρία χρόνια, επέτυχε πρά

γματι άπό ήγέτης τής μεγάλης πλειοψηφίας νά γίνει ό πρό

εδρος δλων τών 'Ελλήνων. Πρόκειται γιά μιά σπάνια, aν 

μή μοναδική, περίπτωση στήν έλληνική πολιτική πορεία ... 
.. . Ξαναθυμόμαστε μιά φράση του Τσώρτσιλ: «Σέ και

ρούς κρίσεως είναι θείο δώρο νά έμφανίζεται ενας aνδρας 

πού νά ξέρει νά δίνει τίς σωστές εντολές». 

Αότό τό θείο δώρο τό Εχει τώρα καί όκτώ χρόνια ή 

'Ελλάς . "Ας άναγνωρίσουμε κάποτε έν ζωij, δcrα ή 'Ιστο
ρία θά καταχωρήσει μέ κεφαλαία γράμματα: 'Η έποχή του 

Καραμανλή, ή έποχή μας, t'jταν άληθινά μιά έποχή θριάμ

βου τής δημοκρατίας . 

16 ΜΑ·Ι ·ΟΥ 1983 

'Ο Κ. Καραμανλής συναντήθηκε μέ τόν πρόεδρο 

τής Κυπριακής Δημοκρατίας, Σ. Κυπριανου, μέ τόν 

όποίο καί άντάλλαξε άπόψεις γιά τήν πορεία του 
Κυπριακοί>. 

'Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε λίγες ήμέρες 

μετά τήν εγκριση, άπό τή Γενική Συνέλευση τών 

'Ηνωμένων 'Εθνών, του Σχεδίου τών 'Αδεσμεύτων, 

σύμφωνα μέ τό όποίο ή άποχώρηση άπό τήν Κύπρο 

τών στρατευμάτων κατοχής άποτελοuσε τή βάση γιά 

τή λύση του κυπριακοu προβλήματος. Στό ψήφισμα 

τής Γενικής Συνελεύσεως προβλεπόταν έπίσης ή 

δραστηριοποίηση του Συμβουλίου 'Ασφαλείας γιά 

τήν έφαρμογή τών άποφάσεων τών 'Ηνωμένων 

'Εθνών σχετικά μέ τό Κυπριακό. 'Ο πρωθυπουργός 

καί ό πρόεδρος Κυπριανοu έξέφρασαν βαθειά ίκανο-
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ποίηση γιά τά πολύτιμα στοιχεία του ψηφίσματος. 

Τήν ϊδια ήμέρα, ό Κ. Καραμανλής δέχτηκε τόν 

πρόεδρο τής ΝΔ, Ε. 'Αβέρωφ. 'Η συνάντηση πρα

γματοποιήθηκε μετά τή δημιουργία εντάσεως μεταξύ 

Κυβερνήσεως καί άντιπολιτεύσεως, μέ άφορμή τήν 

άρνηση νά παραχωρηθουν στόν Ε. 'Αβέρωφ 15' 
στήν τηλεόραση γιά νά εκθέσει τίς άπόψεις του. 

24 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1983 

'Ο γενικός γραμματέας τής Προεδρίας τής Δη

μοκρατίας, πρέσβης Π. Μολυβιάτης, συναντάται μέ 

τόν 'Αμερικανό πρέσβη, Μ. Στέρνς. 

Είχαν προηγηθεί παραβιάσεις του FIR 'Αθηνών 
άπό άμερικανικά καί τουρκικά άεροσκάφη κατά τή 
διάρκεια νατοϊκής άσκήσεως, άλλά καί ή επανάλη

ψη των ελληνοαμερικανικών διαπραγματεύσεων γιά 

τίς βάσεις, σέ τεταμένη άτμόσφαιρα, λόγω τ&ν πα

ραβιάσεων. Στό σημείωμα του Π. Μολυβιάτη άναφέ
ρεται: 

«Πρό τfjς συναντήσεως αύτfjς, έρώτησα τόν κύριο 

Καψfj έάν ύπάρχει κάτι τό όποίο θά η θελε νά διερευνήσω η 

νά συζητήσω μέ τόν κύριο Στέρνς. Ό κύριος Καψfjς μέ 

παρεκάλεσε νά μεταφέρω στόν κύριο Στέρνς τό πνευμα τfjς 

άποφασιστικότητος, μέ τό όποίο ή Κυβέρνηση εΙναι άπο

φασισμένη νά άντιμετωπίσει τό θέμα τών βάσεων. 'Επί

σης, μου ζήτησε νά άφήσω τόν κύριο Στέρνς νά έννοήσει 

δτι δ κύριος Καψfjς εχει πάρει άπό τήν Κυβέρνηση δρι

στικές καί άμετάκλητες δδηγίες γιά τό θέμα τfjς άναλογίας 

τfjς βοηθείας καί τfjς διαρκείας τfjς συμφωνίας καί δτι οί 

δδηγίες αύτές δέν του άφήνουν κανένα περιθώριο ύποχωρή

σεως. 

»Πράγματι, μίλησα μέ αύτό τό πνευμα στόν κύριο 

Στέρνς καί του εΙπα δτι, κατά τήν άποψή μου, οί διαπρα

γματεύσεις γιά τίς βάσεις εΙναι θέμα όλίγων άκόμη συνε

δριάσεων καί έάν μέσα στόν λίγο χρόνο πού άπομένει δέν 

βρεθεί λύση, θεωρώ βέβαιη τήν άποτυχία τών διαπραγμα

τεύσεων. Προσωπικά, δέν ηξερα τί θά συμβεί μετά, έάν 

δηλαδή θά άνεστέλλετο ή λειτουργία των βάσεων, η θά 

έδίδετο προθεσμία άπομακρύνσεώς τους, η δτιδήποτε άλ

λο. 'Ο κύριος Στέρνς φάνηκε νά έντυπωσιάζεται άπό αύτά 

πού του εΙπα καί μου παρετήρησε δτι τότε οί πιθανότητες 

άποτυχίας είναι ίσες μέ τίς πιθανότητες έπιτυχίας. Πάντως, 
μου εΙπε, δ κύριος Μπαρτόλομιου εχει φέρει μαζί του μιά 

ποικιλία έναλλακτικών διατυπώσεων γιά τά δύο αύτά θέμα

τα πού του άφήνουν κάποιο περιθώριο εύελιξίας. 

»Γιά τήν συζήτηση αύτή ένημέρωσα τήν επομένη τόν 

κ. Καψfj»88 . 

25 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1983 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας δέχτηκε τό γενικό 

γραμματέα του ΚΚΕ (εσ.) Ι. Μπανιά. 

26 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1983 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας συναντάται μέ τόν 

πρόεδρο του Εύρωπαϊκου Κοινοβουλίου, Πήτερ 

Ντάνκερτ, ό όποίος εφτασε στήν 'Αθήνα γιά διήμε

ρη επίσκεψη, ενόψει τής άναλήψεως άπό τήν 'Ελλά

δα τής Προεδρίας τής Κοινότητας. Τό σχετικό ση

μείωμα άναφέρει: 

«Στήν άρχή, ή συζήτηση περιεστράφη γύρω άπό τά τρέ

χοντα προβλήματα τfjς Κοινότητος καί τό μέλλον της. 'Ο 

κύριος Ντάνκερτ έξέφρασε βαθύτατη άπαισιοδοξία γιά τό 
μέλλον τfjς Κοινότητος πού ύπονομεύεται τόσο άπό τήν 

ελλειψη άποτελεσματικών θεσμών πού θά διευκόλυναν τήν 
δμαλή λειτουργία της, δσο καί άπό τήν τάση τών μελών νά 

προσπαθουν νά λύνουν τά προβλήματά τους, είτε σέ στενά 

έθνικά πλαίσια, είτε έπί διμερους βάσεως, άλλά πάντως 
εξω άπό τά κοινοτικά πλαίσια. 

»Εiδικότερα άναφέρθηκε δ κύριος Ντάνκερτ στήν χθε

σινή δήλωση του κυρίου Κόλ δτι άντιτάσσεται στήν αϋ

ξηση τών "iδίων" πόρων τfjς Κοινότητος. 'Η γερμανική 

αύτή άπόφαση, εΙπε δ κύριος Ντάνκερτ, δημιουργεί σοβα

ρότατα προβλήματα γιά τήν λειτουργία τfjς Κοινότητος, 

γιά τήν άποδοχή τών προτάσεων τfjς Commission έπί του 
έλληνικου μνημονίου καί γιά τήν ενταξη τfjς 'Ισπανίας 

στήν ΕΟΚ. 

»'Ο κύριος πρόεδρος συμμερίσθηκε τήν άπαισιοδοξία 

του κυρίου Ντάνκερτ καί έξέφρασε τήν άπορία του, πώς οί 
Δέκα δέν άντιλαμβάνονται δτι ή μόνη λύση πού μπορεί νά 

σώσει τήν Εύρώπη εΙναι ή ενοποίησή της. Σήμερα, είπε δ 

κύριος πρόεδρος, ή Εύρώπη, πού άλλοτε κυριαρχουσε 

στόν κόσμο, δέν εΙναι κiiν άνεξάρτητη, άφου ή άσφάλειά 

της έξαρτdται άπό τήν 'Αμερική. Ζουμε στήν έποχή τών 

μεγάλων σχηματισμών, δπως είναι ή 'Αμερική, ή Σοβιετι

κή ΥΕνωση καί ή Κίνα. 'Η Εύρώπη, έάν ένωθεί, μπορεί νά 

άντιμετωπίσει iσότιμα αύτές τίς δυνάμεις, νά σώσει τόν 

εαυτό της καί νά άσκήσει εύεργετική έπίδραση στήν πο

ρεία τfjς άνθρωπότητος. Τά σημερινά προβλήματά της, τά 

όποία θεωρουνται ώς έμπόδιο γιά τήν ενωσή της, είναι 

άντιθέτως στήν πραγματικότητα κίνητρα γιά τήν ενωση. 

Γιατί είναι προφανές δτι τά προβλήματα αύτά είναι άδύνα

το νά λυθουν πλέον σέ στενά έθνικά πλαίσια. Οί Εύρωπαί

οι δμως φαίνεται νά φοβουνται αύτό άκριβώς πού θά τούς 

σώσει. 'Εκείνο πού χρειάζεται είναι πολιτικό θάρρος γιά 

νά διακηρυχθουν οί άπλές αύτές άλήθειες. 

»'Ο κύριος Ντάνκερτ ε{πε στόν κύριο πρόεδρο δτι, έάν 

μιλήσει ετσι τό Εύρωκοινοβούλιο, θά εχει έκφωνήσει ενα 

λαμπρό λόγο καί θά εχει προσφέρει μιά μεγάλη ύπηρεσία 

πρός τήν Εύρώπη. 

»'Ο κύριος πρόεδρος έπωφελήθηκε τfjς εύκαιρίας γιά 

νά πεί στόν κύριο Ντάνκερτ δτι, κατά τή γνώμη του, ή 
έπίσκεψή του αύτή θά επρεπε νά άναβληθεί γιά εύθετότερο 

χρόνο. Τουτο διότι: Πρώτον, ή 9 'Ιουνίου συμπίπτει μέ τίς 
άγγλικές έκλογές, καθώς καί μέ τίς iταλικές, πού γίνονται 

λίγο άργότερα καί ετσι εΙ ναι βέβαιο δτι θά άπουσιάζει ενα 

μεγάλο μέρος τών εύρωβουλευτών, άφου θά λείπουν οί 

'Άγγλοι καί οί 'Ιταλοί. 'Επί πλέον, ή δμιλία του θά έκινδύ

νευε νά έπισκιασθεί στά μέσα τfjς δημοσιότητος άπό τίς 

άγγλικές έκλογές. Δεύτερον, τό πρόγραμμα του κυρίου 

προέδρου τίς ήμέρες έκείνες είναι πολύ βεβαρυμένο καί 

άπό ύποχρεώσεις πού άνεφύησαν πρόσφατα. Τρίτον, ε{ναι 

γνωστό δτι αύτή τήν έποχή οί σχέσεις 'Ελλάδος - ΕΟΚ, 
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λόγω των γνωστων προβλημάτων, βρίσκονται σέ κάποια 

ενταση καί επομένως τό κλίμα δέν είναι τόσο κατάλληλο. 

»»'Ο κύριος Ντάνκερτ εξέφρασε τήν λύπη του γιά τήν 

aπόφαση του κυρίου προέδρου, είπε όμως ότι άvτιλαμβά

νεται καί εκτιμii τούς λόγους γιά τούς δποίους ζητείται ή 

άναβολή. Καί εξέφρασε τήν ελπίδα δτι ή επίσκεψη αύτή 

του κυρίου προέδρου, στήν όποία aποδίδει μεγάλη σημα

σία, θά μπορέσει νά πραγματοποιηθεί τό φθινόπωρω»89 • 

Τήν επομένη τής συναντήσεώς του μέ τόν Κ. Κα

ραμανλή, ό ,Π. Ντάνκερτ θά δηλώσει στούς έκπρο

σώπους του τύπου: 

«Πιστεύω ότι ενα aπό τά βασικά στοιχεία τfjς οiκονο

μικfjς κρίσεως πού aντιμετωπίζουμε σέ εύρωπαϊκό επίπεδο, 

είναι ή άποτυχία των πολιτικων συστημάτων. Πιστεύω καί 
ελπίζω δτι δ κ. Καραμανλfjς , μέ τήν επίσκεψή του στό 

Στρασβουργο, θά βοηθήσει νά γίνει κοινή συνείδηση στίς 

εύρωπαϊκές Κυβερνήσεις δτι θά πρέπει νά άπομακρυνθουν 

aπό τίς στενές εθνικιστικές σκέψεις καί νά προσπαθήσουν 

νά βρουν κοινές λύσεις σέ εύρωπαϊκό επίπεδω». 

Καί σημειώνοντας δτι τό Εύρωπαϊκό Κοινοβού

λιο στηρίζει σημαντικές έλπίδες στό πρόσωπο του 

'Έλλη να προέδρου γιά τή βελτίωση του πνεύματος 

συνεργασίας μεταξύ τών Κυβερνήσεων τών «10» τό
νισε: 

«Καί τουτο όχι μόνον γιατί δ Κ. Καραμανλfjς είναι 

ενας πολύ σημαντικός Εύρωπαίος, aλλά καί γιά τόν λόγο 

επίσης δτι τόν aπασχολεί ή Εύρώπη καί ή εξέλιξή της καί 

θά ijθελα νά επιστήσει τήν προσοχή των Εύρωπαίων στίς 

εύθύνες πού εχουν γιά τήν aνάπτυξη τfjς Κοινότητος»». 

28 ΜΑ·Ι ·ΟΥ 1983 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας συναντήθηκε μέ 

τόν πρόεδρο τής Κυπριακής Δημοκρατίας, Σ. Κυ

πριανοu, ό όποίος τόν ένημέρωσε γιά τά αποτελέ

σματα πρόσφατου ταξιδιοu του στήν Εύρώπη. 

30 ΜΑ· Ι ·ΟΥ 1983 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχτηκε στό Προεδρικό Μέ

γαρο τήν ήγεσία τής Χωροφυλακής πού του έπέδωσε 

εiδικό χρυσό μετάλλιο, γιά τή συμπλήρωση 150 χρό
νων άπό τή σύστ!lση του σώματος. 

Τήν επομένη, ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας παρέ

στη στήν έπίσημη δοξολογία, στό Μητροπολιτικό 
Ναό 'Αθηνών, μέ τήν εύκαιρία τής ένάρξεως του 

έπίσημου εορτασμοu γιά τά 150 χρόνια τής Χωροφυ
λακής. 

Παράλληλα, άπηύθυνε τό άκόλουθο μήνυμα: 

«Συμπληρώνονται φέτος 150 χρόνια άπό τή σύσταση 
τής Έλληνιιcής Χωροφυλακής. 

»Στή μαιcρά αvτή lστορία της ή Χωροφυλακή έχει προ

σφέρει πολύτιμες' ύπηρεσίες στό έθνος εκτελώντας ιcατά 
τρόπο ύποδειγματικό τά καθήκοντά της. 

»Εϊτε σάν ένοπλο τμήμα τοίί έθνους στούς άγώνες μας 

γιά τήν ελευθερία, εϊτε σάν σώμα άστυνομικό στόν καθη

μερινό άγώνα της γιά τήν περιφρούρηση τής τάξεως καί 

τής κοινωνικής γαλήνης, ή Χωροφυλακή στάθηκε πρά

γματι στό ί5ψος τής άποστολής της. Καί εξεπλήρωσε, σέ 
κρίσιμες lδίως στιγμές, μέ βαρειές θυσίες τόν άγώνα της 

αvτόν. 

»Γνωρίζω προσωπικά - άφοίί εlχα τήν τύχη νά κυβερ

νήσω τόν τόπο αvτόν επί πολλά χρόνια - τήν σπουδαιό

τητα τής άποστολής τής Χωροφυλακής καί εκτιμώ βαθύ

τατα τίς ύπηρεσίες πού προσέφερε καί προσφέρει στήν 

χώρα μας. 

»Γι' αvτό καί εκφράζω σήμερα, μέ lδιαίτερη χαρά, τήν 

εκτίμηση καί τήν στοργή τής Πολιτείας πρός τό Σώμα τής 

Χωροφυλακής καί τό καλώ νά συνεχίσει νά έκτελεί τά κα

θήκοντά του μέ ύπευθυνότητα καί δικαιοσύνη, έχονας πάν

τα σάν γνώμονα τών ένεργειών του τό συμφέρον τοίί λαοίί». 

I ΙΟΥΝΙΟΥ 1983 

·Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας δέχεται σέ συνερ

γασία τόν πρωθυπουργό, Α. Παπανδρέου. 

'Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε ένώ συνεχί

ζονταν - μέ πολύωρες συναντήσεις Καψή-Μπαρτό

λομιου - οί διαπραγματεύσεις γιά τίς βάσεις, γιά τίς 

όποίες ό πρωθυπουργός δήλωσε στό 'Υπουργικό 

Συμβούλιο δτι βρίσκονται στήν τελική εύθεία, χωρίς 

δμως νά μπορεί νά γίνει πρόβλεψη γιά τήν εκβασή 

τους εlχε, έπίσης, προηγηθεί εντονο διάβημα τής 

'Ελλάδος καί τής Κύπρου στίς χώρες του ΝΑΤΟ, 

τής ΕΟΚ, καί στά μόνιμα μέλη του Συμβουλίου 

' Ασφαλείας του ΟΗΕ, μέ τό όποίο καταγγελλόταν 

δήλωση του Ρ. Ντενκτάς πού άνήγγελλε τή μετονο

μασία του«' Ομόσπονδου Κράτους» του σέ «Βόρεια 

Δημοκρατία τής Κύπρου». τέλος, ή συνάντηση τών 

δύο άνώτατων πολιτειακών παραγόντων πραγματο
ποιήθηκε ένώ συνεχιζόταν ή συζήτηση στή Βουλή 

του νομοσχεδίου γιά τίς κοινωνικοποιήσεις των έπι

χειρήσεων του δημόσιου τομέα, τό τέταρτο aρθρο 

του όποίου καταγγέλθηκε ώς περιοριστικό μέχρι πα

ρακωλύσεως του δικαιώματος τής άπεργίας καί προ

κάλεσε άντιδράσεις του πολιτικοί) κόσμου - iδιαί

τερα του ΚΚΕ- καί των έργαζομένων. 

9 ΙΟΥΝΙΟΥ 1983 

·Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τόν πρωθυπουργό τής 

Νέας Ζηλανδίας, Ρ.-Ντ . Μαλντούν, ό όποίος πραγ

ματοποιεί έπίσημη έπίσκεψη στήν 'Ελλάδα. Οί δύο 

aνδρες έξέτασαν διεθνή θέματα, καθώς καί τίς δυνα
τότητες βελτιώσεως τών διμερών σχέσεων, μέ δεδο

μένη τήν ϋπαρξη τής άκμάζουσας ελληνικής κοινό

τητας στή Νέα Ζηλανδία. 

10 ΙΟΥΝΙΟΥ 1983 

Δημοσιεύεται στήν έφημερίδα Κυβερνήσεως διά-
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ταγμα γιά τή σύσταση 'Ιδρύματος μέ τήν έπωνυμία 

«'Ίδρυμα ' Αρχείων Κωνσταντίνου Γεωργίου Καρα

μανλf)». 

«Σκοπός του εν λόγω 'Ιδρύματος εΙναι ή πληρέστερη 

διαφώτιση τ&ν ίστορικ&ν γεγονότων τής τελευταίας πεν
τηκονταετίας, σέ συνδυασμό μέ τή συστηματική μελέτη 

καί ερευνα του εργου του Κωνσταντίνου Καραμανλή. 

»Γιά τήν επιτέλεση του σκοποu του τό "Ιδρύμα θά προ

βεί στήν ταξινόμηση κάθε εντυπου ύλικου, πού άπό διάφο

ρες πηγές θά φροντίσει νά συγκεντρωθεί, καί πού θά εμ
πλουτίζεται συνεχώς . Παράλληλα, θά οργανώσει άντί

στοιχη Βιβλιοθήκη, φωτογραφιοθήκη καί ταινιοθήκη. Πέ

ραν τούτων, τό "Ιδρυμα θά προκηρύσσει τήν άπονομή 

βραβείων γιά συγγραφικά εργα σχετιζόμενα μέ τούς σκο

πούς του καί μέ τήν ίδέα τής 'Ηνωμένης Εύρώπης καί θά 

χορηγεί άντίστοιχες ύποτροφίες. 

»Γιά τήν πραγματοποίηση των σκοπών αύτ&ν, σέ πρώ

τη φάση, οί ίδρυτές άπετάνθηκαν στόν κ. Κωνσταντίνο 

Καραμανλή καί τόν παρεκάλεσαν νά θέσει στήν διάθεση 

του 'Ιδρύματος κάθε ενδιαφέρον γιά τήν δραστηριότητα 

του 'Ιδρύματος στοιχείο, πού εχει στήν κατοχή του. Τήν 

παράκληση αύτή άπεδέχθη δ κ. Καραμανλής καί προσε
φέρθη νά παραχωρήσει στό 'Ίδρυμα δλόκληρη τήν σειρά 

των άρχείων του. Έπί πλέον, άπό τόν κ. Καραμανλή εδω

ρήθη είς τό 'Ίδρυμα ενα οίκόπεδο 4 στρεμμάτων, πού βρί
σκεται στήν κοινότητα Φιλοθέης . 

Πόροι του ' Ιδρύματος θά εΙ ναι είσπράξεις άπό δημοσι
εύματά του κάθε μορφής, εσοδα άπό τήν περιουσία του, 

είσφορές, συνδρομές, δωρεές κ.λ.π.». 

'Ιδρυτές του 'Ιδρύματος ήταν οί Κ. Τσάτσος, Κ . 

Τρυπάνης καί Κ. Σβολόπουλος τό πρώτο Διοικητικό 

Συμβούλιο άπαρτιζόταν άπό τούς Κ. Τσάτσο (πρόε

δρο), Κ. Τρυπάνη (άντιπροέδρο), Κ . Σβολόπουλο, 

Γρ. Καραμανλη, Π. Μολυβιάτη, Ε. Χριστοδούλου 

(ταμία), καί Τρ. Κουταλίδη. 

15 ΙΟΥΝΙΟΥ 1983 

'Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δέχεται τόν πρω

θυπουργό, μέ τόν όποίο συνεξετάζει τήν πορεία τών 
διαπραγματεύσεων γιά τίς άμερικανικές βάσεις: 

«Δέχθηκα σήμερα τόν πρόεδρο τής Κυβερνήσε

ως, κ. Παπανδρέου. Ή συνάντηση έγινε μέ πρωτο

βουλία δική μου. 

» Άνησυχών γιά τήν έπικίνδυνη σύγχυση πού 
δημιουργήθηκε τελευταία γύρω άπό τό θέμα τών βά

σεων έκάλεσα τόν κ. πρωθυπουργό γιά νά μέ ένηρώ

σει σχετικώς. 

»'Ο κ. Παπανδρέου, καταφανώς στεναχωρημέ

νος, μού εlπε ότι δυστυχώς ο{ διαπραγματεύσεις άπό 

έλληνικής πλευράς διεξήγθησαν κατά τρόπον έπιπό
λαιον. Γιατί ο{ συνομιλητές συζητούσαν καί συμφω

νούσαν στά δευτερεύοντα χωρίς νά έχουν λύσει τά 

πρωτεύοντα, όπως εlναι ό χρόνος παραμονής τών βά

σεων καί τά οΙκονομικά άνταλλάγματα, μέ άποτέλε-

σμα νά γελοιοποιηθεί ή Κυβέρνηση. 

»'Όταν ρώτησα τόν κ. πρωθυπουργό, γιατί μέχρι 

χθές τό βράδυ μέ διεβεβαίωνε ότι οί διαπραγματεύ

σεις έξελίσσονται όμαλά, πώς στά βασικά σημεία 
έπήλθε συμφωνία καί ότι σήμερα η αϋριο θά προχω

ρούσαν στήν ύπογραφή, μού έδωσε τήν άπροσδόκη

τη άπάντηση ότι δέν ήταν έπαρκώς ένημερωμένος. 
»'Ε ρώτησα έν συνεχεία τόν κ. Παπανδρέου σέ 

ποιά σημεία έντοπίζονται ο{ διαφωνίες. Μού εlπε 

ότι, εΙς μέν τό θέμα τού χρόνου, ο{ 'Αμερικανοί θέ

λουν νά παρατείνεται σιωπηρά ή συμφωνία aν ή έλ

ληνική Κυβέρνηση δέν δηλώνει, τρείς μήνες πρό τής 

λήξεως τής συμφωνίας, ότι αίJτη τερματίζεται. Τού 
εlπα ότι δέν νομίζω ότι ύπάρχει πρόβλημα, έφ ' όσον 
ό τερματισμός της οίJτως η άλλως έξαρτάται άπό τήν 
έλληνική πλευρά. Μού εlπε ότι έχω δίκιο, άλλ ' ότι 
εlναι θέμα έμφανίσεως τής συμφωνίας στήν κοινή 

γνώμη. ΕΙς δέ τό θέμα τών άνταλλαγμάτων ο{ 'Αμε

ρικανοί δέν δέχονται νά προστεθεί, παράλληλα μέ 

τήν μνεία τής τροπολογίας Μάκ Γκόβερν γιά τήν 

Ισορροπία δυνάμεων, καί ή φράση "καί σύμφωνα μέ 

τήν έφαρμοσθείσα κατά τά τελευταία χρόνια πρακτι

κή". 

» 'Από τίς άπαντήσεις τού κ. πρωθυπουργού, διε

πίστωσα ότι δέν έγvώριζε άκόμη σαφώς τά σημεία 

τής διαφωνίας. Τού εlπα πάντως ότι, κατά τήν γνώμη 
μου, οί διαφωνίες δέν εlναι τόσο σημαντικές ό5στε νά 
μή μπορούν νά γεφυρωθούν. 

»'Όταν τόν έρώτησα καί πάλι τί πρόκειται νά κά

νει, μού εlπε ότι εύρίσκεται σέ δύσκολη θέση, γιατί 

aν δέν βελτιώσει τήν συμφωνία στά σημεία αύτά θά 

γελοιοποιηθεί καί στήν 'Ελλάδα άλλά καί διεθνώς. 

Γιατί όχι μόνο ή συμφωνία θά εlναι άντίθετη μέ τίς 

προεκλογικές του θέσεις άλλά θά εlναι πολύ χειρό

τερη καί άπό τήν συμφωνία τού 1977. Παραπονέθηκε 
γιά τήν έλλειψη κατανοήσεως άπό μέρους τών 'Αμε

ρικανών, οί όποίοι άρνούνται νά τού δώσουν έπιχει

ρήματα γιά νά παρουσιάσει κατά τρόπο εύπρόσωπο 

τήν συμφωνία στόν έλληνικο λαό. 

>Πού εlπα καί πάλι ότι θά βρεθούμε σέ δύσκολη 

κατάσταση aν ναυαγήσουν οί διαπραγματεύσεις. 

Γιατί αύτό θά έχει γενικότερες έπιπτώσεις στίς έξω
τερικές μας σχέσεις. Μέ διαβεβαίωσε ότι θά συνεχί

σει τίς διαπραγματεύσεις μέ σκοπό νά τίς τερματίσει 

μέχρι τέλους 'Ιουλίου καί ότι έν πάση περιπτώσει 

δέν θά πάρει άποφάσεις χωρίς νά μέ συμβουλευθεί. 
>>'Υπήρξαν τόσο άντιφατικές οί θέσεις τού κ. 

πρωθυπουργού τίς τελευταίες αύτές ήμέρες στό θέμα 

τών βάσεων, ό5στε νά μήν μπορώ νά έχω σαφή άντί

ληψη γιά τίς προθέσεις του. Δημιουργείται ή έντύ

πωση ότι θέλει, άλλά φοβάται νά ύπογράψει. Καί 

δίδει τήν εiκόνα διχασμ'ένης προσωπικότητας πού, 
ένώ κατέχεται άπό άvτιδυτικά αΙσθήματα, άvτιλαμβά

νεται ότι ένδεχόμενη άποκοπή μας άπό τήν Δύση θά 
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όδηyήσει καί τήν χώρα άλλά καί τόν ίδιο σέ όδυνη

ρές περιπέτειες. 

» Έν συνεχεία, συζητήσαμε yιά τήν οίκονομική 
κατάσταση καί βρfjκα τήν ε/Jκαιρία yιά νά του πώ δτι 

τά νομοσχέδια περί έποπτικών συμβουλίων καί προ

βληματικών έπιχειρήσεων θά έπιδεινώσουν τήν κατά

σταση καί δ τι θά πρέπει ώς έκ τούτου νά βελ τιωθουν. 

'Εδέχθη τήν όρθότητα τών παρατηρήσεών μου καί 

συμφωνήσαμε νά συναντηθουμε τήν προσεχή έβδο

μάδα γιά νά συζητήσουμε, έκτός τών άλλων, καί τό 

θέμα αύτό. 

»Στίς γενικότερες παρατηρήσεις πού του έκαμα 

καί πάλι γιά τήν άντιφατική πολιτική τfjς Κυβερνή

σεώς του συμφωνουσε τόσο εύκολα μαζί μου ιίiστε νά 

καταλήγω στό συμπέρασμα δτι τήν συμπεριφορά του 

- πού ε{ναι πάντοτε άψογη άπέναντί μου - τήν χα

ρακτηρίζει ένα μίγμα φόβου καί ύποκρισίας. Πάν

τως, ε{ναι τόσο δύσκολο νά τόν ψυχολογήσω, ωστε 

νά μήν άποκλείω καί τήν περίπτωση ν' άποτελεί ή 

συμπεριφορά του αύτή τακτική γιά τήν σταδιακή, 

δπως λέγεται, κομματi'κοποίηση του Κράτους. 
»Παρά ταυτα καί παρά τίς άνησυχίες πού έχω, 

ε{μαι ύποχρεωμένος νά περιορίζομαι σέ συμβουλές 
καί σέ συγκεκαλυμμέvες άπειλές γιά νά άναχαιτίζω 
τήν Κυβέρνηση. Ή χρήση αύτή τήν στιγμή ριζικών 

μέτρων, δπως τό δημοψήφισμα, ή σύγκληση άπό μέ

ρους μου του Συμβουλίου τfjς Δημοκρατίας ή καί 
πρόωρες έκλογές, έκτός του δτι θά άπέβαιναν άλυσι

τελfj, θά δημιουργουσαν καί έπικινδύνους γιά τό 

μέλλον καταστάσεις. Γιατί, δχι μόνο ε{ναι άκόμη 

άγνωστη ή φθορά τfjς Κυβερνήσεως, άλλά καί γιατί 

δέν ύπάρχουν πολιτικές δυνάμεις ίκανέζ νά στηρί

ζουν τίς πρωτοβουλίες μου αύτές>β0• 

16 ΙΟΥΝΙΟΥ 1983 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχτηκε τόν άντιπρόεδρο τfjς 

βουλ γαρικfjς Κυβερνήσεως, Γκεόργκι Καραμάνωφ, 

δ δποίος του μετέφερε τούς φιλικούς χαιρετισμούς 

του προέδρου Ζίφκωφ. 

Τό μεσημέρι τfjς ίδιας ήμέρας, δ πρόεδρος τfjς 

Δημοκρατίας παρέθεσε δεξίωση στό Προεδρικό Μέ
γαρο πρός τιμή των μελων του Δικαστηρίου των Εύ

ρωπαϊκων Κοινοτήτων. 

20 ΙΟΥΝΙΟΥ 1983 

Μετά τήν άναστολή των διαπραγματεύσεων γιά 

τίς βάσεις, γιά δύο εβδομάδες, δ γενικός γραμματέας 

τfjς Προεδρίας τfjς Δημοκρατίας, πρέσβης Π. Μο

λυβιάτης, συναντδ.ται μέ τόν 'Αμερικανό πρέσβη, 

Μ. Στέρνς. 

«Συναντήθηκα σήμερα μέ τόν πρέσβη των 'Ηνωμένων 

Πολιτει&ν ϋστερα άπό δική του πρωτοβουλία. Είχα προη-

γουμένως συνεννοηθεί μέ τόν κύριο Καψή, δ δποίος μέ 

παρεκάλεσε νά δώσω τήν έντύπωση δτι ή Κυβέρνηση είναι 

σταθερά άποφασισμένη νά έπιτύχει τούς στόχους πού πε

ριλαμβάνονται στό τελευταίο κείμενο πού έπέδωσε στούς 

'Αμερικανούς γιά τό θέμα τ&ν βάσεων. 

»'Ο κύριος Στέρνς μου έξέφρασε τήν εκπληξη, τήν 

άπογοήτευση καί τήν άγανάκτηση τής Ούάσιγκτων γιά 

τήν άπροσδόκητη τροπή πού πήρε τήν περασμένη έβδομά

δα ή διαπραγμάτευση γιά τίς βάσεις. 

»'Εν&, είπε δ κύριος Στέρνς, ήταν συμφωνημένο δλό

κληρο τό κείμενο, ή έλληνική πλευρά ύπαναχώρησε τήν 

τελευταία στιγμή σέ τέσσερα σημεία, ήτοι: Ι) τήν διάρκεια 

τής συμφωνίας, 2) τήν ετεροδικία, 3) τήν τύχη των 108 
συμφωνι&ν γιά τίς βάσεις καί 4) τήν ισορροπία δυνάμεων. 

»Παρά δέ τό γεγονός δτι ή τροπή αύτή όφείλεται άπο

κλειστικά στίς ύπαναχωρήσεις αύτές τής έλληνικής πλευ

ρiiς, δ πρωθυπουργός χθές στίς δηλώσεις του άπό τήν τη

λεόραση κατηγόρησε τίς 'Ηνωμένες Πολιτείες, τίς δποίες 

ένεφάνισε ώς ύπεύθυνες γιά τήν έμπλοκή καί διετύπωσε έπί 

πλέον τήν εμμεση απειλή δτι έξαντλείται ή ύπομονή τής 

'Ελλάδος, ή όποία μπορεί νά δράσει καί μονομερ&ς. 

»Είναι δύσκολο πλέον, συνέχισε δ κύριος Στέρνς, νά 

πιστέψουμε δτι μπορουμε νά εχουμε μιά σοβαρή διαπρα

γμάτευση μέ τήν έλληνική Κυβέρνηση. Γιά μένα δέ προ

σωπικά είναι άκόμη πιό δύσκολο νά συνεχίσω νά συμβου

λεύω τήν Ούάσιγκτων νά διατηρήσει τήν ψυχραιμία καί 

τήν ύπομονή της, δεδομένου δτι, ίiν τό κάνω, ϋστερα aπό 

αύτά πού εγιναν τήν περασμένη έβδομαδα, κινδυνεύω νά 

θεωρηθ& άπό τήν Ούάσιγκτων τουλάχιστον ώς άφελής. 

Φοβουμαι, κατέλήξε δ κύριος Στέρνς, δτι είναι πιά πιθανό 
νά έπικρατήσει στήν Ούάσιγκτων ή τάση έκείνη πού ύπο

στηρίζει δτι πρέπει νά ένεργήσουμε έμείς πλέον μονομε

ρ&ς, παίρνοντας τίς βάσεις άπό τήν 'Ελλάδα καί διακό

πτοντας βέβαια καί τήν βοήθεια. 

>>'Επειδή aντελήφθην δτι δ κύριος Στέρνς μιλουσε βά

σει δδηγι&ν, του είπα δτι είναι βεβαίως δικαίωμα τής 
'Αμερικής νά σταθμίσει έάν έξυπηρετουνται τά συμφέρον

τά της άπό μιά τέτοια πολιτική. Προσωπικά πιστεύω, είπα 

στόν κύριο Στέρνς, δτι μιά τέτοια έξέλιξη δέν θά ήταν 
βέβαια εύχάριστη, άλλ' ούτε καί θά ήταν τό τέλος τής 

'Ελλάδος. 'Ασφαλ&ς, ή 'Ελλάς μπορεί νά ζήσει καί χωρίς 

τήν άμερικανική βοήθεια. Γιά μένα, του είπα, τό θέμα αύτό 

δέν έντοπίζεται άπλ&ς στίς βάσεις καί στή βοήθεια, άλλά ή 

σημασία του εγκειται στό ίiν θά έπηρεασθεί άπό αύτή τήν 

ένέργεια ή θέση τής Έλλάδος στήν Δύση. Ώς 'Έλληνας 

πού πιστεύω δτι τό συμφέρον τής 'Ελλάδος είναι νά εύη

μερήσει μέ άσφάλεια καί δημοκρατία μέσα στούς κόλπους 

τής Δύσεως, θεωρ& δτι μιά τέτοια μονομερής ένέργεια, είτε 

άπό τήν μιά είτε άπό τήν ίiλλη πλευρά, θά ύπονόμευε άκρι

β&ς αύτή τήν θέση τής 'Ελλάδος μέσα στήν Δύση καί 

νομίζω δτι μέ αύτά κυρίως τά κριτήρια θά πρέπει νά στα

θμισθουν οί συνέπειές της. 

»'Ύστερα άπό αύτό, συζητήσαμε μέ τόν κύριο Στέρνς τί 

μπορεί νά γίνει άπό έδ& καί πέρα, διέγνωσα δέ aπό τήν 

συζήτηση αύτήν δτι άσφαλ&ς ύπάρχουν περιθώρια έξευρέ

σεως συμβιβαστικής λύσεως. 'Ακόμα δέ περισσότερο πού, 

δπως είπε καί δ κύριος Στέρνς, στό σύνολό του τό κείμενο 

τής συμφωνίας δέν είναι καθόλου δυσμενές γιά τίς 'Ηνωμέ

νες Πολιτείες. 'Ο κύριος Στέρνς είπε μάλιστα δτι φτάσαμε 
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σ' αότό τό κείμενο, γιατί η έλληνική Κυβέρνηση προφα

ν&ς επιδιώκει μιά συμφωνία όχι μεταξύ φίλων καί συμ

μάχων aλλά μεταξύ aντιπάλων. Γι' αότό ίσως, είπε ό 

κύριος Στέρνς, δέν δέχθηκε προτάσεις μας εόνοϊκές γιά τήν 

'Ελλάδα, δπως η συμμετοχή τής 'Ελλάδος στίς πληρο

φορίες πού συλλέγονται aπό τίς βάσεις καί η παραχώρηση 

aπό τίς 'Ηνωμένες Πολιτείες ηλεκτρονικής κατασκοπείας 

(ΕLΙΝτ). 

»Τέλος, aπαντώντας σέ Ι:ρώτηση τοu κυρίου Στέρνς, γιά 

τό τί σκέπτεται ό κύριος πρόεδρος τής Δημοκρατίας, του 

είπα δτι ό κύριος πρόεδρος συνιστίi μετριοπάθεια καί κα

τανόηση, διότι εχει καί η έλληνική Κυβέρνηση τά προβλή

ματά της καί πιστεύει δτι είναι πρός τό συμφέρον δλων νά 

aρθοuν τά /:μπόδια καί νά ύπογραφεί, τό συντομότερο δυ

νατό, η συμφωνία γιά τίς βάσεις»91 • 

19 ΙΟΥΝΙΟΥ 1983 

Αϊσθηση καί aντιδράσεις προκάλεσε τό περιεχό

μενο όμιλίας του ύπουργου Προεδρίας Κυβερνήσεως 

σέ κλειστή συγκέντρωση όπαδών του στήν Πάτρα 

καί iδιαίτερα οί αναφορές του στό πρόσωπο του προ

έδρου τής Δημοκρατίας καί στήν πολιτική πού ακο

λούθησε ή παράταξή του, έπί πρωθυπουργίας του . 
Ειδικότερα, ό ύπουργός Προεδρίας, βάλλοντας 

έναντίον τής Νέας Δημοκρατίας, μίλησε γιά δυνά

μεις «του σκοταδισμου, τής συντήρησης, τής όπισθο

δρόμησης», πού είχαν έπιβάλει στόν έλληνικό λαό 

«30 χρόνια δουλείας». Διατύπωσε έπίσης iσχυρι

σμούς γιά «παρακράτος» καί γιά «πολιτική μειοδο

σίας» πού ακολούθησε ή «Δεξιά», ή όποία ύπέγραψε 
«τό aποικιακό καθεστώς» πού iσχύει γιά τούς 'Αμε

ρικανούς καί συνεχίζει «τήν πολιτική τής έξάρτη
σης», τήν «πολιτική τής δουλείας» καί τής «&ναξιο
πρέπειας», πού Ciρχισε μέ τήν ύπογραφή «&τελευτή

των σειρών μυστικών πρωτοκόλλων καί έγγράφων 

δουλείας καί αναξιοπρέπειας». «Είναι δοσίλογοι aπέ

ναντι του έλληνικου λαου», κατέληξε ό Α. Κουτσό

γιωργας, ενώ σέ Ciλλο σημείο τής όμιλίας του μετέ

θεσε τήν εuθύνη γιά τή μή πραγματοποίηση ;rής προ

εκλογικής έξαγγελίας του ΠΑΣΟΚ, ότι, ώς Κυβέρ

νηση, θά εβγαζε τήν 'Ελλάδα &πό τήν ΕΟΚ, στόν 

πρόεδρο τής Δημοκρατίας, λέγοντας: 

«Πολλοί μίiς κατηγοροuν γιατί δέν φεύγουμε aπό τήν 

ΕΟΚ. Μίiς δέσμευσαν μέ μιά διεθνή συμφωνία. Τό δικαίω

μα νά aποχωρήσουμε δέν aνήκει σέ μίiς. 'Ανήκει στόν 

πρόεδρο τής Δημοκρατίας, πού εχει τήν aποκλειστικότητα 

νά κηρύξει δημοψήφισμα, νά /:ρωτηθεί ό λαός. 'Εμείς, πα

ρά τίς δυσχέρειες, αγωνιζόμαστε νά φτιάξουμε μιά σχέση 

γιά τά συμφέροντα του λαοί) μας». 

'ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απαντώντας σέ 

σχετική έρώτηση, είπε: 

«Είναι πάγια η θέση τής Κυβερνήσεως. Δέν ύπάρχει 

καμμιά πρόθεση νά τεθεί τό παραμικρό θέμα, δσον aφορίi 

τό Ι:θνικό καί ύπερκομματικό ρόλο τοu προέδρου τής Δη-

μοκρατίας. Δέν ύπήρχε aσφαλ&ς πρόθεση aπό τόν όμιλη

τή». 

Στίς 21 του μηνός, λίγο πρίν τή συνάντησή του μέ 
τόν πρόεδρο τής Δημοκρατίας, ό Α. Παπανδρέου δή

λωσε σχετικά: 

«Στόχος τής Κυβέρνησής μας εΙ ναι η Ι:θνική συμφιλίω

ση. Προϋπόθεση τής έδραίωσής της είναι νά μή μεταφέ

ρονται στό παρόν πολιτικές aντιδικίες καί συγκρούσεις 

τοu παρελθόντος. 'Ιδιαίτερα, η aνάμειξη τοu άλλοτε πρω

θυπουργοί) καί σημερινοί) προέδρου τής Δημοκρατίας καί 

ό κριτικός σχολιασμός του εργου του δέν aπηχοuν τήν 

κυβερνητική γραμμή». 

21 ΙΟΥΝΙΟΥ 1983 

'Ο προέδρος τής Δημοκρατίας δέχεται τόν πρω

θυπουργό, ό όποίος μόλις έπανήλθε &πό τή Στου

τγάρδη, όπου ε{χε συγκληθεί ή διάσκεψη κορυφής 

τής ΕΟΚ. 

Στή διάσκεψη τής Κοινότητας, ό Α. Παπανδρέου 

εμμεσα τερμάτισε τήν έκκρεμότητα πού &φορουσε τή 

θέση τής 'Ελλάδος στήν ΕΟΚ, χαρακτηρίζοντας θε

' τικές τίς εiδικές ρυθμίσεις πού πρότειναν οί Βρυξέλ
λες, aπαντώντας στό μνημόνιο τής 'Αθήνας, «Ciν καί 

είναι τό έλάχιστο δυνατό πού περιμέναμε». Κατά τή 

διάσκεψη, εγκρίθη.ιcε, &κόμη, τό σχέδιο Κολόμπο -
Γκένσερ, τό όποίο δπέγραψε καί ό 'Έλληνας πρωθυ
πουργός, διατυπώνοντας όμως επιφυλάξεις ώς πρός 
τήν όμοφωνία στόν οικονομικό τομέα, καθώς καί ώς 

πρός τή μελλοντική διαμόρφωση ένιαίας έξωτερικής 
πολιτικής τής Κοινότητας. 

Κατά τή συνάντηση Καραμανλή - Παπανδρέου 

διαμείφθηκαν τά ακόλουθα: 

«'Όπως είχαμε συμφωνήσει, έδέχθην καί πάλι σή

μερα τόν πρωθυπουργό. Ό κ. Παπανδρέου, πρίν 

μπούμε στήν κύρια συζήτηση, μοί5 έξέφρασε τήν λύ

πη του γιά τήν aπαράδεκτη, όπως τήν χαρακτήρισε, 

όμιλία τοί5 κ. Κουτσόγιωργα στήν Πάτρα καί τήν 

πρόθεσή του νά κάμει ό ίδιος έπανορθώσεις. Μέ ρώ

τησε πώς νομίζω ότι πρέπει νά γίνει ή έπανόρθωσις. 

»Tov εlπα ότι ό έν λόγω ύπουργός εlναι τόσο 
έξαλλος καί aνεύθυνος όiστε νά βλάπτει όχι μόνο τόν 
τόπο aλλά καί τήν Κυβέρνηση. Tov aνέφερα διάφο
ρες aπρέπειες τοί5 κ. Κουτσόγιωργα aπέναντί μου 

πού φθάνουν μέχρι παρακολουθήσεως τών τηλεφώ

νων καί τών κινήσεών μου. Ό πρωθυπουργός συμ

φώνησε μαζί μου καί μοί5 είπε ότι θά τοί5 ζητούσε 

σήμερα τήν παραίτησή του, aν δέν ήταν γι , αvτόν 
aπρόσφορος ό χρόνος- πάντως, θά του δηλώσει ότι, 

aν ύποπέσει στά ίδια σφάλματα, θά τόν aπομακρύνει 

aπό τήν Κυβέρνηση. 

» 'Επωφελήθηκα τής εvκαιρίας γιά νά πώ στόν κ. 
πρωθυπουργό ότι τό κλίμα πού δημιουργεί ή πολιτι

κή τής Κυβερνήσεως μπορεί νά όδηγήσει σέ δραμα-
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τικά άδιέξοδα. Καί δτι aν, δπως λέγεται, προσπαθή
σουν νά δημιουργήσουν καταστάσεις πού θά τούς 

έπιτρέψουν νά παρακρατήσουν τήν έξουσία, ήμπορεί 

νά έχουμε αίματοχυσία. Καί προσέθεσα δτι στήν πε

ρίπτωση αύτή, άπό καθήκον, θά τεθω έγώ ό ίδιος 

έπικεφαλής τής άvτιστάσεως. Ό πρωθυπουργός 

έδειξε έκπληξη, άρνήθηκε δτι ύπάρχουν τέτοιες 
προθέσεις άπό μέρους τής Κυβερνήσεως καί μου είπε 

δτι, aν ύπάρξουν, θά τίς κτυπήσει καί αύτός μαζί μου. 
»'Εν συνεχείq., μου είπε δτι είναι ίκανοποιημένος 

άπό τήv Διάσκεψη τής Στουτγάρδης, δτι προσπάθη

σε νά βελτιώσει τίς σχέσεις μας μέ τήν Κοινότητα 

καί δτι θά άσκήσει τήν προεδρία μέ προσοχή καί 

ύπευθυνότητα. 

»Γιά τό θέμα των βάσεων, τόν ένημέρωσα έπί τής 

συνομιλίας πού είχε χθές ό κ. Μολυβιάτης μέ τόν κ. 

Στέρνς καί τίς άvησυχίες μου γιά τό μέλλον. Μου 

είπε δ τι έπιθυμία του είναι νά κλείσει τό θέμα καί δ τι 
θά πρέπει πρός τουτο νά δείξουν κατανόηση καί οί 

'Αμερικανοί. 

» 'Αφου έπισημάναμε καί πάλι τά άπομένοντα 
σημεία διαφωνίας, του είπα δτι, aν θέλει νά βοηθή
σω, θά πρέπει νά άναζητηθουν λύσεις λογικές καί γιά 

τά δύο μέρη καί του ύπέβαλα όρισμένες σκέψεις μου. 

'Ο κ. πρωθυπουργός συμφώνησε μαζί μου, άνέλαβε 
νά διατυπώσει έγγράφως τίς καινούργιες μας θέσεις 
καί μέ παρεκάλεσε vά τόν βοηθήσω μεσολαβών. 

» 'Επωφελήθηκα καί πάλι τής εύκαιρίας γιά νά 
έπιστήσω τήν προσοχή του κ. πρωθυπουργου έπί των 

κινδύνων πού άντιμετωπίζουμε καί τής άνάγκης νά 

όμαλοποιήσουμε τίς σχέσεις μας μέ τήν Δύση. Καί 

του άνέπτυξα καί πάλι τήν θεωρία μου δτι τήν έξωτε
ρική μας πολιτική τήν προσδιορίζει, κατά τρόπο 

άποκλειστικό, ή τουρκική άπειλή καί δτι έν πάση 

περιπτώσει ή Ρωσία, καί aν άκόμη θά ήθελε, δέν 

μπορεί νά μtiς βοηθήσει. 

»Μου άπήντησε δτι συμφωνεί μαζί μου καί δτι θά 

προσπαθήσει νά κλείσει τό θέμα των βάσεων καί τής 

Κοινότψος, μέ τήν όποία άλλωστε δέν ύπάρχει, 

δπως μου είπε, πλέον θέμα. 
»Παρά ταυτα, προειδοποίησα τόν κ. πpωθυπουρ

γό δτι, aν οί έκκρεμότητες άύτές παραταθουν ύπέρ

μετρα, θά βρεθω ίσως στήν άνάγκη νά προκαλέσω 

άλλεπάλληλα δημοψηφίσματα, νά πάρω θέσεις σ' 

αύτά καί aν τά χάσω νά παραιτηθω. Έφάνη άνησυ

χων καί μου είπε δτι δέν θά ύπάρξει άνάγκη νά γί
νουν δλα αύτά, γιατί θά προωθηθουν όμαλά οί λύσεις 

αύτων των προβλημάτων. 

»λόγου γενομένου γιά τήν οίκονομική κατάστα

ση, του είπα δτι άνησυχω, δτι θά πρέπει νά προσέξει 

τά τελευταία νομοσχέδια καί του έδωσα, δπως είχαμε 
συμφωνήσει κατά τήν προηγούμενη συνάντησή μας, 

ενα σημείωμα γιά τήν βελτίωσή τους. Μου ύπεσχέθη 

δτι, τόσο γιά τό θέμα των βάσεων, δσο καί γιά τά 

οίκονομικά νομοσχέδια, θά έχω έντός δύο - τριων 

ήμερων είδήσεις του. Μέ βεβαίωσε έπίσης δτι θά 
λάβει μέτρα γιά τήν άσφάλεια των τηλεφώνων μου 

καί δτι θά μέ ένημερώσει έγκαίρως γιά τόν άνασχη

ματισμό τής Κυβερνήσεως πού μελετti. 

» Τό συμπέρασμά μου 'άπ' αύτή τήν συνομιλία εί
ναι τό ίδιο μέ τό τής προηγούμενης. Μέ τήν διαφορά 

δ τι είχα τήν εύκαιρία νά κάμω σ' αύτή ν όρισμένες 
χρήσιμες προειδοποιήσεις στόν πρωθυπουργό»92. 

22 ΙΟΥΝΙΟΥ 1983 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται στό Προερικό Μέγα

ρο τόν πρώην πρωθυπουργό, Π. Κανελλόπουλο, καί 

τόν πρόεδρο του ΚΟΔΗΣΟ, Ι. Πεσμαζόγλου. 

28 IOYNIOY 1983 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας επισκέπτεται τίς 
Σέρρες καί τή Δράμα, γιά νά συμμετάσχει στόν εορ

τασμό τής 7Οης επετείου τής aπελευθερώσεως τών 

δύο πόλεων. 
'Απαντώντας στήν προσφώνηση του δημάρχου 

Σερρών ενώπιον όγκώδους συγκεντρώσεως στήν 
κεντρική πλατεία τής πόλεως, ό πρόεδρος της Δημο

κρατίας είχε τήν εύκαιρία νά &ναφερθει καί στίς επι

θέσεις εναντίον του προσώπου του πού είχαν εκδη
λωθει τελευταία: 

«Κύριε δήμαρχε, 

»ΣιΊς ει5χαριστώ γιά τά φιλόφρονα λόγια σας καθώς καί 

γιά τή θερμή ύποδοχή πού μοv επιφυλάξατε εσείς καί οι' 

συμπολίτες σας, πού εlναι καί δικοί μου συμπολίτες. Καί 

σιΊς παρακαλώ νά βεβαιωθείτε δτι αlσθάνομαι εlλικρινfj 

χαρά πού βρίσκομαι καί πάλι στίς Σέρρες. Στήν πόλη αι5τή 

πού, δ πως είπατε καί σείς, μέ περιέβαλε μέ τήν άγάπη καί 

τήν εμπιστοσύνη της άπό τά πρώτα βήματα τfjς πολιτικfjς 

μου σταδιοδρομίας. Καί μοv έδωσε έτσι τή δυνατότητα νά 

ύπηρετήσω επί μακρόν χρόνον τήν πατρίδα μου καί νά 
φθάσω εκεί πού εύρίσκομαι σήμερα. 

»'Αγαπητοί Σερραίοι, ή επέτειος πού γιορτάζαμε σή
μερα άναφέρεται σέ μιά μεγάλη καί ίστορική ήμέρα γιά 

τήν πόλη τών Σερρών. Εlναι ήμέρα πού ή πόλη αι5τή άνέ

κτησε τήν ελευθερία της, ύστερα άπό μακρές καί σκληρές 

δοκιμασίες πού κορυφώθηκαν μέ τό δραματικό της δλοκαύ

τωμα. 

))Πέρασαν άπό τότε 70 χρόνια, κατά τή διάρκεια τών 
δποίων ή χώρα μας εγνώρισε καλές καί κακές ήμέρες. Κα
λές δταν εiμασταν μονιασμένοι καί όλέθριες δταν εiμα

σταν διχασμένοι. Καί μέ λύπη μου θά κάνω τή διαπίστωση 
δτι εξαιτίας τών πολιτικών μας διχασμών ο{ δεύτερες 

ύπfjρξαν περισσότερες άπό τίς πρώτες. 
)) ~Οπως γνωρίζετε, ένα σημαντικό μέρος τfjς μακράς 

αι5τfjς περιόδου εκάλυψε καί δ δμιλών μέ τή δράση του. 

Δράση πού συνεχίζεται επί μισό περίπου αlώνα καί γίνεται 

κατά καιρούς άντικείμενο κριτικfjς. 

)) Τά κόμματα, δυστυχώς, στούς πολιτικούς άνταγωνι
σμούς τους κάνουν τό σφάλμα ν' άναμοχλεύουν μέ πάθος 
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τό παρελθόν, άντί ν' άσχολοvνται μέ τό παρόν καί τό μέλ

λον. Καί μέσα σ' αvτούς τούς aνταγωνισμούς των έμπλέ

κουν καμμιά φορά καί τό lργο τό δικό μου καί μέ άναγκά

ζουν ν' άμυνθώ. 

»Βέβαια, ό κομπασμός aποτελεί πρόκληση. Άλλά καί 

ή μετριοφροσύνη, δταν ε{ ναι ύπέρμετρη, aποτελεί ύποκρι

σία ή καί δειλία άκόμα. 'Εγώ δμως, δπως γνωρίζετε, ούτε 

γιά δειλία ούτε ·γιά ύποκρισία μπορεί νά κατηγορηθώ. Τό 

δικαίωμα έξάλλου τής άμυνας ε{ ναι γιά κάθε άνθρωπο ίερό 

καί δέν έννοώ νά τό στερηθώ έξαιτίας τής σημερινής μου 

lδιότητας καί ν, άφήσω εκθετο σέ λοιδωρίες τό lργο μου. 

Θά κάνω λοιπόν χρήση του δικαιώματος αvτοv, γιά νά 

προστατεύσω τό lργο μου πού έκτείνεται σ· δλους τούς 

τομείς τής έθνικής μας ζωής. Καί θά περιοριστώ στά χρό

νια τά μεταδικτατορικά γιά νά μήν μακρηγορήσω. 

» ΝΕτσι, στόν έσωτερικό τομέα, άπεκατέστησα aνώδυνα 
τή δημοκρατία καί τή λειτούργησα δπως δέν λειτούργησε 

ποτέ στό παρελθόν. Καί αvτό δχι μόνο άναγνωρίσθηκε δι

εθνώς, άλλά καί χαρακτηρίσθηκε σάν θαvμα. Γιατί άνεμέ

νετο, μέ τήν κατάρρευση τής δικτατορίας, νά έμπλακοvμε 

σέ έμφύλιο σπαραγμό καί μέ τήν κρίση του Κυπριακού σέ 

πόλεμο μέ τήν Τουρκία. Καί aποφεύχθηκαν άμφότερα. Γιά 

νά δημιουργήσω έξάλλου όμαλή καί ήρεμη πολιτική ζωή, 

λησμόνησα τό παρελθόν, πολιτεύθηκα μέ μετριοπάθεια 

καί καθιέρωσα ύγιείς καί προοδευτικούς θεσμούς πού στη

ρίζουν τή δημοκρατία. 

»Στόν έξωτερικό τομέα, άπεκατέστησα τίς διεθνείς μας 
σχέσεις πού εlχαν διαταραχθεί έξαιτίας τής δικτατορίας 

καί ένίσχυσα ετσι τήν aσφάλεια καί τό διεθνές κύρος τής 

χώρας. Καί θά ήθελα, μέ τήν εvκαιρία αvτή, νά ύπενθυμίσω 

σ' δσους όμιλοvν γιά ύποτέλεια δτι ό όμιλών εlχε τό θάρ

ρος καί ν' aποσύρει καί νά έπαναφέρει τήν Έλλάδα στό 

στρατιωτικό σκέλος τοv ΝΑΤΟ, δταν καί στίς δύο περι

πτώσεις διεπίστωνε δτι αvτό έπέβαλλε τό συμφέρον τής 

χώρας. "Οπως εlχε τό θάρρος νά θέσει καί τό θέμα τών 

βάσεων, δχι βέβαια άπό έχθρότητα πρός τήν 'Αμερική, 

άλλά γιά νά τό έκσυγχρονίσει καί νά τό θέσει ύπό lλεγχο. 

τέλος, ό όμιλών εlναι έκείνος πού κατέστησε τήν 'Ελλάδα 

lσότιμη μέ τίς μεγάλες χώρες τής Εvρώπης πού τήν κηδεμό

νευαν στό παρελθόν. 

»Μέ τήν έφαρμογή, έξάλλου, μιίiς πράγματι πολυδιά
στατης πολιτικής διηύρυνα τίς έξωτερικές μας σχέσεις 

πρός δλες τίς κατευθύνσεις, μέ aποκορύφωμα τήν ενταξή 
μας στήν Εvρωπαϊκή Κοινότητα. ΗΕνταξη ή όποία μίiς 

προσφέρει μεγάλες δυνατότητες καί ή όποία ούτε ύπήρξε 

ούτε καί ε{ναι lργο καταναγκασμού. Τήν έπιζητήσαμε 

έμείς οί ίδιοι, δ πως τήν έπιζητοvν σήμερα καί άλλες ευρω

παϊκές χώρες. 

»Τέλος, στόν οlκονομικό τομέα, άναζωογόνησα τήν 

φθίνουσα οlκονομία μας καί lθεσα τίς βάσεις γιά τήν πε

ραιτέρω άνάπτυξή της. Τή δέ πρόοδο πού σημειώθηκε κα

τά τά πέντε περίπου χρόνια πού ήμουν ύπεύθυνος γι , αvτή, 

τή δίνουν οί παρακάτω ολίγοι άλλά χαρακτηριστικοί aρι

θμοί: 

;>Μεταξύ τοv 1974 καί 1979 τό έθνικό μας εlσόδημα 
αvξήθηκε κατά 26,1%· στό ίδιο διάστημα οί πάγιες έπενδύ
σεις αvξήθηκαν κατά 31,9%· ένώ ή άμοιβή τής έργασίας 
αvξήθηκε σέ σταθερές nμές κατά 40%. 

;;Δέν lκανα, άγαπητοί μου, τόν παραπάνω aπολογισμό 

γιά ν' aντιδικήσω μέ όποιονδήποτε. Γνωρίζετε καλά δτι 

συνιστώ πάντοτε, δπως τό lκανε πρόσφατα καί ό πρωθυ

πουργός, τήν έθνική όμόνοια πού εlναι aπαραίτητη γιά νά 

προκόψει ό τόπος. Τό lκανα δμως γιατί ήθελα νά προστα

τεύσω τό lργο μου καί ν ' aποκαταστήσω τήν ίστορική 

aλήθεια, ή γνώση τής όποίας ή μπορεί ν, aποδειχθεί χρή

σιμη γιά τό μέλλον. 

» 'Αγαπητοί Σερραίοι, 
ι>Σίiς εvχαριστώ γιατί μοv χαρίσατε σήμερα μιά άπό τίς 

ζωηρότερες συγκινήσεις τής ζωής μου. Καί σίiς εvγνωμο

νώ γιά τήν aφοσίωση μέ τήν δποία μέ παρακολουθήσατε 

στή μακρά σταδιοδρομία μου». 

Τό βράδυ, ό Κ. Καραμανλής παρέστη σέ δεξίωση 

πρός τιμή του, πού παρέθεσε ό δήμαρχος. Τήν έπομέ

νη, παρακολούθησε τήν επίσημη δοξολογία στό Μη

τροπολιτικό Ναό, κατέθεσε στέφανο στόν άνδριάντα 

του Ε. Παπii καί παρακολούθησε παρέλαση τμημά

των των 'Ενόπλων Δυνάμεων. Στή συνέχειa, στό ξε
νοδοχείο Ξενία, δέχτηκε τή στρατιωτική ήγεσία, 

τούς βουλευτές του νομου καί τό νομάρχη Σερρών, 

άπό τόν όποίο ζήτησε νά ενημερωθεί γιά τά εργα πού 

εκτελουνταν στήν περιοχή . 

Στίς 30 'Ιουνίου, ό Κ. Καραμανλής επισκέφθηκε 
τή γενέτειρά του, Πρώτη, καί τό άπόγευμα άναχώ

ρησε μέ έλικόπτερο γιά τή Δράμα, δπου, άπαντώντας 

στήν προσφώνηση του δημάρχου, ενώπιον μεγάλης 

συγκεντρώσεως στήν πλατεία τής πόλεως, τόνισε: 

«Κύριε δήμαρχε, 

»Μέ Ιδιαίτερη χαρά έπισκέπτομαι σήμερα τήν πόλη 

σας. Μιά πόλη, μέ τήν δποία μέ συνδέουν aπό τά παιδικά 

μου χρόνια πολλαπλοί δεσμοί. Καί ή χαρά μου γίνεται 

έντονώτερη aπό τό γεγονός δτι ή έπίσκεψή μου αvτή συμ

πίπτει μέ τήν έπέτειο τής aπελευθερώσεως τής Δράμας. 

»Ή έπέτειος αvτή φέρνει στή μνήμη μας τήν ώραία 

έποχή πού τό lθνος μεγαλουργούσε στά βουνά καί τούς 

κάμπους τής Μακεδονίας. Καί μεγαλουργούσε, γιατί ήταν 

τότε άρρηκτα ένωμένο· πίστευε μέ πάθος στήν ίερότητα 

τής ύποθέσεως γιά τήν δποία aγωνίζονταν. Εlχε έπικεφα

λήξ του άξια καί δμονοοvσα ήγεσία. Καί, τέλος, εlχε aφα
τρίαστο στρατό aποφασισμένο νά νικήσει. 

;Πίς συνθήκες αvτές, κάτω aπό τίς όποίες aπελευθερώ

θηκε τότε ή Μακεδονία, θά πρέπει νά τίς διατηρούμε ζων

τανές στή μνήμη μας καί νά τίς χρησιμοποιούμε σάν όδηγό 

σ' δλες μας τίς πράξεις. 
;;Καί αvτό χρειάζεται περισσότερο σήμερα, πού ή διε

θνής κατάσταση ε{ναι έπικίνδυνη καί ή χώρα μας aντιμε

τωπίζει κρίσιμα έσωτερικά καί έξωτερικά προβλήματα. 

i> 'Όπως γνωρίζετε, στόν έξωτερικό τομέα lχουμε πολ
λά, κρίσιμα καί άλληλένδετα προβλήματα· προβλήματα 

πού θά χρειασθεί νά τά aντιμετωπίσουμε μέ θάρρος καί 

σωφροσύνη καί προπαντός aπροκατάληπτα, γιά ν, aποτρέ

ψουμε ένδεχόμενους κινδύνους. Καί αvτά τά προβλήματα 

εlναι κυρίως ή τουρκική aπειλή στήν Κύπρο καί στό Αi

γαίο, βεβαρυμένη καί μέ τίς έκκρεμότητες πού lχουμε σέ 

άλλους τομείς τών έξωτερικών μας σχέσεων. 
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»Στόν έσωτερικό τομέα, έξάλλου, έχουμε δύσκολα οl

κονομικά καί κοινωνικά προβλήματα, πού δφείλονται κα

τά βάση στή διεθνή συγκυρία, ένισχυμένη ίσως καί ιiπό 

σφάλματα lδικά μας. 

»Ή ί5φεση ή οlκονομική, δ πληθωρισμός, ή ιiνεργία 

καί τόσα aλλα συναφή προβλήματα δέν θά θεραπευθουν 

βέβαια ούτε μέ εύχολόγια, ούτε μέ κοινωνικές ιiναταραχές 

καί aπεργίες. Γιά νά λυθουν, θά χρειασθεί ιiπό μέρους μέν 

τής Πολιτείας ρεαλισμός καί κατανόηση, ιiπό μέρους δέ 

τι\}ν πολιτών αύτοσυγκράτηση καί έφεση γιά θυσίες. 

»Άλλά θά χρειασθεί προπαντός νά έφαρμόσουμε στήν 

πράξη δρισμένες κλασικές aρχές πού εlναι, δπως εlπα 
πολλές φορές, lσχυρότερες ιiπ' δλες τίς οlκονομικές θεω

ρίες. Νά δουλεύουμε δηλαδή μεθοδικότερα ιiπ' αύτούς πού 

θέλουμε νά φθάσουμε καί νά παράγουμε φθηνότερα καί 

καλλίτερα ιiπό αύτούς πού μ{iς συναγωνίζονται. Νά αύξή

σουμε μ > aλλα λόγια τήν παραγωγικότητά μας. 

»Γιατί πρέπει νά καταλάβουμε δτι έκεί κυρίως εύρίσκε

ται τό πρόβλημά μας. ΥΑν καταστήσουμε aνταγωνιστικά 

τά προϊόντα μας, καί διπλάσια παραγωγή αν έχουμε, θά 

μπορουμε νά τή διοχετεύσουμε στίς ξένες ιiγορές καί lδίως 

στή μεγάλη ιiγορά τής Κοινότητας, στήν δποία κατέχουμε 

προνομιακή θέση έναντι τών συναγωνιστών μας. 

»Ή 'Ελλάδα, ιiγαπητοί μου, βρίσκεται σέ μιά κρίσιμη 

γεωπολιτική θέση καί περν{i ιiκόμα τό εύαίσθητο στάδιο 

τής ιiναπτύξεως. Γιά vά αlσθάνεται aσφαλής, ιiλλά καί γιά 
νά προκόψει, έχει ιiνάγκη &πό δμόνοια, δουλειά καί τάξη. 

»Πιστεύω δτι, aν όλοι κατανοήσουμε τίς ιiλήθειες αύ

τές καί ιiπαλλαγουμε ιiπό τίς έξαλλοσύνες καί τίς κακές 
συνήθειες του παρελθόντος, πού δυστυχώς καί σήμερα 

καλλιεργουνται lδίως ιiπό τόν τύπο, θά ήμπορέσουμε δχι 

μόνο να βγουμε ιiπό τό σημερινό &διέξοδο, ιiλλά καί ν' 

aνοίξουμε τόν δρόμο γιά ένα καλλίτερο καί aσφαλέστερο 

μέλλον. 

»Κύριε δήμαρχε, 

»Σiiς εύχαριστώ καί σiiς καί τούς συμπολίτες σας γιά 

τήν ιiγάπη μέ τήν δποία μέ ύποδεχθήκατε. Άλλά σiiς εύ

χαριστώ προπαντός γιά τήν τιμή πού μου έκάνατε, νά μέ 

ιiνακηρύξετε έπίτιμο δημότη τής ιiγαπητής αύτής πόλεως, 

τής Δράμας». 

Κατά τήν άποχώρηση του προέδρου της Δημο
κρατίας, όμάδα συγκεντρωμένων πολιτών του φώνα

ξε: «Είσαι ό άρχηγός μας. Σέ θέλουμε άρχηγό». 'Ο 

Κ. Καραμανλής άπάντησε: 

«Δέν εlμαι πλέον aρχηγός κόμματος. Εlμαι aρχηγός 

τοv Κράτους καί δέν θέλω νά έμπλέκεται τό όνομά μου σέ 

κομματικούς aνταγωνισμούς». 

Τό βράδυ, ό Κ . Καραμανλής παρέστη στή δεξίω

ση που παρέθεσε πρός τιμή του ό δήμαρχος Δράμας, 

ενω τήν επομένη παρακολούθησε τή δοξολογία στό 
Μητροπολιτικό Ναό, καθώς καί παρέλαση τμημάτων 

των 'Ενόπλων Δυνάμεων, σπουδαστών καί μαθητών. 

Ή όμιλία του προέδρου τής Δημοκρατίας στίς 

Σέρρες προκάλεσε τό εντονο ενδιαφέρον τής κοινής 

γνώμης, καθώς καί σχόλια γιά f:πιδείνωόη των σχέ-

σεών του μέ τήν Κυβέρνηση. 'Από τήν πλευρά του, ό 

κυβερνητικός εκπρόσωπος δέν εκαμε κανένα σχόλιο. 

Οί φιλοκυβερνητικές δμως εφημερίδες άφησαν νά 

διαφανεί ή κυβερνητική δυσφορία. 'Ενδεικτικό τό 

σχόλιο τής"«Αόριανής», στίς 29 του μηνός: 

Εuχόμαστε γιά τό καλό του τόπου νά μήν τεθεί σύντομα 

στό λαό κανένα έκλογικό σύνθημα «ποιός κυβερνάει τόν 

τόπο, ό λαός ή δ πρόεδρος». Γιατί σέ μιά τέτοια περίπτωση 

είμαστε σίγουροι δτι γιά άλλη μιά φορά ό λαός θά δείξει τή 

δύναμή του. 

Τήν επομένη, έξάλλου, ή ίδια έφη μερίδα άναφερό
ταν σέ ενδεχόμενη παραίτηση του προέδρου τής Δη

μοκρατίας λαβή στή φημολογία αότή εδωσε ή εκτα

κτη σύγκληση του Έκτελεστικου Γραφείου του 

ΠΑΣΟΚ. 

'Επίσης, χαρακτηριστικό ήταν τό σχόλιο τής 

«'Ελεύθερης Γνώμης», στίς 29 'Ιουνίου: 

'Απορία προκάλεσε στήν κοινή γνώμη ή χθεσινή δμι

λία του πρόεδρου τfjς Δημοκρατίας στίς Σέρρες. Κυρίως δέ 

γιατί δέν εγινε αντιληπτό, γιά ποιό λόγο, ό κ. Καραμανλής 

θέλησε νά μιλήσει χτές γιά τό πολιτικό του παρελθόν. Ό 

πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας βρέθηκε στίς Σέρρες μέ τήν 

ευκαιρία του έορτασμου τfjς έπετείου τfjς απελευθέρωσης 

. τfjς πόλης από τόν τουρκικό ζυγό. Καί έπειδή ακριβώς ή 
παρουσία καί, επομένως, ή δμιλία του προέδρου, λογικά, 

θά ήταν άσχετη μέ δποιαδήποτε πολιτική έκδήλωση, ή 
αναφορά στό παρελθόν καί μάλιστα στό πολιτικό παρελ

θόν δημόσιου ανδρός, κατέχοντος ήδη τήν ϋψιστη καί πο

λιτικά ουδέτερη θέση αρχηγου του Κράτους, προκάλεσε, 

δπως ήταν φυσικό, έρωτηματικά καί απορίες. 

Κυρίως τά έρωτηματικά προκλήθηκαν από τό πώς εΙ

ναι δυνατόν, ό πολιτικά οuδέτερος αρχηγός του Κράτους, 

νά μπορεί νά αναφέρει καί νά αξιολογεί πολιτικές θέσεις, 

σέ κρίσιμα θέματα, των δποίων ή λύση αuτή τή στιγμή 

έκκρεμεί. Καί τά θέματα αuτά ε{ναι οί βάσεις, ή ΕΟΚ καί 

άλλα πολυσήμαντα. 

'Επίσης, φυσικό εΙ ναι τό .έρώτημα, πώς εΙ ναι δυνατόν 

σέ ενα κοινοβουλευτικό πολίτευμα ή Κυβέρνηση νά αiσθά

νεται έλεύθερη νά κάνει τίς πολιτικές της έπιλογές σέ μεγά

λα θέματα, δπως ή οiκονομία, οί έπενδύσεις, ή εξωτερική 

πολιτική πάνω στά κρίσιμα έθνικά θέματα, δταν προκατα

λαμβάνεται από τόν aρχηγό του Κράτους, μέ διακηρύξεις 
πολιτικών έπιλογών πού εγιναν στό παρελθόν . 

Διερωτάται δηλαδή ό λαός: ε{ναι αuτό ή σωστή καί 

σύμφωνη μέ τό Σύνταγμα λειτουργία του πολιτεύματος; 

Τά βασικά σημεία του σχολίου αότου καλύπτουν 

καί τά ρεπορτάζ των «Νέων» καί τής «'Ελευθεροτυ

πίας>>, τά όποία διαπιστώνουν «εκρηξη» του προέ

δρου τής Δημοκρατίας καί άναφέρονται στή δήλωση 

του πρωθυπουργου, μέ τήν όποία είχε άποκηρυχτεί 

- χωρίς νά κατονομαστεί - ό ύπουργός Προεδρίας. 

Οί έφη μερίδες αότές άφησαν εμμεσα νά εννοηθεί δτι 

τό θέμα, εvω είχε κλείσει, άνακινήθηκε πάλι άπό τόν 

πρόεδρο τής Δημοκρατίας. "Άλλωστε, καί οί δύο 
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έφημερίδες ύποστήριξαν δτι «είναι στίς άρμοδιότη
τες του προέδρου τfjς Δημοκρατίας νά μιλάει γιά θέ

ματα πού αναφέρονται στήν άσκηση τών προεδρικών 

του καθηκόντων, όχι δμως καί γιά θέματα πού aφο

ροuν τό κομματικό του παρελθόν». 

'Η ΝΔ έπίσημα σιώπησε. 'Αντέδρασε δμως χαρα

κτηριστικά ό aντιπολιτευόμενος τύπος τfjς 29ης 

'Ιουνίου : 

«Μεσημβρινή»: «'Ο Κ. Καραμανλfjς μαστιγώνει 

τούς Κουτσόγιωργες. - Δέν θά aφήσω τό εργο μου 

εκθετο σέ λοιδωρίες». 

«'Ακρόπολις»: «Καραμανλfjς: Δέν θά aνεχθώ άλ

λη πρόκληση». 

«'Απογευματινή»: «Σάλος στό ΠΑΣΟΚ aπό τόν 

λόγο του Καραμανλfj. - Μέ αναγκάζουν νά &μυν

θ&». 

«Βραδυνή»: «Καραμανλfjς: Φτάνει πιά· θά aμυθνώ 

γιά νά μήν aφήσω εκθετο τό εργο μου». 

«'Ελεύθερος Τύπος»: «'Αμύνομαι καί προστα

τεύω τό εργο μου». 

'Η όμιλία του Κ. Καραμανλfj στή Δράμα, aπό τήν 

άλλη πλευρά, θεωρήθηκε ώς aπαρχή aποφορτίσεως 

του πολιτικοί) κλίματος. 'Ενδεικτικοί ήταν οί τίτλοι 

τών έφημερίδων τήν Ιη 'Ιουλίου: «Καραμανλfjς: 

'Αφfjστε τίς έξαλλοσύνες» («'Ακρόπολις»)· «Σέ έκτό

νωση όδηγείται ή πολιτική αναταραχή» («Καθημε

ρινή»)· «Καραμανλfjς: Μήν μέ έμπλέκετε σέ κομμα

τικούς aνταγωνισμούς» («Μεσημβρινή»)' «Χρειάζε

ται ρεαλισμός, θάρρος καί σωφροσύνη» («Βραδυ

νή>>)· «Πρόεδρος: Δέν είμαι aρχηγός του κόμματος, 

aλλά aρχηγός του Κράτους» («'Ελευθεροτυπία»)· 

«Δέν είμαι aρχηγός κόμματος» («'Ελεύθερη Γνώ

μψ)· «'Ομόνοια, δουλειά καί τάξη συνιστii ό Καρα

μανλfjς» («Αόγή»)· τά «Νέα», τήν ϊδια ήμέρα, εκαμαν 

λόγο γιά ένέργειες του Κ. Καραμανλfj νά ανακόψει 

τήν «προσπάθεια τfjς Δεξιiiς» νά τόν έμφανίσει 

aντίθετο στήν Κυβέρνηση. 

Παράλληλα, ό Γ. Ράλλης σέ σύνέντευξή του πρός 
τό περιοδικό «Πολιτικά Θέματα», aνέφερε: 

«'Η όμιλία τοϋ προέδρου τής Δημοκρατίας στίς Σέρρες 

ήταν ή αναπόφευκτη aντίδραση στή συστηματική προσπά

θεια πού καταβάλλουν τόν τελευταίο καιρό στελέχη τής 

Κυβερνήσεως νά διαβάλουν στή συνείδηστ{ τοϋ λαοϋ καί 
νά διαγράψουν aπό τή μνήμη του τό εργο τών προκατόχων 

τους, μέσα στούς όποίους κυρίαρχη θέση κατέχει ό ίδιος ό 

προέδρος . 

»Τό aντίθετο, ή σιωπηρή aνοχή τής επίμονηζ λοιδορί
ας, θά κινδύνευε νά θεωρηθεί είτε ώς αδυναμία ύπερασπί

σεως είτε καί ώς παραδοχή τών καταλογιζομένων. 

»'Ο Κ. Καραμανλής ύποχρεώθηκε νά ύπερασπίσει τό 

εργο του, ενώ ταυτόχρονα ύπερασπιζόταν καί τήν ίστορία 

aπό τούς πλαστογράφους της. Καί ολοι γνωρίζουμε δτι 

πλαστογράφηση τής ίστορίας ποτέ δέν είναι πρός οφελος 

ένός λαοϋ γιατί τόν παραπλανά. 

»Παράλληλα δμως, ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας εδωσε 

ενα μάθημα πολιτικής ήθικής πού άλλοι είχαν τήν εuθύνη 

καί τό χρέος νά κάνουν. Πολύ περισσότερο, δταν γνωρί

ζουν πόσα πολλά &κόμη προσφέρει aπό τήν εξέχουσα θέ

ση του ό Κ. Καραμαν~ής ... ». 

Στίς 2 'Ιουλίου, ό ύπουργός Προεδρίας, Α. Κου
τσόγιωργας, aποδίδοντας στίς aντιδράσεις τfjς ΝΔ 

τό θόρυβο πού είχε δημιουργηθεί, εκαμε τήν ακό

λουθη δήλωση: 

«Παρά τίς επανειλημμένες προκλήσεις τής Δεξιάς aπό 

μήνες τώρα νά δημιουργήσει προβλήματα στίς σχέσεις τής 

Κυβέρνησης καί τοϋ προέδρου τής Δημοκρατίας, πάντοτε 

- μέσα καί εξ ω aπό τήν Βουλή \- ύποστήριξα καί εξήγη

σα γιατί αuτή ή aπαράδεκτη τακτική πρέπει νά τερματι

σθεί. 'Επανειλημμένα, ό ίδιος εθεσα στίς σωστές συντα

γματικές του διαστάσεις τό δλο θέμα τοϋ ρόλου τοϋ προέ

δρου τής Δημοκρατίας καί τόνισα κατηγορηματικά δτι 

δλη αuτή ή προσπάθεια τής ΝΔ νά αναμιγνύει τό πρόσωπο 

τοϋ aνώτατου άρχοντα σiά πολιτικά πράγματα είναι ζημι
ογόνος γιά τούς δημοκρατικούς θεσμούς». 

Στή συνέχεια του θέματος αναφέρεται σημείωμα 

του Π. Μολυβιάτη, τfjς 4ης 'Ιουλίου: 

<Πό πρωί τής Πέμπτης, 30 'Ιουνίου, τηλεφώνησα στό 
Καστρί καί ζήτησα νά μιλήσω στόν κ. Παπανδρέου . Μοϋ 

ελέχθη δτι aπουσιάζει καί δτι θά μοϋ τηλεφωνήσει εκεί

νος. 'Ύστερα aπό λίγο, μοϋ τηλεφώνησε ό κ. Λιβάνης γιά 

νά μοϋ πεί δτι ζήτησα νά μιλήσω μέ τόν πρωθυπουργό, θά 

ήταν δμως καλλίτερο εάν τά λέγαμε οί δυό μας. 'Απήντη

σα στόν κ. Λιβάνη δτι σκοπός τοϋ τηλεφωνήματός μου 

ήταν νά πληροφορηθώ εάν iσχύει τό ραντεβοϋ τοϋ κ. προέ

δρου τής Δημοκ,ρατίας μέ τόν πρωθυπουργό, γιά αϋριο Πα
ρασκεύη, τό όποίο είχε προτείνει ό κ. Παπανδρέου πρό τής 

&ναχωρήσεως τοϋ κ. προέδρου γιά τίς Σέρρες. 

»'Ο κ. Λιβάνης μοϋ πρότεινε εiς aπάντησιν νά ελθει 

στό γραφείο μου γιά νά συζητήσουμε. 

»'Όταν λίγο aργότερα τόν δέχθηκα στό γραφείο μου, ό 

κ. Λιβάνης μοϋ είπε δτι, uστερα aπό τήν όμιλία τοϋ κ. 

προέδρου στίς Σέρρες, εχουν δημιουργηθεί σοβαρά προ

βλήματα. 'Ο κ. Παπανδρέου, μοϋ είπε ό κ . Λιβάνης, είναι 

γιά πρώτη φορά ενοχλημένος, διότι είχε πιστέψει δτι ή 
δική του δήλωση είχε θεωρηθεί aπό τόν κ. πρόεδρο τής 

Δημοκρατίας ώς επαρκής κάλυψη γιά τήν κριτική κατά τοϋ 

εργου του. 

»'Εκτός δμως aπό τήν ενόχληση τοϋ κ. Παπανδρέου, ό 

κ. Λιβάνης μοϋ είπε δτι εχουν προκληθεί εντονότατες aν

τιδράσεις στό κόμμα καί στό 'Εκτελεστικό Γραφείο. Πολ

λοί ζητοϋν, μοϋ είπε, νά τηρηθεί σκληρή στάση εκ μέρους 

τής Κυβερνήσεως aπέναντι τοϋ προέδρου τής Δημοκρατί

ας, εχει δέ συγκληθεί σέ εκτακτη σύσκεψη τό 'Εκτελεστι

κό Γραφείο γιά νά aποφασίσει επί τοϋ θέματος. 

)) 'Εξέφρασα τήν aπορία μου καί τήν εκπληξή μου γι, 
αuτά πού μοϋ είπε ό κ. Λιβάνης. Τοϋ είπα δτι τό κείμενο 
τοϋ προεδρικοϋ λόγου ήταν πολύ προσεκτικά διατυπωμένο 

καί &πόλυτα ισορροπημένο. 'ο κ. προέδρος δήλωσε πολύ 

καθαρά δτι μέ κανένα δέν εχει πρόθεση νά aντιδικήσει, δέν 

εκανε καμμία σύγκριση τοϋ δικοϋ του εργου μέ τό εργο τής 
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Κυβερνήσεως καί δέν σχολίασε καθόλου τήν κυβερνητική 
πολιτική. Θεώρησε δμως χρέος του άπέναντι τfjς ίστορίας 

του καί τfjς προσωπικής του άξιοπρέπειας νά ύπεραμυνθεί 
του εργου του, τό όποίο βάλλεται τά τελευταία δύο χρόνια, 

οχι μόνο άπό τόν Κουτσόγιωργα, άλλά καί άπό πολλά στε

λέχη καί οργανα του ΠΑΣΟΚ. Βέβαια, δρισμένες εφημερί

δες, καί iδίως τfjς άντιπολιτεύσεως, παρουσίασαν κατά τρό

πο διαφορετικό τό θέμα. Γι' αύτό δμως δέν εύθύνεται δ κ. 

πρόεδρος, άφου δπως είμαι βέβαιος δτι θά εχει μάθει δ κ. 

Λιβάνης, προσπαθήσαμε επίμονα νά πείσουμε τίς εφημερί

δες αύτές δτι δ κ. πρόεδρος δέν εχει πρόθεση νά άντιδική

σει μέ τήν Κυβέρνηση. 

»Παρά ταυτα, βλέπω δτι τό ΠΑΣΟΚ σκέπτεται νά μπεί 

στόν δρόμο τfjς άναμετρήσεως μέ τόν πρόεδρο. Του επα

ναλαμβάνω δτι αύτή δέν είναι ή πρόθεση ή δική μας. 'Εάν 

δμως τό ΠΑΣΟΚ αύτό άποφασίσει, τότε βέβαια θά εχουμε 

άναμέτρηση καί αύτή τήν άναμέτρηση δέν τήν φοβόμαστε. 

Προ(Jωπικά δμως πιστεύω δτι μιά τέτοια άναμέτρηση θά 

εχει κακές συνέπειες, οχι μόνο γιά τόν τόπο, άλλά καί γιά 

τό ΠΑΣΟΚ. 'Ε ρώτησα, τέλος, τόν κ. Λιβάνη, εάν δ λα αύτά 

σημαίνουν δτι δ κ. Παπανδρέου δέν κρίνει σκόπιμη στήν 

συνάντηση μέ τόν κ. πρόεδρο γιά τήν έπο μένη. 'Ε π' αύτου 

δ κ. Λιβάνης μου είπε δτι δέν εχει όδηγίες καί δτι θά μου 

ξανατηλεφωνουσε. Πράγματι, δ κ. Λιβάνης μου τηλεφώ

νησε μετά άπό λίγο, άπό τό γραφείο του, γιά νά μου προ

τείνει συνάντηση γιά τήν Τρίτη, 5 'Ιουλίου, πρίν άπό τήν 
άναχώρηση του κ. Παπανδρέου γιά τήν 'Ισπανία. Μετά 

άπό τηλεφωνικές συνεννοήσεις μέ τόν κ. πρόεδρο καί μέ 

τόν κ. Λιβάνη, δριστικοποιήθηκε ή συνάντηση αύτή γιά 

τίς 10 τό πρωί τfjς 5ης 'Ιουλίου. 

»'Απ' δσα μου είπε δ κ. Λιβάνης, κατά τίς επαφές μου 

αύτές, προκύπτουν τά έξfjς: 

»1. Γ-Jά πρώτη φορά δημιουργείται σοβαρό θέμα στίς 

προσωπικές σχέσεις προέδρου καί πρωθυπουργου. 

»2. Τό θέμα αύτό πιθανόν νά προκλήθηκε άπό τή στάση 
δρισμένων μελών του Έκτελεστικου Γραφείου καί κυρίως 

τών κ. Τσοχατζόπουλου, Γεννηματά καί Λαλιώτη, οί δποί

οι είχαν έτοιμάσει καί χειρόγραφες άνακοινώσεις σέ πνευ

μα άναμετρήσεως μέ τόν κ. πρόεδρο τfjς Δημοκρατίας. 

»3. Αύτοί πού ύποστηρίζουν αύτή τή γραμμή στό 

ΠΑΣΟΚ πιστεύουν δτι μιά τέτοια άναμέτρηση θά εβγαζε 

τό ΠΑΣΟΚ άπό τά σημερινά άδιέξοδά του, άφου θά μετέ
θετε τό βάρος άπό τά ύπάρχοντα εσωτερικά καί εξωτερικά 

προβλήματα σέ μιά συνταγματική κρίση. 

»Μετά τήν δριστική διευθέτηση τfjς συναντήσεως 

προέδρου καί πρωθυπουργου, δ κ. Λιβάνης μου εξέφρασε 

τήν άνακούφισή του, γιατί άποφεύχθηκε ή κρίση, παρά τίς 

προθέσεις του Έκτελεστικου Γραφείου, καί μου εμπιστεύ

θηκε δτι δ κ. Παπανδρέου τόν εύχαρίστησε γιά τήν 

συμβολή του στήν άποφυγή τfjς κρίσεως». 

Στίς 5 'Ιουλίου, τό θέμα εξετάστηκε σέ συνάντη
ση του προέδρου τής Δημοκρατίας καί του πρωθυ

πουργοί): 

«Δέχθηκα σήμερα τόν κ. πρωθυπουργό. 7Ηταν 
δπως συνήθως συμπαθής άλλά καί κάπως άμήχαvος. 
Στήν άρχή εξέφρασε τήν λύπη του γιά τόν θόρυβο 

πού δημιουργήθηκε γύρω άπό τόν λόγο μου τών Σερ-

ρών. Tov είπα δτι είμαι ενοχλημένος καί άπό τίς έρ
μηνείες πού έδωσε ό τύπος στήν όμιλία μου άλλά καί 

άπό τίς σπασμωδικές άντιδράσεις τής Κυβερνήσεως. 

Tov είπα δτι τό περιεχόμενο τοiί λόγου μου δέν δι
καιολογούσε αύτές τίς άντιδράσεις, δτι θά πρέπει νά 

φυλάγεται άπό τούς έξαλλους συνεργάτες του καί δτι 
χαρακτηριστικό τοiί νοσηρού πολιτικού κλίματος 

πού επικρατεί στόν τόπο μας είναι οί διαστάσεις πού 

πήρε αύτό τό περιστατικό. Μέ βεβαίωσε δτι θά κάνει 

δ, τι μπορεί γιά νά βελτιώσει τό πολιτικό κλίμα καί 
μέ ρώτησε aν θά μπορούσα νά δεχθώ τόν κ. Κουτσό

γιωργα γιά νά μοiί δώσει εξηγήσεις. Τό άπέκλεισα, 
γιατί, δπως τοiί είπα, ή εν γένει συμπεριφορά αύτοiί 
του ύπουργοiί είναι άπαράδεκτη. 

»'Εδώ θά πρέπει νά παρατηρήσω δτι οί άντιδρά

σεις πού προκάλεσε ό λόγος μου τών Σερρών άπα

δεικνύουν δτι ή Κεντροαριστεpά δέν κατενόησε οϋτε 
τήν ούσία τοiί Συντάγματος, οϋτε τήν άπόφασή μου 

νά άσκήσω τίς προνομίες μου γιά νά προστατεύσω, 

aν χρειασθεί, τόν τόπο. 

»Στήν συνάντησή μας αύτή, iδιαίτερη εντύπωση 

μοiί έκανε ή παρακάτω δήλωση του κ. πρωθυπουρ

γού. 'Όταν τοiί είπα δτι είναι κρίμα πού τό κλίμα πού 
επικρατεί στίς προσωπικές μας σχέσεις δέν προε
κτείνεται καί στίς πολιτικές, μοiί είπε δτι δέν βλέπει 
νά έχουμε διαφορές, iδίως στά θέματα τής εξωτερι

κής μας πολιτικής καί προσέθεσε γιά τήν ΕΟΚ δτι 

δέν ύπάρχει πλέον θέμα. Γιά τίς βάσεις, θά τελειώνα

με εντός του 'Ιουλίου (θά έβλεπε γιά τόν σκοπό αύτό 

εντός τής ή μέρας τόν κ. Στέρνς) καί γιά τό ΝΑ ΤΟ, 

μοiί είπε δτι τόν ενεθάρρυνε πολύ ή συζήτηση πού 

είχε προσφάτως μέ τόν νέο διοικητή Νεαπόλεως ναύ
αρχοΣμόλ. 

»Πρίν φύγει, μοiί ύποσχέθηκε δτι θά μέ ενημέρω

νε γιά τήν συνάντησή του μέ τόν πρέσβη τής 'Αμε

ρικής. Πράγματι, γύρω στό μεσημέρι, μοiί διεμήνυσε 
μέσω τοiί κ. Μολυβιάτη, δτι ό κ. Στέρνς τοiί έδωσε 

τήν άπάντηση στίς δικές μας 1ψοτάσεις, δτι θά συ
ναντηθούν καί πάλι τό Σάββατο, δτι θά επιδειχθεί 

έκατέρωθεν κατανόηση γιά νά κλείσει ή συμφφνία 

στήν 'Αμερική καί νά έλθει ό 'Αμερικανός διαπρα

γματευτής στά μέσα 'Ιουλίου, όπότε καί θά άνακοι

νωθεί ή συμφωνία. 

»Δέν ξέρω aν ό κ. πρωθυπουργός θά κρατηθεί μέ
χρι τέλους στήν γραμμή αύτή. 'Αλλά, aν τό κάμει 

αύτό, θά άποτελέσει καμπή στίς περαtτέρω εξελίξεις 
τής εθνικής μας ζωής, γιατί θά έχει άποτραπεί ό κίν

δυνος νά άποκολληθεί ή 'Ελλάς σέ κάποια φάση άπό 

τόν κόσμο τόν Δυτικό»93. 

I ΙΟΥ ΛΙΟΥ 1983 

'Ενόψει τής άναλήψεως τής προεδρίας τής ΕΟΚ 

άπό τήν 'Ελλάδα καί μέ άφορμή δημοσιοποίηση 
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έπιφυλάξεων κύκλων τής Κοινότητας γιά τό κατά πό

σο ήταν ή 'Ελλάδα σέ θέση νά έκπληρώσει τά καθή
κοντα αuτά, δ πρόεδρος τής Δημοκρατίας, aπαντών

τας σέ έρώτηση του Πρακτορείου Ρώυτερ, είπε: 

«Δέν καταλαβαίνω γιατί ήμπορεί νά ύπάρχουν 

aνησυχίες. Εlμαι βέβαιος δτι ή Έλλάς θά aσκήσει 

τήν Προεδρία μέ αίσθημα εύθύνης. Καί δχι μόνον 

δέν θά δημιουργήσει προβλήματα στήν Κοινότητα, 

aλλά θά προσπαθήσει νά προωθήσει τήν επίλυση 

τών ύφισταμένων γνωστών προβλημάτων τής ΕΟΚ». 

Σύμφωνα μέ aπόψεις πού διατύπωσαν κοινοτικοί 

παράγοντες, οί aνησυχίες αuτές έπικεντρώνονταν 

κατ' aρχήν στήν aπειρία τής 'Ελλάδος νά aνταπο

κριθεί στό ρόλο της, κατά κύριο ομως λόγο στίς δια

φορές θέσεων πού είχαν κατά καιρούς διαφανεί με

ταξύ τής 'Αθήνας καί τών εταίρων. 

8 ΙΟΥΛΙΟΥ 1983 

Δημοσιεύεται στόν τύπο ή είδηση δτι δ Κ. Καρα

μανλής προσεκλήθη νά μεταβεί τό Σεπτέμβριο στή 

Ν. 'Υόρκη, οπου θά του aπονεμηθεί δ τίτλος του 

έπίτιμου διδάκτορα aπό τό πανεπιστήμιο τής Ν. 

'Υόρκης. 

12 ΙΟΥΛΙΟΥ 1983 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχτηκε στό Προεδρικό Μέ

γαρο τόν ύπουργό Δημοσίας Τάξεως,Ι. Σκουλαρίκη . 
'Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε τήν επομένη 

τής συγκεντρώσεως όπαδών τής ΝΔ στήν Καλαμάτα, 

δπου μίλησε δ Ε. 'Αβέρωφ καί κατά τή διάρκεια τής 

δποίας σημειώθηκαν έπεισόδια μεταξύ τών όπαδών 
τής ΝΔ καί του ΠΑΣΟΚ. 

15 ΙΟΥΛΙΟΥ 1983 

'Ο πρωθυπουργός ένημερώνει τόν πρόεδρο τής 

Δημοκρατίας σχετικά μέ τή μονογραφή τής συμφω

νίας γιά τίς βάσεις, -iή νύχτα τής 14ης πρός 15η του 
μηνός. 

'Από τήν Προεδρία τής Δημοκρατίας έκδόθηκε ή 

ακόλουθη ανακοίνωση : 

«Ό προέδρος τής Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Κα

ραμανλής, ό όποίος ετηρείτο συνεχώς ενήμερος τής εξελί
ξεως των διαπραγματεύσεων γιά τίς βάσεις, ενημερώθηκε 

άμέσως άπό τόν πρωθυπουργό κ. 'Ανδρέα Παπανδρέου γιά 

τή μονογραφή τής συμφωνίας. 

»'Ο Κ. Καραμανλής εξέφρασε πρός τόν πρωθυπουργό 

τήν ίκανοποίησή του διότι, δπως ε{πε, μέ τή μονογραφη
θείσα συμφωνία ενισχύεται ή άσφάλεια τής χώρας». 

Μέ αναφορά στήν τελική εκβαση του θέματος, δ 

Κ. Καραμανλής, σέ μνημόνιό του, αναφέρει: 

«Σχετικά έφυγε ένα μεγάλο βάρος aπό τήν ψυχή 

μου. 

»Εlναι ή πρώτη μέρα πού αίσθάνομαι σχετικά 

ifσυχος γιά τό μέλλον του τόπου. Γιατί ή επελθουσα 

συμφωνία γιά τό θέμα τών βάσεων επαναφέρει τήν 

έξωτερική μας πολιτική στήν παραδοσιακή της 
γραμμή, θά όδηγήσει στήν πλήρη όμαλοποίηση τών 

σχέσεών μας μέ τή Δύση καί θά περιορίσει τούς κιν

δύνους πού aπειλουν τήν χώρα. 

))Παράλληλα, περιορίζει καί τόν κίνδυνο συγ

κρούσεώς μου μέ τόν πρωθυπουργό. Γιατί, aν τελικά 

aπεφασίζετο ή aπομάκρυνση τών βάσεων, θά βρισκό

μουνα σέ δύσκολη θέση. Θά aντιμετώπιζα τό δίλημ

μα ή νά δεχθώ τήν aπόφαση αύτή aδιαμαρτύρητα ή 

νά aντιδράσω προκηρύσσων δημοψήφισμα, τό aποτέ

λεσμα δμως του όποίου θά ήταν κατά πάσα πιθανό

τητα apνητικό, όπότε θά εlχα καί πάλι τό δίλημμα ή 
νά aνεχθώ τό aποτέλεσμα ή νά παραιτηθώ. 

))Πρέπει νά πώ δτι ό πρωθυπουργός επέδειξε στήν 

περίπτωση αύτή καί θάρρος aλλά καί συνέπεια aπέ

ναντί μου. Καί γι ' αύτό δταν, στίς 2 ή όiρα τό πρωί 
πού βρισκόμουν σέ μιά aκτή τής Πελοποννήσου, 

μου aνήγγειλε τήν μονογράφηση τής συμφωνίας, τόν 

συνεχάρην, έκανα ενισχυτική yιά τόν ίδιο δήλωση 

καί συνέστησα στήν aντιπολίτευση νά aντιμετωπί

σει θετικά τό θέμα. 

)) 'Η συμφωνία, βέβαια, μειονεκτεί σέ πολλά ση
μεία έναντι εκείνης του 1977. Ό πρωθυπουργός, 
δμως, πού κατέχει πράγματι τό ταλέντο νά εξωραίζει 
τά έργα του, τήν παρουσίασε σάν μεγάλη επιτυχία. 

))Πιστεύω δτι μέ τήν συμφωνία αύτή ό πρωθυπου

ρός έκανε πλέον όριστική τήν επιλογή του στό μέγα 

θέμα τής εξωτερικής μας πολιτικής. Αύτό, βέβαια, 
δέν aποκλείει τήν περίπτωση νά συνεχίσει τούς δι

πλωματικούς aκροβατισμούς του τόσο γιά λόγους 

εσωτερικής καταναλώσεως δσο καί γιά λόγους διε
θνους του προβολής))94• 

Τή συμφωνία, χαρακτήρισε δ Α. Παπανδρέου μέ 

δηλώσεις του «μοναδική» καί «ίστορικό βήμα στήν 

κατάκτηση τής έθνικής ανεξαρτησίας». Είπε, &.κόμη, 

οτι, μέ τόν τρόπο αuτό, έκπληρώνονται βασικοί προ

γραμματικοί στόχοι του ΠΑΣΟΚ. Θετική ύπήρξε σέ 
γενικές γραμμές ή aντίδραση των aλλων πολιτικών 

κομμάτων, μέ έξαίρεση τό ΚΚΕ. 
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'Η πρώτη Κυβέρνηση του Α. Παπανδρέου ανέλαβε σειρά πρωτοβουλιων γιά τήν έπιβολή μεταρ

ρυθμίσεων; σέ έφαρμογή του προγράμματός της, στούς τομείς ίδιαίτερα τής δημόσιας διοικήσεως, τής 

ύγείας, τής aνώτατης Παιδείας. 'Ο Κ. Καραμανλής, σταθερά προσηλωμένος στό γράμμα καί τό πνεuμα 

του πολιτεύματος, θά έξαντλήσει τά δρια των συνταγματικων του άρμοδιοτήτων καί θά aξιοποιήσει τό 
προσωπικό του κύρος, προκειμένου νά προσφέρει διακριτικά στόν πρωθυπουργό τίς συμβουλές του μέ 

στόχο τή διαφύλαξη τής έθνικής όμοψυχίας καί τήν καλύτερη διαχείριση των ύποθέσεων τής χώρας. 

'Αλλά καί θά διατυπώσει παραινέσεις πρός .τόν πρωθυπουργό καί τό νέο aρχηγό τής aξιωματικής άντι
πολιτεύσεως, Κ. Μητσοτάκη, μέ σκοπό τή διατήρηση του άναγκαίου όμαλοu πολιτικοί) κλίματος στή 

χώρα. 'Η παρέμβασή του, έξάλλου, τό φθινόπωρο του 1983, δταν τό Κυπριακό θά διανύσει μιά άπό τίς 
κρισιμότερες φάσεις του, θά συντελέσει καταλυτικά στήν αποφυγή μιfiς έπιζήμιας διαμάχης μεταξύ 
' Αθηνων καί Λευκωσίας. "Ως τήν έκπνοή τής θητείας του, ό πρόεδρος τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας, 

χάρη στή μεγάλη διεθνή άκτινοβολία του, θά συμβάλει aποφασιστικά στή μέγιστη δυνατή διαφύλαξη του 
διεθνοuς κύρους καί τής άξιοπιστίας τής χώρας, καλύπτοντας συχνά κυβερνητικές ένέργειεξ πού εΙχαν 

προκαλέσει άρνητικές aντιδράσεις, ίδιαίτερα στούς κόλπους των δυτικων έταίρων τής 'Ελλάδος. 
Ίό Μάρτιο του 1985, ή αίφνιδιαστική ύπαναχώρηση του Α. Παπανδρέου aπό τή διαβεβαίωσή του γιά 

ύποστήριξη τής έπανεκλογής του Κ. Καραμανλή στό uπατο άξίωμα θά όδηγήσει τόν πρόεδρο τής 

Δημοκρατίας σέ πρόωρη παραίτηση, <lφou διευκρινήσει δτι αδυνατεί πλέον νά συμπράττει στίς δια

γραφόμενες έξελίξεις. 

19 ΙΟΥΛΙΟΥ 1983 

Κατά τήν ενατη έπέτειο τής τουρκικής εiσβολής 

στήν Κύπρο, ό προέδρος τής Δημοκρατίας δηλώνει: 

«Συμπληρώνονται αύριο έννέα χρόνια άπό τήν 

τουρκική εlσβολή στήν Κύπρο. Καί ή Τουρκία έξα

κολουθεί νά κατέχει τή μισή σχεδόν Μεγαλόνησο, 

περιφρονώντας τίς άποφάσεις τών 'Ηνωμένων 

'Εθνών καί παραβιάζοντας κάθε κανόνα ι]θικής καί 

δικαίου. 

»Παρά ταύτα, ό κυπριακός 'Ελληνισμός ούτε 
κάμφθηκε, ούτε καί θά καμφθεί. Παραμένει σταθερά 

άποφασισμένος νά συνεχίσει τόν άγώνα του· γιατί 

πιστεύει στό δίκιο του. 'Αλλά καί γιατί γνωρίζει δ τι 

μέ τήν πλήρη καί σταθερά συμπαράσταση τής 'Ελλά

δος ό άγώνας αύτός τελικά θά δικαιωθεί». 

24 ΙΟΥ ΛΙΟΥ 1983 

' Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας εδωσε στόν κήπο 

του Προεδρικου Μεγάρου τήν καθιερωμένη δεξίωση 

γιά τήν άποκατάσταση τής δημοκρατίας. 

Κατά τήν προσέλευσή του στό χώρο τής δεξιώ

σεως, ό Κ. Καραμανλής, είπε: 

«Γιά τή θέση πού κατέχει ή ήμέρα αύτή στήν iστορία 

τοv τόπου μας έχω μιλήσει πολλές φορές. Σήμερα θά άρ

κεστώ νά διατυπώσω άπλώς μιάν εύχή: τό κλίμα πού έπι

κράτησε κατά τήν ήμέρα έκείνη, τό κλίμα τής έθνικής 

άνησυχίας, εύχομαι νά καταστεί τό μόνιμο, τό κύριο γνώ

ρισμα τής έθνικής μας ζωής». 

'Απαντώντας σέ έρώτηση, πώς βλέπει τό μέλλον 
τής δημοκρατίας, δήλωσε: 

«Τό βλέπω άσφαλές. Δέν νομίζω ότι ημπορεί πλέον ή 

δημοκρατία νά άπειληθεί άπό άνατρεπτικές δυνάμεις. 

'Ημπορεί όμως νά άποδυναμωθεί, aν δέν προσαρμόσουμε 

τή συμπερ,ιφορά μας στούς βασικούς της κανόνες. Γιατί 

πρέπει νά όμολογηθεί ότι έχουμε πράγματι πολίτευμα δη
μοκρατικό. Δέν έχουμε άκόμη κλίμα δημοκρατικό. Τό κλί

μα δηλαδή έκείνο, τό όποίο κάνει τή δημοκρατία ffμερη, 

ύπεύθυνη καί δημιουργική. 'Ελπίζω, πάντως, ότι θά κατα-" 

βληθεί προσπάθεια άπ ' όλες τίς πλευρές, εiς τρόπον ώστε 
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vά δημιουργήσουμε, vά aποκτήσουμε τό κλίμα αύτό στό 
μέλλΟV)). 

29 ΙΟΥΛΙΟΥ 1983 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχτηκε στό Προεδρικό Μέ

γαρο τόν aρχηγό τής aξιωματικής aντιπολιτεύσεως, 
Ε. 'Αβέρωφ, ό όποίος του εξέθεσε τίς aπόψεις του 

για τή γενική κατάσταση τής χώρας. 

30 ΙΟΥΛΙΟΥ 1983 

'Ο Κ. Καραμανλής εχει συνάντηση καί συνομι

λία μέ τόν πρόεδρο τής 'Επιτροπής τής ΕΟΚ, Γκ. 

Τόρν. 

ΆΟ Γκ. Τόρν ήλθε στήν 'Αθήνα, προκειμένου νά 

ενημερώσει τήν Κυβέρνηση γιά τά σχέδια προτάσε

ων τής 'Επιτροπής, πού aφοροuν τήν αναμόρφωση 

τής κοινής αγροτικής πολιτικής καί τήν αναδιάρ

θρωση των κοινοτικών ταμείων. 

15 ΑΥΓΟΥΣτΟΥ 1983 

Τήν ή μέρα πού έορτάζεται ή Κοίμηση τής Θεοτό

κου, aλλά καί οί 'Ένοπλες Δυνάμεις, ό Κ. Καραμαν

λής παρακολούθησε τήν επίσημη δοξολογία στό 
Μητροπολιτικό Ναό τ&ν 'Αθηνών καί κατέθεσε στέ

φανο στό Μνημείο του 'Άγνωστου Στρατιώτη, εν& 

τό βράδυ παρέστη στή δεξίωση πού παρέθεσε ό aρ
χηγός ΓΕΕΘΑ, στόν "Α γιο 'Ανδρέα. 

18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1983 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας εχει συνομιλία μέ 

τόν πρωθυπουργό. 

'Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε ενόψει εξελί

ξεων στό Κυπριακό - καθώς ό γενικός γραμματέας 

του ΟΗΕ είχε εκπονήσει μνημόνιο εναλλακτικών λύ

σεων.'Έχει επίσης προηγηθεί ή πρόσκληση πού είχε 

aπευθύνει στόν πρωθυπουργό ή Ι. Γκάντι νά λάβει 

μέρος στήν aτυπη συνάντηση 40 aρχηγών Κρατών 
καί Κυβερνήσεων, στή Νέα 'Υόρκη, μέ πρωτοβου

λία των 'Αδεσμεύτων, aλλά καί ή κατάθεση στή 

Βουλή του νομοσχεδίου περί 'Εθνικοί) Συστήματος 

' Υγείας. 

Τήν ίδια ήμέρα, ό Κ. Καραμανλής δέχτηκε τόν 

πρόεδρο τής Βουλής, Ι. 'Αλευρά, ό όποίος τόν ενημέ

ρωσε γιά θέματα σχετικά μέ τή λειτουργία του Κοι

νοβουλίου, καθώς καί γιά τήν επίσκεψη πού επρό

κειτο νά πραγματοποιήσει στή ΛΔ Κίνας. 

19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1983 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται, στό Προεδρικό Μέ

γαρο, τόν πρωθυπουργό τής Πορτογαλίας, Μ. Σοά-

ρες, τόν όποίο διαβεβαίωσε γιά τήν ενθερμη ύποστή

ριξη τής 'Ελλάδος στήν ενταξη τής χώρας του στήν 
ΕΟΚ. 

Τήν ίδια ήμέρα, ό Κ. Καραμανλής δέχεται τόν 

Γκ. Γιάτρον, μέλος τής 'Επιτροπής 'Εξωτερικών 

'Υποθέσεων τής 'Αμερικανικής Βουλής, ό όποίος 

πραγματοποίησε δεκαήμερη επίσκεψη στήν 'Ελλά

δα καί τήν Κύπρο. 

24 ΑΥΓΟΥΣτΟΥ 1983 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας δέχτηκε τήν επί

σκεψη του πρωθυπουργοί) τής Σουηδίας, Ο. Πάλμε, ό 

όποίος πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στήν 
'Ελλάδα. 

Τήν ϊδια ήμέρα, ό Κ. Καραμανλής δέχτηκε σέ 

aκρόαση τόν πρόεδρο του ΚΟΔΗΣΟ, Ι. Πεσμαζό

γλου. 

25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1983 

'Ο Κ. Καραμανλής εχει συνομιλία μέ τόν πρόε

δρο τής Κυπριακής Δημοκρατίας, Σ. Κυπριανου, ό 

όποίος βρίσκεται στήν 'Αθήνα γιά νά διαβουλευθεί 

μέ τήν έλλαδική ήγεσία σχετικά μέ τή νέα πρωτο

βουλία του γενικου γραμματέα του ΟΗΕ. 

Είχαν προηγηθεί, στήν Κύπρο, διαβουλεύσεις 
του Σ. Κυπριανου μέ τά κυπριακά κόμματα, aπό τά 

όποία τό ΑΚΕΛ καί ό Δημοκρατικός Συναγερμός τά

χθηκαν ύπέρ τής προσεκτικής εξετάσεως τής πρωτο
βουλίας Κουεγιάρ. 'Υπέρ τής εξετάσεως τ&ν προτά

σεων του γενικοί) . γραμματέα είχαν fίδη ταχθεί ό 
'Αμερικανός πρόεδρος, Ρ. Ρήγκαν, καί ή "Αγκυρα, ή 

όποία ώστόσο δέν aπέκλεισε, στό μέλλον' καί τό εν

δεχόμενο ίδρύσεως τουρκοκυπριακοί) Κράτους . 

Ό Σ. Κυπριανου επρόκειτο νά ελθει στήν 'Αθή

να νωρίτερα, ή ελευσή του δμως αναβλήθηκε γιά λί

γες ήμέρες, γεγονός πού επισημάνθηκε aπό τόν έλ

λαδικό καί τόν κυπριακό τύπο ώς ενδεικτικό διαφω

νιών μεταξύ τής κυπριακής ήγεσίας καί τής έλλαδι

κής Κυβερνήσεως, μολονότι ό κυβερνητικός εκπρό

σωπος στήν 'Αθήνα τήν aπέδωσε στό βεβαρυμένο 

πρόγραμμα του Α. Παπανδρέου. Συγκεκριμένα, ή 

κυπριακή εφημερίδα «Κήρυκας», στίς 14 Αύγούστου, 
σέ aρθρο της πού δέν διαψεύσθηκε aπό τήν 'Αθήνα, 
ύποστήριξε δτι ό Α. Παπανδρέου εβρισκε aπαράδε
κτο τό εγγραφο Κουεγιάρ, γιατί αναβίωνε τίς «διχο

τομικές προτάσεις» Βαλντχάιμ, εν& παραγνώριζε τό 

πρόσφατο ψήφισμα του ΟΗΕ- ό 'Έλληνας πρωθυ

πουργός θεωροuσε, aντίθετα aπό τόν Σ. Κυπριανοu, 

δτι ή aπάντηση στό εγγραφο Κουεγιάρ επρεπε νά μή 

δοθεί aμέσως. "Αλλες εφημερίδες («Σημερινή», 20, 
25, 27 Αύγούστου· «Φιλελεύθερος», «'Αγών», 25 Αύ
γούστου), επεσήμαναν τήν ανάγκη γιά παρέμβαση 

του Κ. Καραμανλή γιά τήν προώθηση του θέματος 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΚΥΠΡΙΑΝΟΎ 309 

καί έξέφρασαν τήν άποψη δτι ό πρόεδρος τής 'Ελ
ληνικής Δημοκρατίας ύποστήριζε τίς ούσιαστικές 

διαπραγματεύσεις στά πλαίσια του ΟΗΕ, θεωρώντας 

δτι οί προτάσεις Κουεγιάρ ίσως άποτελοuσαν τήν 

τελευταία έλπίδα νά εύρεθεί έποικοδομητική λύση 

του Κυπριακοu. 

Τό σημείωμα τής συνομιλίας άναφέρει: 

«Στήν aρχή τής συνομιλίας ό κύριος Κυπριανου εξεφρά

σθη μέ πολλή πικρία καί μόλις συγκαλυπτόμενη άγανά

κτηση γιά τήν προσωπική συμπεριφορά του κυρίου Πα

πανδρέου aπέναντί του κατά τίς τελευταίες ήμέρες. Συγκε

κριμένα, ό Κύπριος πρόεδρος aνεφέρθη στόν τρόπο μέ τόν 

όποίο εγινε ή άναβολή του ταξιδίου του στήν 'Αθήνα καί 
κυρίως στόν τρόπο μέ τόν όποίο ό κύριος Παπανδρέου 

aπέφυγε νά του μιλήσει στό τηλέφωνο. 'Ο κύριος Κυπρια

νου δέν μπόρεσε νά εξηγήσει τήν συμπεριφορά αuτή, δε

δομένου δτι ούτε προσωπικά προβλήματα ύπάρχουν μετα

ξύ αuτου καί του κυρίου Παπανδρέου, ούτε aντελήφθη νά 
ύπάρχει καμμία διαφωνία στόν τρόπο τής aντιμετωπίσεως 

τής πρωτοβουλίας του γενικου γραμματέως του ΟΗΕ. 

))'Εν δψει δλων αuτών, ό κύριος Κυπριανου διερωτiiτο 

μήπως ύπάρχει πρόθεση δημιουργίας τεχνητής aτμοσφαί

ρας διαφωνίας γιά λόγους εσωτερικής πολιτικής σκοπιμό

τητας τής έλληνικής Κυβερνήσεως. 

>> ' Ως πρός τήν οuσία τής πρωτοβουλίας Ντέ Κουεγιάρ, 

ό κύριος Κυπριανου εΙπε δτι τά δύο μεγάλα κόμματα στήν 
Κύπρο εχουν δημοσία ταχθεί ύπέρ τής άποδοχής της . 'Ο 

tδιος εχει επιφυλαχθεί νά ανακοινώσει δημοσία τήν θέση 
του. Πιστεύει δμως δτι δέν ε{ναι δυνατό νά aπορριφθεί ή 

πρωτοβουλία αuτή. 'Αντιθέτως, θά πρέπει νά τήν aξιοποιή

σουμε δσο ε{ναι δυνατό πρός δφελός μας καί γιά τόν λόγο 

αuτό εχει fjδη συνεννοηθεί μέ τόν γενικό γραμματέα νά 

συναντηθουν στίς 14 Σεπτεμβρίου στήν Νέα 'Υόρκη . Τό 

τελευταίο τουτο δέν γνωρίζει άκόμη κανείς καί αuτό ε{ναι 

ενας dπό τούς λόγους, γιά τούς όποίους ε ζ ή τη σε κατ' iδίαν 

συνάντηση μέ τόν κύριο Παπανδρέου (νά του εμπιστευθεί 

δηλαδή τήν πληροφορία αuτή περί συναντήσεώς του μέ 

τόν Ντέ Κουεγιάρ). Μέχρι στιγμής δμως παραδόξως ό κύ

ριος Παπανδρέου aρνείται νά τό δεχθεί κατ' iδίαν. 

)) 'Ο κύριος πρόεδρος εξέφρασε τήν λύπη του γιά τήν 
κατάσταση πού επικρατεί στίς προσωπικές σχέσεις του 

κυρίου Κυπριανου μέ τόν κύριο Παπανδρέου σέ μιά στιγμή 

μάλιστα πού aπαιτείται ψυχραιμία καί συνεργασία μεταξύ 

'Αθηνών καί Λευκωσίας. "Οσον dφoρii' τήν πρωτοβουλία 

Ντέ Κουεγιάρ, ή γνώμη του κυρίΟυ προέδρου είναι ή έξής: 

)) Ι) ' Από πλευρiiς διαδικασίας καί εφ ' δσον επίκειται 

συνάντηση Κυπριανου - Ντέ Κουεγιάρ θά πρέπει νά aπο
φευχθεί εγγραφος άπάντηση στήν επιστολή Ντέ Κουεγιάρ. 

Κατά τή συνάντησή τους ό κύριος Κυπριανου θά πρέπει, 

χωρίς νά aποτρέψει τήν πρωτοβουλία του γενικου γραμμα

τέως, νά επιδιώξει δλες τίς δυνατές διευκρινίσεις καί βελ
τιώσεις . 

))2) 'Από πλευρiiς οuσίας, ή γνώμη του κυρίου προέ
δρου εΙ ναι δτι κατά τήν διάρκεια τών διαπραγματεύσεων θά 
πρέπει νά επιδιώξουμε τήν aπόκτηση δσο τό δυνατόν πε

ρισσότερου εδάφους, εν& επί του Συνταγματικου συμφέρει 

ή Κεντρική Κυβέρνηση νά εχει χαλαρές εξουσίες . Καί του-

το, γιά νά aφαιρεθεί dπό τούς Τούρκους ή δυνατότητα 

ελέγχου καί του έλληνικου τμήματος τής Κύπρου. 

))Γενικότερα, ό κύριος πρόεδρος πιστεύει δτι ή πρωτο

βουλία του κυρίου Ντέ Κουεγιάρ, τήν όποία είναι γνωστόν 
δτι ύποστηρίζουν καί οί 'Αμερικανοί καί οί Ρώσοι, ίσως 

νά aποτελέσει τήν τελευταία εuκαιρία επιλύσεως του Κυ

πριακου. Γι' αuτό καί δέν πρέπει νά τήν aπορρίψουμε 

εμείς. 'Εάν τήν aπορρίψουμε, εΙ ναι πολύ πιθανό δτι ή 

Τουρκία θά ανακηρύξει ανεξάρτητο τουρκοκυπριακό Κρά

τος επιρρίπτοντας μάλιστα τήν εuθύνη σέ μiiς. Καί αuτό θά 

ε{ναι ή χειρότερη εξέλιξη τής ύποθέσεως, γιά τήν όποία θά 
εΙναι τεράστιες οί ίστορικές εuθύνες καί των 'Αθηνών καί 

τής Λευκωσίας. 

)) ' Από τήν άλλη πλευρά, δέν εχουμε νά Χάσουμε τίποτα 
aρχίζοντας τήν διαπραγμάτευση. Έάν οί 'Αμερικανοί 

πού εΙναι οί μόνοι οί όποίοι μπορουν πραγματικά νά μiiς 

βοηθήσουν ~ επιθυμουν πράγματι λύση μόνο μέσω μιiiς 

τέτοιας διαπραγματεύσεως, μπορουν νά aσκήσουν πίεση 

στήν Τουρκία. '~Εάν πάλι διαπιστωθεί κατά τήν πορεία τών 

διαπραγματεύσεων δτι δέν όδηγούμεθα σέ λύση η δτι ή 

λύση δέν μiiς συμφέρει, εχουμε κάθε δυνατότητα νά διακό

ψουμε τίς διαπραγματεύσεις, φροντίζοντας δμως νά επιρ

ρίψουμε τήν εuθύνη στήν άλλη πλευρά. 

))Τό συμπέρασμα του κυρίου προέδρου εΙναι δτι δέν 

μπορουμε νά aπορρίψουμε τήν πρόταση Ντέ Κουεγιάρ, 

ενω εχουμε κάθε λόγο νά προσπαθήσουμε νά τήν aξιοποιή
σουμε. ~Άλλωστε, τήν γραμμή αuτή εΙχε ανακοινώσει σή

μερα τό πρωί στόν πρωθυπουργό, ό όποίος συμφώνησε 

προσθέτοντας μόνο δτι γιά τήν ίστορία θά πρέπει νά εκφρά

σουμε τήν εκπληξή μας στόν κύριο Ντέ Κουεγιάρ, διότι 

στό κείμενό του δέν γίνεται μνεία ούτε του τελευταίου Ψη

φίσματος ~του ΟΗΕ, ούτε τής dνάγκης aποχωρήσεως τών 

τουρκικών στρατευμάτων dπό τήν Κύπρο. 

)) 'Ο κύριος Κυπριανου είπε δτι συμφωνεί aπόλυτα τόσο 
μέ τίς διαπιστώσεις του κυρίου προέδρου δσο καί μέ τήν 

πολιτική πού πρέπει νά ακολουθηθεί επί τής πρωτοβουλίας 

Ντέ Κουεγιάρ . Τήν πολιτική, άλλωστε, αuτή, τής aποδο

χής δηλαδή τής πρωτοβουλίας Ντέ Κουεγιάρ, επιθυμουν 

καί τά δύο μεγάλα κόμματα τής Κύπρου, τό καθ' ενα γιά 

δικούς του λόγους))95. 

29 ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ 1983 

'Ο προέδρος τής Δημοκρατίας δέχτηκε τόν Κα

ναδό πρωθυπουργό, Πιέρ 'Έλιοτ Τρυντώ, ό όποίος 

πραγματοποιεί στήν 'Αθήνα διήμερη έπίσημη έπί

σκεψη : 

«'Ο κύριος πρόεδρος τής Δημοκρατίας εδέχθη σήμερα 

στό Προεδρικό Μέγαρο τόν πρωθυπουργό του Καναδii, κύ

ριο Τρυντώ. Τά κυριώτερα θέματα τής συνομιλίας ήταν τό 

Κυπριακό, τά 'Ελληνοτουρκικά καί τό θέμα τών εuρωπυ

ραύλων. 

))Γιά τό Κυπριακό, ό κύριος Τρυντώ /;βολιδοσκόπησε 

τόν κύριο πρόεδρο, σχετικά μέ πρόθεση τών Καναδών νά 

aποσύρουν τό καναδικό άπόσπασμα dπό τήν Εiρηνευτική 

Δύναμη του ΟΗΕ στήν Κύπρο καί τουτο, πρώτον, γιατί τό 

καναδικό aπόσπασμα σταθμεύει στήν Κύπρο επί εtκοσι 

ετη καί δεύτερο, διότι ισως ετσι νά aσκείτο πίεση επί των 
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μερών γιά νά άναγκασθοuν νά άναζητήσουν λύση. 

»'Ο κύριος πρόεδρος άπέτρεψε μέ κατηγορηματικότη

τα τόν κύριο Τρυντώ άπό τέτοιες σκέψεις, τονίζοντας δτι 

μιά τέτοια ένέργεια θά άπέβαινε εύθέως εiς βάρος τών 'Ελ

ληνοκυπρίων καί ύπέρ των Τούρκων, άφοu οί τελευταίοι 

είναι έκείνοι πού διαθέτουν ήδη συντριπτική στρατιωτική 

ύπεροχή στό νησί, ένδεχόμενη δέ άπομάκρυνση τfjς Εiρη
νευτικfjς Δυνάμεως θά τούς άποθράσυνε καί θά τούς εκανε 

άκόμη πιό άδιάλλακτους. 

»Στή συνέχεια, δ κύριος πρόεδρος άνέπτυξε τό ίστορι
κό του Κυπριακοί) καί τίς γνωστές θέσεις του γιά τήν λύση 

του προβλήματος, τονίζοντας δτι ή Δύση όφείλει, καί γιά 

τό δικό της συμφέρον, νά πιέσει τήν ~ Αγκυρα νά φανεί 

λογική καί διαλλακτική, ώστε νά έξευρεθεί λύση. 

»Μέ τήν εύκαιρία αύτή, δ κύριος πρόεδρος άνέλυσε καί 

τό πλέγμα τών ελληνοτουρκικών διαφορών στό Αiγαίο. 

»'Ο κύριος Τρυντώ είπε δτι οί δυνατότητες του Καναδά 

γιά έπηρεασμό τfjς Τουρκίας είναι περιορισμένες, θά μιλή
σει δμως σχετικά μέ τήν άμερικανική ήγεσία, μέ τήν όποία 

εχει συχνές έπαφές. 

»Στό θέμα των εύρωπυραύλων δ κύριος πρόεδρος είπε 

δτι έκείνος πιστεύει δτι ή μόνη λύση είναι ή ισορροπία 

δυνάμεων στό κατώτερο σημείο, έφόσον δέ οί Σοβιετικοί 
εχουν ύπεροχή στήν Εύρώπη, θά πρέπει νά διατηρηθεί ή 

πίεση έπί τfjς Μόσχας γιά νά μειώσει τήν ύπεροχή της. Κι 

αύτό μπορεί νά συμβεί μόνο έάν στόν ψυχολογικό πόλεμο 
πού διεξάγεται αύτή τήν στιγμή ή Δύση έμφανισθεί ένωμέ

νη καί άποφασισμένη νά έγκαταστήσει νέους πυραύλους 

στήν Δυτική Εύρώπη έάν οί Ρώσοι δέν άπομακρύνουν τούς 

δικούς τους. Βεβαίως, τό θέμα περιπλέκεται άπό τήν ϋπαρ
ξη των άγγλικών καί γαλλικών πυραύλων, έάν δμως συνυ

πολογισθοuν καί αύτοί, δπως ζητεί ή Μόσχα, τότε τό 

ΝΑΤΟ θά μείνει σχεδόν χωρίς πυραύλους, άφοu τά πυρη
νικά δπλοστάσια τfjς Γαλλίας καί τfjς 'Αγγλίας είναι άπο

κλειστικά ύπό έθνικόν ελεγχο. 
»'Ο κύριος Τρυντώ έξέφρασε παραπλήσιες άπόψεις πά

νω στό θέμα αύτό, έκφράζοντας τήν εύχή δτι ή λύση γιά τό 

θέμα των γαλλικών καί άγγλικών πυραύλων θά βρεθεt στίς 
c'iλλες συνομιλίες τfjς Γενεύης πού άφοροuν τά στρατηγικά 

πυρηνικά δπλα. 

»τέλος, στό γεuμα πού έπηκολούθησε, δ κύριος προέ

δρος βρfjκε τήν εύκαιρία νά ένημερώσει τόν κύριο Τρυντώ 

λεπτομερώς γιά τό θέμα τών Σλαβομακεδόνων καί τήν σχε
τική προπαγάνδα τών Σκοπίων στόν Καναδά»96 . 

31 ΑΥΓΟΥΣτΟΥ 1983 

'Ο γενικός γραμματέας τής Προεδρίας τής Δη

μοκρατίας, Π. Μολυβιάτης, συναντί'iται μέ τόν πρω

θυπουργό. 'Έχει προηγηθεί ή πρόταση τής έλληνι

κης Κυβερνήσεως γιά έξάμηνη αναβολή τής εγκα
ταστάσεως αμερικανικών πυραύλων μέσου βεληνε

κοϋς στήν Εύρώπη, τήν όποία aπέρριψαν aμέσως ή 

Βρετανία καί ή Γερμανία. Τό σχετικό σημείωμα 

αναφέρει: 

«Κατόπιν έντολfjς του κυρίου προέδρου τfjς Δημοκρα

τίας συναντήθηκα σήμερα τό πρωί μέ τόν κύριο πρωθυ

πουργό στό Καστρί καί συζήτησα μαζί του τά έξfjς θέματα: 

» 1. Εύρωπαϊκοί πύραυλοι 
»Είπα στόν κύριο Παπανδρέου δτι ό κύριος πρόεδρος 

είχε ένοχληθεί άπό τό γεγονός δτι ή πρωτοβουλία τfjς έλ

ληνικfjς Κυβερνήσεως γιά έξάμηνη παράταση των διαπρα
γματεύσεων τfjς Γενεύης έδόθη στήν δημοσιότητα τήν ή μέ

ρα άκριβώς τfjς συναντήσεως του κυρίου προέδρου μέ τόν 

κύριο πρωθυπουργό, χωρίς δ κύριος Παπανδρέου νά του 

άναφέρει τίποτα σχετικά. Πέραν τούτου, ό κύριος πρόε

δρος διαφωνεί καί έπί τfjς ούσίας τfjς προτάσεως, γιατί 

πιστεύει δτι δ μόνος τρόπος γιά νά άποκατασταθεί ή ισορ

ροπία δυνάμεων, ή όποία άνετράπη ύπέρ τών Ρώσων μέ 

τούς πυραύλους SS 20, είναι νά έξακολουθήσει ή πίεση πού 
άσκείται έπί τfjς Μόσχας άπό τήν άπόφαση τοu ΝΑΤΟ νά 

έγκαταστήσει στήν Εύρώπη μέχρι τέλους του ετους τούς 

πυραύλους Κρούζ καί Πέρσινγκ. 'Εάν αύτή ή πίεση άρθεί, 

οί Ρώσοι δέν εχουν κανένα λόγο νά διαπραγματευθοuν σο

βαρά. 'Ο κ. Παπανδρέου cός πρός τό πρώτο μέν σημείο, 

παρεδέχθη άμέσως δτι άπετέλεσε σφάλμα του, τό δτι δέν 
άνέφερε τίποτα γιά τό θέμα αύτό στόν κύριο πρόεδρο, κατά 

τήν τελευταία τους συνάντηση. Μου είπε δτι ή σχετική 

έπιστολή είχε γραφεί άπό ήμερων καί έπομένως τό θέμα 
δέν άπασχολοuσε έκείνη τή στιγμή τήν σκέψη του. ~Ισως, 

μοu είπε, καί νά τό ξέχασα. 'Εν πάση περιπτώσει, κατέλη
ξε, δ μολογώ δτι άποτελεί σφάλμα καί παρακαλώ νά βεβαι

ώσετε τόν κύριο πρόεδρο δτι δέν είχα καμμία κακή πρόθε

ση πάνω στό θέμα αύτό. Ήταν άπλώς ενα λάθος. Γιά τό 
δεύτερο σημείο, μου είπε δτι άντιλαμβάνεται τήν λογική 

τfjς θέσεως αύτfjς, άλλά διακατέχεται άπό γνήσια, όχι φτι

αχτή, άγωνία γιά τούς πυρηνικούς έξοπλισμούς καί τό 

μέλλον τfjς εiρήνης στήν Εύρώπη. Καί αύτή ή άγωνία του 
είναι πού τόν ωθεί νά παίρνει τέτοιες πρωτοβουλίες. 

»2. ΕΟΚ - ΝΑΤΟ 
»Μέ άφορμή τήν άνωτέρω παρατήρηση του κυρίου Πα

πανδρέου είπα δτι ό κύριος πρόεδρος πιστεύει δτι στόν 

ψυχολογικό πόλεμο πού διεξάγεται σήμερα μεταξύ 'Ανα
τολfjς καί Δύσεως, θά πρέπει ή Δύση νά έμφανίζει άλλη

λεγγύη καί συνοχή. Αύτό δέν σημαίνει δτι κάθε χώρα δέν 

μπορεί νά εχει τίς άπόψεις της, άλλά, έάν μία χώρα συνε

χώς καί σέ κάθε σχεδόν μεγάλο θέμα είναι ή μόνη πού 

διαφοροποιεί τήν θέση της άπό τίς ύπόλοιπες, τότε είναι 

φυσικό νά προκαλεί τήν δυσφορία των έταίρων της, πρά
γμα πού μπορεί νά δδηγήσει σέ βλάβη τών συμφερόντων 

της. Καί αύτό iσχύει εiδικότερα γιά τήν 'Ελλάδα, άφοu τά 

προβλήματά της είναι τέτοια ώστε νά μή μπορεί νά περιμέ

νει καμμία άπολύτως βοήθεια άπό τήν Ρωσία. Μόνον ή 

Δύση καί δή ή 'Αμερική μποροuν νά βοηθήάουν στήν 
λύση τών προβλημάτων της. 'Ο κύριος Παπανδρέου μοu 

είπε δτι συμφωνεί μέ τίς θέσεις αύτές του κυρίου προέδρου 

καί άναγνωρίζει δτι ύπάρχουν δρια, μέσα στά όποία μπορεί 

νά κινηθεί, κατά τρόπο άκροβατικό, δπως είπε, στήν έξω
τερική πολιτική τfjς 'Ελλάδος. Παρά ταuτα, πιστεύει δτι 

μέ τήν γραμμή πού άκολουθεί δ ίδιος ή 'Ελλάς εχει άπο

κτήσει άπόψεις. Καί προφανώς, εiς άπόδειξιν αύτοu, μοu 
ένεπιστεύθη δτι δ κύριος Μιττεράν τοu είχε ζητήσει νά 

μεσολαβήσει γιά τήν διευθέτηση τfjς διαφοράς στό Τσάντ 

καί δτι ήδη είχε προχωρήσει σέ σχετικές έπαφές. 'Επειδή 

ή λύση του Τσάντ πού προωθοuσε ό κύριος Παπανδρέου, 
δπως μοu τήν άνέπτυξε, ήταν καθαρά διχοτομική καί προέ

βλεπε μεταγενέστερη καί σταδιακή μόνο άποχώρηση των 
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γαλλικών καί λιβυκών στρατευμάτων, εlπα στόν κύριο 

Παπανδρέου δτι χρειάζεται προσοχή έπί τοί> σημείου αυ

τοί> γιατί, έάν αυτό έμφανισθεί ώς λύση τής έλληνικής 

Κυβερνήσες, δέν άποκλείεται νά τής ζητηθεί νά τήν έφαρ

μόσει καί στήν Κύπρο . 

))3. Κυπριακό 
))Γιά τό Κυπριακό του είπα δτι ό κύριος πρόεδρος πι

στεύει δτι δέν εlναι δυνατόν νά έμφανισθοuμε δτι άπορρί

πτουμε τήν πρωτοβουλία Ντέ Κουεγιάρ, άφοί> είναι γνωστό 

δτι τήν ύποστηρίζουν οί Δυτικοί, οί 'Ανατολικοί καί οί 

' Αδέσμευτοι. Αυτό πού θά πρέπει νά έπιδιωχθεί είναι νά 
ζητηθοί>ν άπό τόν κύριο Ντέ Κουεγιάρ διευκρινίσεις καί 

βελτιώσεις, όχι δμως ύπό τήν μορφή δρων. Γιατί, έάν ό 

γενικός γραμματεύς μiiς άπαντήσει δτι δέν μποροί>ν νά 

έκπληρωθοί>ν οί δροι αυτοί, τότε θά χαρακτηρίσει έμiiς 

ύπεύθυνους γιά τήν ματαίωση τής πρωτοβουλίας. 'Ο κύ

ριος Παπανδρέου ήταν άπόλυτα σύμφωνος μέ τήν γραμμή 

αυτή του κυρίου προέδρου, έξέφρασε δμως τήν άνησυχία 

του γιατί όρισμένοι στήν Κύπρο έμφανίζονται νά άπ<;~δέ

χονται τά πάντα, χωρίς νά άφήνουν περιθώρια γιά δια

πραγμάτευση πού θά άπέβλεπε στήν βελτίωση των προτά

σεων Ντέ Κουεγιάρ. 

))4. ' Αμερικανικές βάσεις 

)) 'Ο κύριος Παπανδρέου, άπό δική του πρωτοβουλία, 
άνέπτυξε τίς τελευταίες εξελίξεις στό θέμα τής μεταφρά

σεως του άγγλικοί> κειμένου τής Συμφωνίας γιά τίς βάσεις, 

λέγοντας περίπου αυτά πού περιέχονται στό συνημμένο 

σημείωμα, τό όποίο μοί> άπέστειλε μετά τήν συνάντησή 

μας. 

))5. 'Εσωτερική οiκονομική κατάσταση 
))Διεβίβασα παράκληση τοί> κυρίου προέδρου νά ενη

μερωθεί άπό τόν πρωθυπουργό γιά τούς βασικούς δείκτες 

τής οiκονομίας καί τίς προβλέψεις τής Κυβερνήσεως, 

προσθέτοντας δτι άπασχολοuμε τόν ίδιο μέ τό θέμα αυτό, 

γιατί ό κύριος ' Αρσένης άρνείται στήν πράξη νά ενηj.ιε

ρώσει τόν κύριο πρόεδρο, ό όποίος τρείς φορές του τό 
ζήτησε))97 • 

.4 ΣΕΠΤΕΜΒRΙΟΥ 1983 

Μέ τήν εύκαιρία της ένάρξεως στήν ' Αθήνα των 
έργασιων του 12ου Παγκοσμίου Συνεδρίου Κλασικης 
'Αρχαιολογίας, ό πρόεδρος της Δημοκρατίας άπευ

θύνει στούς συνέδρους τό άκόλουθο μήνυμα: 

«Μέ Ιδιαίτερη ίκανοποίηση χαιρετίζω τήν σύγκληση 

τοίί 12ου Παγκοσμίου Συνεδρίου Κλασικής 'Αρχαιολογίας 

στήν 'Αθήνα. Καί καλωσορίζω τούς διακεκριμένους επι

στήμονες στήν πόλη αύτή, πού ύπήρξε ή κοιτίδα τοίί κλα
σικοίί πνεύματος καί πού άνέδειξε πρότυπα, τών όποίων 

τήν άξία επιβεβαίωσαν οί αΙώνες. 

»'Εάν ή πολιτική Ισχύς τών 'Αθηνών τοίί 5ov αΙώνος 
ε{ χε ζωή όλίγων μόνον δεκαετιών, τό πνείJμα τής "δαιμονί

ας πόλεως" τοίί Περικλέους, ξεπερνώντας γεωγραφικά καί 
χρονικά όρια, άποτέλεσε τό Ιδανικό τής άνθρώπινης συμ

βιώσεως καί τό βάθρο, πάνω στό όποίο οΙκοδομήθηκε δ 
εύρωπαϊκός πολιτισμός. 

»Ή Κλασική 'Ελλάδα εlναι εκείνη πού άνύψωσε τόν 

λόγο ώς γέφυρα συνεννοήσεως μεταξύ τών λαών καί κατέ
κτησε τό μέγιστο πολιτικό Ιδανικό, τήν ελευθερία καί τήν 

δημοκρατία. Ά νέδειξε τό άτομο, ώς έλεύθερο λογικό ον, 
καί προσδιορίζοντας τήν έννοια του μέτρου στήν Ισόρρο

πη καί δημιουργική έναρμόνιση τών άντιθέτων, γέννησε 

τόν πολίτη καί πρόβαλε τήν Ιδέα τοίί "καλοίί κάγαθοίί" 

άνθρώπου. 

»Τό πνείίμα τής Κλασικής 'Ελλάδος άλλαξε τόν κό

σμο, γιατί άλλαξε τή στάση τοίί άνθρώπου μέσα στόν κό
σμο. Τό μήνυμά του δέν άπευθύνεται στόν συγκεκριμένο 

άνθρωπο μιιiς συγκεκριμένης έποχής. 'Απευθύνεται στήν 
πανανθρώπινη κοινότητα. Γι ' αύτό ή σημασία του εlναι 

οΙκουμενική. Καί τό νόημά του, πάντοτε επίκαιρο. 

;; Ή Κλασική 'Αθήνα, "'Ελλάδος παίδευσις" τότε, άπέ

δειξε ότι "νόος λεπτότατον πάντων χρημάτων καί καθαρώ

τατον". Αύτή τήν άρχή τοίί 'Α ναξαγόρου τοίί Κλαζομενί
ου καλείται καί πάλι νά θέσει τό Συνέδριό σας, άποδεικνύ

οντας ότι μέσα στόν συγκεχυμένο καί άναρχούμενο πνευ

ματικά κόσμο μας, τό έλληνικό πνείJμα παραμένει αΙώνιο, 

δριοθετώντας αύτή καθ' αύτή τήν άνθρώπινη ύπόσταση 

στήν εύγενέστερη έκφρασή της. 

;;Καί μέ τίς σκέψεις αύτές, άπευθύνω θερμό χαιρετισμό 

στούς συνέδρους, ~Ελληνες καί ξένους, καί εύχομαι λαμ

πρή έπιτυχία στίς έργασίες σας;;. 

7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1983 

'Ο Κ. Καραμανλης ένημερώνεται άπό τόν πρω

θυπουργό, γιά τή γενική κατάσταση της χώρας. 

'Ο τύπος σuνέδεσε τή συνάντηση μέ τήν ύπο

γραφή, τήν έπομένη, της συμφωνίας γιά τίς άμερικα

νικές βάσεις, τό ένδεχόμενο μερικου άνασχηματι

σμου της Κυβερνήσεως, ίδίως στόν οίκονομικό το

μέα, καθώς καί άλλα θέματα, κυρίως έξωτερικης πολι
τικης . 

9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1983 

' Ενώπιον του προέδρου της Δημοκρατίας καί 
παρουσία του πρωθυπουργου, όρκίστηκαν ό Ι. Ποτ

τάκης, ώς ύπουργός Οίκονομικων (μετά τήν παραί

τηση του Δ. Κουλουριάνου), ό Κ. Βαίτσος, ώς ύπουρ

γός άναπληρωτής 'Εθνικης Οίκονομίας, καί ό Δ. Πι

τσιώρης, ώς ύφυπουργός Οίκονομικων. 

Μετά τήν όρκωμοσία, ό πρόεδρος της Δημοκρα

τίας ε{χε συνεργασία μέ τόν πρωθυπουργό. 

10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1983 

Μέ τήν εύκαιρία των έγκαινίων της 48ης Διε

θνους 'Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, ό πρόεδρος της 

Δημοκρατίας άπηύθυνε τόν άκόλουθο χαιρετισμό: 

«Ή έφετεινή έκθεση τfjς Θεσσαλονίκης συμπίπτει μέ 

ένα Ιδιαίτερης σημασίας γεγονός γιά τήν χώρα μας: Τήν 
Προεδρία τοίί Συμβουλίου τών Κρατών Μελών τής Εύρω

παϊκής Οiκονομικής Κοινότητος. 

;; Ή 'Ελλάδα πού μέ τήν ένταξή της στήν ΕΟΚ κατέ-
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στη lσότιμη μέ τίς μεγάλες χώρες τής Εύρώπης, προ(στα

ται τώρα τών 'Επιτροπών τής ΕΟΚ καί οί ~Ελληνες άρμό

διοι καθορίζουν μέ τούς συναδέλφους τους τών άλλων χω

ρών τήν οlκονομική πορεία καί τό μέλλον τής Εύρώπης. 

» Τό γεγονός αύτό επιβεβαιώνει τήν μεγάλη πρόοδο πού 
συνετελέσθη στή χώρα μας κατά τά τελευταία χρόνια. Miiς 

επιβάλλει όμως καί τό καθήκον νά εντείνουμε τίς προσπά

θειές μας γιά νά άξιοποιήσουμε τά πλεονεκτήματα, πολιτι
κά καί οlκονομικά, πού μiiς προσφέρει ή ένταξή μας στήν 

Κοινότητα. 

»Καί αύτό επιβάλλεται περισσότερο σήμερα πού ή χώ

ρα μας μαζί μέ όλο τόν κόσμο άντιμετωπίζει κρίσιμα οlκο

νομικά καί κοινωνικά προβλήματα. 

))Πιστεύω ότι οί άλήθειες αύτές θά κατανοηθούν άπ' 

όλους τούς 'Έλληνες, καί lδιαίτερα άπό τίς δημιουργικές 

δυνάμεις πού εκπροσωπούνται στή διεθνή αύτή εκδήλωση. 
))Καί μέ τή προσδοκία αύτή άπευθύνω θερμό χαιρετι

σμό πρός τούς όργανωτές τής Δ ιεθνοvς 'Εκθέσεως Θεσσα

λονίκης, πρός τούς έκθέτες 'Έλληνες καί ξένους καί πρός 

τό λαό τής πόλεως τής Θεσσαλονίκηρλ 

12 ΣΕΠΤΕΒΡΙΟΥ 1983 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας κήρυξε στό 'Εθνι
κό 'Ίδρυμα 'Ερευνών τήν εναρξη τών έργασιών τής 
Β' Διεθνοuς Συναντήσεως γιά τήν &:ποκατάσταση 

τών μνημείων τής ' Ακροπόλεως. 

Στήν τελετή παρέστησαν ή ύπουργός Πολιτισμοί) 

καί 'Επιστημών, Μ. Μερκούρη, ό γενικός γραμματέ

ας τής' Αρχαιολογικής ' Εταιρείας, Γ. Μυλωνάς, έπι

κεφαλής τής 'Επιτροπής 'Ακροπόλεως, καί πολλοί 

είδικοί έπιστήμονες . 

Σέ σύντομη προσφώνησή της πρός τόν πρόεδρο 

τής Δημοκρατίας, ή ύπουργός Πολιτισμοu, Μ. Μερ

κούρη, μεταξύ άλλων, τόνισε: 

«Κύριε πρόεδρε, 

»'Η παρουσία σας έδώ μaς δίνει ίδιαίτερη χαρά καί 

τιμή . 'Υπογραμμίζει τό πάντα πολύ μεγάλο καί ένεργό έν

διαφέρον σας γιά μιά ύπόθεση πού - aλλωστε - όφείλε
ται στήν δική σας έμπνευση, στήν δική σας πρωτοβουλία 

καί - aν .μοu έπιτρέπετε - στό δικό σας πάθος. Καί γι' 
αύτό, θερμά σaς εύχαριστοuμε». 

'Αφοu δ καθηγητής Μυλωνάς &:ναφέρθηκε στήν 

ίδιαίτερη μέριμνα του Κ. Καραμανλή γιά τή συντή
ρηση καί προστασία τών μνημείων τής 'Ακροπόλε

ως, ό ϊδιος ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας κήρυξε τήν 
εναρξη του συνεδρίου: 

«Κυρίες καί κύριοι, 

)>Αlσθάνομαι ίδιαίτερη χαρά, γιατί μοv δίνεται σήμερα 

ή εύκαιρία νά έπικοινωνήσω μέ κορυφαίους έπιστήμονες 

τού έλληνικοv καί τού διεθνούς χώρου. Καί νά άναφερθώ 
δι , όλίγων στή μεγάλη σημασία τού εξαίρετου έργου πού 
συντελείται τά τελευταία χρόνια στόν Ίερό Βράχο τής 

Άκροπόλεως. Ένός έργου, στήν πραγματοποίηση τού 

όποίου εlχα τήν άγαθή τύχη νά συμβάλω κατά κάποιον 

τρόπο καί δ ίδιος προσωπικά. Καί δέν μπορώ παρά νά εύ-

χαριστήσω τόσο τήν ύπουργό Πολιτισμού κυρία Μερκού

ρη, όσο καί τόν άκαδημαϊκό κύριο Μυλωνii, γιατί άναφέρ

θηκαν στή συμβολή μου αύτή. 

» Τήν άνάγκη τής διασώσεως καί συστηματικής προ

στασίας τών μνημείων τής Άκροπόλεως τήν έπεσήμανα 

πρίν άπό όκτώ χρόνια, όταν τό 1975, μέ τή συνεργασία τού 
τότε άρμοδίου ύΠουργοv, άκαδημαϊκοv κ. Τρυπάνη, συνέ

στησα γιά τόν σκοπό αύτό εlδική επιτροπή έπιστημόνων. 
Καί έδημιούργησα έκτοτε τίς άπαραίτητες προϋποθέσεις, 

τόσον άπό άπόψεως πιστώσεων όσο καί άπό άπόψεως δια

δικασίας, γιά νά μπορι:;ί ή έπιτροπή αύτή νά έπιδοθεί άπε
ρίσπαστη σ, ενα έργο, πού ε{ χε προκαλέσει τό ενδιαφέρον 

όλόκληρου τού πολιτισμένου κόσμου. 

)>Στό σημείο αύτό, θά ήθελα νά συγχαρώ τήν 'Επιτροπή 

Άκροπόλεως καί δσους, επώνυμους ή άνώνυμους, έργά
ζονται στό μοναδικό τούτο έργο, γιατί μέ τήν επιμέλειά 

τους, τόν ζήλο καί τόν ενθουσιασμό τους, άπέδειξαν δτι 
έχουν πλήρη συνείδηση τής εύθύνης πού έχουν άναλάβει. 

Άλλά καί νά εκφράσω τήν ίκανοποίησή μου πρός τήν 

Άρχαιολογική 'Εταιρεία, ή όποία μέ τήν συνέπεια καί 
τήν ύπfυθυνότητα πού έπιδεικνύει, συμβάλλει άποφασι
στικά στήν ταχύτερη καί άρτιώτερη εκτέλεση τού εργου 

αύτοv. 

))Κυρίες καί κύριοι, 

)>Γιά τά θέματα πού θά άπασχολήσουν τήν συνάντησή 

σας δέν θά σiiς όμιλήσω, δεδομένου δτι τά γνωρίζετε καλ
λίτερα άπό εμένα. Θά έπωφεληθώ δμως τής εύκαιρίας γιά 

νά διαiυπώσω όρισμένες σκέψεις μου, πού έχουν σχέση 
μέ τή βαθύτερη πνευματική σημασία τού μνημείου αύτοv, 

στό όποίο δ Λαμαρτίνος εlδε τό "άγαλμα τής άνθρωπότη
τος" καί δ Ρενάν "τό lδεώδες άποκρυσταλλωμένο σέ πεν

τελικό μάρμαρο". Καί λέγω πνευματική σημασία, γιατί δ 

Παρνεθώνας δέν εlναι άπλώς ενα ύπόδειγμα αίσθητικής 
τελειότητας. Δέν εlναι μόνον τό σύμβολο τού άθηναϊκοv 

Κράτους στό άπα κορύφωμα τής άκμής του. Εlναι ή τελειό

τερη άπόδοση τού πολιτισμού τής κλασικής 'Ελλάδος. 

Ένός πολιτισμού πού άνέδειξε τήν προσωπικότητα τού 

άνθρώπου καί όριοθετώντας τήν έννοια τής έλευθερίας, 
προσδιώρισε τό {δανικό τού μέτρου καί καθιέρωσε τήν δύ

ναμη τού λόγου. Εlναι ή ύπέρτατη έκφραση τού πνεύματός 

της, στίς lδέες καί στίς άξίες τού όποίου όφείλει τήν άφε
τηρία της ή εύρωπαϊκή συνείδηση καί ή πολιτισμένη άν

θρωπότητα τή γραμμή τού προσανατολισμού της. 
)) Ν Αλλωστε, ή τέχνη αύτή καθ' έαυτή εlναι ή ψυχή τού 

πολιτισμού. Κανένας όμως πολιτισμός δέν άποτυπώθηκε 

σέ μορφή μέ τόση διαύγεια, δσο δ πολιτισμός τής Κλασι

κής 'Ελλάδος. Ή κλασική τέχνη δίνει μέ κάθε πληρότητα 

τήν προσπάθεια τής έποχής της νά πλησιάσει τήν σαφή

νεια, τήν καθαρότητα, τό μέτρο. Νά φθάσει τό συγκεκριμέ

νο, νά τό έξιδανικεύσει καί νά δώσει τόν άνθρωπο, όχι ώς 

πρόσωπο, άλλά ώς lδέα, ώς κάλλος, ώς άξία. 
)>Στό άπόγειο σημείο τής τέχνης αύτής ύψώνεται δ Να

ός τής Άθηνiiς Παλλάδος. Ό Παρθενώνας εlναι τό σύμ
βολο τού μέτρου. Εlναι έκδήλωση λογικής καί έκφραση 

κάλλους. Εlναι σύμβολο πανανθρώπινο, γιατί πανανθρώ

πινο εlναι τό πνεύμα πού εκφράζει. Ή σημασία του εlναι 
οlκουμενική, γιατί οlκουμενικές εlναι οί άξίες πού άποδει

κνύει. Τό μήνυμά του δέν άπευθύνεται στό συγκεκριμένο 

άνθρωπο μιiiς συγκεκριμένης έποχής. 'Απευθύνεται στήν 
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'Εποικοδομητική συνεργασία στόv τομέα τοD ΠολιτισμοD, μέ τήv ύπουργό, Μ. Μερκούρη. 
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πανανθρώπινη συνείδηση. Γι' αύτό καί ή ούσία του παρα

μένει αναλλοίωτη. Καί τό νόημά του πάντοτε lπίκαιρο. 

»Δυστυχώς, τό νόημα αδτό φαίνεται νά τό aγνοεί ή ύλι
στική lποχή μας. 'Η aνθρωπότητα, aπομακρυσμένη aπό 

τά πολιτικά καί πολιτιστικά πρότυπα τοϊί έλληνικοϊί πνεύ

ματος, πελαγοδρομεί avάμεσα σέ ακρότητες καί παραλο

γισμούς. Ό άνθρωπος, διχασμένος δσο ποτέ άλλοτε, ανα

ζητεί καινούργιες aξίες γιά νά στηριχθεί, χωρίς δμως νά 

μπορεί νά προσδιορίσει τή μορφή καί τό περιεχόμενό 

τους. Μέσα σ' αύτόν τόν συγκεχυμένο καί θά έλεγα αναρ

χούμενο πνευματικά κόσμο μας, προβάλλει lπιτακτική ή 

aνάγκη νά lπιστρέψει ό άνθρωπος στίς aξίες lκείνες πού 

διατυπώθηκαν κάποτε στήν aττική γή καί τών όποίων τήν 

σοφία έπιβεβαίωσαν οί αiώνες. 

))Καί μέ τίς σκέψεις αύτές, κηρύσσω τήν έναρξη τών 

έργασιών τοϊί Συνεδρίου αύτοϊί καί εύχομαι πλήρη έπιτυχία 

στούς σκοπούς τοωλ 

12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1983 

Κατά τή διάρκεια τής συναντήσεως τών ύπουρ

γών 'Εξωτερικών τών Δέκα, στήν 'Αθήνα, έξετάζον
ται θέματα γενικής πολιτικής τής Κοινότητας, καθώς 

καί τό ζήτημα τής στάσεώς της σέ σχέση μέ τήν 

πρόσφατη κατάρριψη άπό τή σοβιετική πολεμική 

άεροπορία νοτιοκορεατικου πολιτικοί) άεροσκάφους, 

στήν 'Άπω 'Ανατολή. Ή σύνοδος δέν μπόρεσε νά 

καταλήξει σέ άπόφαση, καθώς ή έλληνική Κυβέρ
νηση άρνήθηκέ νά συμφωνήσει στήν καταδίκη της 

σοβιετικής ένέργειας. 'Η διαφωνία έπεκτάθηκε καί 

στό θέμα τών άμερικανικών πυραύλων μέσου βελη

νεκοuς, πού θά έγκατασταθοuν στή Δυτική Εύρώπη 

γιά νά έξισορροπήσουν τή σοβιετική ύπεροχή. 'Η 

έλληνική πλευρά πρότεινε τήν άναβολή τής έγκατα

στάσεως τών άμερικανικών πυραύλων έπί έξάμηνο, 

πρόταση πού άποκρούστηκε άπό τούς ύπόλοιπους 

έταίρους. Διάφορη rjταν ή τοποθέτηση τής έλληνι
κής Κυβερνήσεως άπό τήν άντίστοιχη τών liλλων 

έταίρων καί έπί του πολωνικοί) ζητήματος. 

Σχετικά μέ τήν &συμφωνία μεταξύ τής 'Ελλάδος 

καί τών έταίρων της, ό Δυτικογερμανός ύπουργός 

'Εξωτερικών, Χ.-Ντ. Γκένσερ, δήλωσε δτι ή στάση 

τής 'Αθήνας δημιουργεί «κρίση έμπιστοσύνης» στήν 

Κοινότητα, κάλεσε τήν Κυβέρνηση Παπανδρέου νά 

ελθει σέ μιά «έλάχιστη συμφωνία» μέ τούς έταίρους 

της καί έξέφρασε τό φόβο δτι, liν ή 'Αθήνα έξακο

λουθήσει νά άσκεί τήν ίδια πολιτική μέχρι τό τέλος 

τής έλληνικής προεδρίας, θά ύπάρξει παράλυση τής 

ΕΟΚ. 'Αρνητικά γιά τήν 'Ελλάδα σχόλια διατυπώ

θηκαν άπό σημαντική μερίδα του διεθνοuς τύπου. 

14-17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1983 

Ό Κ. Καραμανλής, συνοδευόμενος άπό τό γενι

κό γραμματέα τής Προεδρίας τής Δημοκρατίας, έπι

σκέπτεται έπίσημα τό Στρασβοuργο καί έκφωνεί λό-

γο ένώπιον τής 'Ολομέλειας του Εύρωπαϊκου Κοι

νοβουλίου. 

Τόν πρόεδρο τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας ύπο

δέχτηκαν στό άεροδρόμιο του Στρασβούργου, ό 

πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Π. Ντάνκερτ, ό άντι

προέδρος, Κ. Νικολάου καί ό 'Έλληνας ύπουργός 

'Εξωτερικών, Ι. Χαραλαμπόπουλος. Τό άπόγευμα, ό 

Κ. Καραμανλής έπισκέφθηκε τό Δημαρχείο τής πό

λεως, δπου ό δήμαρχος, Μ. Ρούντολφ, του προσέφερε 

τετράτομη ίστορία τής πόλεως καί τόνισε μεταξύ 
liλλων: 

«Μέ μεγάλη ύπερηφάνεια ύποδεχόμαστε εναν αρχηγό 

Κράτους, τοu όποίου τό ανάστημα από πολύ καιρό εχει 

ύπερβεί τά δρια τfjς χώρας του καί τfjς Εύρώπης. 

»Θά μοu έπιτρέψετε νά τονίσω δτι είναι γιά μaς, τούς 

κατοίκους του Στρασβούργου, μεγάλη ή χαρά, νά ύποδεχό

μαστε εναν μαχητή τfjς έλευθερίας καί τfjς δημοκρατίας. 

Καί είναι πάνω άπό δλα μεγάλη ή χαρά μας νά χαιρετίσου
με τόν έκπρόσωπο τfjς ·Ελλάδος, δταν μάλιστα ζεί κανείς 

σέ μιά χώρα σάν τή δική μας πού πλήρωσε κι αύτή τό 

τίμημα τfjς έλευθερίας καί τfjς εiρήνης. 

»'Εκφράζουμε δλη μας τήν έκτίμηση στόν μεγάλο πο

λιτικό άνδρα, πού σ' όλόκληρη τή ζωή του εδωσε τό παρά

δειγμα τfjς σταθερότητος τών πεποιθήσεών του καί του 

σεβασμοu στήν δημοκρατία». 

'Ο Κ. Καραμανλής άπάντησε: 

«Κύριε δήμαρχε, 

))Σι'iς εύχαριστd γιά τήν ύποδοχή πού μοϊί έπιφυλάξατε 
καθώς καί γιά τήν συμπάθεια μέ τήν όποία ώμιλήσατε γιά 

τήν πατρίδα μου τήν 'Ελλάδα καί γιά μένα προσωπικά. 

))Εlναι πραγματικά μεγάλη ή χαρά μου γιά τήν εύκαιρία 

πού μοϊί δίδεται νά έπισκεφθώ τήν ίστορική σας πόλη καί 

τό Δημαρχείο της. Γιατί τό Στρασβοϊίργο, έκτός άπό τήν 

μακραίωνα ίστορία του καί τόν ρόλο πού διεδραμάτισε εlς 

τήν έξέλιξη τοϊί εύρωπαϊκοϊί πνεύματος, aποτελεί καί σύμ

βολο τής εύρωπαϊκής ένότητος. Διότι, aπό πρωτεύουσα 

μιι'iς περιοχής, ή όποία aπετέλεσε τό σύμβολο τής εύρω

παϊκής διαιρέσεως καί συνεχών πολέμων, έχει μεταβληθεί 

σέ έναν aπό τούς κυριώτερους πόλους τής εύρωπαϊκής ένό
τητος. Τόν ίστορικό αύτό ρόλο μαρτυρεί ή έδώ παρουσία 

τών aντιπροσωπευτικών σωμάτων δύο εύρωπαϊκών όργα

νισμών: τοϊί Εύρωπαϊκοϊί Κοινοβουλίου καί τής Κοινοβου

λευτικής Συνελεύσεως τοϊί Συμβουλίου τής Εύρώπης. 

)) Ό έλληνικός λαός, ό όποίος παρακολούθησε aπό τήν 
άρχή καί μέ αδιάπτωτο ένδιαφέρον τήν διαδικασία τής 
ένοποιήσεως τής Εύρώπης, γνωρίζει καί έκτιμι'i τίς προσπά

θειες πού καταβάλλονται στήν πόλη σας πρός τόν σκοπό 

αύτό. 

))Σι'iς εύχαριστώ καί πάλι, κύριε δήμαρχε, γιά τήν ύπο

δοχή σας καί παρακαλώ νά βεβαιωθείτε δτι θά διατηρήσω 
ζωηρή τήν ανάμνηση aπό τήν έπίσκεψή μου στήν πόλη 

σας καί iδιαίτερα aπό αύτήν τήν τελετψλ 

Στή συνέχεια, ό Κ. Καραμανλής μετέβη στό Εύ

ρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δπου συναντήθηκε μέ τόν 

πρόεδρο του Σώματος, Π. Ντάνκερτ, καί τόν πρόεδρο 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΎΛΙΟ 315 

τής 'Επιτροπής τών Εuρωπαϊκών Κοινοτήτων, Γκ. 

Τόρν. 

Είχε προηγηθεί ενημέρωση του προέδρου τής 

Δημοκρατίας aπό τόν ύπουργό 'Εξωτερικών γιά τίς 

άντιδράσεις πού είχαν σημειωθεί μετά τήν aρνηση 
τής 'Αθήνας νά καταδικάσει τήν κατάρριψη του νο

τιοκορεατικου πολιτικου άεροσκάφους. Έξάλλου, 

λίγες ιlιρες πρίν άπό τήν όμιλία του Κ. Καραμανλή 
στό Εuρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τό Σώμα είχε εγκρίνει 

ψήφισμα, μέ τό όποίο aποδοκίμαζε εμμεσα τή στάση 

τής ' Αθήνας, εκφράζοντας λύπη γιά τήν άδυναμία 

τής Συνόδου τών ύπουργών νά καταλήξει σέ άπόφα
ση . 

'Η παρουσία του Κ. Καραμανλή στό Στρασβουργο 

aμβλυνε σημαντικά τό δυσμενές γιά τήν έλληνική 

πλευρά κλίμα, άφου aλλωστε επρόκειτο γιά τήν πρώ
τη φορά πού άρχηγός Κράτους θά aπευθυνόταν στήν 

'Ολομέλεια του Σώματος, γεγονός πού θά τιμουσε τό 

Εuρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέ τήν εκδοση καί εlδικου 

γραμματοσήμου μέ τήν προσωπογραφία του 'Έλλη

να προέδρου. 

Κατά τήν πανηγυρική συνεδρίαση, προσφωνών

τας τόν Κ. Καραμανλή, ό Π. Ντάνκερτ σημείωσε: 

«Καλωσορίζοντας τόν κ. Κωνσταντίνο Καραμανλή , πρό

εδρο τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας, χαιρετίζω τήν παρου

σία μεταξύ μας έκείνου ό όποίος εχει τό μεγάλο προνόμιο 
νά εχει επανορθώσει μιά βαθειά παραποίηση τής ίστορίας . 

»Κύριε πρόεδρε, γνωρίζομε τή συμβολή τής προσωπικό

τητάς σας στήν άποκατάσταση τής δημοκρατίας στήν 

'Ελλάδα καί σίiς είμαστε εύγνώμονες, ολοι έμείς οί Εύρω

παίοι, κληρονόμοι τής έλληνικής σκέψης, γιά τόν άγώνα 

πού διεξήγατε, άφοu είχατε επιλέξει τήν εξορία, γιά νά 

επικρατήσει τό δίκαιο έπί τής βίας, τής δικτατορίας . 

»Μέ τήν επιστροφή σας στήν ' Ελλάδα, ό έλληνικός 

λαός άνεγνώρισε τήν εξαιρετική άξία του κύρους σας καί 

τής σταθερότητάς σας. Ήταν καί τά δύο άπαραίτητα γιά 
νά εξασφαλισθεί στή χώρα-σας - τόσο συχνά διχασμένη 

- μιά "εύτυχής" καί σχετικά ηρεμη μετάβαση άπό τήν 

κυριαρχία τής βίας στό κοινοβουλευτικό καθεστώς πού θά 

σaς επέτρεπε νά όδηγήσετε στήν έπιτυχία τά εύρωπαϊκά 

σας σχέδια. 

»Κύριε πρόεδρε, εχετε προσφέρει μιά εξαιρετική συμ

βολή στήν είσοδο τής 'Ελλάδας στήν Εύρωπαϊκή Κοινό

τητα. ' Εσείς, ώς πρωθυπουργός τότε, ξεκινήσατε τίς δια
πραγματεύσεις γιά τή σύνδεση τής 'Ελλάδος μέ τήν Κοινό

τητα, καί εσείς ώς πρωθυπουργός πάλι, άρχίσατε τίς δια

πραγματεύσεις γιά τήν ~Ενταξη. ΕΙναι αύτοί άκριβ&ς οί 

λόγοι πού σίiς κατέστησαν άξιο τ&ν βραβείων Καρλομά

γνου καί Σουμάν. 

»Θά ύπενθυμίσω τώρα οτι χάρις - σέ μεγάλο βαθμό -
στίς πιέσεις πού άσκησε τό Εύρωπαϊκό Κοινοβούλιο στήν 

'Επιτροπή καί τό Συμβούλιο πάγωσε τό 1971 η Συμφωνία 

Συνδέσεως μεταξύ τής Κοινότητος καί τής 'Ελλάδος, σέ 

ενδειξη διαμαρτυρίας κατάτής δικτατορίας. Λίγο μετά τήν 
άποκατάσταση τής δημοκρατίας στήν ·Ελλάδα, τό Κοινο

βούλιο ζήτησε τήν άμεση "άπελευθέρωση" τής οiκονομι-

κής πλευράς τής συνδέσεως καί επιβεβαίωσε οτι η σύνδε

ση μπορεί νά άποκατασταθεί πλήρως μετά τή διοργάνωση 

κοινοβουλευτικών έκλογ&ν στήν 'Ελλάδα. 

»ΕΙναι λοιπόν παλιά η συνεργασία μας καί εχει ηδη 

άποδώσει καλά άποτελέσματα. 'Ακόμη μιά φορά οί ελπί
δες μας στρέφονται πρός τήν 'Αθήνα. 'Η σύσκεψη κορυ

φής, πού θά γίνει εκεί σέ λίγες βδομάδες, θά πρέπει νά ' 

βάλει τίς βάσεις μιίiς άλλης άπαραίτητης μετάβασης πρός 
' μιά Εύρώπη, τής όποίας η συνοχή θά έξασφαλίσει τή χα
λιναγώγηση μιίiς νέας οiκονομικής πραγματικότητας. 

' Από αύτό έξαρτίiται η άνεξαρτησία μας καθώς' καί οί χω

ρίς προηγούμενο κοινωνικές κατακτήσεις πού κατώρθω

σαν νά άποκτήσουν οί δημοκρατίες μας. 

»~Ας έκφράσουμε τήν εύχή οτι η συνεργασία μας θά 

ε{ναι άκόμη μιά φορά εύεργετική». 

'Η βαρυσήμαντη όμιλία του Κ. Καραμανλή δια

κόπηκε άρκετές φορές άπό τά χειροκροτήματα τών 

μελών του Εuρωπαϊκου Κοινοβουλίου: 

«Κύριε πρόεδρε, 

))Κυρίες καί κύριοι, 

))Πρώτα άπ' δ λα θά ήθελα νά ευχαριστήσω τό προε

δρείο τής Ευρωπαϊκής αυτής 'Αμφικτυονίας γιά τήν τιμη

τική ευκαιρία πού μοίJ έδωσε νά διατυπώσω άπό τό επί
σημο αυτό βήμα τίς σκέψεις μου γιά τό μέλλον τής Ευρώ

πης. 

))Καί τήν τιμή αυτή τήν αiσθάνομαι έντονώτερα, γιατί 

γνωρίζω δτι δέν άναφέρεται μόνο στό πρόσωπό μου, άλλά 
καί στήν πατρίδα μου, τήν 'Ελλάδα. Στή χώρα πού χάρισε 

στήν Ευρώπη τό δνομά της καί πρόσφερε σ ' αυτή επί 

πολλούς αiώνες τόν λόγο καί τό πνείJμα της. 

))Θά ήθελα επίσης νά ευχαριστήσω τόν πρόεδρο τής 

Συνελεύσεως κύριο Ντάνκερτ γιά τούς φιλόφρονας λόγους, 
μέ τούς δ ποίους έχαιρέτησε τήν παρουσία μου στήν αίθου

σα αυτή. Καί νά τόν διαβεβαιώσω δτι, άΎ ο{ λόγοι του 

ύπήρξαν ύπέρτεροι τών έργων μου, θά φροντίσω νά τούς 

δικαιώσω στό μέλλον, άγωνιζόμενος γιά τήν "Ενωση τής 
Ευρώπης. 

))Δέν μπορώ, έξάλλου, όμιλών στό Ευρωπαϊκό Κοινο

βούλιο νά μήν &ποτίσω φόρο τιμής πρός τούς προψήτες 
καί τοι;ς σκαπανείς τής Ευρωπαϊκής 'Ιδέας, τό δραμα τών 

δποίων θά πρέπει νά τό αiσθανόμεθα δλοι σάν ήθική επι
ταγή. 

))Κυρίες καί κύριοι, 

))Γιά νά εξασφαλίσω στίς σκέψεις μου τήν άνεση καί 

τήν ευρύτητα πού επιβάλλει ή σπουδαιότης τοίJ θέματος, 

θά σtiς δμιλήσω περισσότερο σάν άνθρωπος πού πιστεύει 
βαθύτατα στήν Ευρωπαϊκή 'Ιδέα καί λιγώτερο σάν φορέας 

τών σκέψεων τής χώρας πού εκπροσωπώ. Καί θεωρώ ευτυ

χή τή σύμπτωση δτι λαμβάνω τόν λόγο επί τοίJ κρισίμου 

θέματος τής 'Ενώσεως τής Ευρώπης, τήν έπομένη τής συ

ζητήσεώς του άπό τό Κοινοβούλιά σας. Μιtiς συζητήσεως 
πού εδικαίωσε δσο τίποτα άλλο τήν uπαρξη αυτοίJ τοίJ θε

σμοίJ καί έσπασε τό φράyμα τής σιωπής καί τής άδιαφορίας. 

)) "Οπως γνωρίζετε, γιά τό μεγάλο αυτό θέμα έχω μιλή

σει κατ' επανάληψη στό παρελθόν. Καί εlναι φυσικό, 

άφοίJ θά δμιλήσω καί εδώ γιά τό ίδιο θέμα, νά επαναλάβω 

όρισμένες άπό τίς σκέψεις μου έκείνες. 'Άλλωστε, γιά τό 
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ίδιο θέμα lχουν λεχθεί καί lχουν γραφεί τόσα πολλά, mστε 

νά μήν εlναι εϋκολο νά προταθουν καινούργιες καi πρωτό

τυπες iδέες. 'Αλλά οϋτε καί χρειάζεται νά προταθουν, γιατί 

τό θέμα πού μiiς aπασχολεί εlναι άπλό, όπως άπλά εlναι 

δ λα τά μεγάλα θέματα: θέλουμε η δέν θέλουμiτijν 'Ένωση 
τής Ει5ρώπης; Μέ τήν aπάντηση πού θά δώσουμε, θά δρο

μολογήσουμε τίς περαιτέρω έξελίξεις καί θα προσδιορί-

σουμε τό μέλλον τών λαών μας. . 
ιιΙΙάντως, πρόθεσή μου δέν εlναi νά σας aπασχολήσω 

μέ τά τρέχοντα καί γνωστά προβλήματα πού aντιμετωπίζει 

σήμερα ή Κοινότης, όπως ή διεύρυνση, ή αϋξηση τών iδί
ων πόρων, η νομισματική ένωση, η άγροτική πολιτική, 

κ.λ.π. Καί τουτο γιατί aπευθύνομαι σέ άκροατήριο πού τά 

γνωρίζει άσφαλώς καλλίτερα άπό μένα· άλλά καί γιατί πι

στεύω δη η λύση τών προβλημάτων αι5τών έξαρτiiται aπό

λυτα άπό τή λύση του βασικοϊ5 καί κρισίμου προβλήματος: 
τής 'Ενώσεως δηλαδή τής Ει5ρώπης. Οϋτε προτίθεμαι βέ

βαια νά κάνω προτάσεις γιά τή μορφή καί τούς μηχανι

σμούς τής 'Ενωμένης Ει5ρώπης, μολονότι lχω έπ' αvτου 

όρισμένες σκέψεις. Πρόθεσή μου εlναι νά ένθαρρύνω τό 

κίνημα τό ένωτικό, aποδεικνύοντας τήν άναγκαιότητα τής 

'Ενώσεως. 

ιιΠροκειμένου όμως νά μιλήσουμε γιά τό μέλλον τής 

Εvρώπης, εlναι χρήσιμο νά έξετάσουμε δι· ολίγων τήν μέ

χρι τοϊ5δε πορεία τής Κοινότητας καί γενικώτερα τής Εv

ρωπαϊκής 'Ιδέας. 'Ημπορεί άπό τήν ίστορική αvτή άνα

σκόπηση ν. aντλήσουμε πολλά καί χρήσιμα διδάγματα. 

ιιΠέρασαν περίπου 25 χρόνια, άφότου, ύπό τήν πίεση 

τών γεγονότων καί μέ τήν πρωτοβουλία διακεκριμένων πο

λιτικών άνδρών, έτίθετο σέ iσχύ η Συνθήκη· τής Ρώμης. 

'Έκτοτε η Κοινότης, καί γενικώτερα η ·Ιδέα τfjς Εvρωπαϊ

κής 'Ενώσεως, έπέρασαν άπό στάδια πολλά. Ά νελήφθη

σαν κατά καιρούς aξιόλογες πρωτοβουλίες, όπως οί Δια

σκέψεις τών Παρισίων καί τής Στουτγάρδης καί έλήφθη

σαν όρισμένες aποφάσεις- οί lj!rσφάσειςδμως αvτές, μολο
νότι έπέτυχαν νά κρατήσουν τό (Jρcφa τής 'Ενώσεως ζων

τανό, δέν κατόρθωσαν νά μiiς όδηγήσουν στόν μεγάλο καί 

τελικό μας στόχο, πού έξακολουθεί νά παραμέ\ιει μακρυνός. 
ιιΕlναι βέβαια άλήθεια ότι ό θεσμός τής Εvρωπαϊκής 

Κοινότητος aπέβλεψε aρχικά στή διασφάλιση τών οΙκο

νομικών πλεονεκτημάτων του . εvρύτερου χώρου καί τής 
έλευθέρας μέσα στόν χώρο αvτό κυκλοφορίας άνθρώπων, 

άγαθών καί κεφαλαίων. Εlναι όμως έξίσου άλήθεια ότι 
στήν άρχή τοϊ5 μεγάλου αι5τοϊ5 έγχειρήματος βρισκόταν η 

πολιτική βούληση, πού άποσιωποvσε ~ διά μέσου τής 

ένοποιήσεως μερικοτέρων τομέων ~ στήν πολιτική ένα

ποίηση τής Δυτικής Εvρώπης. Γιατί, aν πράγματι τελικός 

σκοπός τής Κοι.νότητος δέν ήταν η 'Ένωση, δέν θά είχαμε 

δημιουργήσει τήν Κοινότητα κaίπροπαντός τό Κοινοβού

λιο αvτό, πού συμβολίζει καί ένσαρκώνει τήν 'Ενότητα. 

ιιΠάντως, η &σύμμετρη προώθηση τώy · οίκονομικών 
έναντι τών πολιτικών σκοπών καί η καθυστέρηση τής 
πολιτικής σέ σχέση πρός τήν οiκονομική ένοποιητική πο

ρεία, άπό τινος χρονικου σημείου καί ί5στέρα όχι μόνο 

&νέστειλε τήν πορεία πρός τήν 'Ένωση, άλλά συνετέλεσε 

καί στήν έπιβράδυνση τών έπιδιώξεών μας στόν ίδιο τόν 

οΙκονομικό τομέα. Καί αύτό έπιβεβαιώνεται, πέραν τών 

άλλων, καί aπό τά οξύτατα προβλήματα πού aντιμετωπίζει 

σήμερα η Κοινότης. 
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»Οί ίδρυτές τών Εvρωπαϊκών Κοινοτήτων aπέφυγαν, 

σκόπιμα βέβαια, νά προσδιορίσουν τήν τελική μορφή καί 

τούς συναφείς θεσμούς τής 'Ενωμένης Εvρώπης. Περιο

ρίσθηκαν άπλώς νά θέσουν σέ κίνηση διαδικασίες λει

τουργικής δλοκληρώσεως, κατά κανόνα φύσεως οΙκονομι

κής, aφήνοντας τήν τελική φάση αvτής τής "creation 
continue" στόν χρόνο καί στήν πείρα. 'Η δικαιολογημένη 
δμως αvτή aοριστία yιά τό παρελθόν, aπεδείχθη ανα

σταλτική τών έξελίξεων, τοσούτφ μάλλον πού τήν πορεία 

τών έξελίξεων αvτών δέν τήν προωθεί, δπως θά έπρεπε, δ 

αvτοματισμός. 
»Ήρθε δμως ή στιγμή νά τεθεί σ' έφαρμογή ή aντίθε

τος πορεία. Γιατί ή πορεία aπό τό μερικό πρός τό δλικό 

aρχίζει ηδη νά προσκρούει σέ aνυπέρβλητες δυσκολίες 

καί σέ όξύτατες aντιθέσεις συμφερόντων- aντιθέσεις πού 

δέν μπορουν νά συμφιλιωθουν, παρά μόνον δταν dποσαφη

νισθουν οί τελικοί σκοποί τής εvρωπαϊκής συνεργασίας 

καί dποκατασταθουν οί θεμελιώδεις πολιτικές aρχές, aπό 

τίς δποίες θά τέμνονται οί λύσεις. ~Εναντι τής μέχρι τουδε 

έφαρμοζομένης aριστοτελικής μεθόδου τής συναγωγής, 

ε[ ναι αναγκαία πλέον ή έφαρμογή τής πλατωνικής aπαγω

γικής μεθόδου· τής μεθόδου δηλαδή ή δποία διευκολύνει 

τή λύση τών έπί μέρους προβλημάτων, μέ τή λύση του 

κυρίου καί πρωταρχικου προβλήματος πού, στήν περίπτω

σή μας, εlναι ή 'Ένωση τής Εvρώπης. 

»Μέ τόν τρόπο αvτό θά έπιταχυνθεί aσφαλώς ή διαδι

κασία πρός τήν 'Ένωση καί θά κινηθουν οι' εΙδικότερες 

λύσεις, σέ γνωστά έκ τών προτέρων πλαίσια λειτουργικών 

καί όργανωτικών aρχών. Ή γνώση του έσχατου τέρματος 

θά καταστήσει δυνατή τήν aσφαλή καί ταχεία προσέγγισή 

του. 'Όπως θά έλεγε δ Πλάτων: "'Εμπειρία μέν γάρ ποιεί 

τόν αiώνα ήμών πορεύεσθαι κατά τέχνη ν, aπειρία δέ κατά 

τύχην". Αvτό, άλλωστε, έπιβάλλεται καί aπό τό γεγονός 

δ τι κατά τίς προσεχείς έκλογές θά τεθεί έκ τών πραjιμάτων 

τό θέμα. 'Εκείνοι πού θά ζητήσουν τήν ψήφο του λαου θά 

είναι ύποχρεωμένοι νά του έξηγήσουν πώς aντιλαμβάνον

ται τή μορφή καί τό μέλλον τής Εvρώπης. 

ιιΚυρίες καί κύριοι, 

»Πρέπει νά δμολογηθεί δτι ή Εvρωπαϊκή Κοινότης, 

καίτοι στήν aρχή aπέβλεπε περισσότερο στήν οΙκονομική 

συνεργασία, έπηρέασε εvεργετικά τό πολιτικό κλίμα καί 

γενικότερα τή ζωή τής Δυτικής Εf_vρώπης. Συνέβαλε στή 

διαφύλαξη τής διεθνους εiρήνης, aποτρέποντας ένδοευρω
παϊκές η παγκόσμιες συρράξεις πού, κατά κανόνα, είχαν 

ώς πεδίο η ώς aφετηρία τόν χώρο τι;ίν εvρωπαϊκό. ~Ήδη, 

χώρες πού έπί αiώνες αλληλοσπαράσσονταν, ζουν σήμερα 

εiρηνικά καί συνεργάζονται δημιουργικά. Αυπουμαι νά πώ 

δτι όδυνηρά έξαίρεση aπό τόν κανόνα αvτό aποτελεί ή 

τραγωδία τής Κύπρου, ή παράταση τής δποίας δημιουργεί 

ε6θύνες γιά δλους μας. Πάντως, ή aξία του έπιτεύγματος 

αvτου, τής εiρηνικής δηλαδή συμβιώσεως τών ευρωπαϊκών 

λαών, εlναι aνυπολόγιστη. Καί γιά νά έκτιμηθεί, θά πρέπει 

νά σκεφθεί κανένας ποιά θά ήταν σήμερα ή κατάσταση τής 

Εvρώπης, έάν δέν εlχε δημιουργηθεί ή Εvρωπαϊκή Κοινό
της. Τό κλίμα δέ αvτό ένισχύθηκε σημαντικά aπό τήν κα

θιερωθείσα τελευταία πολιτική συνεργασία. Συνεργασία, ή 

δποία, παρά τή χαλαρότητά της, aποτελεί ένα βήμα πρός 

τijν 'Ένωση καί προβάλλει διεθνώς τήν Κοινότητα σάν 

δύναμη πολιτική. 

ιιΣτόν οΙκονομικό, έξάλλου, τομέα έπετεύχθη, παρά 
τούς γνωστούς στενόκαρδους aνταγωνισμούς, ή αvξηση 

του ένδοευρωπαϊκου έμπορίου καί δ πολλαπλασιασμός τών 

συναλλαγών τής Κοινότητος μέ τόν ύπόλοιπο κόσμο, μέ 

aποτέλεσμα νά γίνει ή Κοινότης ή μεγαλύτερη παγκόσμια 

έμπορική δύναμη καί νά προωθήσει θεαματικά τήν εvημε

ρία τών λαών της. 

ιιΥέλος, ή μέχρι τουδε λειτουργία τής Κοινότητος συνέ

βαλε στή συνειδητοποίηση τής πολιτικής καί πολιτιστι

κής της δμοιογένειας, πού aποτελεί τήν aσφαλή βάση γιά 

τήν "Ενωση. 

»Γιατί, δ πως λέγει δ Μοντεσκιέ, "L 'Europe est une na
tion composee de plusieures". Προπαντός δμως διεφύλαξε 
καί έπαναπρόβαλε διεθνώς τά iδανικά τής Εvρωπαϊκής 

'Ιδέας: τήν εiρήνη, τήν έλευθερία, τή δημοκρατία καίτόν 
aνθρωπισμό, πού dποτελουν τήν έλπίδα καί τόν στόχο 

δλων τών λαών. 

»Κυρίες καί κύριοι, 

»Χωρίς νά θέλει κανένας νά μειώσει τή σημασία τών 

άνωτέρω έπιτευγμάτων, όφείλει νά έπισημάνει καί τίς dδυ
ναμίες τής Κοινότητος. 'Οφείλει νά παρατηρήσει δτι οί 

έθνικιστικές προκαταλήψεις καί οί έγωϊστικοί ύπολογι

σμοί έξακολουθουν νά έπηρεάζουν τήν πορεία τής Κοινό
τητος, νά δημιουργουν όξύτατα προβλήματα καί νά προ

καλουν αναστολές έπικίνδυνες γιά τό μέλλον της. 

ιι 'Εξαιτίας όλων αvτών, ή Κοινότης δέν κατόρθωσε νά 
δλοκληρώσει τήν οΙκονομική της "Ενωση, δημιουργώντας 

τούς μηχανισμούς καί τά μέσα πού θά διευκόλυναν τή συλ

λογική aντιμετώπιση τών γνωστών οΙκονομικών καί κοι

νωνικών προβλημάτων πού aντιμετωπίζουν σήμερα δλες οι' 

χώρες τής Κοινότητος. Δέν κατόρθωσε, έπίσης, πλήν τής 

Τελωνειακής 'Ενώσεως καί τής Κοινής 'Αγροτικ)jς Πολι
τικής, νά διαμορφώσει κοινές πολιτικές σέ άλλους τομείς 
καίριας σημασίας. ~Ετσι, ή Νομισματική 'Ένωση aποτελεί 

dκόμη aντικείμενο aτερμόνων συζητήσεων, ένώ τά μεγάλα 

θέματα τής άμυνας καί τfjς έξωτερικής πολιτικής, πού σχε
τίζονται μέ τήν aσφάλεια καί τήν ανεξαρτησία της, καθυ

στερουν έπικίνδυνα. Τά οΙκονομικά της μέσα, έξάλλου; 
πού aντιπροσωπεύουν μόλις τό 1% του έθνικου εΙσοδήμα
τος τών μελών της, εlναι τόσο dνεπαρκή γιά τούς σκοπούς 

καί τίς dνάγκες της, ιδστε νά διερωτάται κανένας έάν 

σοβαρευόμεθα, δταν dvαζητουμε λύσεις στά προβλήματα 

τής Κοινότητος καί συζητουμε γιά τό μέλλον τfjς Εvρώπης. 

ι/Τέλος, τά όργανα τής Κοινότητος παραμένουν aντα
γωνιστικά καί dδύναμα. Τό Συμβούλιο τών ύπουργών τεί

νει aπό κοινοτικό όργανο, νά καταστεί όργανο προασπί

σεως στενών έθνικών συμφερόντων· καί ή Εvρωπαϊκή 

'Επιτροπή, πού ύποτίθεται ότι έχει σχεδιασθεί ώς όργανο 

μεγάλων δικαιοδοσιών, εlναι ύποχρεωμένη σήμερα νά 
dγρυπνεί, γιά νά μήν μετατραπεί - δπως έλέχθη - σέ 

γραμματεία του Συμβουλίου. Τό Εvρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

καίτοι τό κύριο forum προβολής γνήσια ευρωπαϊκών σκέ
ψεων, στερείται ουσιαστικών άρμοδιοτήτων καί βρίσκεται 

dπομεμονωμένο aπό τά 'Εθνικά Κοινοβούλια. Τέλος, τό 

κορυφαίο πολιτικό όργανο τής Κοινότητος, τό Εvρωπαϊκό 

Συμβούλιο, πού συνέρχεται τρείς φορές τόν χρόνο σέ βρα

χύτατες διασκέψεις, διαθέτει τόσο λίγο χρόνο, ιδστε νά 

μήν εlναι πρακτικώς δυνατό νά aσχοληθεί διεξοδικά μέ τά 

μεγάλα προβλήματα τής Εvρώπης. 
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»Δέν γνωρίζω, κύριοι, άν ύπήρξα ύπερβολικός στίς 
κρίσεις μου γιά τήν βραδυπορία τής Κοινότητος. Σιiς πα

ρακαλώ δμως νά βεβαιωθείτε δτι, άν ύπερέβαλα, αυτό δέν 

οφείλεται σέ προκατάληψη, aλλά στήν &γωνία πού έχω γιά 

τό μέλλον τής Ευρώπης. 

»Κυρίες καί κύριοι, 

»Μέ τά δεδομένα αυτά, προβάλλει aσφαλώς ή aνάγκη 

νά αναθεωρήσουμε τήν μέχρι τουδε πολιτική τών διστα

γμών καί τών ήμιμέτρων. Καί νά προχωρήσουμε μέ θάρρος 

στήν ύπεύθυνη aντιμετώπιση του βασικου προβλήματος 

τής Ευρώπης: τήν 'Ένωσή της. Ή Ευρώπη έχει βέβαια 

αυτή τή στιγμή πολλά προβλήματα. Τό βασικό της δμως 

πρόβλημα ε{ναι ένα: νά κατανοήσει τό πρόβλημά της. Καί 

γιά νά τό κατανοήσει, δέν χρειάζεται παρά στοιχειώδης 

λογική. Γιατί, δπως έλεγε ό Ναπολέων, "Μεγάλη πολιτική 
ε{ναι νά εφαρμόζεις τήν κοινή λογική στά μεγάλα 

προβλήματα". 

»Θά aποτελουσε νομίζω κοινοτοπία ή συζήτηση γιά τή 

σκοπιμότητα τής Ένώσεως τής Ευρώπης, πού έγινε fίδη 

ίστορική &ναγκαιότης. Μπορεί νά ύπάρχουν διαφορές 
aπόψεων ώς πρός τή μορφή, τήν έκταση καί τόν ρυθμό 

τής 'Ενώσεως. Δέν μπορεί δμως νά ύπάρξει λογική aντίρ~ 
ρηση γιά τήν ΥΕνωση αυτή καθαυτή, πού ε{ναι ζήτημα 

ζωής καί θανάτου γιά τήν fίπειρό μας. Γι' αυτό άλλωστε 

καί κανένας δέν παίρνει τήν ευθύνη εVθέως νά τήν aπο

κρούσει. Καί δέν τήν παίρνει, γιατί δέν έχει νά προτείνει 

λύση εναλλακτική. 

»Ή Ευρώπη, πού μέχρι τών aρχών του αlώνα μας κυρι

αρχουσε ύπό διάφορες μορφές στόν κόσμο, βρίσκεται σή

μερα σέ παρακμή. Άπό κυρίαρχη δύναμη έγινε σχεδόν 

εξηρτημένη. Καί θά εlχε χάσει τήν ελευθερία της, άν δέν 
εlχε τήν aλληλεγγύη τής Άμερικής. VΗδη, γιά νά επιζή

σει, θά πρέπει νά ένωθεί. Καί νά μετατρέψει τό τεράστιο 

δυναμικό πού διαθέτει, σέ δύναμη πολιτική, οlκονομική 

καί ηθική. 

»Γιά νά εκτιμηθεί δμως καλλίτερα ή γενικότερη σημα

σία τής 'Ενώσεως τής Ευρώπης, θά πρέπει νά θεωρηθεί 

στά πλαίσια τής σημερινής πραγματικότητος. "Οπως εlπα 
καί στόν v Α αχ εν, ή aνθρωπότης περνά σήμερα μιά κρίσι

μη μεταβατική περίοδο, πού τήν χαρακτηρίζει καθολική 

καί έντονη aνησυχία. Άπό δποια μεριά καί να aντικρύσει 

κανένας τό σημερινό aσυνάρτητο κόσμο, δέν θά δεί παρά 

επικίνδυνα aδιέξοδα. Καί ή aνησυχία αυτή εκδηλώνεται 

ύπό διάφορες μορφές, άπό τό ~γχος μέχρι καί τή βία. Γιατί 

ό άνθρωπος τής εποχής μας, δπου καί άν ζεί, θέλει νά 
aπομακρυνθεί aπό έναν τρόπο ζωής καί άναζητεί καινούρ

γιο. 

»Ή &γωνιώδης αυτή αναζήτηση aποτελεί αυτή καθαυ

τή μιά δύναμη πού δέν μπορεί ν' ιiγνοηθεί. 'Εάν κατά τά 

προσεχή χρόνια ύπάρξει πολιτική καί πνευματική ήγεσία 
ίκανή νά τή χειραγωγήσει, μπορεί ή δύναμη αυτή νά aπο

βεί δημιουργική, άν δχι, θά καταστεί άσφαλώς καταστρο

φική. 

»Καί τήν ήγεσία αυτή μόνο ή Ευρώπη μπορεί νά τή 

δώσει. Γιατί δχι μόνο έχει μεγάλη πολιτική καί πολιτιστι

κή παράδοση, aλλά καί γιατί θά εμπνέεται aπό τήν άναζή

τηση ένός lδανικου: Τή δημιουργία δηλαδή μιιiς μεγάλης 

Κοινότητος, πού θά συνδυάζει τήν ελευθερία μέ τήν τάξή 

καί τήν τάξη μέ τήν κοινωνική δικαιοσύνη. 

» VΗδη στήν Ευρωπαϊκή Κοινότητα γίνεται πρωταγω
νιστής ή δεύτερη aπό τής συστάσεώς της ευρωπαϊκή γε

νεά. Καί είναι ίσως ή γενεά αυτή πού, aπαλλαγμένη aπό 

ύπολείμματα ίστορικών άναστολών καί εθνικιστικών προ

καταλήψεων καί γαλουχημένη μέ τό σύγχρονο πνευμα τής 

οlκουμενικότερης θεωρήσεως του κόσμου, ημπορεί νά δώ

σει στήν Ευρώπη αυτή τήν ήΊεσία. Καί θά τήν δώσει 

άσφαλώς, άν aναγάγει σέ lδανικό της τήν 'Ένωση τής Ευ

ρώπης. 

»Κυρίες καί κύριοι, 

»Γνωρίζω τίς δυσκολίες, ουσιαστικές καί διαδικαστι

κές πού aντιμετωπίζει ή Ίδέα τής Ένώσεως. 'Όπως γνω

ρίζω καί τά πολιτικά, οίκονομικά καί κοινωνικά προβλή

ματα πού aντιμετωπίζει σήμερα ή Ευρώπη. Γνωρίζω δμως 

επίσης δτι τά προβλήματα αυτά δέν δικαιολογουν τήν κα

θυστέρηση τής ένοποιήσεώς της, δπως μερικοί πιστεύουν. 

Ά ντιθέτως, επιβάλλουν τήν επιτάχυνσή της. Γιατί τά 

προβλήματα αυτά άποτρλουν κίνητρα/καί δχι εμπόδια γιά 

τήν 'Ένωση, aφου δέν μπορουν νά λυθουν στά στενά εθνι

κά πλαίσια έκάστης χώρα~, aλλά μόνο στά ευρύτερα πλαί

σια μιιiς 'Ενωμένης Ευρώπης. 

»'Υπάρχουν, βέβαια, παντου καί πάντοτε οί σκεπτικι

σταί. Οί περισσότεροι άντιδρουν, γιατί εμπνέονται aπό ξε

περασμένους εθνικισμούς καί προτάσσουν τά μικροσυμφέ

ροντα άπό τούς μεγάλους σκοπούς τής Ένώσεως. Άσχο

λουνται δηλαδή τόσο μέ τά δένδρα, ωστε νά χάνουν τή θέα 

του δάσους. 

»Οί aνησυχίες αυτών τών σκεπτικιστών οφείλονται 

προφανώς σέ σύγχυση. Παρασυρμένοι aπό τίς διαφορές 

τής επιφανείας, δέν βλέπουν τήν ένότητα του βάθους. Δέν 
βλέπουν τά κοινά συμφέροντα καί τούς κινδύνους πού συν

δέουν τούς Ευρωπαίους. Λησμονουν τήν κοινή πολιτιστι

κή τους παράδοση. Τή συγγένεια τών ηθών τους. Καί τήν 

ταυτότητα τών μορφών τής σκέψεώς τους. Λ ησμονουν μέ 

άλλα λόγια τόν ευρωπαϊκό πολιτισμό, επάνω στόν όποίο 

θά οίκοδομήσουμε τήν Ευρωπαϊκή Συμπολιτεία. Μιά Συμ

πολιτεία πού θά κατοχυρώνει τήν άσφάλεια τών λαών μας 

καί τούς δημοκρατικούς μας θεσμούς. Καί επί πλέον θά 

. επιταχύνει τήν ύλική καί ηθική πρόοδο τής Ευρώπης. 
» Ό σχηματισμός μιιiς 'Ενωμένης Ευρώπης πιστεύω 

δτι θά είναι τό μεγαλύτερο πολιτικό γεγονός του αlώνα 

μας. "Ενα γεγονός πού θά επηρεάσει τήν μοίρα τής ηπεί

ρου μας, aλλά καί τήν πορεία τής aνθρωπότητας. Γιατί θά 

εξισορροπήσει τόν συσχετισμό δυνάμεων στόν κόσμο, θά 

κατοχυρώσει τήν ανεξαρτησία τής Ευρώπης καί θά συμβά
λει στήν εμπέδωση τής παγκόσμιας τάξεως καί είρήνης. 

»Ή πρόοδος τής επιστήμης, ή τεράστια καί δαπανηρά 

aνάπτυξη τών τεχνικών μέσων καί δυστυχώς καί τών μέ

σων καταστροφής στερεί aπό τίς μικρότερες χώρες τήν 

δυνατότητα- νά παρακολουθήσουν τήν πρόοδο πού σημει

ώνεται σ' δλους τούς τομείς. VΕτσι, ή δύναμη περιέρχεται 

aποκλειστικά στίς μεγάλες aνθρώπινες κοινωνίες, μέ τό 

μοιραίο aποτέλεσμα νά δημιουργείται σχέση εξαρτήσεως 

τών μικρών aπό τούς μεγάλους. 

»Μπροστά στούς τεράστιους δγκους προβλημάτων πού 

σχηματίστηκαν, δλοι οί λαοί τής Ευρώπης, aκόμα καί οί 
πιό πολυάριθμοι, ε{ ναι μικροί καί &δύναμαι. Καί δέν ύπάρ

χει παρά μιά λύση, γιά νά βγουν aπό τή μειονεκτική αυτή 

κατάσταση. Νά συγκροτήσουν καί αυτοί μιά μεγάλη ένό-
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τητα, iσοδύναμη μέ τούς άλλους μεγάλους πολιτικούς 

σχηματισμούς τοv σημερινού κόσμου. Μόνον έτσι θάμετά

σχουν στή γενική πρόοδο καί θά κατοχυρώσουν τήν aσφά

λεια καί τήν ανεξαρτησία τής Εύρώπης. 

»Ή Εύρωπαϊκή Κοινότητα ύπερτερεί aσφαλως aπό τή 

Σοβιετική ~Ενωση σέ πληθυσμό καί σέ μέσα οiκονομικά. 

Καί δέν ύστερεί aπ ' αύτήν σέ τεχνολογική πρόοδο. Έάν 

μέ τήν 'Ένωσή της aξιοποιήσει τίς δυνατότητες αύτές, θά 

καταστεί aσφαλως αύτοδύναμη καί θ , aπαλλαγεί aπό τά 

άγχη καί τά συμπλέγματά της καί θά μπορεί τότε, aντί νά 

εξαρτiiται aπό τήν 'Αμερική, νά συνεργάζεται εiλικρινά 
καί iσότιμα μαζί της. 

»Πέραν δμως aπό τήν ανεξαρτησία της, εξίσου θεμελι
ώδης γιά τήν επιβίωση τής Εύρώπης ε{ναι ή ούσιατική 

οiκονομική της ένοποίηση, πού θά εξασφαλίσει τήν aξιο

ποίηση ένός τεράστιου δυναμικού φυσικων καί aνθρωπί

νων πόρων. Θά οργανώσει τήν οiκονομία γύρω aπό τόν 

άνθρωπο aντί τόν άνθρωπο γύρω aπό τήν οΙκονομία. Θά 

πραγματοποιήσει τήν iδέα τής πολυδιάστατης αναπτύξεως 
καί θά προαγάγει ύλικά καί ηθικά τή ζωή των πολιτων της. 

'ο aπομονωτισμός, τά δασμολογικά τείχη καί ή ανέφικτη 

αύτάρκεια ε{ναι ίστορικά ξεπερασμένα στάδια οiκονομι

κής καί πολιτικής δράσεως καί aποτελούν παθητική aντι

μετώπιση των γεγονότων. 

»Έξάλλου, ή 'Ενωμένη Εύρώπη, μέ τήν δημοκρατική 

δομή καί λειτουργία της θά έδραιώσει καί τά δημοκρατικά 

καθεστωτα των καθέκαστα χω ρω ν. Γιατί ε{ ναι φανερό δτι ή 

δημοκρατία πού περνii επικίνδυνη κρίση αύτή τήν ώρα, 

έχει &νάγκη προσαρμογής στίς συνθήκες τής εποχής μας. 

»Ή Εύρώπη μέ τήν 'Ένωσή της μπορεί ν' αναμορφώ

σει τούς δημοκρατικούς θεσμούς καί νά τούς περισώσει. 

Γιατί ημπορεί νά πέσει ή δημοκρατία σέ μιά μεμονωμένη 

χώρα, δέν ημπορεί δμως νά πέσει στήν 'Ενωμένη Εύρώπη. 

Καί αύτός είναι ένας πρόσθετος λόγος πού συνηγορεί γιά 

τήν επιτάχυνση τής ένοποιήσεως τής Εύρώπης. Γιατί, άν 

καθυστερήσει ύπέρμετρα ή ένοποίηση καί εν τφ μεταξύ 

κλονισθεί ή δημοκρατία σέ όρισμένες χωρες, τότε τό δνει

ρο τής 'Ενωμένης Εύρώπης μπορεί νά σβήσει όριστικά. 

ιΠέλος, μέ τήν 'Ένωσή της θά διασώσει καί εν συνε

χείg θά προαγάγει τόν εύρωπαϊκό πολιτισμό. Ή έλλειψη 

iδανικων πού χαρακτηρίζει τήν εποχή μας, ή σύγχυση iδε

ων, ό ύλικός εύδαιμονισμός καί ό στυγνός ορθολογισμός 

έχουν παραμορφώσει τό πολιτιστικό πρότυπο τής ηπείρου 

μας. 'Η Εύρώπη πού γέννησε δλες τίς iδέες, ε{ναι καί ή 

μόνη πού μπορεί νά τίς ανανεώσει καί νά τίς εξανθρωπίσει 
καί πάλι. Νά πραγματοποιήσει δηλαδή μιά καινούργια 

αναγέννηση, πού τόσο τήν χρειάζεται ό σημερινός κό

σμος. 

»Κυρίες καί κύριοι, 

»'Από τίς σκέψεις πού σiiς έξέθεσα παραπάνω, προκύ

πτει νομίζω aβίαστα τό συμπέρασμα δτι ή 'Ένωση τής 

Εύρώπης aποτελεί αναγκαιότητα ίστορική. Τούτου δοθέν

τος, θά πρέπει νά θέσουμε τέρμα στήν φιλολογία τήν ένω

τική καί νά προχωρήσουμε μέ θάρρος σέ σοβαρές καί συγ

κεκριμένες πράξεις. Καί αύτό είναι δύσκολο νά γίνει, άν 

ληφθεί ύπόψη δτι ή 'Ένωση τής Εύρώπης aνταποκρίνεται 

στό συμφέρον δλων μας καί δτι δέν έχουμε άλλη επιλογή. 

Γιατί καλούμεθα πράγματι νά επιλέξουμε μεταξύ προόδου 
καί οπισθοδρόμησης, εξαρτήσεως καί ανεξαρτησίας. 

»Πιστεύω δτι οί δισταγμοί πού εκδηλώνονται σέ όρι

σμένους κύκλους, δέν ε{ ναι aποτέλεσμα λογικής aλλά ψυ
χολογικής διεργασίας. Προτιμούμε τήν άνετη πεπατημέ

νη, aπό τήν προσπάθεια πού aπαιτείται γιά κάθε προσαρ

μογή σέ καινούργιες καταστάσεις, έστω καί άν οί καταστά

σεις αύτές ε{ναι καλλίτερες aπό τίς παλαιές. Μέ τούς δι

σταγμούς μας δημιουργούμε τήν εντύπωση δτι φοβούμεθα 

εκείνο aκριβως πού πρόκειται νά μiiς σώσει. 'Η δέ aβου

λία μας θυμίζει τόν Σαίξπηρ πού έγραφε: "'Έχουμε τή δύ

ναμη νά τό κάνουμε, ή δύναμή μας δμως δέν έχει τήν δύνα

μη νά τό κάνει". 

» v Α ν δεχθούμε δτι ή aρχή ε{ ναι τό ήμισ,_υ τοv παντός, 

θά πρέπει νά θέσουμε σάν aρχή τής ένωτικής διαδικασίας 

τήν πανηγυρική καί δεσμευτική διακήρυξη τής aποφάσεώς 

μας, νά δημιουργήσουμε τήν 'Ενωμένη Εύρώπη. 

»Στήν κρίσιμη αύτή ώρα, aποφασιστικό βήμα γιά τήν 

όλοκλήρωση τής Πολιτικής 'Ενώσεως τής Εύρώπης θά 

aποτελούσε μιά Εiδική Διάσκεψη Κορυφής - τύπου 

Μεσσήνης - τής ήγεσίας των δέκα χωρων τής Κοινότη

τος. VΕργο της θά ήταν ή δεσμευτική, δπως ε{πα, διακήρυ

ξη τής aποφάσεως γιά τήν ~Ενωση καί ό καθορισμός των 

βασικων aρχων, πάνω στίς όποίες θά μπορούσε νά θεμελι

ωθεί. 

»Πάντως, δπως επισημαίνει καί ή διακήρυξη τής Στουτ

γάρδης, - ή όποία παρά τήν aποδυνάμωσή της aπό τίς 

επιφυλάξεις όρισμένων μελων τής Κοινότητος, aποτελεί 
σέ κυβερνητικό επίπεδο σχετική πρόοδο - προθεσμία μιiiς 

πενταετίας θά ήταν aρκετή γιά τή διαμόρφωση των 

αναγκαίων θεσμωv, τόν καθορισμό τωνεξουσιων του κοι
νού οργάνου καί των διαδοχικων φάσεων ολοκληρώσεως. 

»Παράλλλα, άν δχι πρότερα, οί δέκα ήγέτες θά πρέπει 

νά aποφασίσουν: Πρωτον, τήν aποκατάσταση τής δημο

κρατικής aρχής τής πλειοψηφίας πού προβλέπεται aπό 

τήν Συνθήκη τής Ρώμης καί χωρίς τήν όποία κανένα συλ

λογικό δργανο δέν μπορεί νά λειτουργήσει. Καί δεύτερον, 

τήν γενναία αύξηση των πόρων τής Κοινότητος, χωρίς τήν 

όποία 'Όύδέν εστί γενέσθαι", δπως θά έλεγε ό Δημοσθέ

νης. Καί αύτό επιβάλλεται περισσότερο σήμερα, πού ή 

Εύρώπη, γιά νά aποφύγει τόν κίνδυνο τής παρακμής, ε{ναι 

ύποχρεωμένη, πέραν των άλλων τομέων, νά αναπτύξει τούς 

κρίσιμους τομείς τής έρευνας καί τής τεχνολογίας. 

»Καί έχει ή Εύρώπη ίκανά περιθώρια νά αύξήσει τούς 

πόρους τής Κοινότητος. 'Όταν ή 'Αμερική δαπανii 6,6% 
του εiσοδήματός της γιά τήν άμυνά της καί ή Σοβιετική 

'Ένωση τό 10,1%, ή Εύρώπη, πού είναι πολύ πλουσιότερη 
aπό τήν τελευταία α6τή, δαπανii μόνο τό 3,4% του εiσοδή
ματός της. Γι ' αύτό άλλωστε καί μειονεκτεί σέ iσχύ έναντι 
των δύο ύπερδυνάμεων. 

»Πιστεύω δτι, άν γίνουν τά παραπάνω, οχι μόνο θά λυ

θούν άμεσα τά τρέχοντα προβλήματα τής Κοινότητος, aλ

λά θά aνοίξει καί ό δρόμος γιά τήν 'Ένωση. 

»Στήν προσπάθεια αύτή ό ρόλος τοv Ε6ρωπαϊκοv Κοι

νοβουλίου ημπορεί νά ε{ ναι aποφασιστικός. VΗδη μέσα σ , 

αύτό διαπλάσσεται μιά καινούργια νοοτροπία, πού θά 

προωθήσει θετικά τήν διαδικασία τής 'Ενώσεως, aφov 

εκλογείς καί εκλεγόμενοι νοιώθουν πλέον τούς έαυτούς 

των Εύρωπαίους. 'Αλλά καί γιατί μόνον αύτό μπορεί νά 

συνεγείρει τούς λαούς καί νά επηρεάσει τίς aποφάσεις των 

διστακτικων Κυβερνήσεων. Καί τήν θέλησή του νά δια-
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δραματίσει τόν ρόλο αvτό τήν επιβεβαίωσε ήδη μέ τίς χθε

σινές του συζητήσεις. 

»Κυρίες καί κύριοι, 

»Μπορεί μερικές aπό τίς σκέψεις πού σiiς εξέθεσα νά 
εύρίσκονται &κόμη στό στάδιο τών όραματισμών. Είναι 

δμως όραματισμοί πού ή δύναμη τών πραγμάτων, ή κοινό

της τών συμφερόντων καί ή κοινότης τών κινδύνων πού 

μiiς &πειλουν θά μεταβάλουν σταδιακά σέ πραγματικότη

τες. Βαδίζουμε ήδη επάνω σ' αvτό τόν δρόμο καί έχουμε 

κάνει aρκετά καί ελπιδοφόρα βήματα. Δέν έχουμε άλλη 

εκλογή aπό του νά βαδίσουμε στόν ίδιο δρόμο ώς τό τέλος 
ώσπου τό δραμα νά συμπέσει πλήρως μέ τήν ίστορική 

πραγματικότητα. 

»'Όπως ετόνισα καί στήν aρχή τής όμιλίας μου, ή 

'Ένωση τών λαών τής Εvρώπης θά είναι τό μεγαλύτερο 

επίτευγμα στήν ίστορία τής ή πείρου μας. Καί θά είναι ένας 

μεγάλος σταθμός στήν παγκόσμια ίστορία. 'Ένα έργο πού 

θά ύπηρετήσει τήν ελευθερία, τήν είρήνη, καί τήν πρόοδο 

δχι μόνο τών Εvρωπαίων &λλά καί δλων τών λαών τής γής. 

Μπορεί οί aντιδραστικοί νά τό πολεμήσουν. Μπορεί οί 

σκεπτικισταί νά τό επιβραδύνουν. Δέν μπορουν δμως νά τό 

ματαιώσουν, γιατί aποτελεί, δπως ε{πα, ίcJτορική έπιταγή. 
»Κλείνοντας τήν όμιλία μου, κυρίες καί κύριοι, δέν ή μ

πορώ νά μήν ύπενθυμίσω σ, δλους τίς ίστορικές μας εvθύ

νες καί νά μ ή διερωτηθώ μπροστά στήν &βεβαιότητα τών 

επιλογών μας, μαζί μέ τόν Πώλ Βαλερύ: "Ή Εvρώπη θά 

γίνει αvτό πού ε{ναι στήν πραγματικότητα, ένα μικρό δη

λαδή &κρωτήρι τής Άσιατικής 'Ηπείρου; "Η θά μείνει 

έκείνο πού φαίνεται, τό πολύτιμο δηλαδή κομμάτι του 

σύμπαντος, τό μαργαριτάρι τής γής, τό μυαλό ένός μεγά

λου σώματος;" 

ιΠήν aπάντηση στό δραματικό αvτό ερώτημα καλείται 

νά δώσει ή δική μας γενεά. Καί ή aπάντησή της, δποια καί 

άν είναι, θά έχει aσφαλώς συνέπειες κοσμοϊστορικές»98 • 

Μετά τήν ύποδοχή στό κοινοβούλιο, ό Π. Ντάν

κερτ παρέθεσε γευμα πρός τιμή του Κ. Καραμανλή, 

στόν όποίο καί έπέδωσε τό χρυσό μετάλλιο τής 

ΕΟΚ, άνώτατη τιμητική διάκριση τής Κοινότητας. 

Στήν προσφώνησή του, ό πρόεδρος του Εuρωπαϊκου 

Κοινοβουλίου έξήρε έκ νέου τή «σοφία καί τούς 
όραματισμούς», καθώς καί τό εργο του Κ. Καραμαν

λή ύπέρ τής εuρωπαϊκής ενοποιήσεως. Ό 'Έλληνας 

πρόεδρος άπάντησε: 

«Μόλις πρό ολίγου ετερμάτισα τήν μακρά μου όμιλία 

καί δέν θά ήταν χρήσιμο νά όμιλήσω καί παλι, άν δέν 

ήθελα νά aπαντήσω στήν πρόκλησή σας. Άλλά, προπάν

των, άν δέν ήθελα νά συμμορφωθώ μέ μιά θεωρία του Πλά
τωνα, ό όποίος έλεγε δτι "τραπέζι χωρίς λόγια, μοιάζει μέ 

φάτνη &λόγων". Θά περιοριστώ δμως νά πώ λίγα λόγια, 

διότι οφείλω νά συμμορφωθώ μέ μιά άλλη θεωρία. Τήν 

θεωρία του Πυθαγόρα, ό όποίος έλεγε δτι είναι σοφό νά 

σιωπά κανείς, εκτός άν έχει νά πεί κάτι καλύτερο τής σιω

πής. 

»Κύριε πρόεδρε, 

»Σίiς εvχαριστώ καί πάλι γιά τήν φιλοξενία σας καί τίς 
τιμές τίς όποίες μου εmδαψιλεύσατε. Θά ήθελα νά σiiς βε

βαιώσω δτι άπό χθές πού βρίσκομαι έδώ, στό περιβάλλον 

του Ευρωκοινοβουλίου σας, αίσθάνομαι σάν στό σπίτι 

μου. Καί αiσθάνομαι σάν στό σπίτι μου, διότι πιστεύω 

στήν ίδέα τής Εvρώπης &λλά καί διότι έχω μακράν κοινο

βουλευτική σταδιοδρομία. "Οπως γνωρίζετε, εξελέγην γιά 

πρώτη φορά βουλευτής πρίν aπό 48 χρόνια. 
»Σiiς παρακαλώ νά βεβαιωθείτε δτι μέ εiλικρινή συζή

τηση έδέχθην τό μετάλλιο του Ευρωκοινοβουλίου. Στή 

μακρά σταδιοδρομία μου, μου εγένοντο aρκετές τιμητικές 

διακρίσεις. Σίiς παρακαλώ νά βεβαιωθείτε δτι αvτή ή διά

κριση πού μου έκανε τό Κοινοβούλιό σας, θά κατέχει εξέ

χουσα θέση στή σταδιοδρομία μου. 

»Εύχομαι στό Εvρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μέ τήν σωφρο

σύνη του, τό θάρρος του καί τή δράση του, νά δικαιώσει τίς 

προσδοκίες τών λαών πού εκπροσωπεί». 

'Η παρουσία του Κ. Καραμανλή στό Στρασβουρ

γο συνέβαλε ωστε νά άμβλυνθουν, ως ενα σημείο, οί 

δυσμενείς έντυπώσεις άπό τή στάση τής έλληνικής 

Κυβερνήσεως κατά τήν πρόσφατη Σύνοδο των Δέκα. 

Σχετικά, σέ μνημόνιο πού · συνέταξε ό Π. Μολυβιά

της, στίς 22 Σεπτεμβρίου, καταγράφονται τά άκό
λουθα: 

«l. Τήν Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου, μετά τήν όρκομω
σία νέων ύπουργ&ν, ό κύριος Παπανδρέου είχε iδιαίτερη 

συνομιλία μέ τόν κύριο πρόεδρο. Κατά τή συνομιλία αότή, 

ό κύριος πρόεδρος άνεφέρθη στά θέματα τfjς έλληνικfjς 

πρωτοβουλίας γιά τούς εόρωπυραύλους καί του κορεατικου 

τζάμπο. 

»Γιά τό πρ&το είπε δτι δέν θά επρεπε νά έπιμείνει ή 

Κυβέρνηση γιά νά συζητηθεί τό θέμα αότό στήν έπικείμε

νη Σύνοδο των ύπουργ&ν Έξωτερικ&ν τfjς ΕΟΚ στήν 
'Αθήνα, άφου δλοι σχεδόν οί έταίpοι μας τό είχαν ήδη 

άπορρίψει. 

»'Ο κύριος Παπανδρέου είπε δτι συμφωνεί καί δτι 

άπλ&ς θά εθιγε τό θέμα στό γευμα ό κύριος Χαραλαμπό

πουλος. 

»Γιά τό δεύτερο ζήτημα, ό κύριος πρόεδρος έξήγησε 

στόν κύριο Παπανδρέου - ό όποίος συμφώνησε - γιατί 

βάσει τfjς λογικfjς τό άεροπλάνο αότό δέν μπορουσε νά 

είναι κατασκοπευτικό. Είπε, στήν συνέχεια, δτι ή ' Ελλάς 

δέν μπορεί νά είναι ή μόνη χώρα τfjς ΕΟΚ ή τής Δύσεως μέ 

διαφοροποιημένη θέση στό ζήτημα αότό. Οuτε θά επρεπε 

νά καταχρασθεί ή 'Ελλάς τήν θέση της ώς προέδρου τής 

ΕΟΚ γιά νά μπλοκάρει τήν πολιτική τής Κοινότητος σ ' 

ενα θέμα πού είχε συγκλονίσει τήν παγκόσμια κοινή γνώ

μη. ' Ο κύριος Παπανδρέου δέν εφερε άντίρρηση στή γνώ

μη αότή του κυρίου προέδρου. 

»2. Τήν Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου, ζήτησε νά μέ συναν

τήσει άνώτατος διπλωματικός ύπάλληλος, τόν όποίο ή 

Κυβέρνηση εχει έπιφορτίσει μέ τά πολιτικά θέματα τής 

ΕΟΚ. Ό συνάδελφος μου είπε δτι είχε άποφύγει μέχρι 

τώρα όποιαδήποτε έπαφή μαζύ μου, γιατί πίστευε δτι ό 

πρόεδρος τής Δημοκρατίας πρέπει νά ενημερώνεται άπό 

τήν Κυβέρνηση. Θεωρεί δμως καθήκον του πλέον νά μας 

ενημερώσει γιατί κατέχεται άπό βαθύτατη άνησυχία, γιά 

τίς συνέπειες πού μπορεί νά ύποστεί ή χώρα μας, λόγω τfjς 

έξωτερικfjς πολιτικής πού άκολουθεί ή Κυβέρνηση. 
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»Ή Σύνοδος των ύπουργων 'Έξωτερικων τfjς ΕΟΚ 

στήν 'Αθήνα, εlπε δ συνάδελφος, κατέληξε σέ πλήρη καί 
aνοικτή ρήξη μεταξύ τfjς 'Ελλάδος καί ολων των εταίρων 

της, οί όποίο ι εφυγαν αγανακτισμένοι άπό τήν 'Ελλάδα. 

'Η ρήξη έπijλθε λόγω τfjς aπόλυτα άκαμπτης στάσεως τfjς 
'Ελλάδος στό θέμα των ευρωπυραύλων, aλλά κυρίως στό 

θέμα του κορεατικου άεροπλάνου, στό όποίο ή 'Ελλάς 

βρέθηκε πλήρως άπομονωμένη. Στό θέμα αυτό οί 'Εννέα 
δέχθηκαν τελικά, ϋστερα άπό αλλεπάλληλες ύποχωρήσεις, 

σχετικά άνώδυνο κεfμενο, πού δέν περιείχε καν ρητή 
καταδίκη τής ΕΣΣΔ. Τό κείμενο αυτό aπέρριψε προσωπικά 

δ πρωθυπουργός, ματαιώνοντας ετσι τήν εκδοση ανακοι
νώσεως των Δέκα γιά τό ζήτημα αυτό. Μέ τήν λογικά άνε

ξήγητη αυτή θέση της, ή 'Ελλάδα, κατέληξε δ συνάδελ
φος, εχει χάσει πλέον τήν έμπιστοσύνη των εταίρων της 

καί μπορεί νά πληρώσει τήν οργή τους στά πολλά θέματα 

πού ή λύση τους έξαρτaται καί άπό αυτούς, δπως Τουρκι
κά, Κυπριακό, Μεσογειακά Προγράμματα, κ.λ.π. 

»3. Τήν Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου, στό Στρασβουργο, δ 
κύριος προέδρος τfjς Δημοκρατίας εlπε στόν κύριο Χαρα

λαμπόπουλο οτι διεπίστωσε καί δ ίδιος aπό τίς έπαφές πού 

είχε τήν εντονη δυσφορία πού ύπάρχει στήν ΕΟΚ άπέναντι 

τfjς 'Ελλάδος, ίδίως γιατί ή 'Ελλάδα εκανε κακή χρήση 

τfjς προεδρίας στό θέμα του κορεατικου άεροπλάνου. Οί 

'Εννέα δέν είναι διατεθειμένοι νά άνεχθουν πλέον τυχόν 

νέα τέτοια κρούσματα καί θά aντιδράσουν εντονα αν ύπάρ

ξουν, θέτοντας τήν 'Ελλάδα έκτός πολιτικfjς συνεργασίας, 

σέ πρώτη φάση, καί καλώντας την νά δηλώσει που θέλει νά 

aνήκει, αν ύπάρξει συνέχεια τέτοιων κρουσμάτων. 'ο κύ

ριος πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας εlπε έπίσης οτι ούτε δ 
ίδιος άντιλαμβάνεται τήν σκοπιμότητα τfjς πολιτικfjς τfjς 

Κυβερνήσεως, πού συνίσταται στό νά ένοχλεί συνεχως 

τούς Δυτικούς, aπό τούς όποίους περιμένει τά πάντα καί νά 

aποφεύγει νά ένοχλήσει τούς Ρώσους, aπό τούς δποίους ή 

'Ελλάς δέν άναμένει τίποτα. τέλος, δ κύριος πρόεδρος 

εξέφρασε σέ εντονο ϋφος τήν δυσφορία του, γιατί άκόμη 

καί τήν προηγούμενη ήμέρα στό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

βουλευτής του ΠΑΣΟΚ μίλησε γιά ύποτέλεια των προη

γουμένων Κυβερνήσεων»99 • 

19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1983 

'Ο Κ. Καραμανλής επισκέπτεται ανεπίσημα τό 

Παρίσι, δπου συναντάται μέ τό Γάλλο όμόλογό του, 

Φρ. Μιττεράν. Οί aρχηγοί των δύο Κρατών επισκέ

φθηκαν aπό κοινοί> τή Σορβόννη, δπου, σέ είδική 

τελετή, aπονεμήθηκε στόν Κ. Καραμανλή τιμητικό 

μετάλλιο του Πανεπιστημίου τ&ν Παρισίων. Παρέ

στησαν, έκτός aπό τό Γάλλο πρόεδρο, έπτά ύπουρ
γοί, οί πρυτάνεις καί πολλοί 'Έλληνες καί Γάλλοι 

aξιωματοuχοι. Τό μετάλλιο έπέδωσε στόν Κ. Καρα

μανλή ή πρύτανις τ&ν Πανεπιστημίων τ&ν Παρισί

ων, Ε. Γλύκατζη - 'Αρβελέρ, ή όποία τόν προσφώ
νησε μέ τά ακόλουθα: 

«Κύριε πρόεδρε τfjς Δημοκρατίας, 

>>Θά εχω εντός ολίγου τήν τιμή νά σaς επιδώσω εξ ονό

ματος των Πανεπιστημίων των Παρισίrον τό μετάλλιο τfjς 

Σορβόννης, τό όποίο είχατε τήν καλωσύνη νά άποδεχθείτε. 

»Tfjς τελετfjς αυτης προηγείται κατά τήν παράδοση ή 

εκθεση των άρετων τοϋ τιμωμένου. 'Ε πι τρέψατέ μου, κύριε 

προέδρε, νά μήν συμμορφωθω μέ τήν παράδοση αυτή. Καί 

τοϋτο, διότι οί προσπάθειες τίς όποίες καταβάλλετε, άκού

ραστα ijδη εδω καί μισό αίώνα είς τήν ύπηρεσία τfjς πατρί

δος σας, χωρίς συγχρόνως νά σταματήσετε ποτέ νά εχετε 

εστραμμένη τήν προσοχή σας καί πρός ό,τιδήποτε συγκι

νεί τόν σύγχρονο κόσμο, σaς εχουν καταστήσει προσωπι

κότητα διεθνοϋς κύρους, σεβαστή aπ' ολους. Τό εργο σας 

εΙναι γνωστό σ' όλόκληρο τόν κόσμο. Βρfjκε ijδη θέση 

στά σχολικά βιβλία, οπου αναφέρεται δτι είσθε εκείνος, δ 

δποίος ϋστερα άπό πολλές περιπέτειες άποκατέστησε τήν 

δημοκρατία στήν 'Ελλάδα, εκείνος δ δποίος εθεσε τέρμα 

στήν τελευταία, ευχόμεθα, στρατιωτική δικτατορία καί 

εκείνος δ δποίος ύπfjpξε πρωτεργάτης τfjς είσόδου τfjς 
'Ελλάδας στήν Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Ή 'Ελλάδα, λί

κνο τοϋ πολιτισμοϋ τfjς συγχρόνου Ευρώπης, επανευρε μέ 

τόν τρόπο αυτό τήν φυσική της οίκογένεια. 

»Πως νά μήν άναλογισθοϋμε σήμερα, τήν rορα πού ή 

'Ελλάς \iσκεί τήν προεδρία τfjς Ευρωπαϊκfjς Κοινότητος 
(καί πού ή Γαλλία ετοιμάζεται νά τήν διαδεχθεί), οτι εlσθε 

δ άνθρωπος, δ όποίος υίοθέτησε άπό τό Παρίσι τό μήνυμα 

τfjς Ευρώπης καί εργάστηκε μέ πάθος γιά τήν ύλοποίησή 

του, οταν επέστρεψε στήν 'Ελλάδα. Μέ τόν τρόπο αυτόν 

προσφέρατε στήν 'Ελλάδα ενα νέο μέλλον καί στήν Ευ

ρώπη μιά νέα διάσταση: τήν διάσταση τfjς πολιτιστικfjς 

ταυτότητας καί τfjς πνευματικfjς άλληλεγγύης. 

»Γιά τούς 'Έλληνες εδημιουργήσατε μιά δρισμένη άν

τίληψη περί Ευρώπης. Γιά τήν Ευρώπη είσθε ή προσώπο
ποίηση μιας δρισμένης άντιλήψεως περί 'Ελλάδος. Γιά 

τόν κόσμο ολο aντιπροσωπεύετε τήν άντίληψη περί δημο

κρατίας. 'Ιδού τό τρίπτυχο, τό όποίο άποτελεί τό ύπόβα

θρο ολου τοϋ εργου σας. Εlσθε άσφαλως δ πολιτικός δ 
δποίος, αν καί προσηλωμένος στό σκληρό εργο τοϋ ρεαλι

σμοϋ, δέν επαψε ποτέ νά ύπηρετεί τίς ίδέες οί δποίες συν

τηροϋν τήν ζωή μας. Αυτοί εlναι οί λόγοι οί όποίοι ώδή

γησαν τούς συναδέλφους μου καί εμέ είς τήν άπόφαση νά 

σaς περιλάβουμε μεταξύ έκείνων πού τιμουν τό Πανεπιστή
μιο, δεχόμενοι νά τιμηθοϋν άπό αυτό. 

»Μέσα ομως στήν σεβαστή αυτή Σορβόννη εκπροσω

πείτε επίσης καi τήν αίώνια 'Ελλάδα, ή όποία ουδέποτε 
επαψε νά τρέφει τό γαλλικό πνεϋμα καί μάλιστα κατά τρό

πον ωστε, μέσα στόν χωρο αυτόν, νά είμαστε ολοι λίγο ή 

πολύ ελληνισταί. Καί όχι μόνον ελληνισταί, άλλά καί 

'Έλληνες, άφοϋ, οπως ελεγε δ 'Ισοκράτης, "UΕλληνες εΙ

ναι ολοι εκείνοι οί δποίοι μετέχουν παιδείας ελληνικfjς". 

WH μήπως πρέπει νά ύπομνήσω αυτά πού μέ κάποια ύπερ
βολ ή γράφει δ Πεγκύ; "'Η άνθρωπότης δέν εχει νά επιδεί

ξει παρά δύο μόνον επιτυχίες, τόν ελληνικό λαό καί τόν 
γαλλικό", λέει δ Πεγκύ, αναφερόμενος χωρίς αμφιβολία 

στίς ύπηρεσίες τίς όποίες οί δύο αυτοί λαοί προσέφεραν 

στήν δημοκρατία καί στό πνεϋμα. 

»Τήν rορα πού, χάρις στήν προφορά σας, ή πολιτιστική 

ενότητα τfjς Ευρώπης - άπαραίτητο συμπλήρωμα τfjς οί

κονομικfjς της ενότητας - γίνεται ενα οραμα πραγματο

ποιήσιμο, εύρίσκεσθε, κύριε προέδρε, στή Σορβόννη, μέσα 

στό δικό σας σπίτι· εύρίσκεσθε σέ μιά άπό τίς πιό δραστή

ριες εστίες τfjς οίκουμενικής αυτοκρατορίας πού εδημι

ούργησε δ 'Ελληνισμός - όχι τfjς αυτοκρατορίας τοϋ 
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τοv τιμητικοv μεταλλίου τοv Πανεπιστημίου. 
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'Αλεξάνδρου, οuτε έκείνης τοϋ 'Ιουστινιανοϋ, ό:λλά τής 
αύτοκρατορίας τοϋ ό:νθρωπισμοϋ, δηλαδή τοϋ Πλάτωνος 

καί τοϋ 'Αριστοτέλους. 

))Στόν χω ρο αύτό, δπου διδάσκουμε τήν ίστορία καί τήν 

φιλοσοφία, τήν πολιτική καί τήν ηθική (πόσοι έλληνικοί 

δροι, οί δποίοι εγιναν εμβλημα κοινής κληρονομιaς!), liς 

συγκρατήσουμε τό σπουδαιότερο δίδαγμα πού συνάγεται 

ό:πό τό δημόσιο βίο σας. 'Ότι, δηλαδή, δέν πρέπει νά λη

σμονεί κανείς ποτέ πώς τό έθνικό συμφέρον ύπερτερεί τοϋ 

πολιτικοϋ καί δτι τήν πολιτική βούληση πρέπει νά τήν 

έμπνέει τό πνεϋμα έκείνο τής δικαιοσύνης πού αγνοεί τούς 

μικροπολιτικούς ύπολογισμούς καί τήν κομματική ιδιοτέ

λεια. Σεβαστήκατε πάντοτε μέ συνέπεια - καί συχνά μέ 

θυσία των προσωπικων σας συμφερόντων - τίς πολιτικές 

αύτές aρχές. 'Εφαρμόσατε ετσι τήν aρχαία aρετή, σύμφω

να μέ τήν όποία δ πολιτικός λόγος αποτελεί τήν εκφραση 

τής δημοκρατίας. Τής δημοκρατίας, τήν δποίαν ό:ποκατα

στήσατε στήν χώρα σας καί τής δποίας aποτελείτε σήμερα 

τήν έγγύηση. Ζωντανό σύμβολο τής δημοκρατίας στήν 

χώρα πού ύπήρξε τό λίκνο της, βαδίζετε πρός ενα ό:πό τά 

μυθικά έκείνα πεπρωμένα, των δποίων ή 'Ελλάδα κρατεί 

τό μυστικό καί των δποίων ούδέποτε επαψε, παρά τίς aντι

ξοότητες τής ίστορίας της, νά παρέχει τά μεγαλύτερα πα
ραδείγματα. 

)) Ό "μύθος", λέγει δ 'Αλαίν, "ε{ ναι πιό άληθινός ό:πό 
τήν ίστορία". Στόν χωρο αύτόν, τόν γεμaτο άπό μύθο καί 

ίστορία, μοϋ πιφέχεται ή τιμή καί τό προνόμιο νά σaς 

ό:πονείμω τό μετ~λλιο τοϋ Πανεπιστημίου, τό δποίον aπο
νέμεται μόνο σέ)&ρχηγούς Κρατων . Καί έφ' δσον όφείλω 
μέ τήν εύκαιρία αύτή νά σaς ό:σπασθω, θά τελειώσω μέ 
τούς στίχους τοϋ Μολιέρου, τούς δποίους τολμω νά πω δτι 

δανείζομαι γιά τήν περίσταση αύτή ό:πό τήν κωμωδία "Σο

φές Γυναίκες" : "'Επιτρέψτε μου, κύριε, νά σaς ό:σπασθω 

ό:πό ό:γάπη πρός τήν 'Ελλάδα")). 

'Η άπάντησή του "Ελληνα προέδρου: 

«Κύριε πρόεδρε, 

» 'Εκτιμώ πολύ τό γεγονός δ τι θελήσατε νά τιμήσετε μέ 

τήν παρουσία σας τήν τελετή αύτή καί έμένα προσωπικά. 

»Κυρίες καί κύριοι, 

»Κυρία πρύτανις, 

»Σι'iς εύχαριστώ γιά τά φιλόφρονα λόγια σας. Καί τά 

λόγια αύτά τά έκτιμώ τοσούτφ μάλλον, καθόσον πρόερ

χονται άπό μιά προσωmκότητα πού μέ τίς έmστημονικές 

της έπιδόσεις τιμά τόσο τήν παλαιά δσο καί τήν καινούρ

για της πατρίδα. 

»Σάς εύχαριστώ έπίσης γιά τήν τιμή πού μofJ κάνατε νά 

μofJ έπιδώσετε αύτό τό μετάλλιο έξ όνόματος δλων τών 

Πανεπιστημίων τών Παρισίων, τούς πρυτάνεις τών όποίων 

θερμότατα εύχαριστώ. 

ι>Οί έστίες αύτές πνευματικού φωτός, ένωμένες σέ μιά 

δέσμη, θέλησαν νά έκφράσουν μέ μιά συμβολική χειρονο

μία τά αiσθήματά τους πρός τήν 'Ελλάδα καί νά μέ τιμή

σουν στό πρόσωπο του πρώτου της πολίτη, έmβεβαιώνον

τας έτσι τούς δεσμούς πού συνδέουν τούς δύο λαούς μας. 

Δεσμούς πού σφυρηλατοvνται έπί αiώνες μέ ένα άδιάκοπο 

καί γόνιμο πνευματικό διάλογο. Ή Γαλλία, που ύπήρξε 
πνευματική κόρη τής 'Ελλάδας, έγινε μέ τή σειρά της 

πνευματική της μητέρα. Καί οί πνευματικές σχέσεις τών 

δύο λαών μας πήραν τήν μορφή συγκοινωνούντων άγγείων. 

ι>' Αλλά οί δεσμοί αύτοί ένισχύθηκαν καί άπό τό αlμα 

πού έχυσαν Γάλλοι καί "Ελληνες πολεμώντας ό ένας στό 

πλευρό του άλλου γιά τή δημοκρατία, τήν έλευθερία καί τή 

δικαιοσύνη. Δέν ύπήρξε πόλεμος στήν Εύρώπη, στόν εi

κοστόν αiώνα, πού δέν πολέμησαν "Ελληνες καί Γάλλοι 

μαζί. Καί αύτό δέν ύπήρξε βέβαια τυχαίο. Ύπήρξε aποτέ

λεσμα τής πνευματικής τους συγγένειας καί τής ταυτότη

τας τών παγίων προσανατολισμών τους. 

»Ή Γαλλία, μέσα σ' ένα κόσμο aσυνάρτητο καί άναρ

χούμενο, διατηρεί άσβεστο τό φώς του πολιτισμού της. 

Στίς έπιστήμες καί στίς τέχνες έπί αiώνες ή μιά γενεά μετά 

τήν άλλη άναδεικνύουν μεγάλους δημιουργούς καί σκορ

πουν νέες iδέες καί άρχές, πού άλλάζουν καί προάγουν τή 

ζωή του aνθρώπου. 

»Κορυφαίοι έκφραστές αύτής τής άκτινοβολίας είσθε 

έσείς, τά πανεπιστήμιά σας. Μέσα άπό τά ίδρύματα αύτά 

έκπορεύονται μεγαλύτερες έπαναστάσεις άπό έκείνες πού 

έπιτυγχάνονται μέ τή βία. Καί οί έπαναστάσεις αύτές είναι 

δημιουργικές, γιατί συντελούνται στούς τομείς του πνεύ

ματος καί του ήθους. 

»Αύτή τήν πνευματική ζωή τής Γαλλίας τήν 'έγνώρισα 

καί έγώ καί έθαύμασα τήν όμορφιά της, δταν οί περιστά

σεις μέ άνάγκασαν νά έκπατρισθώ καί νά καταφύγω στό 

Παρίσι. Τά ένδεκα περίπου χρόνια πού έζησα έδώ μέ βοή

θησαν νά έμπλουτίσω τόν πνευματικό μου κόσμο καί τή 

σκέψη μου τήν πολιτική. Γι' αύτό καί αiσθάνομαι εύγνω

μοσύνη πρός τή χώρα αύτή, πού μέ έθέρμανε μέ τή φιλοξε

νία της σέ μιά δύσκολη περίοδο τής ζωής μου. 

))Κυρίες καί κύριοι, 

))Στή ζωή ύπάρχουν ήμερομηνίες πού χαράσσονται βα

θιά στή μνήμη του aνθρώπου. Είναι οί ήμερομηνίες έκεi

νες πού γεγονότα έξαιρετικά τίς καθιστούν σταθμούς στή 

σταδιοδρομία του. Μιά τέτοια ήμερομηνία είναι γιά μένα ή 
σημερινή. 

))Σι'iς παρακαλώ νά βεβαιωθείτε δτι ή τιμή πού μοu έκά

νατε θά κατέχει έξέχουσα θέση όχι μόνο στή μνήμη μου, 

άλλά καί άτήν καρδιά μοω). 

Σέ άνακοίνωση τfjς 'Ακαδημίας τών Παρισίων 

γιά τήν άπονομή του μεταλλίου, άναφέρθηκε: 

«'Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ε{ναι δ άνθρωπος πού 

αποκατέστησε τούς δημοκρατικούς θεσμούς καί τό δημο

κρατικό πολίτευμα στή χώρα του καί δ πρωτεργάτης τής 

ενταξής της στήν Εύρωπαϊκή οικονομική Κοινότητα, πού 

ή προεδρία της άσκείται 1;ώρα άπό τήν 'Ελλάδα, καί ό:πό 

τόν προσεχή 'Ιανουάριο ό:πό τή Γαλλία . 

)) 'Ο πρόεδρος Καραμανλής εΙ ναι σέ δλους γνωστός γιά 
τόν μορφωτικό δυναμισμό του καί τή μεγάλη προσήλωσή 

του στήν ίστορία τής χώρας του. Προώθησε πολλές aρ

χαιολογικές ερευνες, ιδιαίτερα στήν Μακεδονία καί στή 

Βεργίνα, δπου άνακαλύφθηκε δ τάφος τοϋ βασιλιά Φιλίπ

που, πατέρα τοϋ Μ. 'Αλεξάνδρου)). 

Μετά τήν τελετή, ή πρύτανις Ε. Γλύκατζη-' Αρ

βελέρ παρέθεσε δεξίωση πρός τιμή του Κ. Καραμαν

λή, στήν όποία παρέστησαν δ Φρ. Μιττεράν, δ δή

μαρχος τών Παρισίων, Ζ. Σιράκ, δ γενικός διευθυν-

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



ΑΠΟΝΟΜΉ ΜΕΤ ΑΛΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟΥ ΠΑΡΙΣΙΩΝ 325 

τής τής Ούνέσκο καί σημαντικές προσωπικότητες 

τής δημόσιας ζωής . Κατά τή διάρκεια τής δεξιώσε

ως, άναφερόμενος στίς τιμές πού τοϋ επιφυλάχθη

καν, ό πρόεδρος τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας πα

ρατήρησε: «Ναί, μέ τίμησαν πολύ. Άλλά στό πρό

σωπό μου τιμήθηκε ή Έλλάδα καί αύτό εlναι τόση

μαντικό». 

'Η παρουσία τοϋ άρχηγοϋ τοϋ γαλλικοϋ Κράτους 

στήν τελετή - πού δέν προβλεπόταν άπό τό πρωτό

κολλο καί συνέβαινε γιά πρώτη φορά στήν ίστορία 
τοϋ Πανεπιστημίου- προκάλεσε ίδιαίτερη αίσθηση 

στούς πολιτικούζ παρατηρητές. Έξάλλου, τό περιε
χόμενο τής προσφωνήσεως τής πρυτάνεως πρός τόν 

Κ. Καραμανλή είχε έγκριθεί άπό τόν Φρ. Μιττεράν
οπως συνηθίζεται, οταν ή όμιλία εκφωνείται ενώπιον 

τοϋ Γάλλου προέδρου. 

Τήν έπομένη, 20 Σεπτεμβρίου, ό Κ. Καραμανλής 
συναντήθηκε έκ νέου μέ τό Γάλλο πρόεδρο, καί, κα

τόπιν, συνομίλησε μέ δημοσιογράφους. 'Ο προέδρος 

τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας δήλωσε οτι συνεξέτα

σαν τίς διεθνείς εξελίξεις, τό θέμα των εύρωπυραύ
λων καί τό μέλλον τής Εύρώπης. 'Υπογράμμισε τήν 

άνάγκη νά ενισχυθεί ή άλληλεγγύη τοϋ δυτικοϋ κό

σμου- liποψη μέ τήν όποία συμφώνησε ό Φρ. Μιττε

ράν - καθώς καί νά προχωρήσει ή ενωση τής Εύρώ

πης γιά τό τελευταίο μάλιστα θέμα, ό Κ. Καραμαν

λής πρότεινε εκ νέου τή σύγκληση διασκέψεως των 

ήγετών των χωρών-μελών τής ΕΟΚ. Στίς συνομιλίες 

ύπήρξε ταύτιση άπόψεων, «γιατί οί δύο χώρες άνή
κουν στόν ίδιο κόσμο, στήν ίδια κοινότητα, στήν 

ίδια συμμαχία». τέλος, άπαντώντας σέ σχετική ερώ

τηση, τόνισε οτι ή Έλλάδα δέν είχε τή στιγμή εκεί

νη άνάγκη άπό εκλογές, άλλά άπό σκληρή καί μεθο

δική εργασία, πού θά τής εδινε τό αίσθημα τής σι

γουριίiς καί τής αίσιοδοξίας. 

Τήν ίδια ήμέρα, ό Κ. Καραμανλής άναχώρησε 

γιά τίς Βρυξέλλες, οπου συναντήθηκε μέ τό βασιλέα 

Μπωντουέν, ό όποίος κατόπιν παρέθεσε καί δείπνο 

πρός τιμή του. Τήν έπομένη, ό πρόεδρος τής 'Ελλη
νικής Δημοκρατίας συναντήθηκε μέ τό γενικό γραμ

ματέα τοϋ ΝΑΤΟ, Γ. Λούνς, καί τόν προέδρο τής 

'Επιτροπής των Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων, Γκ. Τόρν: 

«'Ο κύριος πρόεδρος τής Δημοκρατίας δέχθηκε σήμε

ρα διαδοχικά στίς Βρυξέλλες τόν κύριο Λούνς καί τόν κύ

ριο Τόρν. 

»1. Ό γενικός γραμματεύς του ΝΑΤΟ άνέλυσε στόν 
κύριο πρόεδρο τίς προσπάθειες πού καταβάλλει ό ϊδιος 

άλλά καί ή Συμμαχία γιά νά άντιμετωπίσουν μέ κατανόηση 

τά ελληνικά προβλήματα μέσα στό ΝΑΤΟ. 'Εξήγησε τήν 

τελευταία προσπάθεια γιά να ρυθμισθεί τό θέμα τής Λή

μνου, άλλά εξέφρασε τόν φόβο δτι, αν ύπάρξει καί νέα 

διαρροή καί θριαμβολογία άπό ελληνικής πλευράς, τότε 

θά εΙναι δύσκολο νά συμπεριληφθεί ή Λήμνος στήν επι

κείμενη συμμαχική ασκηση. Πέραν δμως τών ελληνο-

τουρκικών διενέξεων εντός τής Συμμαχίας, ό κύριος Λούνς 

εΙπε δτι εΙναι ύποχρεωμένος νά άναφέρει στόν κύριο πρόε

ρο δτι ή έντύπωση τών συμμάχων εΙναι δτι ή ελληνική 

Κυβέρνηση εΙναι τόσο φιλική πρός τήν Σοβιετική 'Ένωση 

ωστε δέν δέχεται νά γίνει η νά λεχθεί τίποτα πού νά θίγει 

τήν Μόσχα. 

)) 'ο κύριος προέδρος άνέπτυξε τίς ελληνικές θέσεις πά
νω στήν ελληνοτουρκική διένεξη καί τόνισε στόν κύριο 
Λούνς δτι οί σύμμαχοι θά πρέπει νά άντιληφθοuν δύο 

πράγματα: Πρώτον, δτι οί σχέσεις τής 'Ελλάδος μέ τήν 

Δύση καί τό ΝΑΤΟ είδικότερα περνοuν άπό τήν 'Άγκυρα 

καί δεύτερον, δτι ή έλληνική Κυβέρνηση άντιμετωπίζει 

είδικά πολιτικά προβλήματα, άφοu προεκλογικά εΙχε 

ύποσχεθεί δτι θά εφευγε καί άπό τό ΝΑΤΟ καί άπό τήν 

ΕΟΚ, πράγμα δμως τό όποίο δέν εχει γίνει. 

»2. 'Ω πρόεδρος τής 'Επιτροπής τής ΕΟΚ εξέφρασε 
κυρίως τήν άπαισιοδοξία του γιά τίς δυνατότητες προωθή
σεως τών μεγάλων κοινοτικών προβλημάτων κατά τήν 

διάρκεια τής έλληνικής προεδρίας. Τά προβλήματα αuτά 

εΙναι άσφαλώς άπό τήν φύση τους δισεπίλυτα άλλά καί ό 
τρόπος μέ τόν όποίο άσκεί ή 'Ελλάς τήν προεδρία τους 

άσφαλώς δέν μπορεί νά συμβάλει στήν προώθησή τους. 

>>'Ο κύριος πρόεδρος άνέπτυξε τίς γνωστές έλληνικές 

άπόψεις σχετικά μέ τήν ΕΟΚ, άλλά ό κύριος Τόρν διετύ

πωσε τόν φόβο δτι, αν ή 'Ελλάς δέν επιδείξει περισσότερο 
κοινοτικό πνεuμα, θά μειωθεi καί ή προθυμία τών έταίρων 

της καί κυρίως τών Γερμανών καί τών "Αγγλων νά εγκρί

νουν τά μεγάλα πράγματι ποσά πού εχει ζητήσει ή ελλη

νική Κυβέρνηση. Καί οχι μόνο αuτό άλλά θά σκληρύνει 
άκόμη περισσότερο ή στάση των έταίρων εναντι τής 

περαιτέρω διευρύνσεως τής Κοινότητος γιά τήν είσδοχή 

τής 'Ισπανίας καί Πορτογαλίας» 100 • 

Ή σύντομη περιοδεία τοϋ Κ . Καραμανλή προ

βλήθηκε ίδιαίτερα άπό τόν εύρωπαϊκό τύπο πού έπε

σήμανε τήν πίστη τοϋ 1 άρχηγοϋ τοϋ έλληνικοϋ Κρά
τους στήνάνάγκη τής εύρωπαϊκής ένοποιήσεως, τήν 

άπήχηση τής όμιλίας του στά μέλη τοϋ Εύρωπαϊκοϋ 

Κοινοβουλίου, καθώς καί τή συμβολή του στήν άπα

κατάσταση τής δημοκρατίας στήν 'Ελλάδα καί τήν 

είσοδό της στήν ΕΟΚ. 

Παράλληλα, μέ άφορμή τίς διαφωνίες μεταξύ τής 
έλληνικής Κυβερνήσεως καί τών liλλων έννέα μελών 

τής ΕΟΚ κατά τήν πρόσφατη σύνοδο των' Αθηνών, 

εγινε άναφορά στή διαφοροποίηση τής στάσεως τοϋ 

Κ. Καραμανλή καί τοϋ Α. Παπανδρέου σέ ζητήματα 

εύρωπαϊκής συνεργασίας:«' Ο Καραμανλής προσφέ

ρει στούς Εύρωπαίους ενα διαφορετικό έλληνικό 

πρόγραμμα» («Die Welt», 16.9)· «'Ελληνικές διαφω
νίες» («Le Monde», 17.9)· «Ό Κ. Καραμανλής φρενά
ρει τόν Παπανδρέου» («Neue Zίircher Zeitung», 20.9). 

Πράγματι, άρχικά, εγκυρα διεθνή φύλλα είχαν 

θεωρήσει δύσκολο γιά τόν Κ. Καραμανλή νά προσφέ

ρει ενα πειστικό εύρωπαϊκό μήνυμα, λόγω των τρι

βών μεταξύ τής Κυβερνήσεως Παπανδρέου καί τών 

ύπόλοιπων έταίρων. Μετά ομως τήν όμιλία του στήν 

όλομέλεια τοϋ Εύρωπαϊκοϋ Κοινοβουλίου, τό κλίμα 
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c'iλλαξε. Στίς 16 Σεπτεμβρίου, ή «Guardian» χαρακτή
ρισε «εότύχημα» για τήν 'Ελλάδα τή «λαμπρή επί

σκεψη» καί τήν όμιλία τοϋ Κ. Καραμανλη· καί άνά

λογη ήταν ή στάση πολλών c'iλλων οργάνων τοϋ διε
θνοϋς τύπου: 

'Ο πρόεδρος τfjς 'Ελληνικfjς Δημοκρατίας !:φθασε στό 

Στρασβοϋργο φέρνοντας μαζί του τόν ijλιο καί τόν γαλανό 

ουρανό τfjς 'Ελλάδος. "Εφερε τόν λόγο τοϋ σοφοϋ στούς 

Ευρωπαίους βουλευτές, πού ήταν εξοργισμένοι ό.πό τή στά

ση τfjς Κυβέρνησης τfjς 'Αθήνας γιά τούς ευρωπυραύλους 

(«Le Figaro», 16.9). 

'Η σοσιαλιστική Κυβέρνηση Παπανδρέου δέχθηκε μιά 

σειρά άπό χτυπήματα τόσο στήν πρόσφατη σύνοδο τών 

ύπουργών 'Εξωτερικών στήν 'Αθήνα, δσο καί στό Στρα
σβοϋργο τίς δύο τελευταίες ήμέρες. 

'Αλλά ύπάρχει ενας 'Έλληνας, τόν όποίο ή συνέλευση 

των Δέκα χειροκροτεί καί εγκρίνει:' Ο Καραμανλfjς, ό πρό

εδρος τfjς 'Ελληνικfjς Δημοκρατίας, ό άνθρωπος πού 

εβγαλε τή χώρα του άπό τήν νύχτα τfjς δικτατορίας, γιά νά 
τήν κάνει νά άνακαλύψει τή δημοκρατία, τήν ελευθερία, 

τήν Ευρώπη. Σύμφωνα μέ τό Σύνταγμα, ό άρχηγός τοϋ /:λ

ληνικοϋ Κράτους ... δέν είναι ό επίσημος εκφραστής τών 
κυβερνητικών θέσεων τfjς χώρας του. 'Ο Καραμανλfjς τό 

σεβάστηκε αυτό ... 'Αλλά άξιος νομικός καί εμπειρος ρή
τορας είπε δ,τι είχε νά πεί χωρίς νά μασάει τά λόγια του ... 
Βέβαια, ό λόγος τοϋ Κ. Καραμανλfj δέν είναι (δυστυχώς) 

άπό αυτούς πού μεταβάλλουν τήν όψη τοϋ κόσμου. 
'Ασφαλώς δμως είναι άπό εκείνους πού μποροϋν νά δώ

σουν λίγη ζωή στούς Ευρωπαίους. Τό εχουν άνάγκη 

(«Dernieres Nouvelles d' A1sace», 16.9). 

'Η όμιλία τοϋ προέδρου Καραμανλfj ... ήtαν μιά θερμή 
εκκληση γιά τήν πολιτική ενωση τfjς Ευρώπης. Οί Ευρω

παίοι βουλευτές χειροκρότησαν όρθιοι μέ θέρμη τόν άνδρα 

/:νός Κράτους πού πρόσφερε χθές τήν εiκόνα ένός Ευρω

παίου ήγέτη, αποδεικνύοντας δτι ή σημερινή αντιευρω

παϊκή συμπεριφορά τfjς Κυβέρνησής του δέν είναι παρά 

μιά περιπέτεια. 

'Η ευρωπαϊκή φλόγα πού χαμήλωσε από τόν 'Ιούλιο, 

άπό τήν Κυβέρνηση τοϋ κ. Παπανδρέου, άναζωπυρώθηκε 

άπό τόν Κ. Καραμανλfj, πού χθές, όρθιος μπροστά στό 

Ευρωκοινοβούλιο, άπηύθυνε εκκληση ύπέρ τfjς πολιτικfjς 

ενωσης τfjς Ευρώπης. 

'Ο ήγέτης τοϋ /:λληνικοϋ Κράτους εδωσε ενα μεγαλείο 

στήν iδιότητά του, ξεπερνώντας τά εθνικά συμφέροντα, 

βεβαιώνοντας δτι ή Ευρωπαϊκή ~Ενωση «θά είναι τό πιό 

σημαντικό γεγονός τοϋ αiώνω>... 'Η ελπίδα ξαναγεννήθη

κε χάρη στίς δηλώσεις τοϋ προέδρου τοϋ ίδιου Κράτους 

πού είχε έγκαταστήσει σκυθρωπότητα καί έπιφύλαξη στό 

ευρωπαϊκό στρατόπεδο. 

Φανταζόμαστε τίς αντιδράσεις πού τό μήνυμα μπορεί νά 

προκάλεσε στήν Έλλάδα, δπου ό προέδρος βγαίνει άπό 

τήν επιφυλακή του γιά νά κτυπήσει τόν έπαρχιωτικό καί 

οπισθοδρομικό έθνικισμό τfjς Κυβέρνησής του. 'Από 

τώρα είναι φανερό δτι ή 'Ελλάδα δέν είναι ενα νησί πού 
μπορεί νά συγκριθεί μέ ερεθισμένη 'Αλβιώνα, πού πι

στεύει δτι μπορεί νά απαντά μόνη της στά προβλήματα τfjς 

έποχfjς μας. Τό Συμβούλιο ύπουργών στήν 'Αθήνα τόν 

Δεκέμβριο δέν θά μπορεί πλέον νά είναι τό χλωμό άντί

γραφο τfjς Στουτγάρδης ή μιά επανάληψη τfjς έλληνικfjς 

παρεμπόδισης στήν πολιτική συνεργασία, έπειδή πάνω άπό 

αυτήν θά ύπερίπταται τό μήνυμα τοϋ Ευρωπαίου ήγέτη, τοϋ 

ήγέτη πού εγινε χθές στό Ευρωκοινοβούλιο ό κ. Κ. Καρα

μανλfjς ... («Le Nouve1 A1sacien», 16.9). 

'Αρχιτέκτων τfjς ενταξης τfjς 'Ελλάδος στήν ΕΟΚ, 

ακλόνητος στό ευρωπαϊκό iδανικό, αυτός ό άνθρωπος μέ 

τό γκωλλικό ϋφος !:γινε θερμά δεκτός άπό τούς Ευρωβου

λευτές ... πρός τούς όποίους άπευθύνθηκε, κάνοντας μέ με
γάλη !:μφαση μιά συγκλονιστική επίκληση στήν πολιτική 

ενωση τfjς Ευρώπης («La Croix», 17.9). 

Μέ τό λόγο του, πού διακόπηκε πολλές φορές από τά 

θερμά χειροκροτήματα τών ευρωβουλευτών, ό Κ. Καρα

μανλfjς τάχθηκε μέ τόσο πειστικό τρόπο ύπέρ τfjς ευρω

παϊκfjς ενωσης, πού σπάνια μπορεί κανείς νά αναζητήσει 

στούς λόγους ενώπιον τοϋ Κοινοβουλίου αυτοϋ, εδω καί 

πολλά χρόνια («Die Welt», 16.9). 

Στήν " Ελλάδα, σύσσωμος ό τύπος επεσήμανε τίς 
ρηξικέλευθες προτάσεις τοϋ προέδρου της Δημοκρα
τίας γιά τό μέλλον της Εuρώπης. ~Ετσι, στίς 16 τοϋ 
μηνός, τό «'Έθνος» χαρακτήρισε τήν προεδρική 

όμιλία στό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «πολυσχιδη, μέ 

Ιστορική άξία καί μέ άξιώσεις ίστορικοϋ ντοκουμέν
του», ενω ή «Αuγή» ύπογράμμισε τή θέση οτι ή ενω

ση της Εuρώπης άποτελεί ίστορική άναγκαιότητα. 

'Ο «'Ελεύθερος Τύπος» τόνισε οτι ήταν μιά μέρα τοϋ 

Κ. Καραμανλη καί της 'Ελλάδος. Τά «Πολιτικά Θέ

ματα», στίς 22, σέ σχόλιο μέ τίτλο <Πό έλληνικό 
γόητρο», παρατήρησαν: 

'Η τεράστια πολιτική πείρα τοϋ Κ. Καραμανλfj, ή βαθύ

τατη γνώση τfjς ίστορίας τοϋ τόπου μας, αλλά καί τfjς 

Ευρώπης, ή πρακτική ένασχόληση καί τριβή μέ τά προβλή

ματά της σέ όλόκληρη τή τεσσαρακονταετfj πολιτεία του 

μέ τά κοινά, !:διναν στή φωνή του, φωνή τfjς 'Ελλάδος, 

φωνή τfjς Ευρώπης, τό iδιαίτερο εκείνο βάρος πού είχαν 

καί !:χουν μόνο ολίγοι χθεσινοί καί σημερινοί σύγχρονοι. 

Τό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μέ εξαιρετικά τεταμένη 

τήν προσοχή, άκουσε τόν 'Έλληνα πρόεδρο. Ήταν μιά 

στιγμή ύπεροχfjς τfjς έλληνικfjς σκέψεως. 

'Η έπίσκεψη τοϋ προέδρου τfjς Δημοκρατίας στό 

Στρασβοϋργο, στό Παρίσι καί στίς Βρυξέλλες συνέπεσε 
μιά ώρα πού ή ευρωπαϊκή ανησυχία άπό iίς - άτυχες -
πρωτοβουλίες τfjς /:λληνικfjς Κυβερνήσεως είχε στό επα

κρον ενταθεί. Καί έπέτυχε νά τήν καθησυχάσει μέ τόν ξε

χωριστό τρόπο πού εχει αμβλύνει οξύτητες καί διαφορές 
καί νά άποκαθιστa τίς ισορροπίες πού χρειάζονται γιά νά 

προχωρήσουν άπρόσκοπτα τά πράγματα. Γιά μιά &.κόμη 

- εμφανfj - φορά ή παρουσία ή ή παρέμβαση τοϋ προ

έδρου άποδεικνύεται τόσο σωστή καί τόσο σωστική ... Ό 
Κ. Καραμανλfjς, από μιά εuνοια τfjς τύχης - τfjς δικfjς 

του; τfjς ·Ελλάδος; - χωρίς νά τό σχεδιάσει, χωρίς νά τό 

επιδιώξει, παρενέβαινε ώς από μηχανfjς θεός μιας σύγχρο-
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νης τραγωδίας, σωτηρία σέ μιά στιγμή κρίσεως γιά νά 

aρθουν παρεξηγήσεις η aντιθέσεις καί νά παραμερισθουν 
καί νά λησμονηθουν aτυχείς χειρισμοί ... («Πολιτικά Θέ
ματα» 22.9). 

Παράλληλα, έπισημάνθηκε: 

UΕως πότε ό προέδρος τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας θά 

aποκαθιστά τό κυρος τής εξωτερικής μας πολιτικής πού 
εχει τρωθεί aπό τά βαρύτατα όλισθήματά της; ... Είχαμε 
στριμωχθεί άπό παντου δταν ό Καραμανλής, χωρίς οuτε 

μιά άναφορά στήν έλληνική Κυβέρνηση, όρθώνοντας τό 

ευρωπαϊκό του άνάστημα στό Στρασβουργο, aνέστησε 

εκείνη τή στιγμή μέ τό λόγο του τήν εμπιστοσύνη στή 

δυνατότητά μας νά aνταποκριθουμε ςrτό δυτικοδημοκρατι

κό προσανατολισμό του λαου μας aλλά καί νά aσκουμε 

εποικοδομητική κριτική γιά τήν πορεία τής ΕΟΚ σάν iσό

τιμο μέλος της .. . Ή διαλεκτική του Καραμανλή, ώς πρω
τεργάτη τής ευρωπαϊκής iδέας, μdς εδειξε πόσο κολοσσι
αία εΙναι ή διαφορά μεταξύ εποικοδομητικής κριτικής καί 

δημαγωγίας. 'Η Ευρώπη διαπίστωσε δτι - δπως εχει συ

χνά συμβεί στήν έλληνική ίστορία - άπό τόν ίδιο χώρο 

πηγάζουν καί τό μέγα δίδαγμα, καί τά φαινόμενα πρός 

aποφυγήν ... Τόν τελευταίο καιρό ή 'Ελλάδα, μέ όνειδι
σμούς γιά τήν Κυβέρνησή της καί επειτα μέ άπονομές ύψί

στης τιμής στό ρυθμιστή του πολιτεύματός της, aπασχολεί 

καί πάλι τό ενδιαφέρον του Κόσμου. «u0λοι αυτόν τόν μή

να όμιλουν γιά τήν 'Ελλάδα», εΙπε ενας δημοσιογράφος 

στόν Καραμανλή, στό Παρίσι. Κι εκείνος άπάντησε: «Ση

μασία δέν εχει νά όμιλουν, aλλά τό πώς όμιλουν» («Ή 

Βραδυνή», 22.9). 

21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1983 

Μέ τήν εόκαιρία τfjς ένάρξεως στή Θεσσαλονίκη 
των έργασιων του Δ' Διεθνούς Συμποσίου γιά τήν 

'Αρχαία Μακεδονία, πού όργάνωσε τό ''Ιδρυμα Με

λετών Χερσονήσου του Αϊμου, ό πρόεδρος τfjς Δη

μοκρατίας άπηύθυνε πρός τούς συνέδρους τό άκό

λουθο μήνυμα: 

«Μέ ίδιαίτερη χαρά χαιρετίζω τή σύγκληση τofi Δ 'Δι

εθνοfiς Συμποσίου γιά τήν 'Αρχαία Μακεδονία, τό όποίο 

λαμπρύνει ή παρουσία κορυφαίων έπιστημόνων άπ' όλο 

τόν κόσμο. Ό χρόνος πού πέρασε άπό τήν σύγκληση τofi 

Α 'Συμποσίου άπέδειξε τήν ορθότητα καί τή χρησιμότητα 

τής οργανωτικής αύτής πρωτοβουλίας τofi 'Ιδρύματος Με

λετών Χερσονήσου τofi Αίμου. Ή άναγωγή τής περιοδι

κής συγκλήσεως τών διεθνών αύτών συμποσίων σέ θεσμό 

έπιβεβαιώνει τή θετική άνταπόκριση σέ μιά βαθύτερη έπι

στημονική ζήτηση άλλά καί στό ζωηρό ένδιαφέρον ένός 

εύρύτερου διεθνοfiς κοινοfi γιά τήν {στορ ία καί τόν πολιτι

σμό τής 'Αρχαίας Μακεδονίας. 
» 'Η Μακεδονία, εύρύτερα γνωστή μέχρι σήμερα κυρί

ως γιά τήν πολιτική καί τή στρατιωτική της lσχύ κατά τήν 

κρίσιμη περίοδο τής μεταβάσεως άπό τούς κλασικούς 

στούς έλληνιστικόυς χρόνους, τείνει στίς μέρες μας νά 

άποτελέσει τό άντικείμενο ένός όλοένα καί περισσότερο 

άναπτυσσομένου έπιστημονικοfi ένδιαφέροντος. Γιά πρώ-

τη φορά τά τελευταία χρόνια γίνονται έκτεταμένες καί συ

στηματικές άνασκαφές, τίς όποίες παρακολουθώ ό ίδιος μέ 

μεγάλο ένδιαφέρον, στά μεγάλα κέντρα τής 'Αρχαίας Μα

κεδονίας: στή Βεργίνα, όπου άνασκάπτονται βασιλικοί τά

φοι· στό Δίον, όπου άποκαλύπτονται τά ίερά τών Μακεδό

νων· στήν Πέλλα, όπου έρχεται στό φώς ή νέα τους πρωτεύ

ουσα. ~Εχουμε τώρα τήν τύχη νά έγγίζουμε κυριολεκτικά 

τήν {στορ ία τών άρχαίων Μακεδόνων, νά φωτιζόμαστε άπό 

τά ίδια τά μνημεία γιά πλήθος aγνωστες πτυχές τής δημό
σιας καί τής ίδιωτικής τους ζωής, νά διαβάζουμε τίς έπι

γραφές πού οί ίδιοι χάραξαν, νά μπαίνουμε στά ίερά, στά 

σπίτια, στούς τάφους τους. ~Ηδη, άνοίγουν καινούργια κε

φάλαια γιά τόν έρευνητή, διαλύεται τό σκοτάδι πού έμπ6-
διζε τήν έπιστημονική συζήτηση καί δημιουργοfiνται οί 

προϋποθέσεις γιά νά γραφεί, όλοκληρωμέvη πλέον, ή 

ίστορία τής 'Αρχαίας Μακεδονίας. 

))Ε{μαι βέβαιος ότι οί έργασίες τofi Συμποσίου σας θά 

γνωρίσουν ίδιαίτερη έmτυχία καί θά προωθήσουν σημαν

τικά τήν έρευνα γιά τόν ζωτικό αύτό χώρο τofi Έλληνι

σμοfi, όπου γράφτηκε τό τελευταίο λαμπρό κεφάλαιο στήν 

{στορ ία τής κλασικής άρχαιότητος καί τό πρώτο μιfiς νέας 

έποχής, πού σφραγίζεται άπό τή διάδοση τofi έλληνικοfi 

πολιτισμοfi στό μεγαλύτερο τμήμα τής τότε γνωστής οί

κουμένης)λ 

23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1983 

'Ο Κ. Καραμανλfjς εχει συνομιλία μέ τόν πρόε

δρο τfjς Κυπριακfjς Δημοκρατίας, Σ. Κυπριανού, ό 
όποϊ:ος βρίσκεται στήν 'Αθήνα γιά διαβουλεύσεις 

σχετικά μέ τήν άπάντηση τfjς κυπριακfjς πλευρaς 

στό γενικό γραμματέα τοϋ ΟΗΕ. Τήν προηγουμένη, 

μέ ταυτόσημες άνακοινώσεις, ή 'Αθήνα καί ή Λευ

κωσία είχαν σημειώσει δτι δέν θά διατύπωναν έπιφυ

λάξεις ώς πρός τή νέα πρωτουβουλία Κουεγιάρ. 
['Η συνάντηση θά έπαναληφθεϊ: στίς 7 'Οκτωβρίου 

στήν 'Αθήνα κατά τήν έπιστροφή του Σ. Κυπριανού 

άπό τή Νέα 'Υόρκη.] 

Τήν ϊδια ήμέρα, 23 Σεπτεμβρίου, ό Κ. Καραμαν
λfjς δέχτηκε στό προεδρικό Μέγαρο τήν πρωθυ

πουργό τfjς 'Ινδίας, Ι. Γκάντι, μέ τήν όποία έξέτασε 
διεθνfj ζητήματα, τό Κυπριακό καί τίς ελληνοτουρ

κικές σχέσεις. 

Ή 'Ινδή πρωθυπουργός είχε συνομιλίες μέ τόν 

Α. Παπανδρέου σχετικά μέ τήν πρόσφατη πρότασή 

της γιά <iτυπη διάσκεψη κορυφfjς, μέ πρωτοβουλία 

των 'Αδεσμεύτων, στά πλαίσια τfjς έπομένης Γενι

κfjς Συνελεύσεως του ΟΗΕ. Τήν πρόταση είχε άπο
δεχτεϊ: ή έλληνική Κυβέρνηση, ή μετάβαση δμως τοϋ 

πρωθυπουργού στή Νέα 'Υόρκη τελικά ματαιώθηκε 

λόγω του βεβαρυμένου του προγράμματος. 

28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1983 

'Ο πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας κηρύσσει στό άμ

φιθέατρο τοu Πολεμικού Μουσείου 'Αθηνών τήν 
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εναρξη των εορταστικών έκδηλώσεων γιά τή συμπλή
ρωση 150 χρόνων aπό τήν ίδρυση τοϋ Έλεγκτικοϋ 
Συνεδρίου. 'Απαντώντας στήν προσφώνηση τοϋ προ

έδρου τοϋ Έλεγκτικοϋ Συνεδρίου, Ν. Θέμελη, ό 

όποίος τοϋ έπέδωσε καί εiδικό αναμνηστικό μετάλ

λιο, ό Κ. Καραμανλής είπε: 

«Κύριε πρόεδρε, 

»Σiiς ει5χαριστώ γιά τήν aπονομή τοv aναμνηστιιωv με

ταλλίου, τό όποίο μόλις πρό όλίγου μοv έπιδώσατε· καθώς 

καί γιά τά φιλόφρονα λόγια μέ τά όποία τό συνοδεύσατε. 

»Καί τήν τιμητική αι5τή διάκριση τήν έκτιμώ τοσούτφ 

μάλλον καθ' δσον προέρχεται aπό ένα Σώμα, τό έργο του 

δποίου παρακολούθησα καί έξετίμησα κατά τήν μακρά 
σταδιοδρομία μου. 

»Κυρίες καί κύριοι, 

»Μέ Ιδιαίτερη χαρά παρευρίσκομαι στήν έναρξη τών 

έορταστικών έκδηλώσεων πού προγραμμάτισε τό 'Ελεγ

κτικό Συνέδριο τής 'Ελλάδος γιά τήν συμπλήρωση τών 

150 χρόνων aπό τήν ίδρυσή του. Καί aπευθύνω θερμό χαί
ρετισμό πρός δλους τούς μετέχοντας στόν έορτασμό αι5τό 

καί Ιδιαίτερα στούς διακεκριμένους aντιπροσώπους τών 

'Ελεγκτικών Συνεδρίων τών ξένων χωρών. 
»Εlναι γνωστό δτι ό δημόσιος έλεγχος aποτελεί βασική 

aρχή τής δημοκρατίας. Γιατί aποτελεί φραγμό στήν κατά

χρηση τής έξουσίας πού έχει, δπως λέγει ό 'Αριστοτέλης, 
τήν δύναμη νά διαφθείρει τούς aνθρώπους. 

»Βέβαια, ή aντίσταση στούς πειpασμούς πού έκτρέφει 
ή έξουσία στηρίζεται - καί πρέπει νά στηρίζεται - στό 

ήθος του aνθρώπου. 

»'Επειδή δμως ή aρετή δέν εlναι κοινό γνώρισμα δλων 

τών aνθρώπων, χρειάσθηκε νά θεσπισθούν νόμοι πού aπο

'"Όαρρύνουν καί τελικά κολάζουν τίς πάσης φύσεως κατα
χρήσεις. 

»Εiδικότερα γιά τόν έλεγχο τών δημοσίων δαπανών δ 
aποτρεπτικός &λλά καί παιδαγωγικός, θά έλεγα, αι5τός ρό

λος &νετέθη στό 'Ελεγκτικό Συνέδριο. 

>> Ώς γνωστόν, τό 'Ελεγκτικό Συνέδριο τής 'Ελλάδος 
εlναι aπό τούς πρώτους θεσμούς πού ίδρύθηκαν ει5θύς μετά 

τήν aπελευθέρωση τής χώρας καί λειτουργεί, βασικά, μέ 
πρότυπο τό aντίστοιχο γαλλικό Cour des Comptes πού 
ί'δρυσε ό Μέγας Ναπολέων. Καί έχει σάν κύρια aποστολή 
του τόν προληπτικό καί κατασταλτικό έλεγχο δλων τών 

όργάνων τοv Κράτους πού διαχειρίζονται μέ όποιοδήποτε 

τρόπο καί γιά όποιοδήποτε σκοπό χρήματα τοfί Δημοσίου. 

Συγχρόνως, δμως, εlναι καί aνώτατο δικαστήριο, καθώς 

καί σύμβουλος τής Κυβερνήσεως καί τής Βουλής γιά συν

ταξιοδοτικά θέματα, καθώς καί γιά τά θέματα aπολογισμού 
καί Ισολογισμού του Κράτους. 

>>Εiδικά, γιά μiiς τούς "Ελληνες, ό θεσμός τοv έλέγχου 

έκείνων πού διαχειρίζονται τά δημόσια οlκονομικά δέν εl
ναι νέος. Τόν aπαντούμε σέ δλες τίς νομοθεσίες καί τών 

aρχαιοτέρων aκόμη πολιτειών. Πρώτοι οί πρόγονοί μας 

στήν aρχαία 'Αθήνα κατενόησαν τήν aνάγκη τής ύπάρξε

ως aνεξάρτητης aρχής γιά τόν έλεγχο τών δημοσίων οΙκο

νομικών. Καί γιά τόν σκοπό αι5τό εlχαν θεσπίσει τούς "δέ
κα λογιστές τής Διοικ:ήσεωρ>, τούς όποίους έκλήρωνε ή 

Βουλή τών Πεντακοσίων.~' αι5τούς λογοδοτούσαν όχι μό

νο ο{ διαχειριστές του δημοσίου χρήματος, &λλά καί δσοι 

μέ όποιοδήποτε τρόπο ε{ χ αν aναμιχθεί στήν διοίκηση τών 

κοινών. 

>>Εlναι, βέβαια, &λήθεiα, δτι τό έργο του 'Ελεγκτικού 

Συνεδρίου εlναι άχαρο καί προκαλεί δυσφορία, aκόμη δέ 

καί aντιδράσεις, aπό τούς έλεγχομένους. 'Αλλά ή προ

σφορά του στή διαφύλαξη του δημοσίου χρήματος καί ή 
aντίστοιχη έμπιστοσύνη πού δημιουργείται στόν πολίτη, 

ε{ ναι τόσο σπουδαίες πού aντισταθμίζουν δλες τίς δυσάρε
στες έπιπτώσεις κατά τών φορέων τοfί θεσμού. Εlναι, δμως, 

καί γενικότερα aναγνωρισμένο δτι σέ δύσκολες έποχές, 

δπως αι5τή πού περνούμε σήμερα, ή έξασφάλιση τής σω

στής διαχείρισης τών δημοσίων οΙκονομικών aποτελεί 

aπαραίτητη προϋπόθεση γιά τήν aποδοχή aπό μέρους τών 

φορολογουμένων τών θυσιών πού χρειάζονται γιά τήν 

aσφάλεια καί τήν πρόοδο μιίiς χcόρας. Καί αι5τή aκριβώς 

τήν σωστή καί νομότυπη έφαρμογή τών κανόνων πού πρέ

πει νά τηρούνται aπό τούς οίασδήποτε μορφής δημοσίους 

ύπολόγους, έξασφαλίζει ό θεσμός τοv 'Ελεγκτικού Συνε
δρίου. Γι ' αι5τό καί τό Σύνταγμα τής 'Ελλάδος έχει όπλί
σει τούς λειτουργούς τοv Σώματος αι5τοv μέ Ισοβιότητα καί 

aπόλυτη δικαστική aνεξαρτησία, γιά νά μπορούν νά aνθί

στανται μέ θάρρος σέ κάθε πίεση aπ' όπουδήποτε καί aν 

προέρχεται. Καί χαίρω γιατί τήν aρετή αι5τή έπεβεβαίωσαν 

πάντοτε τά μέλη του 'Ελεγκτικού Συνεδρίου τής χώρας 

μου. 

>>Μέ τίς σκέψεις αι5τές καί μέ τήν ει5χή νά συνεχίσει τό 

Σώμ~ σας τίς ώραίες παραδόσεις του, κηρύσσω τήν έναρξη 
τών έορταστικών έκδηλώσεων τοv 'Ελεγκτικού Συνεδρίου 

τής Έλλάδορλ 

4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1983 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας δέχεται σέ συνερ

γασία τόν πρωθυπουργό: 

«Δέχθηκα σήμερα, κατόπιν αίτήσεώς του, τόν κ. 

πρωθυπουργό. 'Από τήν τελευταία μας συνάντηση, 

τής 7ης Σεπτεμβρίου, έμεσολάβησαν πολλά καί δυσά

ρεστα γεγονότα πού μ ' έκαναν νά άμφιβάλλω καί 
πάλι τόσο γιά την εiλικρίνειά του όσο καί γιά τήν 

ύπευθυνότητά του. 

>> Tov έδειξα τήν δυσφορία μου γιά τίς γνωστές 
πρωτοβουλίες του πού διετάραξαν τίς σχέσεις μας μέ 
τούς συμμάχους μας καί συνεταίρους μας καί έξέθε
σαν σέ δυσάρεστα διεθνή σχόλια τήν χώρα μας. Καί 

όλα αύτά έγένοντο χωρίς νά συνεννοηθεί μαζί μου, 

όπως άπ' άρχής είχαμε συμφωνήσει. 

»'Ο κ. Παπανδρέου μοv έδωσε διάφορες έξηγή
σεις καί έπεκαλέσθη έλαφρυντικά καί σφάλματα 

χειρισμών· μέ έβεβαίωσε δέ καί πάλι ότι ούτε άπομα

κρύνθηκε, ούτε καί έχει τήν πρόθεση νά άπομακρυν

θεί άπό τήν άρχική μας συμφωνία, όσον άφορii τούς 

προσανατολισμούς τής έξωτερικής μας πολιτικής. 
»Θά παραμείνουμε, όπως μου εlπε, στό ΝΑ ΤΟ, θά 

παραμείνουμε στήν Εύρωπαϊ!(ή Κοινότητα καί θά 

βελτιώσουμε τίς σχέσεις μας μέ τήν 'Αμερική μετά 
τήν ύπογραφή τής συμφωνίας γιά τίς βάσεις. 
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»Στό σημείο αυτό, τοϊi παρατήρησα ότι ο{ πρά

ξεις τijς Κυβερνήσεως δέν συμβιβάζονται μ' αυτή 
τήν πολιτική καί τόν έρώτησα γιατί έματαίωσε τό 

ταξίδι του στήν 'Αμερική. Μοϊi είπε ότι έφοβείτο 

πώς θά aντιμετώπιζε δυσάρεστο κλίμα μετά τίς διε

θνείς aντιδράσεις πού προκάλεσε ή θέση τijς Κυβερ

νήσεως στό θέμα των ευρωπυραύλων καί τό κορεατι

κό αεροπλάνο. 

;; 'Επωφελήθηκα καί πάλι τijς ευκαιρίας γιά νά 
έπιστήσω τήν προσοχή του έπί των κινδύνων πού 
συνεπάγεται οίαδήποτε χαλάρωση των σχέσεών μας 

μέ τήν Δύση καί τοϊi έπανέλαβα παλαιότερη δήλωσή 

μου ότι μπορεί γιά τά θέματα αυτά νά έρθουμε σέ 

ρήξη, όπότε τήν διαφορά μας θά κληθεί νά έπιλύσει 
ό λαός. Στήν δήλωσή μου αυτή πού τόν έκανε νά 

σκυθρωπήσει κάπως, aπήντησε ότι δέν θά ύπάρξει 

aσφαλως περίπτωση συγκρούσεώς μας, γιατί αυτό θά 

l]ταν συμφορά γιά τόν τόπο. 
»'Όταν, έξ άλλου, τοϊi είπα ότι ή Κυβέρνηση μέ 

τήν συμπεριφορά της δημιουργεί έπικίνδυνο χάσμα 

στίς σχέσεις της μέ τήν Νέα Δημοκρατία καί ότι, άν 

ο{ έπόμενες έκλογές δέν δώσουν σέ κανένα κόμμα 

αυτοδύναμη πλειοψηφία, ήμπορεί νά ύπάρξει πειρα

σμός σχηματισμοί] Κυβερνήσεως Λαϊκοϊi Μετώπου, 

μοϊi έδήλωσε κατηγορηματικά ότι aποκλείει, γιά κά

θε περίπτωση, νά συνεργασθεί μέ τό ΚΚΕ. Καί προ

σέθεσε έμφαντικά ότι άλλο είναι ή Γαλλία καί άλλο 

ή 'Ελλάς πού είχε εναν έμφύλιο πόλεμο καί στρατό 
εvαίσθητο σ, αυτό τό θέμα. 

»'Όταν τοϊi είπα ότι κάμει σφάλμα νά προκαλεί 

λαϊκές συγκεντρώσεις πού μοιραία δημιουργοϊiν 

προεκλογικό κλίμα, μοϊi είπε ότι τό κάμει γιά νά 
δείξει τήν δύναμή του καί νά πειθαρχήσει τούς α{ρε

τικούς, έν όψει τοϊi Συνεδρίου τοϊi κόμματός του. 

»τέλος, μέ έβεβαίωσε ότι παραμένει σταθερός 

στή συμφωνία μας, κατά τήν όποία δέν θά aποφασί

ζει τίποτα χωρίς νά συνεννοηθεί μαζί μου, γιά τόν 

έκλογικό νόμο, μοϊi είπε ότι θά προτιμοϊiσε καί αvτός 

νά διατηρηθεί ό Ισχύων, aλλά διότι έξετέθη ύποσχε

θείς τήν αναλογική, θά μπορούσαμε νά τά συμβιβά

σουμε τά δύο μέ τό έκλογικό σύστημα, τό aποκαλού
μενο D'Hont, πού δίνει περίπου τό ίδιο aποτέλεσμα 
μέ njν ένισχυμένη αναλογική. 

»'Από τά παραπάνω γίνεται προφανής ή μεγάλη 

διαφορά πού ύπάρχει μεταξύ των διαβεβαιώσεων πού 
παρέχει σέ μένα ό πρωθυπουργός καί των λόγων καί 

των θέσεων πού παίρνει δημοσία καί πού δέν είναι 

μόνο προκλητικές γιά τήν Δύση, aλλά καί έμπρη

στικές γιά τήν πολιτική μας ζωή. 

»Τό συμπέρασμά μου καί aπό τήν συνάντηση αv

τή είναι ότι τήν έν γένει συμπεριφορά τοϊi πρωθυ

πουργοί] τήν χαρακτηρίζουν ό καιροσκοπισμός καί ό 

φόβος του νά συγκρουσθεί μαζί μου. Μοϊi είναι 

δύσκολο, όπως είπα καί σέ άλλη περίπτωση, νά τόν 

ψυχολογήσω, νά διαγνώσω τίς πραγματικές του προ

θέσεις καί νά κάνω προβλέψεις γιά τό μέλλον. 

»'Ένα πάντως είναι βέβαιο, ό ρόλος μου κάθε μέρα 

~γίνεται δυσκολότερος καί τό μέλλον σκοτεινό» 101 • 

Σχολιάζοντας τή συνάντηση, ό κυβερνητικός έκ

πρόσωπος δήλωσε οτι πραγματοποιήθηκε, οπως 

πάντα, σέ άριστο κλίμα. 

7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1983 

Κατά τήν εναρξη τών έργασιών του Α' Διεθνους 

Συνεδρίου γιά τόν Δημόκριτο, στήν Ξάνθη, άναγνώ

σθηκε μήνυμα του προέδρου τής Δημοκρατίας: 

«Μέ Ιδιαίτερη ίκανοποίηση χαιρετίζω τή σύγκληση 

τοίί Α' Διεθνοίίς Συνεδρίου γιά τόν Δημόκριτο. Καί λυποίί

μαι εiλικρινά, διότι λόγω aνειλημμένων ί.ιποχρεώσεων δέν 

μοίί ε{ ναι δυνατόν, παρά τήν μεγάλη έπιθυμία μου, νά κηρύ

ξω αύτοπροσώπως τήν έναρξη τών έργασιών σας. 
;;Υό Συνέδριό σας τιμii τόν μεγάλο στοχαστή καί aν

θρωπιστή τών aρχαίων 'Αβδήρων, ό όποίος, όπως εlναι 

γνωστό, έπινόησε τήν θεωρία τοίί aτόμου, aποδεικνύοντας 

γιά μιά aκόμη φορά δτι τό έλληνικό πνείίμα κατέκτησε σέ 
μιά εύτυχή στιγμή τής aνθρώπινης ίστορίας όλους τούς 

τομείς τής γνώσεως. Γιά τόν Δημόκριτο ή κατάκτηση αύτή 

aποτελεί κυριολεξία, aφοίί τά συγγράμματά του καλύπτουν 

όλους τούς κλάδους τοίί έπιστητοίί. Θά ήταν πλεονασμός 

νά aναφερθώ στό έργο του, τό όποίο ό Κικέρων θεωρεί 

έφάμιλλο τοίί έργου τοίί Πλάτωνος. Θά σταθώ όμως στό 

πνείίμα αύτό, πού, πέραν aπό τή γνώση, κατέκτησε σέ όλη 

του τήν πληρότητα τό νόημα τής φύσεως τοίί aνθρώπου καί 

τίς aρετές πού πρέπει νά τόν κοσμοίίν. Καί θά aναφέρω 

χαρακτηριστικά ένα aπόσπασμα πού aποτελεί θεμελιώδη 

aρχή γιά τόν άνθρωπο, σέ όποιαδήποτε έποχή κι άν έζησε 

ή ζεί, καί σέ όποιοδήποτε σημείο τής γής κι άν βρίσκεται: 

"Τό νά νικάει κανείς τίς aδυναμίες του ε{ ναι ή μεγαλύτερη 

νίκη καί ή μεγαλύτερη ήττα τό νά ί.ιποκύπτει σέ αύτές". 

» ~Ισως ποτέ άλλοτε δέν aκούσθηκε μήνυμα πού νά δι
καιώνει τόσο καίρια τήν ήθική ύπαρξη τοίί aνρθώπινου 

όντος. Ένός όντος όμως πού χρησιμοποίησε πολλές φο

ρές διά μέσου τών αiώνων τή γνώση γιά τό κακό καί τόν 

όλεθρο, παραβλέποντας ότι ή κατ' έξοχήν aποστολή της 

ε{ναι νά ί.ιπηρετέί τίς aνθρώπινες aξίες καί νά έξασφαλίζει 
τήν δυνατότητα ένός καλλίτερου μέλλοντος γιά τήν aν

θρωπότητα. 

;;Γιατί, όπως λέει ό Δημόκριτος 'Όί έλπίδες τών σωφρό

νων ε{ναι έφικτές, ένώ τών aσυνέτων aνέφικτες". Μέ τήν 

έλπίδα ότι τήν aλήθεια αύτή θά τήν aντιληφθεί έγκαιρα ό 

συγκεχυμένος καί πνευματικά aναρχούμενος κόσμος μας 

καί τήν βεβαιότητα ότι τό Συνέδριό σας θά συμβάλει στήν 

περαιτέρω έρευνα καί aξιολόγηση τών θεωριών τοίί μεγά

λου Άβδηρίτη φιλοσόφου, aπευθύνω θερμό χαιρετισμό 

πρός τούς συνέδρους "Ελληνες καί ξένους καί εvχομαι πλή

ρη έπιτυχία στίς έργασίες σας;;, 

10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1983 

·Ο Κ. Καραμανλής δίνει στή δημοσιότητα τήν 

άκόλουθη δήλωση: 
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«"Οπως εδήλωσα καί παλαιότερα, λόγω τής θέσεώς 

μου, εύρίσκομαι έξω άπό τήν μαχόμενη πολιτική. Καί δέν 

επιθυμώ, ώς εκ τούτου, τό όνομά μου καί δ ρόλος μου νά 
εμπλέκονται στούς κομματικούς άνταγωνισμούς». 

'Αφορμή γιά τήν προεδρική δήλωση εδωσαν δη

μοσιεύματα τ&ν έφη μερίδων«' Ακρόπολις», κατά κύ

ριο λόγο, καί «Καθημερινή», τά όποία καί καλουσαν 

τόν Κ. Καραμανλή νά λάβει θέση σχετικά μέ τίς πο

λιτικές έξελίξεις. Τά δύο <iρθρα προκάλεσαν τήν άν
τίδραση του φιλοκυβερνητικοί) τύπου, ό όποίος εκα

με λόγο γιά άπόπειρα έκβιασμου του προέδρου. 

12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1983 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τόν πρόεδρο τής ΝΔ, 

Ε. 'Αβέρωφ, έv&, τήν ϊδια ήμέρα, δημοσιεύονται 

πληροφορίες γιά δυσχέρειες στή συνεργασία μεταξύ 

Ε. 'Αβέρωφ καί Κ. Μητσοτάκη καί ουσιαστική άδρα

νοποίηση του λεγόμενου <<μικρο\) πολιτικοί) γρα

φείου» του κόμματος. 

12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1983 

'Ο Κ . Καραμανλής δέχεται τόν ύφυπουργό Παι

δείας, Δ. Μαρούδα, ό όποίος τόν ένημερώνει γιά θέ

ματα τύπου καί τηλεοράσεως. 

'Από μερίδα του τύπου ή συνάντηση συνδέθηκε 
μέ τήν κάλυψη άπό τήν ΕΡΤ τής έπικείμενης συγκεν

τρώσεως του ΠΑΣΟΚ στό Σύνταγμα, μέ τήν ευκαιρία 

τής συμπληρώσεως δύο έτ&ν άπό τήν <iνοδο του 
κόμματος στήν έξουσία, καθώς καί μέ τήν πρόσφατη 

παραίτηση του διευθυντή εlδήσεων τής ΕΡΤ, Ι. Κά

τρη, μετά τή δημοσίευση συνεντεύξεώς του, στήν 
όποία καταφέρθηκε μέ όξύτητα κατά τής ΝΔ, χαρα
κτηρίζοντας στελέχη του κόμματος «φασίστες». Τήν 

εϊδηση οτι συζητήθηκε τό τελευταίο θέμα διέψευσε ό 

κυβερνητικός έκπρόσωπος. 

17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1983 

'Ο Κ. Καραμανλής είχε φιλική συνομιλία μέ τόν 

πρώην πρωθυπουργό, Γ. Ράλλη. 

18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1983 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας, μόλις πληροφο

ρήθηκε τό θάνατο του Ραιημόν 'Αρόν, άπέστειλε στή 

σύζυγό του συλλυπητήριο τηλεγράφημα: 

«Μέ λύπησε εlλιιφιvά ό θάνατος τοv συζύγου σας 

Ραιημόν 'Αρόν. Εlχα τήν άγαθή τύχη νά τόν γνωρί

ζω σέ βάθος, νά τόν έκτιμήσω σάν άνθρωπο καί νά 
θαυμάσω τό πολύπλοκο έργο του». 

24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1983 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τήν πρωθυπουργό τής 

Γιουγκοσλαβίας, Μ. Πλάνιτς, ή όποία πραγματοποι

εί έπίσημη έπίσκεψη στήν 'Αθήνα. 'Εξετάστηκε ή 

διεθνής κατάσταση καί ή διεθνής θέση τής Γιουγ

κοσλαβίας, έν& ό πρόεδρος τής 'Ελληνικής Δημο

κρατίας ύπογράμμισε τήν άνάγκη νά διατηρηθεί ή 

ένότητα τής γειτονικής χώρας, ώστε νά κατοχυρωθεί 

ή ευημερία της καί ή Ισορροπία στά Βαλκάνια. 

25-30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1983 

' Ο Κ. Καραμανλής έπισκέπτεται τή Θεσσαλονί
κη, γιά νά παραστεί στίς έορταστικές έκδηλώσεις 

γιά τήν έπέτειο τής άπελευθερώσεως τής πόλεως. 

Προσφωνώντας τόν Κ. Καραμανλή, στό άεροδρό

μιο τής συμπρωτεύουσας, ό δήμαρχος, Θ. Μαναβής, 

άνέφερε μεταξύ <iλλων: 

«'Ο λαός τής Θεσσαλονίκης καί δλης τής Μακεδονίας 

εΙναι περήφανος γιά σaς, τό άξιο τέκνο της, πού ύπήρξατε 

ό πρώτος Μακεδόνας πρωθυπουργός τής 'Ελλάδας καί εΙ

στε ό πρώτος Μακεδόνας πρόι;:δρος τής ' Ελληνικής Δημο

κρατίας . 

»Οί Θεσσαλονικείς καί οί Βορειοελλαδίτες, δπως καί ή 

μέγιστη πλειοψηφία τών 'Ελλήνων, συμμερίζονται άπόλυ

τα τίς διακηρύξεις σας καί άποδέχονται άνεπιφύλακτα τίς 
παραινέσεις σας πού εΙναι καί πολιτική τής Κυβέρνησης 

γιά εθνική ένότητα καί όμοψυχία καί γιά ήπιο καί ήρεμο 

πολιτικό κλίμα πού εΙναι καί σήμερα άναγκαίο γιά τήν 

άντιμετώπιση των κρίσιμων εθνικών μας θεμάτων καί προ
βλημάτων». 

'Ο Κ. Καραμανλής άπάντησε: 

«Κύριε δήμαρχε, 

»ΣιΊς εύχαριστώ κατ' άρχήν γιά τήν ύποδοχή πού μοίJ 

επιφυλάξατε καθώς καί γιά τά φιλόφρονα λόγια μέ τά 

δποία τή συνοδέψατε. 
» 'Η προσφώνησή σας, όσο καί aν ύπήρξε βραχεία, 

ύπήρξε πλούσια σέ περιεχόμενο. Μέ λίγα λόγια, ε!πατε 

ό,τι πρέπει νά λέγεται σέ μέρες σάν τήν σημερινή. 'Ιδιαί
τερα μέ συνεκίνησε, κύριε δήμαρχε, ή δήλωσή σας ότι μέ 

ύποδέχεσθε σήμερα στή Θεσσαλονίκη όχι σάν άρχηγό τοίJ 

Κράτους άλλά σάν τέκνο τής Μακεδονίας. 

»Γνωρίζετε πόσο στενά συνδέομαι μέ τόν τόπο αύτό καί 

ίδιαίτερα μέ τήν ώρα ία καί lστορική πόλη τής Θεσσαλονί

κης. Μέ συνδέουν, πέραν τών aλλων, ώραίες άναμνήσεις 
πού ξεκινάνε άπό τήν παιδική μου ήλικία, μέ συνδέουν 

φιλικοί συγγενικοί καί παλαιότερα καί πολιτικοί δεσμοί. 

'Αλλά, προπαντός, μέ συνδέει μέ τήν Θεσσαλονίκη μιά 
μακρά καί γόνιμη προσπάθεια γιά τήν πολύπλευρη άνά

πτυξή της. 

>>Καί σιΊς εύχαριστώ, κύριε δήμαρχε, ότι τήν προσφορά 

μου αύτή τήν επιβεβαιώσατε καί σείς σήμερα». 

Τήν έπο μένη, 26 'Οκτωβρίου, ό Κ. Καραμανλής 
παρακολούθησε τήν έπίσημη δοξολογία στόν 'Ιερό 

Ναό του 'Αγίου Δημητρίου καί τό άπόγευμα παρέ

στη στόν έορτασμό τής έθνικής έπετείου στό ' Αρι

στοτέλειο Πανεπιστήμιο. Τόν πανηγυρικό τής ήμέ-
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Προσέλευση στήν παρέλαση, στήν παραλιακή λεωφόρο. 
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ρας έκφώνησε ό καθηγητής τής Φιλοσοφικής Σχο

λής, Δ. Παντερμαλής, ό όποίος δέν παρέλειψε νά 

τονίσει τή συμβολή του Κ. Καραμανλή στήν άνά

πτυξη τοu Πανεπιστημίου, ίδιαίτερα μέ τή δημιουρ

γία έκτεταμένης Πανεπιστημιουπόλεως. 

Στίς 27 του μηνός, ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας 
παρακάθησε σέ γεuμα πού παρέθεσε πρός τιμή του ό 

διοικητής του Γ' Σώματος Στρατου, στήν προσφώ

νηση του όποίου άπάντησε: 

«Στρατηγέ, 

))Σίiς ει5χαριστώ γιά τά φιλόφρονα λόγια σας. 'Αλλά 

σίiς ει5χαριστώ περισσότερο γιά τήν διαβεβαίωση πού μοί5 

δώσατε ότι ο{ VΕνοπλες Δυνάμεις τής χώρας εύρίσκονται 

αι5τή τή δύσκολη εποχή στό ύψος τής άποστολής τους. 

))Κυρίες καί κύριοι, 

)) Ή διπλή {στορική επέτειος πού γιορτάζουμε σήμερα 
έχει χαραχθεί βαθειά στήν μνήμη καί στίς καρδιές τών 

'Ελλήνων. Γιατί, τόσο ή άπελευθέρωση τής Θεσσαλονί

κης άπό τόν τουρκικό ζυγό, όσο καί ή θρυλική άντίσταση 

τοί5 'Ελληνισμοί5 κατά τής φασιστικής επιδρομής τοί5 '40, 
έχουν εμπεδωθεί στήν συνείδηση του έθνους σάν φωτεινά 

δρόσημα στήν {στορική του πορεία γιά ένα άσφαλέστερο 

καί καλλίτερο μέλλον. 

))Πιστεύω δέ ότι ή ει5τυχής αι5τή εξέλιξη θά ήταν ταχύ

τερη καί πληρέστερη άν τούς θριάμβους τοί5 1912 καί τοί5 
1940 δέν τούς εlχαν διαδεχθεί ο{ εθνικοί διχασμοί καί ο{ 
άλλεπάλληλες συμφορές πού άνέκοπταν κάθε τόσο τήν 
δμαλή πορεία του έθνους. 

)) "Οπως ε{πα καί παλαιότερα, ο{ έορτασμοί αι5τοί πού 
τελοί5νται κάθε χρόνο, θά μποροuσαν νά έξελιχθοί5ν σέ μιά 
άνιαρή ρουτίνα, άν δέν μίiς ύπεχρέωναν νά σκεφθοuμε για

τί άκριβώς γιορτάζουμε. v Α ν δέν μίiς ύπεχρέωναν δηλαδή 

νά συνειδητοποιήσουμε τό νόημα τών γεγονότων τής επο

χής εκείνης καί νά παραδειγματισθοuμε άπό τίς άρετές, τίς 

θυσίες άλλά καί τά σφάλματα τοί5 έθνους. 

))Γιατί εlναι γνωστό ότι τόσο ο{ θρίαμβοι όσο καί ο{ 

συμφορές τοί5 έθνους όφείλονται σέ αίτια πού έχουν άμεση 

σχέση μέ τήν πολιτική συμπεριφορά μας. Κι αι5τό θά πρέ

πει κάποτε νά τό καταλάβουμε καί νά τό παραδεχθοuμε, 

άντί νά άναζητοuμε έλαφρυντικά καί νά έπιρρίπτουμε σέ 

άλλους τίς ει5θύνες τίς δικές μας. 
))0{ άλήθειες αι5τές iσχύουν κατά μείζονα λόγο σήμερα 

πού ή διεθνής κατάσταση εlναι σκοτεινή καί ή χώρα μας 
άντιμετωπίζει δύσκολα εσωτερικά καί επικίνδυνα έξωτερι

κά προβλήματα. Προβλήματα τά δποία μίiς ύποχρεώνουν 

νά ενισχύουμε συνεχώς τίς VΕνοπλες Δυνάμεις μας παράλ

ληλα μέ τά διπλωματικά μας ερείσματα. Γιατί ή άπομόνω

ση μιίiς χώρας στήν ζούγκλα τής σημερινής ζωής ε{ναι 

επικίνδυνη καί άποτελεί πειρασμό γιά κάθε έmδρομέα. Καί 

καθιστίi, όπως άποδεικvύουν ο{ συνεχείς περιφερειακοί πό

λεμοι, εύκολη λεία εκείνους πού δέν έχουν κατοχυρωμένη 

τήν θέση τους διεθνώς. 

))Κι αι5τά τά δύο ε{vαι τόσο άλληλένδετα, dfστε νά μήν 

επαρκεί τό ένα χωρίς τό άλλο γιά τήν άσφάλεια μιίiς χώ

ρας. Γιατί, όπως έλεγε δ Μάο Τσέ Τούνγκ, "δ μέν πόλεμος 

εlναι α{ματηρή πολιτική, ενώ ή έξωτερική πολιτική εlναι 

άναίμακτος πόλεμος". 

))Ε{ ναι γνωστό, εξ άλλου, ότι ή ύπαρξη {κανών 'Ενό

πλων Δυνάμεων άποτελεί στά χέρια μιίiς Κυβερνήσεως 

όπλο iσχυρό γιά τήν άσκηση τής εξωτετερικής πολιτικής 

της. 

))Βέβαια, ή άσφάλεια ένός λαοί5 δέν εξαρτάται μονάχα 

άπό τίς VΕνοπλες Δυνάμεις του. 'Εξαρτάται καί άπό τήν 

συμπεριφορά τοί5 ίδιου τοί5 λαοί5 καί πρό παντός τής ήγε

σίας του πού καλοuνται νά χαλυβδώσουν τό εσωτερικό μέ

τωπο τής χώρας. Νά δημιουργήσουν δηλαδή τίς κατάλλη

λες ψυχολογικές, πολιτικές καί οΙκονομικές προϋποθέσεις 

πού θά τούς έπιτρέψουν νά άξιοποιήσουν τίς VΕνοπλες Δυ

νάμεις τους σέ συνδυασμό μέ τίς εξωτερικές τους σχέσεις. 

)) 'Η πείρα μίiς έχει διδάξει ότι, γιά νά ύπάρξει άσφά
λεια καί προόδος σέ μιά χώρα, χρειάζεται πολιτική δμαλό

της. 'Αλλά, γι~ά νά ύπάρξει δμαλότης πολιτική, χρειάζεται 
γαλήνη κοινωνική καί εθνική ένότης. Κι αι5τά δέν επιτυγ

χάνονται βέβαια μέ τήν καλλιέργεια τοί5 πνεύματος τής 

μισαλλοδοξίας πού συνήθως χαρακτηρίζει τούς πολιτι

κούς μας άνταγωνισμούς. Ούτε καί μέ τήν παρελθοντολο

γία καί τίς άμφισβητήσεις τής εθνικής άξιοπρέπειας καί 

ει5αισθησίας τών μέν άπό τούς δέ. Πιστεύω ότι όλες οί 

έλληνικές Κυβερνήσεις εlχαν σάν κριτήριο στήν άσκηση 

τής εξωτερικής πολιτικής τους τό συμφέρον του έθνους · 

καί τό κριτήριο αι5τό τό προσδιορίζουν ο{ έκάστοτε διε

θνείς εξελίξεις καί ο{ κίνδυνοι πού μονίμως άπειλοί5σαν τή 

χώρα. 

)) 'Η εθνική ένότης, εξ άλλου, δένε{ ναι άγαθό πού μπο
ρεί νά πραγματοποιείται στά πλαίσια τοί5 Α ή Β κόμματος. 

Γιατί άπό τή φύση της ε{ ναι καί πρέπει νά εlναι ύπερκομ

ματική. Πρέπει νά εlναι τό σημείο συναντήσεως όλων τών 

'Ελλήνων καί νά καθοδηγεί τίς πολιτικές δυνάμεις τής 

χώρας, άντί νά ύποτάσσεται σ' αι5τές καί στίς πολιτικές 

τους σκοπιμότητες. 

))Κυρίες καί κύριοι, 

))Στήν δμιλία μου άπόψε δέν έδωσα τόν συνηθισμένο 

πανηγυρικό χαρακτήρα. Έπροτίμησα άντ' αι5τοί5 νά προ

βώ σέ δρισμένες παραινέσεις, οί δποίες έλπίζω νά βροuν 
τήν κατανόηση πού επιβάλλουν ο{ κρίσιμες περιστάσεις 

πού άντιμετωπίζουμε. Καί τό ελπίζω περισσότερο γιατί 

άπόψε δέν σίiς δμίλησα μόνο ώς πρόεδρος τής Δημοκρατί
ας. Σίiς δμίλησα ώς 'Έλληνας πού άφιέρωσε- καί νομίζω 

επιτυχώς - τήν ζωή του στήν ύπηρεσία τής χώρας αvτής 

γιά νά τήν δεί όπως τήν θέλουν όλοι οί 'Έλληνες: ελεύθε

ρη, iσχυρή, ύπερήφαvη καί ει5τυχισμένφ). 

Τήν ήμέρα τής έθνικής έπετείου, ό Κ. Καραμαν

λής κατέθεσε στέφανο στό Ήρ&ο του Γ' Σώματος 

Στρατοί) καί παρακολούθησε τή μεγάλη στρατιωτική 

παρέλαση. 

Τό βράδυ, παρέστη στόν έορτασμό τ&ν 60 έτ&ν 
άπό τήν ϊδρυση τής 'Ενώσεως Συντακτών 'Ημερη

σίων 'Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης. 'Ο πρόε

δρος τής 'Ενώσεως, Χ. Λαμπρινός, άναφέρθηκε στήν 

ίστορία του βορειοελλαδικοί) τύπου, καθώς καί στήν 

συνεισφορά του Κ. Καραμανλή στήν άνάπτυξή του, 

έν& έπέδωσε στόν πρόεδρο τής Δημοκρατίας είδικό 

άναμνηστικό μετάλλιο, τό όποίο, οπως είπε, προσέ

φερε «τφ κρατίστφ)). 'Ο Κ. Καραμανλής άπάντησε: 
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«Κύριε πρόεδρε, 

»ΣιΊς ευχαριστώ γιά τά φιλόφρονα λόγια σας καθώς καί 

γιά τήν aπονομή το[i άναμνηστικοίi αυτοίi μεταλλίου· ένός 

μεταλλίου, πού λόγω τής προελεύσεώς του θά τό κατατάξω 

στήν πρώτη γραμμή τών τιμητικών διακρίσεων πού μοίi 

έγιναν στήν μακρά σταδιοδρομία μου. 

»Κυρίες καί κύριοι, 

»Χαίρω Ιδιαίτερα γιατί μοίi δώσατε aπόψε τήν ευκαιρία 

νά γιορτάσω μαζί σας τά έξή ντα χρόνια τής 'Ενώσεώς σας. 

Έξή ντα χρόνια, κατά τήν διάρκεια τών δποίων ή 'Ένωσή 

σας προσέφερε πολύτιμες ύπηρεσίες στήν Μακεδονία μας 
καί γενικότερα στόν τόπο. 

»'Όπως γνωρίζετε, οί δεσμοί μου μέ τήν τάξη σας καί 

γενικότερα μέ τόν τύπο ε{ναι τόσο παλιοί δσο μακρά ε{ ναι 

καί ή πολιτική μου σταδιοδρομία. Ε{ναι, ώς εκ τούτου, 

φυσικό νά γνωρίζω καί τίς καλές καί τίς κακές πλευρές τοίi 

επαγγέλματός σας. Άλλά, προπαντός, ε{ναι φυσικό νά 

γνωρίζω τήν μεγάλη επίδραση πού aσκείτε στήν διαμόρ

φωση τής σύγχρονης ζωής καί στήν λειτουργία μιιΊςΠολι

τείας δημοκρατικής. 

»Καί τονίζω Ιδιαίτερα τό δημοκρατικής, γιατί στήν δη

μοκρατία δ τύπος ε{ναι τόσο ελεύθερος καί τόσο Ισχυρός, 

wστε νά μπορεί, άνάλογα μέ τόν βαθμό τής ύπευθυνότητας 

πού τόν διακρίνει, καί νά ώφελεί καί νά βλάπτει τόν τόπο. 

»Στήν δημοκρατία, ώς γνωστόν, δ λαός δ ίδιος aποφα

σίζει γιά τήν τύχη του. Καί, δ πως λέγεται, κοιμάται άνάλο

γα μέ τόν τρόπο πού θά στρώσει. Γιά νά στρώσει δμως 

σωστά θά πρέπει νά έχει σαφή aντίληψη τής πραγματικό

τητος πού καλείται νά aντιμετωπίσει. Άλλά τήν εlκόνα 

αυτής τής πραγματικότητος τήν δίνει δ τύπος. Καί όφείλει, 

γιά νά σταθεί στό ϋψος i:ής aποστολής του άλλά καί γιά νά 
δικαιώσει τήν δύναμη πού τοίi ενεπιστεύθη ή Πολιτεία, νά 

δίνει τήν εlκόνα αυτή aντικειμενικά καί aπροκατάληπτα. 

»Αυποίiμαι νά πώ δτι, άπό τίς βασικές αυτές άρχές, γί

νονται πολλές φορές παρεκκλίσεις. Πολλές φορές, άντί 

τής διαφωτίσεως, επιχειρείται ή συσκότιση τοίi κοινοίi. 

Καί πολλές φορές, άντί τής νηφαλιότητας, καλλιεργοίiνται 

τά πάθη τοίi πολίτου. 

ι>Υό ίδιο γεγονός μπορεί ή μιά έφημερίδα νά τό έμφανί

ζει μαίiρο καί ή άλλη άσπρο. 'Αγνοοίiμε τό ουδέτερο χρώ

μα πού συνδυάζει καί τά δύο. 'Όπως άγνοοίiμε καί στίς 

πολιτικές μας σχέσεις τό γεγονός δτι μεταξύ φιλίας καί 
έχθρας ύπάρχει ένδιάμεση κατάσταση πού λέγεται ουδετε

ρότης καί στηρίζεται στήν άμοιβαία aνοχή. ΜιΊς λείπει 

δηλαδή ή αίσθηση τοίi μέτρου, στήν χώρα πού ανακαλύ

φθηκε ή θεωρία τοίi μέτρου. Γι' αυτό, άλλωστε, καί ή πο

λιτική μας ζωή ε{ναι γεμάτη άπό σύγχυση καί πάθη. 

ιιΜ' αυτά πού σιΊς ε{πα, κυρίες καί κύριοι, δέν θέλησα 

νά ύποβαθμίσω τήν μεγάλη aποστολή τοίi τύπου καί των 

λειτουργών του. Ά ντίθετα, πιστεύω τόσο σ' αυτήν wστε 

νά τήν ταυτίζω μέ τήν δημοκρατία. Γιατί, χωρίς ύπεύθυνο 

καί ελεύθερο τύπο, δέν μπορεί νά ύπάρξει δημοκρατία. 
"Οπως δέν μπορεί νά ύπάρξει καί ελεύθερος τύπος έξω άπό 
τήν δημοκρατία. 'Εκείνο πού θέλησα νά τονίσω ε{ναι δτι, 

τόσο ή Πολιτεία δσο καί δ τύπος, θά πρέπει νά γνωρίζουν 

τά πλαίσια μέσα στά δποία μποροίiν νά συνυπάρξουν. 
Γιατί, δ μέν περιορισμός τής έλευθερίας τοίi τύπου δδηγεί 

στήν φαλκίδευση τής δημοκρατίας, ένώ ή aσυδοσία το[i 

τύπου δδηγεί στόν έκφυλισμό τής δημοκρατίας. 

ιιΚαίμιά καί μιλοίiμε γιά δημοκρατία, θά έπωφεληθώ 

τής ευκαιρίας γιά νά επισημάνω τήν κακομεταχείριση πού 

ύφίσταται καί ή λέξη αυτή στήν εποχή μας. 

ιι 'Ομιλοίiμε δλοι καί δμιλοίiμε συνεχώς περί δημοκρα

τίας. Καί δμιλοίiμε τόσο πολύ γι ' αυτήν wστε νά δημιουρ
γοίiμε τήν εντύπωση δτι άμφιβάλλουμε κι έμείς οί ίδιοι γιά 

τήν ϋπαρξή της. Γιατί οί άνθρωποι δέν συζητοίiν συνήθως 
γιά πράγματα πού ε{ναι δεδομένα καί αυτονόητα. Καί όχι 

μόνον αυτό, άλλά πολλές φορές τήν επικαλούμεθα γιά νά 

συγκαλύψουμε θέσεις καί ένέργειες aντιδημοκρατικές. 

ιι Άλλά κάποτε θά πρέπει νά καταλάβουμε δτι δέν μπο

ροίiμε νά έχουμε δημοκρατία, δταν δ καθ' ένας τήν άντι

λαμβάνεται κατά τόν τρόπο του καί προσπαθεί νά τήν φέ

ρει στά μέτρα του. Οί βασικές άρχές τής δημοκρατίας ε{ναι 

άπό αlώνων γνωστές. Κάθε παρέκκλιση άπό τίς άρχές αυ

τές, μέ δποιοδήποτε πρόσχημα καί άν γίνεται, τήν τραυμα

τίζει άνεπανόρθωτα. 

ιι Ή δημοκρατία δέν aντέχει σέ νόθους καταστάσεις. 

'Ή θά τήν λειτουργήσεις μέ τούς κανόνες της καί θά έλεγα 

καί μέ τίς άδυναμίες της, ή θά τήν καταργήσεις. Δέν μπο

ρείς δμως νά τήν παραμορφώσεις χωρίς τόν κίνδυνο νά τήν 

ρίξεις σέ κάποια μορφή δλοκληρωτισμοίi. 

» Ά ναφέρθηκα, κυρίες καί κύριοι, στά θέματα τοίi τύ
που καί τής δημοκρατίας γιατί ε{ναι άλληλένδετα άλλά καί 

επίκαιρα. Άλλά καί γιατί aπευθύνομαι σέ aνθρώπους πού 

άσχολοίiνται καθημερινά μ ' αυτά. Καί θεώρησα χρήσιμο 
νά σιΊς κάνω κοινωνούς καί ίσως καί φορείς τών σκέψεων 

ένός aνθρώπου πού καί πείρα μεγάλη διαθέτει άλλά ε{ναι 

άπηλλαγμένος καί άπό τίς συνήθεις στόν τόπο μας προκα

ταλήψεις. 

ι>Υερματίζων τήν δμιλία μου, θά ήθελα νά ευχηθώ χρό

νια πολλά καί δημιουργικά στήν "Ενωσή σας καί συνεχείς 

επιτυχίες στά μέλη της». 

Τήν έπομένη, 29 'Οκτωβρίου, ό πρόεδρος της 

Δημοκρατίας θά δεχτεί σέ συνεργασία στό Κυβερ

νείο τούς καθηγητές Μ. 'Ανδρόνικο καί Δ. Παντερ

μαλη, καθώς καί όμάδα άρχαιολόγων, προκειμένου 

νά ενημερωθεί γιά τήν πορεία τών άνασκαφικών καί 

άλλων έρευνητικών προγραμμάτων, στή Μακεδονία 

καί στή Θράκη. 

Σχετικά μέ τήν ένημέρωση του προέδρου της Δη

μοκρατίας, άπό τό γραφείο τύπου του ύπουργείου Β. 

'·Ελλάδος έκδόθηκε ή άκόλουθη άνακοίνωση: 

«Κατά τή διάρκεια τής συσκέψεως ό κ. πρόεδρος τής 

Δημοκρατίας ζήτησε άπό τούς ύπεύθυνους άρχαιολόγους 

λεπτομερείς πληροφορίες γιά τίς άνασκαφικές ερευνες του 
βορειοελληνικου χώρου, -στίς όποίες, ώς γνωστόν, άποδί

δει ίδιαίτερη σημασία. Καί τοί>το διότι οί συστηματικές 

ερευνες στή Θράκη διαφωτίζουν τήν προϊστορία τής περι

οχής καί συμβάλλουν στή διερεύνηση των προβλημάτων 

προελεύσεως καί εγκαταστάσεως των θρακικών φύλων 

στήν 'Ελλάδα. Τά δέ πρόσφατα άρχαιολογικά εύρήματα 

στή Μακεδονία άποτελοί>ν άδιαψεύστους μάρτυρες τής 

συνέχειας του άρχαίου καί του νεωτέρου πολιτισμοί> καί 

άποδεικνύουν τήν πολιτιστική ταυτότητα τής βόρειας μέ 

τήν νότια 'Ελλάδα. Παράλληλα δέ, άποδεικνύουν τή ση

μασία καί τόν ρόλο πού επαιξε ή περιοχή αuτή στή δια-
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μόρφωση του έλληνικοu πολιτισμοί> μέ τόν 4ον αίώνα καί 

τήν επίδρασή του τόσο στούς γειτονικούς λαούς δσο καί 

στήν άνατολή, μέ τίς εκστρατείες τοu Μεγάλου 'Αλεξάν

δρου. 

»Στόν Κ. Καραμανλή άναφέρθηκε δτι ή εφαρμογή τών 

προγραμμάτων γίνεται κανονικά καί δτι ερχονται συνεχώς 

στό φώς καί νέα εύρήματα, σημαντικά τόσο άπό άρχαιολο

γικής δσο καί άπό εθνικής άπόψεως. 

»'Όπως είναι γνωστό, τά προγράμματα αuτά εκπονήθη

καν πρό τριετίας μέ πρωτοβουλία του κ. προέδρου τής Δη

μοκρατίας. Χαρακτηριστικό τών προγραμμάτων αuτών εί

ναι δτι γιά τήν εκτέλεσή τους όρίστηκαν είδικοί άποκεν

τρωμένοι φορείς καί ενισχύθηκαν ϋστερα άπό τό επίμονο 

ενδιαφέρον τοu Κ. Καραμανλή μέ άφθονα οίκονομικά καί 

τεχνικά μέσα, ετσι ώστε οί ερευνες νά γίνονται μέ μεθοδικό

τητα καί ταχύ ρυθμό. 'Υπογραμμίζεται δ τι οί ερευνες αuτές 

εχουν ίδιαίτερη σημασία. Διότι, εκτός άπό τή μεγάλη 

ίστορική καί άρχαιολογική τους άξία είναι καί ίδιαίτερης 

εθνικής σημασίας. 

»Νά σημειωθεt δέ, δτι οί περιοχές αuτές μέχρι πρό τι
νος είχαν παραμείνει σχεδόν άνεξερεύνητες. 

»'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας συνεχάρη τούς παρι

σταμένους γιά τή μέχρι τώρα πρόοδο των ερευνητικών καί 

άνασκαφικών εργασιών καί τούς συνέστησε νά μεθοδεύ

σουν καί νά εντείνουν κατά τό δυνατόν τίς προσπάθειές 

τους, συνεργαζόμενοι στενά, είς τρόπον ώστε νά όλοκλη

ρωθεί τό δλο εργο. 

»'Εξάλλου, σέ συνεργασία μέ τόν ύπουργό Βορείου 

'Ελλάδος κ. Β. Ίντζέ, τόν γενικό γραμματέα τοu ύπουρ

γείου κ. Μ. Κυρατσοu - ύπό τήν ίδιότητά του ώς προέ

δρου τοu Διοικητικοί> Συμβουλίου τοu ΚΕΔΑΚ - καθώς 

καί άρμοδίους παράγοντες, εξετάστηκε ή πορεία του προ

γράμματος του' Αγίου UΟρους, γιά τή διάσωση του όποίου 

ίδρύθηκε τό καλοκαίρι τοu 1981- μέ πρωτοβουλία τοu Κ. 

Καραμανλή - είδικός άποκεντρωμένος φορέας, πού χρη

ματοδοτήθηκε εφάπαξ μέ τό ποσό τών 300.000.000 δρχ. 
»Κατά τή σύσκεψη ό κ. πρόεδρος τής Δημοκρατίας 

άναφέρθηκε στή μεγάλη θρησκευτική καί ίστορική σημα

σία τοu εργου πού εχει επωμισθεί τό ΚΕΔΑΚ καί τόνισε 

τήν άνάγκη νά επιταχυνθοuν οί εργασίες τής διασώσεως, 

διαφυλάξεως καί προβολής των θησαυρών τοu 'Αγίου 

'Όρους. τέλος, διαβεβαίωσε τούς παρισταμένους δτι θά 

είναι πρόθυμος νά συνδράμει κάθε προσπάθειά τους πού θά 
άποβλέπει στήν πρόοδο των εργασιών τους». 

Στίς 30 'Οκτωβρίου, ό πρόεδρος τής Δημοκρατί
ας έγκαινίασε τή νέα πτέρυγα του 'Αρχαιολογικου 

Μουσείου στό Δίο. Στήν τελετή των έγκαινίων παρέ

στησαν οί ύπουργοί Βορείου 'Ελλάδος καί Συγκοι

νωνιών, Β. Ίντζές καί Ν. 'Ακριτίδης, οί ύφυπουργοί 

'Εθνικής 'Αμύνης καί Παιδείας, Α. Δροσογιάννης 

καί Στ. Παπαθεμελής καί aλλοι έπίσημοι. 

Προσφωνώντας ηSν Κ. Καραμανλή, ό καθηγητής 

Δ. Παντερμαλής άναφέρθηκε στή μεγάλη ίστορική 

καί άρχαιολογική σημασία τ&ν άνασκαφ&ν καί τ&ν 

εύρημάτων στό χώρο αύτό. Καί ύπογραμμίζοντας 

τήν προσωπική συμβολή του προέδρου τής Δημο

κρατίας στήν όλοκλήρωση του εργου, τόνισε: 

«Ή σύλληψη τής ίδέας νά κατασκευαστεί τό Μουσείο 

αuτό στό Δίο είναι κυριολεκτικά δική σας, κύριε πρόεδρε 

τής Δημοκρατίας. 

»Μέσα στό εuρύ πρόγραμμα τών άνασκαφών στόν βο

ρειοελλαδικό χώρο, πού εσείς εχετε καταρτίσει καί γιά τό 

όποίο ό i:διος ενδιαφέρεστε προσωπικά, μέ άμείωτο ενθου
σιασμό, εντάχθηκαν καί οί άνασκαφές τοu Δίου. Μέ τόν 

τρόπο αuτό προχώρησαν μέ ταχύτατο ρυθμό, ετσι ώστε 

σήμερα νά μήν επαρκεί μιά όλόκληρη ήμέρα γιά τήν επί

σκεψη του άρχαιολογικοu χώρου. Παράλληλα μέ δική σας 

φροντίδα, κατασκευάστηκε ό δρόμος πού συνδέει τό Δίο μέ 

τήν κεντρική άρτηρία καί διευκολύνεται εξαιρετικά ή κί
νηση των επισκεπτών. Τέλος, μέ δική σας προσωπική 

πρωτοβουλία εξευρέθηκαν οί οικονομικοί πόροι γιά τήν 

κατασκευή τοu Μουσείου αuτοu, πού στεγάζει τά λαμπρά 
εύρήματα των άνασκαφών. 'Ανεκτίμητη πάνω άπ' δλα στά

θηκε ή τ']θική σας συμπαράσταση στό εργο πού εγινε καί τό 

όποίο ελπίζουμε δτι θά συνεχίσει νά γίνεται στόν τόπο 

αuτόν». 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας άπάντησε: 

«Κατ' άρχήν θά fίθελα νά συγχαρώ τόν καθηγητή κ. 

Παντερμαλή καί δλους εκείνους, επώνυμους fί άνώνυμους 

πού συνέβαλαν μέ τίς γνώσεις τους καί τόν προσωπικό 

τους μόχθο στήν άρτια όργάνωση τοίί Μουσείου αύτοίί. 

»Κυρίες καί κύριοι, 

»Αiσθάνομαι είλικρινή χαρά γιατί μοίί δίνεται σήμερα 

ή εύκαφία νά σiiς άπευθύνω τόν λόγο στήν ίερά πόλη τών 

Μακεδόνων πού, κτισμένη κάτω άπό τή σκιά τοίί 'Ολύμ

που, φέρει μέσα της ζωντανή τήν είκόνα τών πολιτισμών 

26 αίώνων. Καί νά άναφερθώ δι' όλίγων στήνσημασία τοίί 
έργου πού, μέ επίκεντρο τήν Βεργίνα, τήν Πέλλα καί τό 

Δίο, συντελείται τά τελευταία χρόνια στή μακεδονική γή. 

'Ενός έργου πού προσφέρει συναρπαστικά καί πολύτιμα 

στοιχεία στήν ίστορική έρευνα καί φωτίζει κάτω άπό ένα 

πρίσμα τήν φυσιογνωμία τής 'Αρχαίας Μακεδονίας καί 

κυρίως τό ύψηλό επίπεδο τοίί πολιτισμού της. 

;;Καί τό λέγω αύτό, γιατί μέχρι πρότινος, ή Μακεδονία 

ήταν κυρίως γνωστή γιά τήν στρατιωτική καί πολιτική της 

ίσχύ στά χρόνια τοίί Φιλίππου καί τοίί Μεγάλου 'Αλεξάν

δρου, καθώς καί γιά τήν προσπάθειά της νά ένώσει τόν 
'Ελληνισμό. Χάρις δμως στούς θησαυρούς πού εύτύχησε 

νά φέρει στό φώς ή άρχαιολογική σκαπάνη, ή μακεδονική 

γή πρόβαλε στό προσκήνιο, διεκδικώντας τά πρωτεία 

ύψηλής πολιτιστικής προσφοράς κατά τούς μετακλασι

κούς καί έλληνιστικούς χρόνους. Μιiiς προσφοράς, πού 

δριοθετείται μέ τήν εξάπλωση τής έλληνικής παιδείας σέ 

διαστάσεις οίκουμενικές, ενώ παράλληλα πιστοποιεί μέ 
τόν εμφαντικώτερο τρόπο, όχι μόνον τό μεγαλείο, άλλά 

καί τό εύρος καί τήν ένότητα τοv έλληνικοίί πολιτισμού, 
σέ δλόκληρο τό χώρο τής έλληνικής άρχαιότητος. Γι' 

αύτό καί τά εύρήματα τών άνασκαφών αύτών έχουν σημα

σία πολλαπλή. 'Εκτός άπό τήν άρχαιολογική καί τήν 

ίστορική τους σημασία, έχουν προπαντός σημασία εθνική, 

γιατί άποτελοίίν επιστημονική καί θά έλεγα άποστομωτική 

άπάντηση στίς γνωστές διαστρεβλώσεις τής ίστορίας τής 
Μακεδονίας. 

»Εlναι, άλλωστε, γνωστόν δτι τό εθνικόν χαρακτήρα 
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'Απονομή μεταλλίου τfjς Ένώσεως Συντακτών &πό τόν Χ. Ααμπρινό (aνω). 

Μέ τόν Δ. Παντερμαλfj, στά έyκαίνια του Μουσείου του Δίου (κάτω). 
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ένός λαοii, τoii όποιουδήποτε λαοii, τόν προσδιορίζουν ή 

γλώσσα του, ή θρησκεία του καί ό πολιτισμός του. Τό Δίο 

- πού θά έλεγα πώς ήταν γιά τή Βόρειο 'Ελλάδα δ, τι 

περίπου ήσαν οί Δελφοί γιά τήν Νότιο 'Ελλάδα - καθώς 

καί ή Βεργίνα, επιβεβαίωσαν τό γεγονός ότι οί ~Ελληνες 

τoii Βορρfi καί τoii Νότου, έκτός άπό τή γλώσσα, ε{χαν τήν 

iοια θρησκεία καί τόν ίδιο πολιτισμό. Εfχαν δηλαδή τά 

βασικά γνωρίσματα τής ένότητος ένός έθνους. "Τό δμαι

μον καί τό όμόγλωσσον", άλλά καί "ίερά κοινά καί ήθεα 

όμότροπα", όπως λέγει ό 'Ηρόδοτος. 

;;Αύτό άκριβώς ε{ναι τό μήνυμα πού εκπέμπει τό έργο 

πού συντελείται τά τελευταία χρόνια στόν βορειοελλαδικό 

χώρο. ~Ε να έργο, στήν προώθηση τoii όποίου τύχη άγαθή 

μoii επεφύλαξε τήν μεγάλη ίκανοποίηση νά συμβάλω κατά 

κάποιον τρόπο καί ό ίδιος προσωπικά. Καί δέν μπορώ πα

ρά νά εύχαριστήσω τόν καθηγητή κ. Παντερμαλή, διότι 

άναφέρθηκε στή συμβολή μου αύτή. 

»Κυρίες καί κύριοι, 

;; Τά έγκαίνια τoii Μουσείου αύτοii- όπως άλλωστε καί 
κάθε Μουσείου - είναι άσφαλώς ένα σημαντικό γεγονός 

γιά τήν τέχνη καί τήν άρχαιολογία. 'Αλλά ε{ ναι προπαν

τός ένα σημείο άναφορfiς γιά τήν ίστορική πορεία τoii 

έθνους μας, πού μfiς έmτρέπει νά συνειδητοποιήσουμε βα

θύτερα τίς ίστορικές καί πολιτιστικές καταβολές μας. 

»Είμαστε μιά χώρα μικρή, πού σέρνει πίσω της ένα 

μεγάλο πολιτισμό· καί μιά ίστορία πολλών αlώνων, ή 

όποία θά έπρεπε πρό πολλοii νά έχει άποτελέσει κίνητρο 

καί άφετηρία γιά τή σωστή πολιτιστική άνάπτυξη αύτοii 

τoii τόπου. Λ.υποiiμαι νά πώ ότι ή σύγχρονη 'Ελλάδα δέν 

έχει νά επιδείξει στόν πολιτιστικό τομέα επιδόσεις άνάλο

γες τoii λαμπροii παρελθόντος της, άλλά καί τoii άξιόλογου 
καί πολλές φορές έξαιρέτου άνθρώπινου δυναμικοii πού 

διαθέτει. Ή άλήθεια πρέπει νά λέγεται, όσο δυσάρεστη 

καί άν είναι. Δέν έχουμε άκόμη κατορθώσει - καί γι ' αύτό 
εύθυνόμεθα όλοι μας - νά δημιουργήσουμε τά σταθερά 

καί εύρύτερα έκείνα πλαίσια, μέσα στά όποία θά ήταν δυ

νατόν νά έρευνηθεί, νά άξιολογηθεί καί νά προβληθεί ό 

πλοiiτος καί ή μοναδικότητα τής προγονικής κληρονομιάς 

μας. 

»Είναι όμως καιρός, Ιδιαίτερα σήμερα, πού τό πολιτι

στικό άγαθό καλλιεργείται εύρύτατα άπό όλα σχεδόν τά 

έθνη, νά εντείνουμε καί νά συστηματοποιήσουμε τίς προ

σπάθειές μας, γιά τή σωστή πολιτιστική άνάπτυξη τής χώ
ρας μας· όχι μόνον μέ τήν άποκάλυψη, τήν συντήρηση καί 

προβολή τής άρχαίας κληρονομιίiς μας, άλλά καί μέ τίς 

σύγχρονες πολιτιστικές μας έπιδόσεις. 'Επιδόσεις πού, γιά 

νά συμβάλουν στήν πολιτιστική άνάπτυξη τoii λαοii μας, 

θά πρέπει νά ε{ναι επιπέδου ύψηλοii καί όχι πληθωρικές 

καί πρόχειρες. Γιατί βασικός σκοπός τών πολιτιστικών 

εκδηλώσεων δέν πρέπει νά ε{ναι ή όποιαδήποτε ψυχαγώ

γηση τών πολιτών, άλλά ή πολιτιστική καλλιέργεια τoii 

λαοii μας, ή αlσθητική δηλαδή, ή ψυχική καί ή πνευματική 

του εύαισθησία. Τό πολιτιστικό άγαθό μπορεί καί πρέπει 

άσφαλώς νά φθάσει καί στό τελευταίο χωριό· δέν μπορεί 

όμως ό κάθε τοπικός σύλλογος νά γίνεται κατά τρόπο 

άσυντόνιστο φορεύς καί όργανο τής πολιτιστικής άναπτύ

ξεως τής χώρας. 

»Καί αύτό οφείλουμε νά τό κάνουμε, όχι μόνον γιά νά 

τιμήσουμε τό παρελθόν μας άλλά καί γιά νά διεκδικήσουμε 

άνάμεσα στά σύγχρονα έθνη τή θέση πού μίiς άξίζει. Γιατί, 

όπως καί άλλοτε έχω πεί, άν δέν μποροiiμε νά συναγωνι

σθοiiμε στόν ύλικό τομέα τίς μεγάλες καί πλούσιες χώρες, 
ημποροiiμε άσφαλώς νά τίς συναγωνισθοiiμε στόν τομέα 

τόν πολιτιστικό. Φθάνει νά δώσουμε σάν Κράτος άπόλυτη 

προτεραιότητα σ' αύτόν· καί νά τόν άπαλλάξουμε άπό τίς 

έριδες, τίς μικρότητες καί τίς άκρότητες καί νά δουλέψου

με μέ συνέπεια καί σωστό προγραμματισμό. 

»Θέλω νά έλπίζω πώς τό μεθοδικό έργο πού συντελείται 

τά τελευταία χρόνια στήν Βόρειο 'Ελλάδα θ' άποτελεί 

θετικό βήμα πρός τήν κατεύθυνση αύτή;;. 

Μετά τήν τελετή τών έγκαινίων, ό Κ. Καραμαν

λής ένημερώθηκε γιά τήν πορεία των άνασκαφών 

στήν περιοχή καί ξεναγήθηκε στούς χώρους τοϋ 
Μουσείου. 

«'Εμπνευσμένη» θά χαρακτηρίσει τήν όμιλία τοϋ 

Κ. Καραμανλή στήν 'Ένωση Συντακτών ή «Θεσσα

λονίκψ> (29.10) καί «χρυσό όδηγό πολιτικής συμπε
ρι{ρορiiς» ή «Βραδυνή» (3.11), ένώ, εκτενέστερα, άπό 
ι'iλλες στήλες, επισημαίνεται: 

... Παρά τήν συντομία της, ή προεδρική όμιλία [στή 
Λέσχη 'Αξιωματικών) κατόρθωσε νά θίξει δλα εκείνα τά 
στοιχεία πού συναποτελουν τή δόξα καί τήν ντροπή του 

λαου μας, ένός λαου πού σέ δλες τίς με')'άλες καί κρίσιμες 

εθνικές ώρες, πρώτα δημιουργεί κι επειτα καταστρέφει ... 
(«'Έθνος», 29.10). 

Πρός πάσα κατεύθυνση στρέφονται οί παραινέσεις του 

προέδρου τής Δημοκρατίας ... Στήν κρίσιμη περίοδο πού 
διέρχεται ή χώρα, ό Κ. Καραμανλής φρόντισε νά όριοθετή
σει τή δημοκρατική συμπεριφορά δλων μας καί iδιαίτερα 

τών μεγάλων κομμάτων. Είναι όπωσδήποτε ό πιό κατάλ

ληλος ήγέτης σήμερα στή χώρα μας γιά νά προβεί στήν 

όριοθέτηση αότή, γιατί ή πολιτική του ίστορία καί ή συν

δρομή του στήν αποκατάσταση καί λειτουργία τής δημο

κρατίας μεταδικτατορικά τόν θέτουν αναμφισβήτητα πάνω 

&πό κάθε κομματική fj &λλη σκοπιά («Ή Καθημερινή», 
30.10). 

Προσηλωμένος επίμονα στήν ανάγκη διατήρησης τής 

πολιτικής όμαλότητος «γιά τήν όποία χρειάζεται γαλήνη 

κοινωνική καί εθνική ένότης» επεσήμανε δτι αότά «δέν 

επιτυγχάνονται μέ τήν καλλιέργεια πνεύματος μισαλλοδο

ξίας πού συνήθως χαρακτηρίζει τούς πολιτικούς μας aντα
γωνισμούς. Οuτε καί μέ τήν παρελθοντολογία καί τίς αμ

φισβητήσεις τής εθνικής αξιοπρέπειας καί ευαισθησίας 
τών μέν &πό τούς δέ». Εόστοχότερη - δσο κι άν είναι 

εμμεση - απεικόνιση τής πραγματικής καταστάσεως πού 

ύπάρχει σήμερα στήν πολιτική μας ζωή δέν θά ήταν δυνα

τόν νά γίνει. Καί κρισιμότερη &λλά καί ύπευθυνότερη rορα 

&πό αότή που απηύθυνε τίς παραινέσεις του, δέν θά ύπάρ

ξει .. . 
Οί διαπιστώσεις καί οί παραινέσεις του προέδρου τής 

Δημοκρατίας εχουν κρυστάλλινη διαύγεια καί aπόλυτη 

σαφήνεια. Είναι βέβαιο δτι απευθύνονται πρός δλους: τίς 

ήγεσίες τών κομμάτων &λλά καί τόν πολιτικό καί επιστη

μονικό κόσμο. Καί πρός δλο τόν λαό. 'Αποτελουν τήν 
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συνισταμένη εκτιμήσεών του καί τήν εκκινοuν άπό τήν 

άμετάθετη καί άνυποχώρητη θέση του δτι· ή κοινοβουλευ

τική δημοκρατία, γιά νά άποδώσει καί νά επιδώσει, εχει 

άνάγκη άπό fjπιο πολιτικό κλίμα καί όμοψυχία ... Ή άπή
χηση του προεδρικοu μηνύματος άπό τή Θεσσαλονίκη συ
νάντησε τήν πανεθνική επιδοκιμασία . Είναι ενα πρόσθετο 

στοιχείο γιά νά εκτιμηθεί εuρύτερα άπ' δλο τό φάσμα των 

πολιτικών μας δυνάμεων («Μακεδονία», 30.10). 

31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1983 

Σέ άρθρο του, στήν εφημερίδα «'Έθνος», ό καθη

γητής τοϋ Συνταγματικοί> Δικαίου Δ. Τσάτσος άναλύ

ει τά «ΠΟλιτειακά προβλήματα διαδοχής», ως «τό έπό

μενο μεγάλο σταυροδρόμι τής δημοκρατίας μας», καί 

προτείνει τήν ύπερψήφιση τοϋ Κ. Καραμανλή γιά 

δεύτερη προεδρική θητεία - άπό τό ΠΑΣΟΚ καίτή 

ΝΔ. 

Συγκεκριμένα, ό Δ . Τσάτσος τονίζει δτι ό Κ . Κα

ραμανλής, ύπό τίς συνθήκες πού διαμορφώθηκαν 

άπό τό 1967, άποτελεί πολιτειακό καί ίστορικό μέγε
θος καθοριστικής σημασίας γιά τήν πολιτειακή εξέ
λιξη τής χώρας συγκεντρώνει, επίσης, εύρύτατη 
κοινωνική άποδοχή καί λειτουργεί συνεκτικά γιά 

τήν Πολιτεία. 'Η ύπερψήφισή του άπό τά δύο μεγά

λα κόμματα θά άποτρέψει τή διάλυση τής Βουλής γιά 

εκλογή άνώτατου άρχοντα, γεγονός πού θά τραυμά

τιζε τό ίδιο τό πολίτευμα· καί συνεχίζει: 

«'Υπάρχουν άλήθειες πού κάποια κόμπλεξ "άριστερό

τητας", "προοδευτικfjς συνέπειας" η "σοσιαλιστικότη

τας" όμολογοuνται εμπιστ;;υτικά στό "μεταξύ μας παιδιά", 

άλλά δέν λέγονται. Δέν μπαίνω στήν κριτική αuτών των 

κόμπλεξ. ' Αλλά άς μήν κρυβόμαστε. Εuρύτατη είναι ή πε

ποίθηση πώς ή πιό άμεση καί εϋλογη λύση θά ήταν ή 

συμφωνία στό πρόσωπο τοu Κωνσταντίνου Καραμανλfj». 

I ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1983 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται σέ συνεργασία τόν 

πρωθυπουργό, Α. Παπανδρέου. 

Σύμφωνα μέ δημοσιογραφικές πληροφορίες, συ

ζητήθηκαν θέματα σχετικά μέ τήν επικείμενη περιο

δεία τοϋ πρωθυπουργοί> στή Δυτική Εύρώπη . 'Από 

τήν πλευρά του, ό κυβερνητικός εκπρόσωπος, Δ. 

Μαρούδας, άπέφυγε νά σχολιάσει τό κλίμα τής συ

νομιλίας (τό όποίο πάγια ως τότε χαρακτήριζε «άρι

στο»), γιατί, δπως διευκρίνησε, εκ μέρους τοϋ προέ

δρου τής Δημοκρατίας διατυπώθηκε ή παράκληση 

νά μή σχολιάζονται οί συναντήσεις του μέ τόν πρω

θυπουργό. 

I ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1983 

' Ο Κ. Καραμανλής δέχεται στό Προεδρικό Μέ

γαρο τόν πρωθυπουργό τής 'Ιρλανδίας, Γκ. Φιτζέ

ραλντ. 

15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1983 

'Ανακοινώνεται ή μονομερής άνακήρυξη άπό 

τόν Ρ. Ντενκτάς «άνεξάρτητου τουρκοκυπριακοί> 

Κράτους», στά κατεχόμενα εδάφη τής Κύπρου. 

'Η 'Αθήνα καί ή Λευκωσία θά άντιδράσουν άμε

σα στήν πραξικοπηματική αύτή ενέργεια. 'Η Κύ

προς άνακοίνωσε τήν άπόφασή της νά προσφύγει 

στό Συμβούλιο 'Ασφαλείας τοϋ ΟΗΕ. Στήν 'Ελλά

δα, συνεδρίασε εκτάκτως τό ΚΥΣΕΑ, εν& ό πρωθυ

πουργός ενημέρωσε τηλεφωνικά τόν πρόεδρο τής 

Δημοκρατίας. 

'Ο Κ. Καραμανλής ί:καμε τήν άκόλουθη δήλωση : 

«Μετά τήν εγκληματική εiσβολή καί τήν εν συνεχεία 

παράνομη κατοχή τής Κύπρου, οί Τουρκοκύπριοι μέ τήν 

ενθάρρυνση τής VΑγκυρας επιχειροίJν r}δη τήν διχοτόμη

ση τής νήσου μέ τήν αύθαίρετη άνακήρυξη ένός τουρκο

κυπριακοίJ ψευδοκρaτους. 
»Γιά μιά &κόμη φορά ol ΤοίJρκοι προσφεύγουν στήν 

αύθαιρεσία καί τά τετελεσμένα γεγονότα. Παραβιάζουν τό 

διεθνές δίκαιο. Παραβιάζουν τίς διεθνείς συνθήκες. Καί 

περιφρονοίJν προκλητικά τίς άποφάσεις τών 'Ηνωμένων 

'Εθνών. 

»Ή αύθαιρεσία δμως δέν νομιμοποιεί ποτέ τήν παρα

νομία. Ό 'Ελληνισμός ένωμένος θά άντιμετωπίσει μέ ψυ

χραιμία άλλά καί άποφασιστικότητα καί τήν νέα τουρκική 

πρόκληση. Δέν θά άναγνωρίσει ποτέ τήν αύθαιρεσία τών 

Τούρκων. Καί θά συνεχίσει τόν άγώνα γιά τήν άποκατά-. 

σταση τής ελευθερίας καί τής νομιμότητος στήν Κύπρο. 

»Καταγγέλλω ενώπιον τής διεθνοίJς κοινής γνώμης τήν 

τουρκική αύτή ενέργεια, ή όποία αύξάνει επικίνδυνα τήν 

ενταση πού επικρατεί στήν ταραγμένη αύτή περιοχή τού 

κόσμου καί καλώ τίς Κυβερνήσεις δλων τών πολιτισμένων 

χωρών τού κόσμου νά καταδικάσουν τήν τουρκική αύθαι

ρεσία». 

Τό ίδιο μεσημέρι, ό Κ. Καραμανλής δέχτηκε σέ 

συνεργασία τόν πρωθυπουργό: 

«'Ο κύριος πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας δέχθηκε σήμερα 

τό μεσημέρι στό Προεδρικό Μέγαρο τόν κύριο πρωθυ

πουργό σέ συνάντηση πού διήρκεσε μία ωρα. 

»'Ύστερα άπό τήν τηλεφωνική ενημέρωση τfjς ΙΟης 

πρωινfjς του κυρίου πρωθυπουργοί) πρός τόν κύριο πρόε

δρο τfjς Δημοκρατίας, ό κύριος Παπανδρέου άνέπτυξε λε

πτομερώς δ, τι πληροφορίες είχε ή Κυβέρνηση γιά τήν μο

νομερή άνακήρυξη τfjς άνεξαρτησίας των Τουρκοκυπρίων 

καί στήν συνέχεια ενημέρωσε τόν κύριο πρόεδρο γιά τόν 

τρόπο, μέ τόν όποίο ή Κυβέρνηση σκέπτέται νά άντιμετω

πίσει τό θέμα αuτό. Βασική ενέργεια τfjς Κυβερνήσεως θά 

ήταν ή παράλληλη προσφυγή τfjς 'Ελλάδος στό Συμβού

λιο 'Ασφαλείας, μέ τήν όποία θά εζητείτο ή καταδίκη τfjς 

τουρκικής ενέργειας καί ή άπομάκρυνση των τουρκικών 

στρατευμάτων άπό τήν Κύπρο. 

»Γενικά, ή Κυβέρνηση θά άντιμετωπίσει τήν κρίση αu

τή μέ σταθερότητα, αλλά καί ψύχραιμα, γνωρίζοντας τίς 

πολύ περιορισμένες δυνατότητες δυναμικοτέρας aντιδρά

σεως. 
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»'Ιδιαίτερα i:νδιαφέρει τήν Κυβέρνηση νά μήν ύπάρξει 

πανικός στήν έλληνική κοινή γνώμη καί νά μήν άρχίσει 

άνάληψη καταθέσεων άπό τίς Τράπεζες. 

» Ώς πρός τήν στάση τών Δυτικών χωρών, ό κύριος 
Παπανδρέου είπε δτι ήταν βέβαιος δτι οϋτε ή 'Αμερική, 
οϋτε ή 'Αγγλία είχαν προηγούμενη γνώση τής τουρκικής 

ενέργειας καί δτι άσφαλώς δέν επρόκειτο αuτή τή φορά 

τουλάχιστον περί συμπαιγνίας. Είναι πιθανόν, είπε ό κ. 

Παπανδρέου, άκόμη καί ή "Αγκυρα νά κατελήφθη Ι:ξ 

άπροόπτου, άπό τόν Ντενκτάς. 

>>'Ο κύριος πρόεδρος ύπενθύμισε στόν κύριο πρωθυ

πουργό δτι άπό καιροϋ /:ξέφραζε τούς φόβους του γιά τό 

ενδεχόμενο μιας τέτοιας εξελίξεως, άλλά βέβαια δέν είναι 

αuτή ή στιγμή γιά νά εξετασθεί πώς φθάσαμε σ' αuτήν τήν 
κατάσταση . 

)) 'ο κύριος πρόεδρος θεωρεί τήν Ι:ξέλιξη αuτή ώς πολύ 
σοβαρή καί άνησυχητική καί διότι αuτή είναι ή χειρότερη 

λύση τοϋ Κυπριακοϋ, άλλά καί λόγω των επιπτώσεων αu

τής τής i:ξελίξεως στίς διμεργίς σχέσεις μας μέ τήν Τουρ
κία. 

» ' Εάν ή Τουρκία είχε i:γκρίνει i:κ των προτέρων τήν 

i:νέργεια τοϋ Ντενκτάς (καί αuτό πρέπει όπωσδήποτε νά τό 

διερευνήσει ή Κυβέρνηση), τοϋτο θά σημαίνει δτι ή "Α γ

κυρα είναι άποφασισμένη νά ρυθμίσει δυναμικά τά προβλή
ματά της μέ τήν 'Ελλάδα. 

»Οί κίνδυνοι είναι σοβαρότατόι καί γι' αuτό ό κύριος 

πρόεδρος γιά aλλη μιά φορά θέλει νά επισημάνει τήν 

άνάγκη τής άποσαφηνίσεως τής Ι:ξωτερικής μας πολιτκής, 

ή όποία, δπως καί κάθε aλλη χώρα, δέν μπορεί νά προσδι

ορίζεται παρά μόνο άπό τήν γεωγραφική θέση τής χώρας 

καί άπό τούς κινδύνους πού τήν άπειλοϋν. Κάτω άπό αuτές 

τίς συνθήκες, είναι άπαραίτητο νά όμαλοποιήσουμε τίς 

σχέσεις μας μέ τήν Δύση, γιατί στήν διένεξή μας μέ τήν 

Τουρκία μόνο άπό τή Δύση μποροϋμε νά άναμένουμε άπο

τελεσματική καί βοήθεια καί ύποστήριξη. Είναι γνωστό 
δτι ή Σοβιετική 'Ένωση δέν πρόκειται νά κάνει ποτέ τίπο

τε πού νά δυσαρεστήσει τήν Τουρκία. 

»Εiδικότερα, στό θέμα τής πολιτικής συνεργασίας στήν 

ΕΟΚ θά πρέπει νά άντιληφθοϋμε δτι κανένα συλλογικό 

όργανο δέν μπορεί νά λειτουργήσει ι'iν τό κάθε μέλος του 

άκολουθεί δική του γραμμή, χωρίς νά λαμβάνει ύπ' όψη 

του τίς θέσεις τών aλλων. 

»'Ο κύριος πρωθυπουργός συμφώνησε σέ γενικές 

γραμμές μέ τίς ύποδείξεις τοϋ κυρίου προέδρου, διαβεβαι

ώνοντας δτι πρόθεσή του είναι νά κινηθεί /:πάνω σ' αuτές 

τίς γραμμές» 102 • 

Τό τουρκοκυπριακό «Κράτος» αναγνώρισε, τήν 

ϊδια ήμέρα, ή Τουρκία. 'Από τήν πλευρά τους, οί 

δυτικές χώρες καταδίκασαν τήν ανακήρυξη τής 

«&νεξαρτησίας» καί δήλωσαν δτι δέν θά αναγνωρί
σουν τό νέο «Κράτος». Τό Σταίητ Ντηπάρτμεντ, 

iδιαίτερα, μέ δήλωση του έκπροσώπου του, τό βράδυ, 

καλουσε τά μέλη τής διεθνους κοινότητας νά μήν 

αναγνωρίσουν τήν τουρκική αυθαιρεσία, ζητουσε νά 

μήν έμμείνει στή θέση αότή ή τουρκική πλευρά καί 

συνιστουσε στά έμπλεκόμενα μέρη νά ύποστηρίξουν 

τίς προσπάθειες του γενικου γραμματέα του ΟΗΕ γιά 

τήν έπίλυση του θέματος. 'Όμοια στάση τήρησε ή 

Βρετανία, έγγυήτρια δύναμη τής Κυπριακής Δημο

κρατίας, ή όποία προσέφυγε, δπως καί ή Λευκωσία, 

στό Συμβούλιο 'Ασφαλείας, στό όποίο θά άνακοι

νώσει τήν aπόφασή της νά προσφύγει καί ή 'Αθήνα. 

Παράλληλα, ή έλληνική Κυβέρνηση άπέστειλε 

δύο ύπουργούς, τούς Α. Κουτσόγιωργα καί Α. Τσο
χατζόπουλο, στό Λονδίνο, τό Παρίσι καί τή Βόννη, 

κατέβαλε σύντονες προσπάθειες γιά τή δραστηριο
ποίηση του έλληνικου στοιχείου στίς ΗΠΑ καί ζή

τησε άπό τίς χώρεζ τής ΕΟΚ καί του ΝΑΤΟ νά πα
ρέμβουν καί νά κάμουν σχετικά διαβήματα πρός τήν 

"Αγκυρα. ·Ο Α. Παπανδρέου ζήτησε τήν ύποστήρι

ξη του &ραβικου κόσμου καί κάλεσε τήν ΕΣΣΔ καί 
τίς aλλες άνατολικές χώρες νά λάβουν θέση καί νά 

πιέσουν τήν "Α γκυρα νά άνακαλέσει τήν aπόφασή 

της. 

τίς έπόμενες ήμέρες, όμόφωνες κατα~ικαστικές 

αποφάσεις γιά τήν τουρκική ένέργεια ελαβαν ή 

·Ολομέλεια τής Γερουσίας καί ή Βουλή τών ΗΠΑ

πού κάλεσαν τήν άμερικανική Κυβέρνηση νά &ντι

ταχθεί στή διχοτόμηση τής Κύπρου -καθώς καί τό 

Εόρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τά δέκα μέλη τής ΕΟΚ, 

στά πλαίσια τής πολιτικής συνεργασίας, έπιβεβαίω

σαν τήν aνευ δρων έκ μέρους τους ύποστήριξη τής 

άνεξαρτησίας, κυριαρχίας, έδαφικής άκεραιότητας 
καί ένότητας τής Κυπριακής Δημοκρατίας καί κάλε

σαν δλα τά ένδιαφερόμενα μέλη νά μήν άναγνωρί

σουν τήν ένέργεια αότή, πού δημιουργεί μιά πολύ 

σοβαρή κατάσταση στήν περιοχή. 

Τήν τουρκική ένέργεια χαρακτήρισε «iδιαίτερα 

δυσάρεστη έξέλιξψ> ό γενικός γραμματέας του 
ΝΑΤΟ, Γ. Λούνς. Σέ δήλωση, έξάλλου, πού διαβί
βασε στόν 'Έλληνα πρωθυπουργό ό Σοβιετικός 

πρέσβης στήν 'Αθήνα, τονιζόταν δτι ή Μόσχα είχε 

κάμει δλα τά άναγκαία διαβήματα γιά τήν καταδίκη 

τής τουρκικής 'ένέργειας &πό τό Συμβούλιο 'Ασφα
λείας δσο καί γιά τήν άποφυγή διεθνους αναγνωρί

σεως του «Κράτους» Ντενκτάς, ένώ ύπογραμμιζόταν 

δτι ή ΕΣΣΔ θά εκαμε δ,τι ήταν &ναγκαίο γιά τήν 

άνεξαρτησία, ένότητα καί έδαφική ακεραιότητα τής 
Κύπρου. 

17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1983 

·Ο Κ. Καραμανλής συναντάται καί εχει συνομι

λία μέ τόν πρόεδρο τής Κυπριακής Δημοκρατίας, Σ. 

Κυπριανου: 

·Ο κύριος Κυπριανοϋ i:πέδωσε στόν κύριο πρόεδρο 

άντίγραφο επιστολής, τήν όποία προτίθετο νά επιδώσει 

στόν Κύπριο πρόεδρο ό άντιπρόσωπος τοϋ γενικοϋ γραμ

ματέως τοϋ ΟΗΕ, i:άν δέν είχε μεσολαβήσει ή άνακήρυξη 

του τουρκοκυπριακοί) Κράτους. 'Από τήν i:πιστολή προ-
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κύπτει δτι ό κύριος Ντέ Κουεγιάρ προτίθετο νά άρχίσει 

ουσιαστικές συνομιλίες γιά προώθηση λύσεως του Κυ

πριακου. 

))Κατά τόν άντιπρόσωπο του γενικου γραμματέως, οί 

Τουρκοι ήσαν εν γνώσει αυτων των προθέσεων καί αυτός 

είναι ενας άπό τούς λόγους, γιά τούς όποίους ό Ντενκτάς 

προέβη στήν ενέργειά του αυτή τήν στιγμή. 

))Στήν συνέχεια, ό κύριος Κυπριανου ενημέρωσε γενι

κότερα τόν κύριο πρόεδρο γιά τήν κατάσταση πού επικρα

τεί στήν νήσο, γιά τήν στάση των κομμάτων καί γιά τίς 

προσεχείς συναντήσεις μέ τήν κυρία Θάτσερ καί τόν γενι

κό γραμματέα στή Νέα Ύόρκη . 

)) . ο κύριος πρόεδρος εξέφρασε τήν γνώμη δτι ή σημε
ρινή κρίση πρέπει νά άντιμετωπισθεί μέ άποφασιστικό

τητα, άλλά καί μέ ψυχραιμία. 'Εκείνο πού ενδιαφέρει είναι 

νά διερευνηθεi ή πραγματική στάση τής "Αγκυρας στό 

θέμα αυτό, διότι εάν, δπως είναι τό πιθανότερο, είχε εγκρί
νει εκ των προτέρων τήν ενέργεια του Ντενκτάς, τουτο 

πιθανως νά σημαίνει δτι ή "Αγκυρα άπεφάσισε νά προχω

ρήσει μονομερως στήν ρύθμιση των διαφορων της, δχι 

μόνο μέ τήν Κύπρο, άλλά καί μέ τήν 'Ελλάδα. 

)) 'Η άντίδραση, εξ άλλου, των διαφόρων χω ρω ν στήν 
τουρκοκυπριακή αυθαιρεσία θά επρεπε νά είχε διαλύσει τίς 

αυταπάτες δλων δσων πιστεύουν στήν ύποστήριξη τής 
'Ανατολής. Είναι προφανές δτι τό συμφέρον τής Μόσχας 

είναι νά διαιωνίζεται ή διένεξη μεταξύ 'Ελλάδος καί 
Τουρκίας, άφου ετσι εξασθενίζε('ή 'Ατλαντική Συμμαχία. 

'Όπως είναι εξ \:σου προφανές δτι τό συμφέρον τής ' Ατ

λαντικής Συμμαχίας είναι νά ρυθμισθουν oi ελληνοτουρ
κικές διαφορές, γιά νά άποκατασταθεί ή συμμαχική συνο

χή. 'Άλλωστε, τόσον ή Έλλάς, δσο καί ή Κύπρος, τήν 

στιγμή αυτή τής κρίσεως, στήν Δύση προσφεύγουν γιά νά 

άναζητήσουν ύποστήριξη καί δχι στήν 'Ανατολή ή τόν 

Τρίτο Κόσμο. 

)) 'Ως πρός τήν σημερινή συνάντηση του κυρίου Κυπρι
ανου μέ τήν κυρία Θάτσερ, ό κύριος πρόεδρος είπε δτι θά 

πρέπει νά μελετηθεί πολύ εάν είναι σκόπιμο νά άπορριφθεί 

ή βρετανική πρόταση γιά τριμερείς διαβουλεύσεις, βάσει 

τής Συνθήκης 'Εγγυήσεως . 'Ο κύριος. πρόεδρος δέν είναι 

ετοιμος νά πάρει θέση ύπέρ ή κατά, άλλά θά πρέπει νά 

εξετασθεί εάν, άπορρίπτοντας τήν πρόταση αυτή, διευκολύ

νουμε τήν "Αγκυρα, ή όποία πιθανόν νά εύρίσκετο ενώπιον 

διλήμματος, εάν εκαλείτο άπό τήν 'Αγγλία, συμφωνούσης 

καί τής 'Ελλάδος, σέ τριμερείς διαβουλεύσεις, διότι, πέ

ραν τής ουσίας, συμμετοχή της θά εσήμαινεν δτι άναγνω

ρίζει τήν iσχύ τής Συνθήκης 'Εγγυήσεως, όπότε δμως θά 

ήτο άσυμβίβαστη μέ τήν θέση της αυτή ή άναγνώριση του 

τουρκοκυπριακου Κράτους. 

)) 'Εν πάση περιπτώσει, είπε ό κύριος πρόεδρος, ή τα
κτική μας σήμερα θά πρέπει νά άποβλέπει: Πρωτον, στήν 

καταδίκη τής τουρκικής ενέργειας, άπ' δσο τό δυνατό πε

ρισσότερες χωρες, δεύτερον, στήν μή άναγνώριση του 

τουρκοκυπριακου Κράτους καί τρίτον, στήν άνάκληση τής 

τουρκοκυπριακής άνεξαρτησίας. 'Επειδή δμως δέν είναι 

βέβαιο δτι τό τελευταίο τουτο θά επιτευχθεί, θά πρέπει άπό 

τώρα νά μελετηθεί σοβαρά ποιό θά είναι τό μέλλον τής 

Κύπρου. Μέ τήν ενέργειά τους οί Τουρκοι, πιθανόν νά 

άποβλέΠουν στήν συνέχιση των διαπραγματεύσεων, άπό 

θέσεως πλέον iσοτιμίας μέ τούς ' Ελληνοκυπρίους, πιθα-

νόν δμως καί νά άδιαφορήσουν πλέον γιά διαπραγματεύ

σεις, θεωρουντες δτι στήν πράξη ελυσαν τό θέμα. Καί στά 
δύο αυτά ενδεχόμενα θά πρέπει νά μελετηθεί ποιά θά είναι 

ή έλληνική άντίδραση καί εν πάση περιπτώσει ποιά μορφή 

θά πρέπει πλέον νά λάβει ή Κυπριακή Δημοκρατία γιά νά 

εξασφαλίσει τήν καλύτερη δυνατή επιβίωσή της . 
)) ·Ο κύριος Κυπριανου διεβεβαίωσε τόν κύριο πρόεδρο 

δτι συμφωνεί άπολύτως, τόσο μέ τίς διαπιστώσεις του δσο 

καί μέ τίς συμβουλές του»103 • 

Κατά τίς συνομιλίες του στήν 'Αθήνα, ό άρχηγός 

τοϋ κυπριακοϋ Κράτους εξέτασε άπό κοινοϋ μέ τήν 

ελλαδική ήγεσία τρόπους άντιδράσεως στήν άνακή

ρυξη τοϋ ψευδοκράτους. 'Ωστόσο, ή 'Αθήνα ενέμει
νε στή θέση δτι ή βρετανική ίδέα γιά τριμερείς δια

βουλεύσεις τών 'Εγγυητριών Δυνάμεων τοϋ 1960 δέν 
είναι δυνατό νά γίνει δεκτή, άν δέν άνακληθεί προη

γουμένως ή άπόφαση γιά τή δημιουργία τουρκοκυ

πριακοί) Κράτους. 

Τήν επομένη, τό Συμβούλιο 'Ασφαλείας τοϋ 

ΟΗΕ καταδίκασε τήν τουρκική ενέργεια, ζήτησε τήν 

άνάκλησή της, κάλεσε τά μέλη τής διεθνοϋς κοινό

τητας νά μήν άναγνωρίσουν τό «Κράτος» Ντενκτάς, 

καί εκαμε μνεία στήν άνάγκη «επείγουσας εφαρμο

γής» τών άποφάσεων 365j74καί 367/75. Τό βρετανι
κό σχέδιο, δμως, τό όποίο εγκρίθηκε τελικά, δέν 

προέβλεπε κυρώσεις γιά τήν εφαρμογή τής άποφά

σεως. Πάντως, τήν ίκανοποίησή τους γιά τήν άπό

φαση εξέφρασαν ό 'Έλληνας πρωθυπουργός καί ό 

πρόεδρος τής Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ τήν ίκα

νοποίησή του γιά τή στάση τών ΗΠΑ εκαμε σαφή 

καί ό ύπουργός 'Εξωτερικών, Ι. Χαραλαμπόπουλος. 

Λίγες ήμέρες άργότερα, τήν τουρκική αύθαιρεσία 

θά καταδικάσουν, ιlέ τήν εξαίρεση τοϋ Τούρκου 
ύπο~γοϋ, καί οί ύπουργοί 'Εξωτερικών τοϋ Συμ
βουλίου τής Εύρώπης. 

18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1983 

Σέ συνάντησή του μέ τόν Κ. Καραμανλή, ό πρόε

δρος τής ΝΔ, Ε. 'Αβέρωφ, εξέθεσε τίς θέσεις του γιά 

ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, καθώς καί τίς εντυ

πώσεις του άπό τήν πρόσφατη επίσκεψή του στίς 

ΗΠΑ, δπου είχε σειρά επαφών μέ άξιωματούχους 

τής άμερικανικής Κυβερνήσεως, τών όποίων τήν 

προσοχή επέστησε στίς επιπτώσεις πού θά είχε στίς 
ελληνοτουρκικές σχέσεις ή άναγνώριση τοϋ τουρ

κοκυπριακοί) ψευδοκράτους. 

25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1983 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τόν Πατριάρχη 'Αν

τιοχείας, 'Ιγνάτιο. 

Τήν ϊδια ήμέρα, ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας συ

νεργάζεται μέ τήν ύπουργό Πολιτισμοϋ, Μ. Μερκού

ρη, καί κατόπιν προεδρεύει σέ σύσκεψη, μέ τή συμ-
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μετοχή καί ύπηρεσιακών παραγόντων, κατά τήν 

όποία εξετάζεται ή πορεία εφαρμογfjς των aρχαιο

λογικών προγραμμάtων. 
τέλος, μέ τήν ευκαιρία του έορτασμου τfjς ήμέ

ρας τfjς Έθνικfjς 'Αντιστάσεως, στό Γοργοπόταμο, 

μέ τή συμμετοχή δλων τών πολιτικών κομμάτων καί 

τών aντιστασιακών όργανώσεων, ό Κ. Καραμανλfjς 

δηλώνει: 

«'Ο πανεθνικός τρόπος, μέ τόν δποίο έορτάσθηκε φέτος 

ή ή μέρα τfjς Έθνικfjς Ά ντιστάσεως ενισχύει άσφαλώς 

τήν δμοψυχία τοv έθνους πού εlναι τόσο άναγκαία κάτω 

άπό τίς σημερινές δύσκολες περιστάσεις». 

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1983 

'Ο Κ. Καραμανλfjς επικοινωνεί μέ τόν πρόεδρο 

τfjς Κυπριακfjς Δημοκρατίας, Σ. Κυπριανου, ό όποί

ος βρίσκεται στήν 'Ινδία γιά νά μετάσχει στή 

Διάσκεψη τfjς Κοινοπολιτείας, καί του συνιστά νά 

επισκεφθεί, στίς aμέσως προσεχείς ήμέρες, τήν 

'Αθήνα, προκειμένου νά εξετάσουν aπό κοινου μέ 

τόν 'Έλληνα πρωθυπουργό τήν κατάσταση στό 

Κυπριακό. 

Αiτία τfjς προεδρικfjς πρωτοβουλίας ήταν ή δι
χογνωμία πού εκδηλώθηκε δημόσια μεταξύ 'Αθηνών 

καί Λευκωσίας, σχετικά μέ τό περιεχόμενο όμιλίας 

του Σ. Κυπριανου στό Νέο Δελχί. Ό Σ. Κυπριανου 

φερόταν νά εχει καλέσει τίς τρεις 'Εγγυήτριες Δυνά

μεις του 1960 «νά ενεργήσουν σύμφωνα μέ τίς εt'Jθύ- Γ 

νες τους πού πηγάζουν aπό τό Σύνταγμα του 1960 καί ν 
νά aποκαταστήσουν τά πράγματα»· καί νά aναφέρει, 

&κόμη, δτι ε{ χε ζητήσει aπό τήν 'Ελλάδα καί τή 
Βρετανία νά εχουν διαβουλεύσεις μέ τήν Τουρκία, ή 

όποία, αν καί 'Εγγυήτρια Δύναμη ή ίδια, προσπαθου

σε νά aποκόψει τμfjμα τfjς Κύπρου, γεγονός aπέναντι 

στό όποιο οί δύο αλλες χώρες δέν μπορουσαν νά πα

ραμείνουν aδιάφορες. 

'Από τή Βόννη, ό πρωθυπουργός, Α. Παπαν

δρέου, δήλωσε δτι ή 'Αθήνα δεχόταν διμερείς 

διαβουλεύσεις μέ τό Λονδίνο, τό όποίο θά συζη

τουσε παράλληλα μέ τήν "Αγκυρα. Πρόσθεσε δμως 

δτι, αν ή Κύπρος επιθυμουσε τή στιγμή εκείνη 

Τριμερfj, ή 'Αθήνα δέν μπορουσε νά φέρει aντιρ

ρήσεις καί θά προσαρμοζόταν στή «νέα πολιτική» 

τfjς Λευκωσίας. 

Λίγο μετά, aπό τό Νέο Δελχί μεταδόθηκε δτι ό 

πρόεδρος Κυπριανου είχε δηλώσει δτι οί θέσεις πού 
του aποδόθηκαν δέν aνταποκρίνονταν στήν πραγμα

τικότητα καί δτι άπλώς είχε επαναλάβει τίς γνωστές 
του θέσεις γιά τήν εφαρμογή τfjς Συνθήκης 'Εγγυή

σεως. 'Ωστόσο, τό aπόγευμα τfjς 26ης, ό Α. Παπαν

δρέου, επιστρέφοντας aπό τή Ρώμη, μεταξύ αλλων 
τόνισε: 

«'Οφείλω νά όμολογήσω δτι ή άναφορά του προέδρου 

Κυπριανου στίς τρείς 'Εγγυήτριες Δυνάμεις - ώς εάν νά 

είμαστε ίσοι σέ δ, τι άφορα τή στάση μας στό εθνικό θέμα 

- μέ θλίβει βαθύτατα καί ώς 'Έλληνα καί ώς πρωθυπουρ

γό ... 'Ο πρόεδρος Κυπριανου, μιλώντας στό Νέο Δελχί, 
κάλεσε τίς τρείς 'Εγγυήτριες Δυνάμεις, μέ βάση τή συμ

φωνία τής Ζυρίχης, νά άναλάβουν τίς εύθύνες τους. "Ηδη, 

κατά τήν πρόσφατη επίσκεψή του στήν 'Αθήνα, είχαμε 

μείνει άπόλυτα σύμφωνοι νά άνταποκριθοuμε στή σχετική 

πρόταση τής Μεγάλης Βρετανίας γιά διάσκεψη των 'Εγ

γυητριών Δυνάμεων, προσθέτοντας δμως δτι γιά τήν Τρι

μερή άντιτείνουμε δύο παράλληλες διαβουλεύσεις, 'Ελλά

δος-Βρετανίας καί Βρετανίας - Τουρκίας. 'Ο πρόεδρος 

Κυπριανου τονίζει σέ διευκρινίσεις του δτι ή εύθύνη γιά τή 
σύγκληση καί τή συμμετοχή τής 'Ελλάδος σέ διαβουλεύ

σεις, στά πλαίσια τής Τριμεροuς, είναι δική της άποκλει

στικά εύθύνη. Ούδέποτε άποφύγαμε νά πάρουμε τίς εύθύνες, 

μας καί δεχόμαστε δτι ή εύθύνη είναι πράγματι τής 'Ελλά

δος καί δικαίωμά της νά προχωρήσει η όχι σέ τριμερείς 

διαβουλεύσεις. 'Επειδή δμως εχουμε άνακοινώσει κατ' 

επανάληψη - καί αύτό ήταν πάντα ή επιθυμία του προέ

δρου τής Κυπριακfjς Δημοκρατίας - νά συντονίζουμε τίς 

ενέργειές μας γιά τήν προώθηση του εθνικοί) θέματος, τόν 

παρακαλώ νά προτείνει δημοσίως ποιά είναι ή επιθυμία 

του καί ύπόσχομαι νά άνταποκριθώ». 

'Ενώ στή Λευκωσία εκφραζόταν δυσφορία γιά τό 

γεγονός δτι ό Α. Παπανδρέου είχε σπεύσει νά κοινο
λογήσει τίς aπόψεις του, aπό τήν 'Ινδία ό Σ. Κυπρι

ανου επανfjλθε, δηλώνοντας δτι δέν γνώριζε ποιές 

πληροφορίες είχαν όδηγήσει τήν έλληνική Κυβέρ

νηση καί τόν Α. Παπανδρέου, μέ δημόσιες δηλώσεις; 

νά ζητουν aπό τή Λευκωσία νά aποφασίσει αν ή 

'Ελλάδα θά συμμετειχε σέ τριμερείς διαβουλεύσεις: 

<Πό εάν ή 'Ελλάς θά μετάσχει η όχι σέ τριμερείς δια

βουλεύσεις είναι κατ' εξοχήν θέμα τfjς άρμοδιότητος τfjς 

έλληνικfjς Κυβερνήσεως ... Θά πρέπει δμως πρό τfjς λήψε
ως όποιαδήποτε άποφάσεως στό θέμα, νά ύπάρχουν ούσια

στικές διαβουλεύσεις μεταξύ τfjς κυπριακfjς καί τfjς έλλη

νικfjς Κυβερνήσεως καί όχι δημόσια συζήτηση επί του 

θέματος, ώς εάν νά ήτο άνέφικτη ή άπό κοινου μελέτη τfjς 

καταστάσεως». 

Παράλληλα, ό πρόεδρος τfjς ΝΔ, Ε. 'Αβέρωφ, 

κατηγόρησε τόν πρωθυπουρό γιά δισταγμούς στήν 

aνάληψη ευθυνών καί στήν ενεργοποίηση τfjς aποφά

σεως του Συμβουλίου 'Ασφαλείας. 

'Η βαρύτητα τfjς πρωτοβουλίας του Κ. Καρα

μανλfj, μέ τήν όποία καί θά θέσει τέρμα στήν επικίν

δυνη δημόσια aντιπαράθεση τών Κυβερνήσεων τών 

δύο Κρατών, επισημάνθηκε aπό τόν έλληνικό τύπο. 

Σύσσωμος ό έλλαδικός τύπος τfjς 28ης Νοεμβρίου 

εκαμε λόγο γιά «δραματική παρέμβαση» Καραμαν

λfj. 'Όμοιες ήταν οί επισημάνσεις τών κυπριακών 

εφημερίδων. Ή«' Αλήθεια» καί ή «Χαραυγή» aνα

φέρθηκαν, καί αt'Jτές, σέ «δραματική παρέμβαση» καί 

σέ «ενδεδειγμένη εθνική κίνηση, πού προκάλεσε 

aνακούφισψ>, εν& ό «Φιλελεύθερος» εκαμε λόγο γιά 
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«<'iλλη μιά ύψίστη καί έθνική ύπηρεσία του έθνάρχη 

Καραμανλή πρός τήν Κύπρο)). 

28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1983 

'Ο Κ. Καραμανλής εχει συνάντηση καί συνομι

λία μέ τόν πρωθυπουργό: 

«'Ο κύριος προέδρος τfjς Δημοκρατίας δέχθηκε σήμε

ρα τό πρωί τόν κύριο πρωθυπουργό, στό Προεδρικό Μέγα

ρο. 'Η συνάντηση διήρκεσε μία περίπου rορα. 

»'Ο κύριος πρωθυπουργός, στήν αρχή τfjς συναντήσε

ως, ενημέρωσε λεπτομερώς τόν κύριο πρόεδρο γιά τίς συ

ναντήσεις πού είχε στό Παρίσι, τίς Βρυξέλλες, τήν Βόννη 

καί τήν Ρώμη, μέ τούς ήγέτες τών χωρών αότών, καθώς καί 

μέ τόν κύριο Τόρν, σχετικά μέ τήν προετοιμασία του προ

σεχους Εόρωπαϊκου Συμβουλίου πού θά συνέλθει στήν 

'Αθήνα. 

»Τό συμπέρασμα του κυρίου Παπανδρέου από τίς επα

φές αότές ήταν δτι, καίτοι τά προβλήματα πού εχει νά &ν

τιμετωπίσει τό Συμβούλιο είναι εξαιρετικά δύσκολα, ύπάρ

χει κάποια πιθανότης νά βρεθουν συμβιβαστικές λύσεις, 

γιατί δλοι συνειδητοποιουν δτι, τυχόν αποτυχία τfjς Δια

σκέψεως κορυφfjς τών 'Αθηνών, θά εφερνε σέ εξαιρετικά 

δύσκολη θέση τήν Κοινότητα. 
)) ' ο κύριος πρόεδρος ερώτησε άν θά συζητηθουν καί 

πολιτικά θέματα τά όποία θά μπορουσαν νά φέρουν καί 

πάλι σέ ρήξη τήν 'Ελλάδα μέ τούς έταίρους της, πρaγμα 

πού θά επρεπε νά αποφευχθεί. 

)) 'Ο κύριος Παπανδρέου &πάντησε δτι δέν ύπάρχουν 
τέτοια θέματα, &φου μάλιστα τό θέμα τών εόρωπυραύλων 

στήν οόσία εληξε. Λυπaται δέ πού δικαιώθηκε στήν πρό

βλεψή του ώς πρός τήν &ντίδραση τών Ρώσων. 

)) 'ο κύριος πρόεδρος παρετήρησε δτι ή ύπεροχή των 
Ρώσων στούς πυρηνικούς καί συμβατικούς εξοπλισμούς 
στήν Εόρώπη είναι &διαμφισβήτητη καί συνεπώς ή Δύση 

εχει δικαtωμα νά ενισχύσει τήν άμυνά της. 
))Στή συνέχεια, δ κύριος Παπανδρέου ενημέρωσε τόν 

κύριο πρόεδρο γιά τίς τελεταίες εξελίξεις του Κυπριακου 

καί παραδέχθηκε &μέσως δτι ύπfjρξαν λάθη χειρισμου καί 

από τήν 'Αθήνα, άλλά καί σοβαρά λάθη εκ μέρους τfjς 

Κύπρου. 

)) 'Ο κύριος πρόεδρος παρατήρησε δτι δτιδήποτε καί άν 
είχε συμβεί, δέν θά επρεπε νά ύπάρξει δημοσιότης γιά δια

φωνίες μεταξύ 'Αθηνών καί Λευκωσίας. Γιατί τουτο χαρο
ποιεί τούς Τούρκους καί &ποθαρρύνει δσους θέλουν νά μaς 

βοηθήσουν. 

)) 'Ο κύριος Παπανδρέου συμφώνησε δτι αότό ήταν λά
θος, είπε δμως δτι καί δ κύριος Κυπριανου δέν επρεπε οϋτε 
νά παραβεί τά συμφωνηθέ~ντα στήν 'Αθήνα γιά τήν Τριμε

ρfj, οϋτε νά θέσει στήν ίδια μοίρα τήν 'Ελλάδα μέ τήν 

'Αγγλία καί τήν Τουρκία. 

))Σχετικά μέ τήν Τριμερfj, δ κύριος πρόεδρος είπε στόν 

πρωθυπουργό δτι θά πρέπει νά ερωτηθουν οί v Αγγλοι ποι

ός είναι δ σκοπός τfjς Τριμερους Διασκέψεως καί σέ τί 

αποβλέπει ή σύγκλησή της. Τουτο θά πρέπει νά τό διευ

κρινήσει δ κύριος Κυπριανου στό Νέο Δελχί &π' εόθείας 

μέ τήν κυρία Θάτσερ. 'Ανάλογα μέ τήν απάντηση τών 

Βρετανών, θά αποφασίσουμε γιά τήν στάση μας. 'Ο κύριος 

Παπανδρέου &πεδέχθη τήν ύπόδειξη αύτή καί διαβεβαίωσε 

τόν κύριο πρόεδρο δτι θά δώσει τίς κατάλληλες εντολές 

εντός τfjς ήμέρας. 

)) 'Ο κύριος Παπανδρέου είπε δτι είναι ίκανοποιημένος 
&πό τήν στάση τών 'Ηνωμένων Πολιτειών καί τό είπε καί 

δημόσια . "Μπορεί κάποιος συνταγματάρχης -tου Πεντct
γώνου νά ήταν εν γνώσει τfjς ενεργείας του Ντενκτάς, αλλά 

ασφαλώς ή &μερικανική Κυβέρνηση τήν &γνοουσε". Είναι 

επίσης ίκανοποιημένος από τήν στάση των έ!αίρων τfjς 

ΕΟΚ στό θέμα αύτό, δπως τήν διαπίστωσε στό τελευταίο 

του ιrαξείδι. 
)) 'ο κύριος πρόεδρος παρατήρησε δτι είναι εμφανές δτι 

τό μέν συμφέρον τfjς 'Αμερικfjς καί τfjς Δύσης είναι νά 

ρυθμισθουν οί έλληνοτουρκικές διενέξεις καί τό Κυπριακό 

πού εξασθενίζουν τό ΝΑΤΟ, ενω &ντίστροφα τό συμφέρον 

τfjς Σοβιετικfjς 'Ενώσεως είναι νά διατηρουνται ανοικτές 

αότές οί διενέξεις ακριβώς γιά νά εξασθενίζουν τό ΝΑΤΟ. 
Πάντως, δ κύριος πρόεδρος διετύπωσε τήν εντονη ανησυ

χία του γιά τήν εξέλιξη του Κυπριακου. Πρώτον, τίθεται 
πλέον θέμα ποιά θά είναι ή τύχη του ελεύθεpου τμήματος 

τfjς Κύπρου καί δεύτερον, ή νέα εξέλιξη του Κυπριακου θά 

επηρεάσει δυσμενώς τίς έλληνοτουρκικές σχέσεις, αφου 

καθιστa καί πάλι αδύνατο τόν έλληνοτουρκικό διάλογο 

γιά τά διμερfj μας προβλήματα. 'Αλλά, πέραν αότου, τό 

Κυπριακό θά επηρεάσει καί πάλι τίς σχέσεις μας τόσο μέ 

τήν Δύση δσο καί μέ τήν 'Ανατολή. 

)) 'Ο κύριος πρωθυπουργός &νεκοίνωσε στόν κ. πρόεδρο 
δτι &ναβάλλει τήν σύσκεψη στήν 'Αθήνα τών πολιτικών 

&ρχηγών τfjς Κύπρου. 'Ο κύριος πρόεδρος επεκρότησε 

τήν απόφαση αύτή καί προσέθεσε δτι ήταν σφάλμα νά 
κληθουν οί πολιτικοί &ρχηγοί τfjς Κύπρου στήν 'Αθήνα, 

εν &γνοία καί χωρίς τήν συγκατάθεση του κυρίου Κυπρια

νου, δ δποίος φυσικό ήταν νά ύποψιασθεί δτι πλέκεται 
συνωμοσία είς βάρος του. 'Εάν τουτο τόν ώθουσε νά &πει

λήσει παραίτηση, ή &κόμη καί νά παραιτηθεί, οί εόθύνες 

τfjς έλληνικfjς Κυβερνήσεως θά ήταν πολύ μεγάλες. 'Ο κ. 

πρωθυπουργός παραδέχθηκε δτι μιά τέτοια εξέλιξη δέν θά 
τήν άντεχε ή Κυβέρνησή του . 

))Στήν συνέχεια, δ κύριος πρόεδρος συνέστησε στόν 

κύριο πρωθυπουργό νά παύσει ή Κυβέρνηση νά παρελθον

τολογεί τόσο γιά τό Κυπριακό, δσο καί για τά εσωτερικά. 

'Ως πρός τό Κυπριακό, είναι γνωστό δτι ή Συνθήκη τfjς 

Ζυρίχης, όχι μόνο εσωσε τήν Κύπρο από μιά δύσκολη κα

τάσταση, όχι μόνο τfjς εδωσε τήν ανεξαρτησία της, άλλά 
καί άνοιγε τόν δρόμο πρός τήν 'Ένωση. 'Ως πρός τά εσω

τερικά, από τfjς επιστροφfjς του στήν 'Αθήνα, τό 1974, δ 
ίδιος &πέφευγε νά αναφερθεί στό παρελθόν, καίτοι είχε 

λόγους, ακόμη καί προσωπικούς, νά τό κάνει. Τό απέφευγε 

δέ διότι επεδίωκε νά ανοίξει μιά νέα περίοδος γιά τήν 'Ελ

λάδα, &πηλλαγμένη από τά πάθη του παρελθόντος. 'Η Κυ

βέρνηση, δμως, συνεχώς ανατρέχει στό παρελθόν καί &να

πόφευκτα &ναφέρεται στό δικό του εργο. Κάποτε δμως θά 

αναγκασθεί νά &ντιδράσει βιαίως, αφου δυσφημίζεται τό 

εργο του καί αφου δ έλληνικός λαός πιθανώς θά πιστέψει 

δτι δ ίδιος είναι δειλός ή αφιλότιμος. 

)) 'Ο κύριος Παπανδρέου απάντησε δτι δέν είναι πρόθε
σή του νά θίξει τόν κύριο πρόεδρο καί δικαιολογήθηκε δτι 

οί &ναφορές στό παρελθόν προκαλουνται από τίς επιθέσεις 

τfjς &ντιπολιτεύσεως . 
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»'Ο κύριος προέδρος συνέστησε επισης στόν κύριο 

πρωθυπουργό νά προσέξει ίδιαιτέρως τό πολιτικό κλίμα 
τής χώρας καί ίδίως τήν στάση του τύπου, δ δποίος εξάπτει 

τά πάθη. 'Εάν, είπε δ κύριος πρόεδρος, δέν ελεγχθεί δ 

τύπος καί τό πολιτικό κλίμα, κανένα πρόβλημα, οuτε τό 

Κυπριακό, οuτε τά εσωτερικά, δέν θά μπορέσουν νά δδη

γηθοuν σέ μιά σωστή λύση. 

»'Ο κύριος πρωθυπουργός διεβεβαίωσε τόν κύριο πρό

εδρο δτι θά δώσει τίς κατάλληλες εντολές εντός τής ήμέ

ρας. 

»τέλος, δ κύριος πρόεδρος εκανε "τήν φιλική σύστα
ση" στόν κύριο πρωθυπουργό νά αποφεύγει τόν πειρασμό 

τής δημοσιότητας ύπό τήν πίεση τής δποίας πολλές φορές 

αναγκάζεται νά παίρνει αποφάσεις κάπως βιαστικές» 104 • 

29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1983 

'Ο Κ. Καραμανλfjς δέχεται τόν 'Αρχιεπίσκοπο 

'Ιάκωβο, ό όποίος, συνοδευόμενος άπό εκπροσώ

πους έλληνοαμερικανικών όργανώσεων, ήλθε στήν 

'Αθήνα ϋστερα άπό πρόσκληση τοu πρωθυπουργοί), 

γιά νά διαβουλευθεί σχετικά μέ τή δραστηριότητα 

τfjς όμογένειας μέ σκοπό τήν κλιμάκωση των ένερ

γειών πού θά συνεισφέρουν στήν έφαρμογή των 

άποφάσεων του ΟΗΕ γιά τήν Κύπρο. 

Τό ϊδιο πρωί, σέ σύσκεψη ύπό τόν πρωθυπουργό, 

έξετάστηκαν τρόποι γιά τήν πληρέστερη δραστηρι
οποίηση τfjς όμογένειας. 'Ο 'Αρχιεπίσκοπος 'Ιά

κωβος συναντήθηκε, άκόμη, μέ τόν Σ. Κυπριανοu, 

ένώ τήν έπομένη εγινε καί πάλι δεκτός άπό τόν κ. 

Καραμανλfj. 

30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1983 

'Ο Κ. Καραμανλfjς προεδρεύει σέ σύσκεψη μέ τή 

συμμετοχή τοu πρωθυπουργοu, Α. Παπανδρέου, καί 

του προέδρου τfjς Κυπριακfjς Δημοκρατίας, Σ. Κυ

πριανοu: 

«Στήν &ρχή τής συζητήσεως, τόσο δ κύριος Παπανδρέ

ου, δσο καί δ κύριος Κυπριανοu, εξέφρασαν τίς εύχαριστί

ες τους πρός τόν κύριο προέδρο γιά τήν πρωτοβουλία πού 

ανέλαβε καί γιά τήν εύκαιρία πού προσέφερε καί στούς δύο 

νά συναντηθοuν στήν 'Αθήνα. 

»Στήν συνέχεια, δ κύριος Κυπριανοu αναφέρθηκε μέ 

(cεπτομέρειες στό θέμα πού δημιουργήθηκε τίς τελευταίες 

ήμέρες μέ τήν έλληνική Κυβέρνηση καί εξέφρασε τήν ενό

χληση, τήν πικρία καί τήν εκπληξή του γιά δσα συνέβη

σαν. 

»'Ο κύριος Παπανδρέου παρετήρησε δτι τόν ενόχλησε 

κυρίως τό δτι δ κύριος Κυπριανοu φάνηκε νά θέτει σέ ίση 

μοίρα τήν 'Ελλάδα μέ τίς άλλες δύο 'Εγγυήτριες Δυνά

μεις. Είπε, στήν συνέχεια, δτι διεπράχθησαν λάθη χειρι

σμών καί από τήν έλληνική πλευρά, άναφέρθηκε στήν μα

κρά φιλία πού τόν συνδέει μέ τόν κύριο Κυπριανοu καί 

εζήτησε νά θεωρηθεί λήξαν τό θέμα. 

»'Ο κύριος πρόεδρος παρενέβη γιά νά συστήσει κι 

εκείνος νά θεωρηθεί λήξαν τό ζήτημα, επεσήμανε δμως 

τήν ανάγκη νά αποφευχθεί δπωσδήποτε στό μέλλον ή δη

μιουργία τέτοιων θεμάτων. 

»Κατόπιν, δ κύριος Κυπριανοu προέβη σέ λεπτομερή 

ενημέρωση γιά τίς επαφές πού είχε τό τελευταίο 15θήμερο 

μέ τήν κυρία Θάτσερ, μέ τόν κύριο Ντέ Κουεγιάρ, μέ τόν 

πρόεδρο Ρήγκαν, τόν κύριο Σούλτς καί τούς ήγέτες τής 

Κοινοπολιτείας. Τό συμπέρασμά του άπό τίς επαφές αύτές 

είναι δτι ύπάρχει πραγματική καί είλικρινής διάθεση νά 

βοηθηθεί ή Κύπρος στήν παροuσα κρίση. Στό σημείο αuτό 

καί δ κύριος Παπανδρέου επεβεβαίωσε δτι είναι ή πρώτη 

φορά πού κι εκείνος πιστεύει δτι οί 'Αμερικανοί είναι εί
λικρινείς στήν προσπάθειά τους νά μάς βοηθήσουν. 

)) 'ο κύριος πρόεδρος εξέφρασε τήν γνώμη δτι ή &να
κήρυξη τής ανεξαρτησίας τών Τουρκοκυπρίων δέν αποτε

λεί άπλώς- δπως νομίζουν μερικοί - ενα επεισόδιο στήν 

ίστορία τοu Κυπριακοu. 'Η ενέργεια αuτή δημιουργεί μιά 

σοβαρότατη κρίση μακράς διαρκείας. Καί τοuτο, διότι, εάν 

δέν ανατραπεί, δπως φοβάται δ κ. πρόεδρος δτι είναι τό 

πιθανότερο, τότε άφ' ένός μέν θά δημιουργηθοuν μεγάλα 

ερωτηματικά γιά τό ποιό πρέπει νά είναι τό μέλλον τής 

Κύπρου, άφ' έτέρου δέ θά επηρεασθοuν άρνητικά οί σχέ

σεις τής 'Ελλάδος μέ τήν Τουρκία, &φοu θά καταστεί δύ- . 

σκολος, αν δχι &δυνατος, δ ελληνοτουρκικός διάλογος. 

'Επί πλέον, θά επηρεασθοuν άναπόφευκτα καί οί σχέσεις 

τής 'Ελλάδος τόσο μέ τήν 'Ανατολή δσο καί μέ τη Δύση. 

»'Εν δψει δλων αuτών, δ κύριος πρόεδρος είπε δτι θά 

πρέπει νά διερευνηθοuν οί προθέσεις τόσο του κ. Ντέ Κου

εγιάρ, δσο καί τών ν Αγγλων. Είδικώτερα, δσον άφορά τήν 

άγγλική πρόταση, αν άπό τήν διερεύνηση προκύψει δτι οί 

αγγλικές προθέσεις εξυπηρετοuν τίς επιδιώξεις μας, τότε 

θά μποροuμε νά προχωρήσουμε σέ διμερείς διαβουλεύσεις, 

'Αγγλίας-' Ελλάδος καί 'Αγγλίας- Τουρκίας. 'Εφ 'δσον 

δέ από αuτές προκύψει θετικό γιά μάς αποτέλεσμα, θά μπο

ρούσαμε νά πάμε καί σtΤριμερή γιά τήν άπλή επικύρωση 

αuτοu τοu άποτελέσματος. 'Υπό τίς προϋποθέσεις αuτές, ή 

άγγλική πρωτοβουλία δέν πρέπει νά αποθαρρυνθεί, διότι ή 

'Αγγλία δχι μόνο νομιμοποιείται νά παρέμβει, ώς 'Εγγυή

τρια Δύναμη, άλλά είναι καί μόνιμο μέλος του Συμβουλίου 

'Ασφαλείας, μετέχει τής ΕΟΚ καί, τό σπουδαιότερο δλων, 

μπορεί νά εξασφαλίσει τήν αμερικανική ύποστήριξη. 

»Θά επρεπε επίσης νά μελετηθεί ή σκοπιμότης τοu 

συνδυασμοί) τής άγγλικής προτάσεως μέ τίς ενέργειες του 

γενικοu γραμματέως τοu ΟΗΕ. 

»'Όλα αuτά, συνέχισε δ κύριος προέδρος, πρέπει νά 

γίνουν ταχύτατα, τώρα δηλαδή πού ύπάρχει &κόμη εντονο 

καί ζωηρό· τό διεθνές ενδιαφέρον γιά τήν Κύπρο. Είναι 

αμφίβολο εάν θά διατηρηθεί επί μακρόν τό ενδιαφέρον αύ

τό, άφοu κάθε τόσο στή διεθνή ζωή παρουσιάζονται νέα 

γεγονότα πού επισκιάζουν τά παλαιότερα. Πρέπει, επομέ

νως, νά εκμεταλλευθοuμε τό ενδιαφέρον πού κατορθώσαμε 

νά ύποκινήσουμε δσο άκόμη ύπάρχει. Καί ή καλύτερη δια

δικασία αξιοποιήσεώς του είναι ή εκμετάλλευση τής 

&γγλικής προτάσεως. Γιά τόν σκοπό αuτό, ό κύριος 

πρόεδρος προτείνει στόν κύριο πρωθυπουργό, νά επωφε

ληθεί τής παρουσίας τής κυρίας Θάτσερ στήν 'Αθήνα, τήν 

προσεχή Κυριακή καί νά επιδιώξει, σέ κατ' ίδίαν συνάν

τηση μαζί της, νά διερευνήσει τίς βρετανικές προθέσεις. 

'Αναλόγως μέ τά άποτελέσματα αuτής τής διερευνήσεως, 

θά πρέπει νά διαμορφώσουμε καί τήν στάση μας. 
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» ' Ο κύριος πρωθυπουργός συμφώνησε μέ τήν πρόταση 

του κυρίου προέδρου καί είπε δτι θά επιδιώξει αύτή τήν 
συνάντηση μέ τήν κυρία Θάτσερ. 

»Σ' αύτά συμφώνησε καί δ κύριος Κυπριανου, δ δποίος 

ύπογράμμισε δτι ή Κύπρος, από τήν πρώτη στιγμή, έπίση

μα επεδίωξε τήν εμπλοκή τής Μεγάλης Βρετανίας στήν 

παρουσα κρίση, γιά τούς λόγους πού ανέλυσε δ κύριος 

πρόεδρος. 

»Στήν συνέχεια, δ κύριος πρόεδρος είπε δτι αύτή είναι 

ασφαλως ή επιδίωξή μας στήν παρουσα φάση. Θά πρέπει 

δμως από τώρα νά μελετήσουμε Π{Jιές θά ε{ ναι Οί αντιδρά

σεις μας στήν περίπτωση πού θά αποτύχουν δλες αύτές οί 

προσπάθειες, δέν ανακληθεί ή τουρκοκυπριακή ένέργf:ια 
καί ή τουρκική πλευρά μίiς προτείνει συνομιλίες διά τήν 

αποκατάσταση τής ένότητος τής Κύπρου. Μιά τέτοια προ

οπτική, μπορεί νά μίiς βάλει σέ δύσκολη θέση καί συνε

πrος, χωρίς νά εγκαταλείψουμε τίς σημερινές μας προσπά

θειες, θά πρέπει άπό τώρα νά σχεδιάσουμε τίς αντιδράσεις 

μας. 

»Κατόπιν, δ κύριος πρόεδρος έτόνισε καί πάλι τήν 

ανάγκη νά πεισθεί δ τύπος καί τά κόμματα νά μήν εκμε

ταλλεύονται τό εθνικό θέμα, γιατί μέσα σέ κλίμα κομματι

κων παθrον καί όξύτητος είναι αδύνατο νά βρεθεί δποιαδή
ποτε σωστή λύση του προβλήματος. 

»Στό τέλος τής συζητήσεως, δ κύριος Κυπριανου επα

νήλθε στό θέμα πού δημιουργήθηκε μέ τήν έλληνική Κυ

βέρνηση». 

»τέλος, συμφωνήθηκε τό κατωτέρω κείμενο ανακοινώ

σεως στόν τύπο: 

»"Ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος 

Καραμανλής συναντήθηκε σήμερα μέ τόν πρόεδρο τής 

Δημοκρατίας τής Κύπρου κ. Σπύρο Κυπριανου καί μέ τόν 

πρωθυπουργό κ. 'Ανδρέα Παπανδρέου. 

»Κατά τήν συνάντηση αύτή εξετάσθηκε ή παρουσα 
κατάσταση του Κυπριακου' καί επιβεβαιώθηκε ή ταυτό

της απόψεων μεταξύ των Κυβερνήσεων τής Κύπρου καί 

τής 'Ελλάδος γιά τούς περαιτέρω χειρισμούς του θέμα

τος"»ιοs. 

Μετά τή συνάντηση του προέδρου τής Δημοκρα

τίας μέ τόν Κύπριο πρόεδρο καί τόν πρωθυπουργό, 

άρχισαν στό Μέγαρο Μαξίμου συνομιλίες των aντι

προσωπειών των δύο χωρών, στίς όποίες ελαβαν μέ

ρος καί οί ύπουργοί 'Εξωτερικών, Ι. Χαραλαμπό
πουλος καί Γ. 'Ιακώβου. 

4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1983 

Μέ τήν εύκαιρία τής συγκλήσεως στήν 'Αθήνα 

τής Διασκέψεως Κορυφής τής ΕΟΚ ό Κ. Καραμαν

λής παρέθεσε δείπνο, στό Προεδρικό Μέγαρο, πρός 

τιμή των μελών του Εύρωπαϊκου Συμβουλίου, τά 

όποία καί προσφώνησε ώς έξής: 

«'Από μέρους τοί5 έλληνιιωί5 λαοί5 καί έμοί5 προσωπι

κώς, σίiς &πευθύνω θερμό χαιρετισμό καί σίiς μεταφέρω τή 

χαρά καί τήν τιμή πού αlσθανόμεθα όλοι μας yιά τήν πα

ρουσία σας στήν 'Αθήνα. 

»Ή παροί5σα Σύνοδος Κορυφής συνέρχεται σέ μιά 
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στιγμή πού ή διεθνής κατάσταση είναι σκοτεινή καί ή &ν

θρωπότης μαστίζεται άπό μιά πολύμορφη κρίση. Είναι τόση 

ή σύγχυση καί ή άνευθυνότης πού έπικρατοvν στόν κόσμο, 

όiστε νά τίθεται σέ κίνδυνο άκόμα καί ή διεθνής εiρήνη. 

»Ή πολύμορφη αυτή κρίση είναι φυσικό νά έχει τίς 

έπιπτώσεις της καί στή ζωή τfίς Κοινότητος. Καί είναι 
φυσικό έπίσης νά καθιστά οξύτερα τά προβλήματα τfίς Ευ

ρώπης πού είναι, έκτός των άλλων, καί τό έπίκεντρο του 

άνταγωνισμοv τών δύο Συνασπισμών. 'Α νταγωνισμοv πού 

πρέπει καί μπορεί άσφαλώς νά τερματισθεί, άν ύπάρξει 

στοιχειώδης λογική καί καλή πίστη. 

»Μέσα σ' αυτό τό βεβαρυμένο διεθνές κλίμα, ή Ευρώπη 

άναζητεί λύσεις στά προβλήματά της. Καί τά προβλήματα 

αυτά είναι πολλά καί δύσκολα. 'Εκτός άπό τά μεγάλα καί 

μακρόπνοα προβλήματά της, δπως είναι ή οiκονομική καί 

πολιτική της 'Ένωση, ή Κοινότης άντιμετωπίζει τά εiδι

κώτερα καί άμεσα προβλήματα, μέ τά όποία θά άσχοληθεί

τε κατά τίς προσεχείς δύο ήμέρες. 

»Πιστεύω δτι ή έπίλυση τών προβλημάτων αυτών είναι 
άναγκαία καί έπείγουσα γιά ν, άποτραπεί μιά άκαιρι] κρί
ση, πού μπορεί νά θέσει σέ κίνδυνο τήν συνοχή τfίς Κοινό

τητος. Καί μάλιστα σέ μιά κρίσιμη έποχή πού έπιβάλλεται 

νά ένισχυθεί ή άλληλεyyύη τών μελών της. 

»Ή ευθύνη ·βμως γιά μιά τέτοια έπικίνδυνη έξέλιξη 
είναι βαρύτατη. Καί δέν νομίζω δτι θά ήθελε νά τήν έπωμι

σθεί ή σημερινή ήγε σία τής Ευρώπης. 'Εάν δεχθούμε δτι ή 

έπάνοδος στήν πρό τfίς Συνθήκης τfίς Ρώμης κατάσταση 

θά βυθίσει στό χάος τήν Ευρώπη· έάν δεχθούμε δτι ή στα

σιμότης θά όδηγήσει στή σήψη καί τήν άπογοήτευση, δέν 

έχουμf. άλλη l:πιλογή άπό τό νά προχωρήσουμε μέ θάρρος 

στό δρ'όμο πού χαράξαμε πρίν άπό 25 χρόνια. Στό μεγάλο 
καί φωτεινό δρόμο τfίς 'Ενώσεως πού θά άλλάξει τη μοίρα 
τfίς ήπείρου μας καί θά έπηρεάσει ευεργετικά τήν πορεία 

του κόσμου. 

»'Η παροvσα Σύνοδος ήμπορεί άσφαλώς νά κάμει ένα 

τολμηρό βfίμα πρός τήν κατεύθυνση αυτή. Πιστεύω δτι, 

καί άν δέν l:πιλύσει δλα τά προβλήματα, μέ τά όποία θά 

άσχοληθεί, θά l:πιλύσει τουλάχιστον /:κείνα πού θά διευ

κολύνουν l:ν συνεχεί~ καί τήν l:πίλυση τών ύπολοίπων. Καί 

/:κείνα ε[ναι, κατά τή γνώμη μου, ή αύξηση τών πόρων τfίς 

Κοινότητος καί ή όρθολογική κατανομή τους. 

»Γνωρίζω, βέβαια, τίς δυσιφλίες, ουσιαστικές καί δια
δικαστικές. Γνωρίζω δμως έπίσης δτι στή ζωή μεγάλα 

πράγματα δέν γίνονται χωρίς έφεση γιά κοινές θυσίες καί 

άποφάσεις τολμηρές. 

»Κυρίες καί κύριοι, 

»Δέν ήμπορώ νά τερματίσω τή σύντομη αυτή όμιλία 

μου, χωρίς νά σ{iς ευχαριστήσω γιά τήν άλληλεγγύη πού 

προσφέρει ή Κοινότητα στό μαρτυρικό λαό τfίς Κύπρου. 

'Αλληλεγγύη, ή όποία έλπίζω δτι θά συνεχισθεί καί θά 

l:νταθεί, γιά νά άποτραπεί ό κίνδυνος νά καταστεί ή Κύ

προς ένας καινούργιος λίβανος. 

>>Καί τώρα, θά μοv l:πιτρέψετε νά ευχηθώ l:πιτυχία στή 

Σύνοδό σας καί νά πιώ στήν ύγεία δλων ύμών καί στήν 

ευημερία του λαοv πού έκπροσωπf(ίτε». 

Γιά τά άποτελέσματα των έργασιων τής Διασκέ

ψεως θά ένημερώσει τόν πρόεδρο τής Δημοκρατίας ό 

πρωθυπουργός, προτου άναχωρήσει γιά τίς Βρυξέλ-

λες, προκειμένου νά μετάσχει στή Σύνοδο των ύπουρ

γων 'Αμύνης του ΝΑΤΟ. 

15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1983 

'Ο Κ. Καραμανλής εχει συνομιλία μέ τόν πρω

θυπουργό. Είχε μεσολαβήσει ή συνάντηση τοϋ Α. 

Παπανδρέου μέ τόν 'Αμερικανό ύπουργό 'Εξωτε

ρικων, Τζ . Σού λ τς, ή Σύνοδος των ύπουργων 'Αμύνης 

του ΝΑΤΟ, στήν όποία ή έλληνική πλευρά είχε 

έκφράσει έπι</>υλάξεις σέ ζητήματα σχετικά μέ τή 
διαμάχη των δύο ύπερδυνάμεων' ή πρωθυπουργική 
όμιλία στό Εύρωπαϊκό Κοινοβούλιο καί, τέλος, ή 

άπόφαση τής έλληνικής Κυβερνήσεως νά συμμε

τάσχει, μέ πολεμικά πλοία, στή μεταφορά των Παλαι

στίνιων μαχητων άπό τό Λίβανο στή Βόρεια 'Υ ε μένη 

καί τήν Τυνησία. 

τίς επόμενες ήμέρες, σημειώθηκαν νέες έξελίξεις 
στό πεδίο τής έξωτερικής πολιτικής. Δημοσιοποιή
θηκαν πληροφορίες γιά άμερικανική πρόταση πού θά 

άντιμετώπιζε τό Κυπριακό στά πλαίσια μιί'iς πρωτο

βουλίας . «εύρύτερης άπό τήν σύγκληση τής Τριμε

ροϋς» καί τό Συμβούλιο ύπουργων τής ΕΟΚ έπέβαλε 

οικονομικό καί έμπορικό άποκλεισμό κατά τοϋ τουρ

κοκυπριακου ψευδοκράτους. 

21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1983 

'Ενόψει νέας έπισκέψεως του προέδρου τής Κυ

πριακής Δημοκρατίας στήν 'Αθήνα, ό γενικός γραμ

. ματέας τής Προεδρίας τής Δημοκρατίας, Π. Μολυ
βιάτης, συναντί'i τόν πρωθυπουργό: 

«Κατόπιν εντολfjς του κυρίου προέδρου τfjς Δημοκρα

τίας επισκέφθηκα χθές στίς 8 τό βράδυ τόν κύριο πρωθυ
πουργό στό Καστρί. 

»Είπα στόν κύριο πρωθυπουργό δτι σκοπός τfjς επισκέ
ψεως ήταν νά του μεταφέρω τίς έξfjς σκέψεις του κυρίου 

προέδρου γιά τό Κυπριακό, εν όψει τfjς συναντήσεως του 

κυρίου Παπανδρέου μέ τόν κύριο Κυπριανου. 

»'Η ρύθμιση του Κυπριακου έπείγει, διότι ό χρόνος 

τρέχει εiς βάρος μας. 'Αφου δέν μπορουμε νά ανατρέψουμε 

τήν δημιουργηθείσα κατάσταση μέ τή βία, κατ' ανάγκην 

θά αναζητήσουμε διέξοδο μέ κάποια διαδικασία διαλόγου . 
Τήν διαδικασία αuτή μπορεί νά τήν διευκολύνει ό γενικός 

γραμματεύς του ΟΗΕ, ή αμερικανική καί ή αγγλική Κυβέρ

νηση. Θά ~ρέπει νά διερευνηθουν συντόμως οί διαθέσεις 
καί οί δυνατότητες του καθ, ένός άπό τούς παράγοντες αυ

τούς καί νά επιλεγεί έκείvος ό όποίος θά έγγυίiται τήν αξιο
πρεπέστερη διαδικασία καί θά μπορεί νά τήν έπηρεάσει 

ώφελίμως. Γιά νά διευκολυνθεί αuτή ή διαδικασία, θά πρέ

πει βεβαίως νά μή γίνονται δηλώσεις καί νά μή τίθενται 

όροι πού θά μπορουσαν νά αποθαρρύνουν έκείνους πού 

προσφέρονται νά αναλάβουν σχετικές πρωτουβουλίες. Σ' 

αuτή τήν κρίσιμη φάση του Κυπριακου αuτό είναι τό πρό

βλημά μας καί όχι ή διεθνοποίηση του θέματος πού, έκτός 

πού ύπάρχει, είναι καί αναποτελεσματική. 
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»Κατέληξα δτι δ κύριος πρόεδρος είναι aνήσυχος, για

τί φοβίiται δτι, άν δέν τεθεί συντόμως ύπό κάποιον ελεγχο 

ή περαιτέρω εξέλιξη του Κυπριακου, μπορεί τόσο ή Κύ

προς δσο καί ή 'Ελλάς νά εκτεθουν σέ σοβαρούς κινδύ

νους . 

»'Ο κύριος πρωθυπουργός αναφέρθηκε στήν συνημμέ

νη 'Έκθεση του κυρίου Ζαχαράκη, τήν όποία μου είχε 

δώσει νά διαβάσω πρίν aρχίσει ή συνομιλία μας καί είπε 

δτι είναι κι εκείνος σύμφωνος δτι πρέπει συντόμως νά επι

διωχθεί λύση του Κυπριακου. Πιστεύει κι εκείνος, δπως 

καί δ κύριος Κυπριανου, δτι σ' αuτό μπορουν νά βοηθή

σουν κυρίως οί 'Αμερικανοί καί δευτερευόντως οί ~ Αγγ'J.pι 

μέσω του γενικου γραμματέως του ΟΗΕ. 

»'Από τήν συνάντηση πού είχε μέ τόν κύριο ΣούλF.ς 
aπεκόμισε τήν εντύπωση δτι οί 'Αμερικανοί είναι διατε

θειμένοι αuτή τήν φορά νά βοηθήσουν. 

»Στήν συνέχεια, δ κύριος πρωθυπουργός μου είπε δτι δ 

κύριος Τσαουσέσκου στήν τελευταία τους συνάντηση 

προσφέρθηκε νά μεσολαβήσει μεταξύ 'Ελλάδος καί Τουρ

κίας γιά τήν λύση του Κυπριακου. Μετά τήν συνάντησή 

του μέ τόν κύριο Κυπριανου, δ κύριος πρωθυπουργός θά 

εστελνε στό Βουκουρέστι τόν πολιτικό του σύμβουλο, κύ

ριο 'Αντώνη Στρατή, γιά νά δοθεί συνέχεια στήν πρωτο

βουλία του κυρίου Τσαουσέσκου. 

»Σέ σχετική ερώτηση του κυρίου Παπανδρέου εξέφρα
σα τήν γνώμη δτι είναι γνωστή βεβαίως ή πολυπραγμωσύ

νη του κυρίου Τσαουσέσκου, aλλά aμφιβάλλω εάν δ Ρουμά

νος πρόεδρος είχε τήν δυνατότητα νά επηρεάσει τήν 

Τουρκία στό Κυπριακό. Προσέθεσα δτι ίσως ή aνάμειξη 
ένός μέλους του Συμφώνου τής Βαρσοβίας σέ μιά διαφορά 

μεταξύ δύο μελών του ΝΑΤΟ νά ενοχλουσε τούς 'Αμερι
κανούς, οί δποίοι είναι καί οί μόνοι οί δποίοι μπορουν 

πραγματικά νά βοηθήσουν. 

»'Ο κύριος πρωθυπουργός συμφώνησε μέ τήν τελευ

ταία αuτή παρατήρηση, λέγοντας δμως δτι πάντως όφείλει 

μιά aπάντηση στόν κύριο Τσαουσέσκου. 

>>Στή συνέχεια, επέσυρα τήν προσοχή του κ . πρωθυ

πουργου στόν κίνδυνο δημιουργίας άμέσου καί σοβαρίiς 

κρίσεως εξ aφορμής του θέματος τής UNFICYP, δπως 
αναφέρει καί δ κύριος Ζαχαράκης στήν ~Εκθεσή του. 

Προσέθεσα δτι οί μόνοι οί δποίοι μπορουν νά aποτρέψουν 

μιά τέτοια κρίση είναι βεβαίως οί 'Αμερικανοί. ' Ο κύριος 

Παπανδρέου συμφώνησε καί μου είπε δτι θά καλουσε τήν 

έπομένη, πρό τής συναντήσεώς του μέ τόν κύριο Κυπρια

νου, τόν 'Αμερικανό πρέσβη. 

»Στήν aρχή τής συναντήσεώς μας, δ κύριος πρωθυ

πουργός άναφέρθηκε στό θέμα τής ΕΟΚ, λέγοντας δτι ό 

κύριος πρόεδρος τής Δημοκρατίι;ις δέν θά πρέπει νά εχει 

πλέον καμμιά aνησυχία γιά τήν στάση τής Κυβερνήσεως 

aπέναντι τής Εuρωπαϊιcfjς Κοινότητος. Είναι άλήθεια, είπε 

δ κύριος Παπανδρέου, δτι οί δηλώσεις μας πάνω σ' αuτό 

τό θέμα ήταν μέχρι τώρα κάπως διφορούμενες άλλά μπορώ 

νά διαβεβαιώσω τόν κύριο πρόεδρο δτι σήμερα δέν ύπάρ

χει ούτε ενα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ πού να συζητίi τήν 

συμμετοχή τής 'Ελλάδος στήν ΕΟΚ. Γιά μίiς, κατέληξε δ 

κύριος Παπανδρέου, τό θέμα εχει πλέον λήξει. 

»'Απήντησα δτι είμαι βέβαιος δτι δ κύριος πρόεδρος 

θά ίκανοποιηθεί aπό τήν δήλωση αuτή καί προσέθεσα δτι 

στόν τομέα τής εξωτερικής πολιτικής δ κύριος πρόεδρος 

εχει τήν εντύπωση δτι δ κύριος Παπανδρέου ύποτιμίi τόν 

κίνδυνο πού άντιμετωπίζει ή χώρα aπό τήν Τουρκία. 

» Ό κύριος Παπανδρέου παρατήρησε δτι ή Τουρκία 
εχει aνάγκη κάποιας περιόδου χάριτος aπό τήν Δύση μετά 

τήν δικτατορία της καί τήν ανακήρυξη του τουρκοκυπρια

κου κρατιδίου. 

»'Απήντησα δτι οί aνησυχίες του κυρίου προέδρου δέν 

αναφέρονται σέ μιά περίοδο μερικών μηνών, δπως αuτή 

πού εννοουσε δ κύριος πρωθυπουργός, άλλά στίς δυνατό

τητες πού εχει πάντοτε ή Τουρκία νά δημιουργεί στήν 

' Ελλάδα κρίση όχι μόνον εθνική aλλά καί πολιτική . 

»'Ο κύριος Παπανδρέου φάνηκε νά συμφωνεί. 
»Σχετικά μέ τήν πρόσφατη επίσκεψη του κυρίου Πα

πανδρέου στό Βουκουρέστι, είπα στόν κύριο πρωθυπουργό 

δτι δ κύριος πρόεδρος θεωρεί τό ανακοινωθέν πού εξεδόθη 

aτυχές, γιατί στήν οuσία ύποστηρίζει τήν διατήρηση τής 

ύφισταμένης καταστάσεως στήν Εuρώπη, ή όποία κατά

σταση είναι είς βάρος τής Δύσεως. 

»'Ο κύριος πρωθυπουργός παρετήρησε δτι άποφασί

στηκε νά γίνει μιά εκκληση πρός τήν Ρωσία καί τήν 'Αμε

ρική, aπό τήν όποία δ ίδιος δέν περίμενε σχεδόν κανένα 

aποτέλεσμα. 

»Τέλος, ύπενθύμισα στόν κύριο πρωθυπουργό τήν επι

θυμία του κυρίου προέδρου νά ενημερωθεί εγκαίρως γιά τόν 

ανασχηματισμό τής Κυβερνήσεως. 

)) 'ο κύριος πρωθυπουργός είπε δτι αuτή είναι ή πρόθε
σή του καί διευκρίνησε δτι δέν εχει &κόμη καταλήξει σέ 

δριστικές άποφάσεις . Πιστεύει δτι είναι αναγκαία ή aλλα

γή, όχι μόνο προσώπων στήν Κυβέρνηση, άλλά καί τής 

δομής του Ύπουργικου Συμβουλίου. Τέτοιες δμως aλλα

γές δέν μπορουν νά γίνουν τώρα καί μίiλλον προσανατολί

ζεται πρός εναν περιορισμένο ανασχηματισμό τής Κυβερ

νήσεώς του» 106 • 

22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1983 

Μέ άφορμψ δημοσιεύματα του τύπου περί πρόω

ρων έκλογών, κύκλοι τής Προεδρίας τής Δημοκρα

τίας ύπενθύμισαν δτι τό θέμα τής διαλύσεως τής 

Βουλής εΙναι προνομία του άρχηγου του Κράτους. 

Συνεπώς, δ πρόεδρος τής Δημοκρατίας θά κρίνει αν 

καί πότε συντρέχει περίπτωση διαλύσεως τής Βου

λής καί διεξαγωγής έκλογών. 

Συγκεκριμένα, ή άνακοίνωση προκλήθηκε άπό 

δημοσιεύματα, πού άναφέρονταν σέ ένδεχόμενη συμ

φωνία τής Κυβερνήσεως καί τής άξιωματικής άντι
πολιτεύσεως γιά αμεση προσφυγή στίς κάλπες ταυτό

χρονα μέ τή διεξαγωγή τών εύρωεκλογών τόν 'Ιού

νιο του 1984. 

23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1983 

Μέ τήν εύκαιρία τών έορτών τών Χριστουγέννων 

καί του Νέου 'Έτους, δ πρόεδρος τής Δημοκρατίας 

άπηύθυνε στούς άπόδημους 'Έλληνες τό άκόλουθο 

μήνυμα: 

«Αiσθάvομαι Ιδιαίτερη χαρά πού έπιιωιvωvώ κ:αί πάλι 
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μαζί σας, μέ τήν εύκαιρία τών Χριστουγέννων καί του νέ

ου έτους, γιά νά σtiς άπευθύνω τίς εύχές μου. 

»'Επιθυμώ νά σtiς διαβεβαιώσω οτι ή πατρίδα σtiς πε

ριβάλλει πάντοτε μέ άγάπη καί παρακολουθεί μέ ύπερηφά

νεια τήν πρόοδό σας. Μέ άγάπη, γιατί άποτελείτε άναπό

σπαστο τμήμα του Έλληνισμου. Καί μέ ύπερηφάνεια, για

τί ή πρόοδός σας, σέ ολους τούς τομείς, τιμti τό έλληνικό 

ονομα. 

»Κατά τή διάρκεια του χρόνου πού πέρασε, τά προβλή

ματα πού άπασχολουν τήν aνθρωπότητα οχι μόνο δέν βρή

καν τή λύση τους, άλλ ' aντιθέτως άρκετά άπ' αύτά έπεδει
νώθησαν σέ βαθμό πού νά δικαιολογεί άvησυχίες γιά τό 

μέλλον. Κοντά ομως στά διεθνή έπεδεινώθησαν δυστυχώς 

καί άμεσώτερα δικά μας προβλήματα, οπως τό Κυπριακό. 

»Ή κατάσταση πού δημιουργήθηκε έπιβάλλει σέ 

ολους τούς 'Έλληνες, οπου καί άν ζουμε, νά ένισχύσουμε 

aκόμη περισσότερο τούς δεσμούς τfjς έθνικής μας aλλη
λεyγύης. Καί στό σημείο αύτό θά έπιθυμουσα νά έξάρω 

iδιαιτέρως τήν aμέριστη συμπαράσταση πού προσφέρετε 

ολοι σας για τήν άντιμετώπιση τών νέων κινδύνων πού 

άπειλουν τό έθνος. Ή στάσις σας αύτή ένισχύει σέ μεγάλο 

βαθμό τήν έμπιστοσύvη μας γιά τό μέλλον του Έλληνι

σμου. 

»Μέ τίς σκέψεις αύτές καί μέ άκλόνητη πίστη οτι θά 

συνεχίσετε τούς εύγενείς aγώνες σας πρός οφελος του έλ

ληνικου έθνους, εύχομαι σέ ολους σας ύγεία καί εύτυχία 

γιά τόν καινούργιο χρόνω>. 

31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1983 

'Ο Κ. Καραμανλfίς άπευθύνει τό άκ:όλουθο διάγ

γελμα πρός τόν έλληνικ:ό λαό, μέ τήν εύκ:αιρία του 

νέου ετους: 

« 'Ελληνίδες 'Έλληνες, 

»'Απευθύνω πρός ολους σας θερμές καί εiλικρινείς εύ

χές γιά τόν καινούργιο χρόνο. Εύχομαι νά ε{ναι καλλίτε

ρος aπό τόν περασμένο καί νά δικαιώσει τίς προσπάθειες 

καί τίς προσδοκίες μας γιά ένα aσφαλέστερο μέλλον. 

»Ή άλλαγή του χρόνου ε{ναι πάντα ένα τέρμα καί μιά 

aφετηρία. Στό μεταίχμιο αύτής τής aλλαγής ε{ναι χρήσιμο 

νά κάνουμε ολοι μας, Κράτος καί πολίτες, τόν άπολογισμό 

τής χρονιάς πού πέρασε· καί, μέ τήν πείρα πού aποκτήσα

με, νά προσδιορίσουμε τίς έπιδιώξεις μας γιά τό μέλλον. 

»Καί ό προβληματισμός αύτός έπιβάλλεται iδιαίτερα 

σήμερα πού ή χώρα μας άντιμετωπίζει δύσκολα προβλήμα

τα καί ή διεθνής κατάσταση διαμορφώνεται κατά τρόπο 

πράγματι έπικίνδυνο. "Ολος ό κόσμος μπαίνει στόν και
νούργιο χρόνο μέ αίσθημα aνασφάλειας, καί, θά έλεγα, 

aγωνίας. 

»Έκτός aπό τίς γνωστές έστίες έντάσεως πού συνεχί

ζονται σέ διάφορες περιοχές τής γής, κανένα aπό τά μεγά

λα προβλήματα πού άπασχολουν τόν κόσμο δέν βρήκε 

στόν χρόνο πού πέρασε τή λύση του. Καί οχι μόνο αύτό, 

aλλά τόν τελευταίο καιρό τά προβλήματα αύτά έγιναν όξύ
τερα καί περισσότερο έπικίνδυνα. 

»Τό σοβαρώτερο άπό αύτά είναι βέβαια ή διασφάλιση 

τής εiρήνης, διά τής μειώσεως καί τής έξισορροπήσεως 
τών έξοπλισμών τών δύο Συνασπισμών. Καί θά aσχοληθώ 

iδιαίτερω-μέ τό θέμα αύτό καί γιατί ε{ναι τό πιό έπίκαιρο, 

άλλά καί γιατί έχει περιβληθεί aπό μιά σύγχυση έπικίνδυ

νη. 

»"Ολοι γνωρίζουμε, σέ Ά νατολή καί Δύση, οτι μέ τόν 

περιορισμό τών έξοπλισμών μπορουμε νά λύσουμε τά δύο 
μεγαλύτερα προβλήματα πού έπί αiώνες aπασχολουν τόν 

άνθρωπο. Τήν έδραίωση δηλαδή τής εiρήνης καί τή θερα

πεία τής aνθρώπινης άθλιότητας. 

»"Ολοι έπίσης γνωρίζουμε οτι, γιά νά aνακόψουμε τόν 

aνταγωνισμό τών έξοπλισμών, πρέπει vά άποκαταστήσου
με στή διεθνή ζωή τήν άμοιβαία έμπιστοσύνη· οτι γιά νά 
άποκαταστήσουμε τήν έμπιστοσύνη αύτή πρέπει νά ένισχύ

σουμε τόν παράγοντα τής aσφάλειας. Καί οτι γιά νά ένισχύ

σουμε τόν παράγοντα τής aσφάλειας, χρειάζεται νά άποδε

χθουμε τήν έλεγχόμενη ίσορροπία δυνάμεων στό κατώτερο 

δυνατό έπίπεδο. Καί αύτό, οπως ε{πα πολλές φορές, δέν 

είναι δύσκολο νά γίνει. Γιατί τό θέμα τής κατοχυρώσεως 
τής εiρήνης διά τής έξισορροπήσεως τών έξοπλισμών δέν 

ε{ ναι θέμα μεταφυσικό. Ε{ ναι θέμα πραγματικό καί ύπόκει

ται στή βούληση τή δική μας. Γιατί ε{ναι εύκολο νά κατα

μετρηθουν οί έκατέρωθεν δυνάμεις καί, έάν διαπιστωθεί 

ο τι ύπάρχει άνισότης, νά έξισορροπηθουν μέ aνάλογες αύ
ξομειώσεις. Νά μειώσουν δηλαδή τίς δυνάμεις τους έκείνοι 

πού ύπερτερουν ή νά αύξήσουν τίς δικές τους αύτοί πού 
πράγματι μειονεκτουν. Καί φαίνεται οτι ύπάρχει πράγματι 

aνισότης, γιατί διαφορετικά δέν θά ε{χαν νόημα οί διεξαγό
μενες διαπραγματεύσεις. 

;Πό πρόβλημα συνεπώς ε{ναι άπλό, οσο καί άν ε{ναι 

μεγάλο καί έπικίνδυνο · καί θά μπορουσε άσφαλώς νά βρεί 

τή λύση του, άν ε{ χε άπαλλαγεί άπό ίδεολογικές προκατα

λήψεις καί έπικρατουσε ή καλή πίστη καί ή λογική. 

»'Ελληνίδες, "Ελληνες, 

»Μέσα σ' αύτόν τόν άνήσυχο καί aσυνάρτητο κόσμο 

πρέπει νά χαράξει μέ περίσκεψη τήν πορεία της καί ή πα

τρίδα μας. Γιατί όφείλει, πέρα άπό τά δύσκολα οΙκονομικά 

καί κοινωνικά της προβλήματα, νά aντιμετωπίσει καί τά 

είδικώτερα προβλήματα, πού έχουν άμεση σχέση μέ τήν 

άσφάλεια καί τήν άνεξαρτησία της. 

;>Καί αύτά ε{ναι κυρίως τά κρίσιμα έθνικά μας θέματα, 

μέ πρωταρχικό τή στιγμή αύτή τό Κυπριακό πού πρέπει, γιά 

τό λόγο αύτό, νά πάρει προτεραιότητα έναντι ολων τών 

άλλων. Γιατί ή νέα ύποτροπή του Κυπριακου, πού προεκά

λεσε ή πρόσφατη αύθαιρεσία τών Τούρκων, δέν ε{ναι 

άπλώς ένα έπεισόδιο στή δραματική ίστορία του Κυπρια

κου. 'Ημπορεί νά ε{ναι aφετηρία νέων δεινών καί γιά τήν 

Κύπρο καί γιά τήν 'Ελλάδα, aλλά καί γιά τήν ίδια τήν 

Τουρκία. Καί τήν άλήθεια αύτή θά πρέπει νά τή συνειδη

τοποιήσουν, έκτός άπό τούς Κυπρίους καί τούς "Ελληνες 

πού πρέπει όπωσδήποτε νά όμονοουν, καί οί γείτονές μας 

οί Τουρκοι. 

»'Ελληνίδες, "Ελληνες, 

»Γιά ν' άντιμετωπίσουμε έπιτυχώς τόσο τά γνωστά καί 

περίπλοκα έσωτερικά μας προβλήματα, οσο καί τούς κινδύ

νους - άμεσους καί άπώτερους - πού μtiς άπειλουν, θά 

χρειασθουν βέβαια καί κόποι καί θυσίες. Θά χρειασθεί δη

λαδή νά έντείνουμε τίς προσπάθειές μας καί νά ύποτάξουμε 
στό γενικό συμφέρον τίς προσωπικές, τίς ταξικές καί τίς 

κομματικές μας έπιδιώξεις. Θά χρειασθεί δηλαδή τό πνευ
μα τής εύκολίας, πού διέπει τήν έποχή μας, νά τό aντικα-
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ταστήσουμε μέ τό αύστηρό πνεvμα του καθήκοντος. 'Αλλά 

θά χρειασθεί προπαντός νά έξασφαλίσουμε τήν δμαλή λει

τουργία τής Πολιτείας, άποφεύγοντας τίς γνωστές άπό τό 

παρελθόν άκρότητες πού, κατά κανόνα, κλονίζουν τή δη

μοκρατία καί διασποvν τήν κοινωνική μας συνοχή. Γιατί 

θά πρέπει κάποτε νά καταλάβουμε ότι μόνο μέσα σέ μιά 

εύνομούμενη καί εύημεροvσα Πολιτεία l]μποροvν καί οί 

πολίτες νά εύημεροvν. 

)) 'Ελληνίδες, UΕλληνες, 
))Πιστεύω ότι δ καινούργιος χρόνος, παρά τίς δυσμενείς 

προβλέψεις πού τόν συνοδεύουν, ημπορεί, άν θέλουμε, νά 

είναι καλός. Καί λέγω άν θέλουμε, γιατί οί μελλοντικές 

έξελίξεις στήν έθνική μας ζωή θά έπηρεασθοvν σέ μεγάλο 

βαθμό άπό τή συμπεριφορά μας ώς πολιτών. Στή ζωή πολ

λές φορές οί κίνδυνοι καί οί δυσκολίες άφυπνίζουν τίς δυ

νάμεις ένός λαοv καί γίνονται κίνητρο γιά έθvική συσπεί

ρωση καί δράση δημιουργική. 

))Καί μέ τήν έλπίδα αύτή, άπευθύνω πρός όλους σας καί 

στόν καθένα χωριστά τίς καλλίτερες εύχές μοω). 

Τά μεσάνυχτα, ό πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας εκο

ψε τήν πρωτοχρονιάτικη πίτα στήν Λέσχη 'Αξιωμα

τικών καί, άπαντώντας στήν προσφώνηση του άρχη

~ου ΓΕΕΘΑ, ναύαρχου Ντεγιάννη, είπε: 

«Κύριε ναύαρχε, 

))Σιiς εύχαριστώ γιατί μοv δώσατε τήν εύκαιρία νά γιορ

τάσω καί φέτος μαζί σας τήν Πρωτοχρονιά. Μέ τό νά γιορ

τάζω όμως κάθε χρόνο αύτή ν τήν ήμέρα μαζί σας, άπέκτη
σα τό αίσθημα ότι άvήκω στήν οίκογένειά σας. Καί τό 

αίσθημα αύτό μοv είναι ίδιαίτερα εύχάριστο, γιατί, όπως 

είπα πολλές φορές, αίσθάνομαι άνετα όταν εύρίσκομαι σέ 
περιβάλλον στρατιωτικό. 

))Κύριε ναύαρχε, 

))Μπαίνουμε στόν καινούργιο χρόνο κάτω άπό συνθή

κες δύσκολες καί θά έλεγα έπικίνδυνες. Ό περασμένος 

χρόνος μιiς έκληροδότησε, τόσο στόν διεθνή όσο καί στόν 

έθνικό μας χώρο, κρίσιμα προβλήματα. Στή διεθνή ζωή ή 

βία καί ή αύθαιρεσία έχουν ύποκαταστήσει σέ τέτοιο βα

θμό τούς κανόνες πού καθιερώσαμε γιά τή συνεργασία καί 

τήν είρηνική συμβίωση τών λαών, ώστε νά δημιουργείται 

ή έντύπωση ότι ή άνθρωπότης παρεφρόνησε. 'Ενώ, έξάλ

λου, ή έντεινόμενη άμοιβαία δυσπιστία πού χαρακτηρίζει 

τίς σχέσεις Ά νατολής καί Δύσεως, ένθαρρύνει τόν έξο
πλιστικό άνταγωνισμό καί θέτει σέ κίνδυνο τήν διεθνή εί

ρήνη. Καί ε{ναι τόσος δ παραλογισμός καί ή άνευθυνότης 

πού έπικρατοvν σήμερα στόν κόσμο, ώστε νά δμιλοvμε γιά 

τό ένδεχόμενο ένός πυρηνικού πολέμου, μολονότι γνωρί

ζουμε έκ τών προτέρων τίς συνέπειές του. Καί θά τολμήσω 

νά πώ ότι άκριβώς έπειδή έχουμε συνείδηση αύτών τών 

συνεπειών, ύπάρχει έλπίς νά μήν γίνει ποτέ πυρηνικός πό

λεμος. 

)) 'Η 'Ελλάς, κύριε ναύαρχε, πέραν άπό αύτό τό γενικό 
κίνδυνο πού άπειλεί όλους τούς λαούς τής γής άντιμετωπί

ζει πρόσθετα καί είδικότερα, όπως γνωρίζετε, προβλήματα 

πού άφοροvν άμεσα . τήν άσφάλεια καί τήν άνεξαρτησία 
της. Τά πρόσφατα δραματικά γεγονότα τής Κύπρου, σέ 

συνδυασμό μέ τίς διατυπούμενες κατά καιρούς έμμεσες ή 

άμεσες άπειλές κατά τοv έθνικοv μας χώρου, μ{iς ύποχρεώ-

νουν νά έπαγρυπνοvμε καί νά ένισχύουμε μέ όλα τά μέσα 

τήν άμυνα τής χώρας γιά νά αίσθανόμεθα άσφαλείς. Καί τό 

βασικό όργανο γιά τήν άσκηση τής άμυντικής αύτής πολι

τικής ε{ ναι οί ΥΕνοπλες Δυνάμεις τής χώρας, ένισχυόμενες 

βέβαια πάντοτε καί άπό τήν κατάλληλη έξωτερική πολιτι
κή. Διότι, όπως ε{πα πολλές φορές, αύτά τά δύο άλληλο

συμπληρώνονται. 

))Γνωρίζω ότι οί ΥΕνοπλες Δυνάμεις τής χώρας άπαλ

λαγμένες άπό τούς πολιτικούς φατριασμούς τοv παρελθόν

τος, προσηλωμένες στό καθήκον τους, πειθαρχημένες καί 
καλά έξοπλισμένες έγγυώνται σήμερα τήν άσφάλεια καί 

διά τής άσφαλείας τήν πρόοδο τοv λαοv μας. Καί αίσθάν

θηκα εlλικρινή ίκανοποίηση, κύριε ναύαρχε, γιατί ή δια

πίστωσή μου αύτή ένισχύθηκε άπό τήν ύπεύθυνη διαβε

βαίωσή σας ότι οί ΜΕνοπλες Δυνάμεις τής χώρας αύτή τή 

στιγμή εύρίσκονται στό ύψος αύτής τής άποστολής. Ή 

πολιτεία, κύριε ναύαρχε, πού αίσθάνεται ύπερήφανη γιά τό · 
έργο πού συντελείται στόν τομέα σας θά έξακολουθήσει νά 
περιβάλει μέ είλικρινή στοργή τίς ΥΕνοπλες Δυνάμεις τής 

χώρας καί θά δίνει πάντοτε προτεραιότητα σέ όλα έκείνα 

τά προβλήματα, είδικά η γενικά, τά δποία σχετίζονται μέ 

τήν έθνική άποστολή τους. 

))Καί μέ τήν διαβεβαίωση αύτή, εύχομαι σέ όλους σας 

καί δι' ύμών εύχομαι στό σύνολο τών στρατευμένων παι

διών τής 'Ελλάδος, εύτυχισμένο τόν καινούργιο χρόνω). 

1 IANOYAPIOY 1984 

'Ο πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας παρέστη στήν κα

θιερωμένη επίσημη δοξολογία, στό Μητροπολιτικό 
Ναό 'Αθηνών καί, στή συνέχεια, δέχτηκε τίς εύχές 

τών επισήμων στό Προεδρικό Μέγαρο. 

4 IANOYAPIOY 1984 

·Ο πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας δέχτηκε τό γενικό 

γραμματέα του ΑΚΕΛ, Ε. Παπαϊωάννου, μέ τόν όποίο 

συνεζήτησε τίς τελευταίες εξελίξεις του Κυπριακου. 

'Ανάλογη σύναντηση θά εχει ό Κ. Καραμανλfjς, 

στίς 10 'Ιανουαρίου, μέ τόν προέδρο τfjς ΕΔΕΚ, Β. 
Λυσσαρίδη. 

9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1984 

'Ο Κ. Καραμανλfjς, μόλις πληροφορήθηκε τό θά

νατο του πρώην ύπουργου 'Εξωτερικών, Δ. Μπίτσι

ου, διακεκριμένου διπλωμάτη, άπέστειλε πρός τή σύ

ζυγό του τό άκόλουθο συλλυπητήριο τηλέγράφημα: 

«Μέ λύπησε εlλιιφινά ό θάνατος τοϊ5 Δημήτρη. 

·Υπήρξε έπί μακρό χρόνο συνεργάτης μου καί είχα 

τήν εvκαιρία νά έκτιμήσω τίς σπάνιες άρετές του. 

»Θά μποροvσε νά άποτελέσει παράδειγμα γιά 

τούς νεωτέρους συναδέλφους του». 

10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1984 

'Ενώπιον του προέδρου τfjς Δημοκρατίας καί 
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παρουσία του πρωθυπουργου όρκίστηκε ό Α. ΔροσΌ

γιάννης ώς ύπουργός άναπληρωτής 'Εθνικής 'Αμύ

νης. 

Μετά τήν όρκωμοσία, ό πρόεδρος τής Δημοκρα

τίας είχε συνεργασία μέ τόν πρωθυπουργό, ό όποίος 

τόν ενημέρωσε πάνω σέ εσωτερικά καί εξωτερικά θέ

ματα. 

13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1984 

·Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας δέχτηκε τόν ύφυ

πουργό 'Αποδήμου • Ελληνισμου καί aντιπροσωπεία 
τής όμογενειακής οργανώσεως ΑΧΕΠΑ, άπό τήν 

όποία ενημερώθηκε γιά θέματα πού ενδιαφέρουν 

γενικότερα τίς διμερείς ελληνοαμερικανικές σχέσεις 

καί, ειδικότερα, γιά τό Κυπριακό. Μέ τήν εύκαιρία 

αύτή, ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας εξήρε τό εργο τής 

όμογένειας καί συνέστησε στενή συνεργασία καί 

συντονισμό τών προσπαθειών γιά νά άποβεί aποτε

λεσματικότερη ή συμπαράστασή της στά προβλή

ματα πού aντιμετωπίζει ή χώρα. 

17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1984 

'Ενώπιον του προέδρου τής Δημοκρατίας καί 

παρουσία του πρωθυπουργου όρκίστηκαν άπό τόν 

'Αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ οίΑ. Λάζαρης ώς ύπουργός 

Προεδρίας, Α. Κουτσόγιωργας ώς ύπουργός 'Εσω

τερικών, Γ. Γεννηματάς ώς ύπουργός Ύγείας- Πρό

νοιας, Α. Πεπονής ώς ύπουργός "Ανευ Χαρτοφυλα

κίου, Π. Αύγερινός ώς ύπουργός 'Άνευ Χαρτοφυλα~ 
κίου, Π. Ρουμελιώτης ώς ύφυπουργός 'Εθνικής οι

κονομίας, Θ. Πάγκαλος ώς ύφυπουργός 'Εξωτερι

κών, Η. Κατριβάνος ώς ύφυπουργός 'Εσωτερικών 

καί Α. Καζάζης ώς ύφυπουργός 'Εμπορίου. 

Μετά τήν όρκωμοσία ό πρόεδρος τής Δημοκρα

τίας είχε συνεργασία μέ τόν πρωθυπουργό. 

23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1984 

·Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τόν πρόεδρο τής Κυ

πριακής Δημοκρατίας, Σ. Κυπριανου, ό όποίος τόν 

ενημερώνει γιά τίς επαφές πού είχε στήν Εύρώπη καί 

τήν 'Αμερική, σχετικά μέ τό πλαίσιο άρχών πού είχε 

ύποβάλει ή κυπριακή πλευρά στό γενικό γραμματέα 

του ΟΗΕ, στηριγμένο στίς παλαιότερες διακοινοτι

κές συμφωνίες. 

Τό σχετικό σημείωμα του Κ. Καραμανλή άναφέ

ρει: 

«Κατά τήν σημερινή μας συνάντηση, βρfjκα τόν 

πρόεδρο Κυπριανου aποκαρδιωμένο καί aπογοητευ

μένο, γιατί τό συμπέρασμά του, aπό τήν τελευταία 

περιοδεία του, εlναι δτι, δχι μόνο έχει καμφθεί τό 

διεθνές ενδιαφέρον γιά τό Κυπριακό, aλλά καί γιατί 

κανείς δέν προτίθεται νά πάρει πρωτοβουλίες βάσει 

τών προτάσεων πού ό ίδιος ύπέβαλε. 

»Γιά τό κύριο Ντέ Κουεγιάρ ό κύριος Κυπριανου 

μου εlπε δτι δέν έχει τό θάρρος γιά νά αναλάβει οv

σιατικές πρωτοβουλίες γιά μιά συνολική λύση του 

Κυπριακου. 

»Γιά τούς "Αyyλους, ό κύριος Κυπριανου εlπε δτι 

εlναι aπρόθυμοι μέχρι σημείου νά μήν υlοθετουν τήν 

aπόφαση τfjς Εvρωπαϊκfjς Κοινότητας γιά μποϋκοτάζ 

τών προϊόντων πού προέρχονται aπό τό τουρκοκυ

πριακό Κράτος. ·Ο κύριος Κυπριανου φοβaται επί

σης δτι ol "Αyyλοι θά επιρρίψουν σέ μaς εvθύνες γιά 
τήν Τριμερfj, μέ τό επιχείρημα δτι ol i'διοι δέν μπο
ρουν νά παίξουν τόν ρόλο του μεσολαβητfj. Καί θά 

κατηγορήσουν εμaς δτι aπορρίψαμε τίς προτάσεις 

τους. 

» Ό κύριος Κυπριανου μου εlπε επίσης εμπιστευ
τικά δτι διεπίστωσε παντου μεγάλη δυσπιστία γιά 

τήν έλληνική Κυβέρνηση, καθώς καί ενόχληση τών 

Δυτικών, πρaγμα τό όποίο aμβλύνει τό ενδιαφέρον 

τους γιά τό Κυπριακό. 

»Μέ τήν ευκαιρία αvτή, του εlπα καί πάλι τίς 

γνωστές aπόψεις μου γιά τόν ρόλο τfjς Ά νατολfjς 

καί τfjς Λύσεως γιά τό Κυπριακό καί παρεδέχθη, επι

τέλους, δτι μόνο ή Λύση καί μπορεί καί θέλει νά 

βοηθήσει. 

»Χαρακτηριστικά μου aνέφερε ό κύριος Κυπ/ια
νου δτι ό Γκρομύκο εlπε στόν Κύπριο ύπουργό 

'Εξωτερικών δτι μόνο ol Άμερικανοί μπορουν νά 
μaς βοηθήσουν, διότι aσκουν επιρροή επί τfjς Τουρ

κίας. 

»Μου εlπε επίσης ό κύριος Κυπριανου δτι εlναι 

χαρακτηριστικό δτι ό Γκρομύκο aρνήθηκε τήν συ

νάντηση πού του ζήτησε ό κύριος Χαραλαμπόπου

λος στήν Στοκχόλμη. 

»Εlπα στόν κύριο Κυπριανου δτι δύο τρόποι 

ύπάρχουν yιά νά ανατρέψουμε τήν δημιουργηθείσα 

κατάσταση στήν Κύπρο. Ό ένας εlναι διά τfjς βίας 

καί ό άλλος εlναι διά του διαλόγου. ·Ο πρώτος τρό

πος εlναι aνέφικτος. 'Επομένως, θά πρέπει νά επιδι

ώξουμε τόν διάλογο καί νά αναζητήσουμε κατάλληλο 
πρόσχημα πού θά μ{iς επιτρέψει νά τόν aρχίσουμε 

κατά τρόπο aξιοπρεπfj. Αvτό τό πρόσχημα μπορεί νά 

ε{ ναι ή παραχώρηση τfjς 'Αμμοχώστου καί ή &να
στολή τfjς πρακτικfjς έφαρμογfjς τfjς aποφάσεως γιά 

τήν ανακήρυξη του λεγόμενου τουρκοκυπριακου 
Κράτους. Λέν θά πρέπει έξ άλλου νά aποκλείσουμε 
καί τήν Τριμερfj, έάν διαπιστώσουμε δτι ή Άγγλία 

θά ύποστηρίξει τίς θέσεις μας καί δέν θά εlναι άπλώς 

διαιτητής. 

».Ο κύριος Κυπριανου συμφώνησε μέ αvτά, aλλά 

μου εlπε δτι δέν γνώριζε ποιές θά εlναι ol θέσεις του 
κυρίου Παπανδρέου, aπέναντι του όποίου έξεδήλωσε 

ε να εlδος δυσπιστίας ... 
»τέλος, εlπα στόν κύριο Κυπριανου δτι θά πρέπει 
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άπό τώρα καί ό ίδιος καί ό κύριος Παπανδρέου νά 

σκεφθοvν τί θά γίνει τό ύπόλοιπο τμήμα τής Κύπρου 

tάν όριστικοποιηθεί η διχοτόμηση>>ιο7 • 

27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1984 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχτηκε στό Προεδρικό Μέ

γαρο τόν 'Επίτροπο τής ΕΟΚ, Ρ. Μπέρκ. 

30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1984 

'Ο πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας δέχτηκε τήν 

ύπουργό Πολιτισμου καί 'Επιστημών, Μ. Μερκού

ρη, τό γενικό γραμματέα τής 'Αρχαιολογικής 'Εται

ρείας καί τό γενικό γραμματέα του ύπουργείου Πολι

τισμου καί 'Επιστημών. 'Εξετάστηκε τό νέο ειδικό 
aρχαιολογικό πρόγραμμα πού καταρτίστηκε, μετά 

aπό πρωτοβουλία του προέδρου τής Δημοκρατίας, 

aπό τό ύπουργείο Πολιτισμου καί τήν 'Αρχαιολογι

κή 'Εταιρεία καί τό όποίο προβλέπει: 

' Αναστήλωση των μνημείων του Μυστρa, καθώς καί 

του αρχαίου θεάτρου του Διονύσου, μέ σκοπό νά ανεβάζει 

αποκλειστικά παραστάσεις αρχαίας τραγωδίας ανέγερση 

του Μουσείου των ΜυκηνωV' δημιουργία Νομισματικοί) 

Μουσείου στό 'Ιλίου Μέλαθρα· ανασκαφή του Ίδαίου 
"Αντρου Κρήτης, καθώς καί του Ραμνουντος 'Αττικής καί 

των Φθιωτίδων Θηβων· ανασκαφές καί αναστηλωτικές ερ

γασίες στήν 'Επίδάυρο καί στό Ζάκρο καί, τέλος, επιστη
μονικές δημοσιεύσεις των σημαντικοτέρων ανασκαφων 

καθώς καί των διδακτορικων διατριβων των νέων aρχαιολό

γων. 

Γιά τήν έκτέλεση του προγράμματος, του όποίου 

φορέας όρ\στηκε ή 'Αρχαιολογική 'Εταιρεία, διατέ

θηκαν aπό τήν Κυβέρνηση, ϋστερα aπό σύσταση του 

προέδρου τής Δημοκρατίας, πιστώσεις ϋψους 300 
έκατ. δραχμών. 

6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1984 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται στό Προεδρικό Μέ

γαρο τόν 'Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Χρυσόστομο. 

10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1984 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται στό Προεδρικό Μέ

γαρο, τήν έπίσκεψη του προέδρου τής Γαλλικής Δη

μοκρατίας, Φρ. Μιττεράν, ό όποίος εύρίσκεται στήν 

'Αθήνα γιά συνομιλίες μέ τήν Κυβέρνηση, ένόψει 

τής προσεχους Διασκέψεως Κορυφής τής ΕΟΚ: 

«'Ο κύριος πρόεδρος τής Δημοκρατίας συναντήθηκε 

σήμερα τό aπόγευμα μέ τόν Γάλλο πρόεδρο, κύριο Μιττε

ράν, στό Προεδρικό Μέγαρο. 

»Στήν aρχή τής συνομιλίας, ό κύριος Μιττεράν ενημέ

ρωσε τόν κύριο Καραμανλή γιά τόν σκοπό του ταξιδίου 
του στίς πρωτεύουσες των Δέκα (προετοιμασία Εύρωπαϊ-

κου Συμβουλίου Μαρτίου) καί στήν ο-υνέχεια είπε δτι είναι 

πεπεισμένος δτι ή Εύρώπη πρέπει οχι άπλως νά επιλύσει 

τά σημερινά της οiκονομικά προβλήματα, ό.λλά καί νά 

προχωρήσει στήν πολιτική της ενοποίηση . Γι' αύτό καί 

θέλησε νά συνομιλήσει μέ τόν κύριο Καραμανλή, εναν aπό 

τούς πρωταγωνιστές τής εύρωπαϊκής ενοποιήσεως. Τό !:ρ

γα του δμως είναι δύσκολο καί βαρειά ύποθηκευμένο οχι 

μόνο aπό τήν aποτυχία τής Στουτγάρδης καί των 'Αθηνων 

ό.λλά καί aπό τήν κακή λειτουργία τής Κοινότητος τά τε

λευταία !:τη. Θά συνεχίσει τήν προσπάθειά του ό.λλά δέν 

μπορεί νά είναι αiσιόδοξος, aφou μάλιστα ή 'Αγγλία καί ή 

Γερμανία aντιτίθενται σέ όποιαδήποτε αϋξηση των iδίων 

πόρων τής Κοινότητος. 

»Μέ τόν κ. Παπανδρέου συζήτησε κυρίως θέματα ελλη

νικοί) ενδιαφέροντος, δπως τά μεσογειακά προβλήματα. 

»Καταλήγοντας, ό κύριος Μιττεράν είπε δτι θυμaται 

πάντοτε τίς συνομιλίες πού είχε στό παρελθόν μέ τόν κύριο 

Καραμανλή γιά τό μέλλον τής Εύρώπης. Οί σκέψεις σας, 

είπε, πάνω στό θέμα αύτό μου ήταν πολύ χρήσιμες. 

)) 'ο κύριος πρόεδρος είπε δτι είναι πράγματι ανάγκη νά 
επιτύχουν οί προσπάθειες του κυρίου Μιττεράν. 'Η Εύρώ

πη δέν μπορεί νά ύφίσταται κάθε εξ ι μήνες κλονισμούς aπό 

τήν αδυναμία ρυθμίσεως των ο{κονομικων προβλημάτων 

τής ΕΟΚ. Πρέπει νά βρεθεί μιά λύση γιά τά προβλήματα 

αύτά γιά τά επόμενα τρία - τέσσερα !:τη, ο\Sτως ό5στε στό 
διάστημα αύτό νά μπορέσει ή Εύρώπη νά aσχοληθεί μέ 

ήρεμία μέ τό μεγάλο πολιτικό πρόβλημα τής ενοποιήσεώς 

της. Σήμερα οί εύρωπαϊκοί λαοί δέν ενδιαφέρονται οϋτε 

γιά τήν ανεξαρτησία τους, οϋτε γιά τήν aσφάλειά τους. 

'Απέναντι τής Ρωσίας είναι ψυχολογικά aφοπλισμένοι. 

'Εάν δέν συνέλθουν από αύτή τήν κατάσταση, είναι βέβαιο 

δτι σέ δεκαπέντε η εϊκοσι !:τη ή Εύρώπη θά τεθεί ύπό τήν 

σκιά τής Ρωσίας. Γιά τούς λόγους αύτούς, είναι ό.νάγκη οί 

ήγέτες τής Εύρώπης νά βρουν τό θάρρος πού χρειάζεται 

γιά νά πάρουν τολμηρές aποφάσεις. 'Ο κύριος Μιττεράν 

!:χει καί προσωπικό κύρος καί εκπροσςοπεί μιά μεγάλη χώ

ρα. Μπορεί, συνεπως, νά θέσει τά θέματα αύτά στούς λοι

πούς Εύρωπαίους κατά τρόπο πιεστικό. 

»·Ο κύριος Μιττεράν εύχαρίστησε τόν κύριο πρόεδρο 

γιά τίς σκέψεις του αύτές, οί όποίες, είπε, θά του είναι πολύ 

χρήσιμερ>ιοs. 

10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1984 

Μέ τήν αναγγελία του θανάτου του προέδρου του 

'Ανωτάτου Σοβιέτ, Γιούρι 'Αντρόπωφ, ό πρόεδρος 

τής Δημοκρατίας aπέστειλε στόν α' aντιπρόεδρο 

του Προεδρείου του' Ανωτάτου Σοβιέτ τής ΕΣΣΔ, Β. 

Κουζνέτσωφ, συλλυπητήριο τηλεγράφημα. 'Επίσης, 

ό 'Έλληνας πρόεδρος θά ύπογράψει στό βιβλίο συλ

λυπητηρίων τής σοβιετικής πρεσβείας τό ακόλουθο 

κείμενο: 

« 'Εκφράζω τή λύπη μου πρός τήν οlκογένεια, 
τήν Κυβέρνηση καί τούς λαούς τής Σοβιετικής 

Ένώσεως γιά τό θάνατο του Γιούρι Ά ντρόπωφ, ό 

όποίος άγωνίστηκε μέχρι τής τελευταίας του στιγμής 

γιά τήν πρόοδο καί τήν εvημερία τής μεγάλης του c 

χώρας». 
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15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1984 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας δέχτηκε σέ συνερ

γασία τόν πρόεδρο τής Νέας Δημοκρατίας, Ε. 'Αβέ

ρωφ, ό όποίος του έξέθεσε τίς άπόψεις του γιά τά 
έσωτερικά καί έξωτερικά προβλήματα τής χώρας. 

20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1984 

'Ενώπιον του προέδρου τής Δημοκρατίας καί 

παρουσία του πρωθυπουργου όρκίστηκε ό Κ. Παπού

λιας ώς ύπουργός άναπληρωτής 'Εξωτερικών. 
Μετά τήν όρκωμοσία, ό πρόεδρος τής Δημοκρα

τίας καί ό πρωθυπουργός είχαν συνεργασία γιά τά 

έσωτερικά καί έξωτερικά θέματα τής χώρας. Σύμ
φωνα μέ δημοσιογραφικές πληροφορίες, ή συνομι

λία περιστράφηκε γύρω άπό τήν προσεχή διεξαγωγή 

τών ευρωπαϊκών έκλογών καί τό ένδεχόμενο ταυτό

χρονης διενέργειας καί τών βουλευτικών έκλογών. 

Δύο ήμέρες άργότερα, στά 'Ιωάννινα, ό Α. Πα

πανδρέου δήλωσε σχετικά: 

«Σέ δ, τι aφορa τό θέμα τών εκλογών, παραμένω aπόλυ

τα τοποθετημένος στό δτι οί εκλογές αυτές πρέπει νά γί

νουν, aφου εξαντληθεί η τετραετία, νά ερθουν δηλαδή τό 

φθινόπωρο του 1985. 
»Πρέπει νά όμολογήσω δτι εκπλήσσομαι aπό τίς συ

χνές αναφορές στόν τύπο περί διαλόγου δικου μου μέ τόν 

πρόεδρο τfjς Δημοκρατίας γύρω aπό τό θέμα των εκλογών. 

Τό θέμα αυτό ουσιαστικά δέν μaς εχει aπασχολήσει. 

»'Ο πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας γνωρίζει δτι η Κυβέρ

νηση δέν επιδιώκει ή επιθυμεί εκλογές .• ο ίδιος εχει τά 
δικά του συνταγματικά προνόμια, τά όποία μπορεί νά aσκή

σει, aλλά δέν εχει τεθεί θέμα. Δέν ύπάρχει δηλαδή aντικεί

μενο διαλόγου του προέδρου τfjς Δημοκρατίας καί εμου, 

πού νά λέγεται εκλογές. Σaς βεβαιώνω δτι δέν ύπάρχει κάτι 

τέτοιο. Καί δέν τό λέω αυτό γιά νά aποκρύψω τήν aλήθεια, 

τό λέω γιατί ετσι εχει τό πράγμα. 

»Θεωρουμε αυταπόδεικτο δτι η Κυβέρνηση εκλέγεται 

γιά τέσσερα χρόνια. Βέβαια, ό ίδιος ό κ. Καραμανλής, ώς 

πρωθυπουργός στήν πρώτη Κυβέρνηση, aποφάσισε δτι γιά 

όρισμένους λόγους ήθελε νά πάει στίς κάλπες νωρίτερα. 

Αυτό εΙναι σεβαστό, aλλά δέν εΙναι κάτι τό όποίο εμείς 

επιδιώκουμε». 

Στό θέμα προκηρύξεως προώρων έκλογών άνα

φέρθηκε τήν ϊδια ήμέρα καί ό κοινοβουλευτικός έκ

πρόσωπος τής ΝΔ, Κ. Μητσοτάκης. 'Επικαλούμενος 

τίς σχετικές συνταγματικές διατάξεις, ό Κ. Μητσοτά

κης διετύπωσε τήν άποψη δτι «ό προέδρος τής Δη

μοκρατίας πρέπει νά προκηρύξει έκλογές τό φθινό

πωρο, έφόσον τόν 'Ιούνιο διαπιστωθεί δτι ύπάρχει 

δυσαρμονία μεταξύ Βουλής καί λαϊκής θέλησης». 

24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1984 

·Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τόν άναπληρωτή 

ύπουργό 'Αμύνης, Α. Δροσογιάννη. Ή συνάντηση 

πραγματοποιήθηκε ένόψει τών κρίσεων τών άνώτα

των άξιωματικών καί μετά τήν παραίτηση του άρχη

γου ΓΕΣ, άντιστράτηγου Δ. Παναγόπουλου. 

Τόν Δ. Παναγόπουλο, ώς έπίτιμο άρχηγό του 

ΓΕΣ, δέχτηκε ό Κ. Καραμανλής, λίγες ήμέρες άργό

τερα, καί «τόν συνεχάρη γιά τίς έξαιρετικά πολύτι

μες ύπηρεσίες πού προσέφερε στίς 'Ένοπλες Δυνά

μεις τής χώρας». 

·Ο προέδρος τής Δημοκρατίας δέχτηκε άκόμη, 

διαδοχικά, τό νέο άρχηγό ΓΕΣ, άντιστράτηγο Β. 

Κούρκαφα, καί τούς νέους άντιστρατήγους καί άντι

πτεράρχους, έπισημαίνοντας τό καθήκον τής ήγεσίας 

νά ένισχύσει τό αϊσθημα ένότητας καί τήν πειθαρχία 

στίς 'Ένοπλες Δυνάμεις καί νά τίς προστατεύει άπό 

«όποιεσδήποτε πολιτικές διαβρώσεις». 

3 ΜΑrτΙΟΥ 1984 

'Ο Κ. Καραμανλής ένημερώθηκε άπό τό προε

δρείο τής Πανελληνίου 'Ομοσπονδίας Καθηγητών 

'Ανωτάτων 'Εκπαιδευτικών 'Ιδρυμάτων γιά τήν κα

τάσταση πού έπικρατεί στά άνώτατα έκπαιδευτικά 

ίδρύματα. 

6 ΜΑrτΙΟΥ 1984 

'Ο Κ. Καραμανλής εχει συνάντηση καί συνομι

λία μέ τόν πρόεδρο τής Κυπριακής Δημοκρατίας, Σ. 

Κυπριανου, ό όποίος τόν ένημερώνει γιά τίς έπαφές 

πού είχε μέ τό γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, Ξ. Περέζ 

ντέ Κουεγιάρ καί μέ ξένες Κυβερνήσεις. 

'Ο Σ. Κυπριανου παρέμεινε στήν 'Αθήνα καί τίς 

έπόμενες ήμέρες γιά διαβουλεύσεις μέ τήν έλληνική 

Κυβέρνηση, ένώ συναντήθηκε έκ νέου μέ τόν Κ. Κα

ραμανλή, στίς 9 Νοεμβρίου. 

9 ΜΑΡτΙΟΥ 1984 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται σέ συνεργασία τόν 

πρωθυΠουργό, ό όποίος τόν ένημερώνει γιά τό έπει

σόδιο πού είχε σημειωθεί στό βορειοανατολικό Αi

γαίο, δταν τουρκικά άντιτορπιλλικά εβαλαν κατά 

του έλληνικου άντιτορπιλλικου «Πάνθηρ», πού πα

ρακολουθουσε τίς τουρκικές ναυτικές άσκήσεις. 'Η 

Κυβέρνηση είχε q.πευθύνει εντονο διπλωματικό διά

βημα στήν "Αγκυρα καί, στή συνέχεια, θεωρώντας 

τίς έξηγήσεις τών Τούρκων μή ίκανοποιητικές, είχε 
άνακαλέσει τόν 'Έλληνα πρέσβη άπό τήν τουρκική 

πρωτεύουσα. 

Τό σχετικό σημείωμα του πρέσβη Π. Μολυβιάτη 

άναφέρει: 

«'Ο κύριος πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας ενημερώθηκε 

aπό τήν Κυβέρνηση διά του κυρίου Δροσογιάννη γιά τό 

επεισόδιο του "Πάνθηρος" στό βορειοανατολικό Αiγαίο 

στίς 8.30' τό βράδυ τfjς Πέμπτης, 8 Μαρτίου. 
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»Τήν <δρα έκείνη είχε λήξει ή συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ, 

είχαν ληφθεί οί σχετικές &ποφάσεις καί είχαν γίνει τά δια

βήματα πρός τούς Τούρκους καί τό ΝΑΤΟ. 
»'Ο κύριος πρόεδρος τής Δημοκρατίας είπε στόν κύριο 

Δροσογιάννη δτι, κατά τήν γνώμη του, ή Κυβέρνηση θά 

επρεπε τήν στιγμή εκείνη νά περιορισθεί στήν εκδοση μι

aς λιτής καί βραχείας ανακοινώσεως, ή όποία θά περιέ

γραφε τό περιστατικό καί θά προσέθετε δτι εκλήθη ό κυ

βερνήτης του πλοίου στήν ' Αθήνα πρός ενημέρωση τής 

Κυβερνήσεως. ·Η Κυβέρνηση θά &νέμενε καί τίς τουρκι

κές αντιδράσεις γιά νά πάρει τήν έπομένη τίς αποφάσεις. 

Ό κύριος πρόεδρος προσέθεσε δτι ή &νάκληση των πρέ

σβεων δέν ήταν άπλώς εσπευσμένη άλλά καί ύπερβολική 

αντίδραση, κατά τή γνώμη του δέ, θά επρεπε νά κληθεί ό 

πρέσβης μας γιά διαβουλεύσεις. 

»Σέ τηλεφωνική επικοινωνία πού είχα μέ τόν κύριο 

πρωθυπουργό γιά νά του μεταφέρω τό τελευταίο τουτο ση

μείο, ό κύριος Παπανδρέου, μέ πολλή εuγένεια, έπέμεινε 

στό δτι ή &νάκληση των πρέσβεων ήταν ενδεδειγμένη καί 

εν πάση περιπτώσει τό μέτρο αuτό είχε ήδη ανακοινωθεί 

&πό νωρίς στούς Τούρκους. 

»Στίς 12.30' τής 9ης Μαρτίου, ό κύριος πρόεδρος τής 

Δημοκρατίας δέχθηκε τόν κύριο Παπανδρέου σέ συνάντη

ση, ή όποία είχε προγραμματισθεί πρό του επεισοδίου του 

"Πάνθηρας". 'Ο κ. πρόεδρος έξέφρασε τήν δυσφορία του 

πρός τόν κύριο πρωθυπουργό, διότι ενημερώθηκε μόνο 

δταν είχαν ληφθεί πλέον δλες οί &ποφάσεις καί πέραν αu

του !:χαρακτήρισε τήν αντίδραση τής Κυβερνήσεως ώς 

ύπερβολικά βιαστική, πρδ.γμα πού εδιδε τήν εντύπωση 

νευρικότητος. 'Επανέλαβε στόν κύριο πρωθυπουργό δτι 

, τήν προηγουμένη ή Κυβέρνηση επρεπε νά είχε περιοριστεί 

στήν εκδοση τής βραχείας ανακοινώσεως, πού είχε πεί 

στόν κύριο Δροσογιάννη καί νά &ναμείνει έπί 24 ώρες γιά 
νά λάβει τίς &ποφάσεις της, &φου θά τής περιήρχετο ή 

τουρκική &πάντηση . Χαρακτήρισε έπίσης ώς !:σφαλμένη 

τήν έπίθεση έκ μέρους τής Κυβερνήσεως έναντίον τών 

'Ηνωμένων Πολιτειών, στή στιγμή ακριβώς πού !:προκα

λείτο κρίση στίς σχέσεις μέ τήν Τουρκία. Ήταν προφανές 

σφάλμα, είπε ό κύριος πρόεδρος, νά ανοίγουμε μέτωπο μέ 

τήν 'Αμερική τήν στιγμή πού εχουμε κρίση μέ τήν Τουρ

κία, &φου είναι γνωστ1ό δτι ή 'Αμερική είναι ή δύναμη 
έκείνη ή όποία καί μπορεί νά μδ.ς βλάψει καί νά μδ.ς ώφελή
σει. Αuτός, άλλωστε, είναι καί ό λόγος - τό δυσάρεστο 

δηλαδή κλίμα πού Εχει δημιουργηθεί στίς σχέσεις μας μέ 

τήν 'Αμερική - γιά τόν όποίον ό κύριος πρόεδρος !:μα

ταίωσε τήν έπίσκεψή του στίς 'Ηνωμένες Πολιτείες. 

»'Η &ριθμητική ύπεροχή τής Τουρκίας εναντι τής 

' Ελλάδος, συνέχισε δ κύριος πρόεδρος, είναι δεδομένη καί 

αδιαμφισβήτητη . Τήν ύπεροχή αuτή ή 'Ελλάς μπορεί νά 

τήν εξουδετερώσει μόνο μέ εuφυείς χειρισμούς στήν εξω
τερική πολιτική. ~Αν βεβαίως χρειασθεί νά πολεμήσουμε 

γιά τήν ακεραιότητα καί τήν τιμή τής πατρίδος μας, &σφα

λώς θά τό κάνουμε αλλά δέν πρέπει νά εχουμε αυταπάτες 

ώς πρός τήν ισορροπία δυνάμεων μεταξύ ' Ελλάδος καί 

Τουρκίας. 

»Τό επεισόδιο, κατέληξε ό κύριος πρόεδρος, είναι λυ

πηρό, διότι, πέραν των άλλων, εάν δέν διευθετηθεί, θά πα

ρεμποδίσει καί τόν διάλογο μέ τήν Τουρκία γιά τά έλληνο

τουρκικά, άλλά ακόμη καί γιά τό Κυπριακό. 

>>'Ο κύριος πρωθυπουργός στήν συζήτηση πού έπακο

λούθησε δέν διεφώνησε μέ κανένα &πό τά σημεία πού &νέ
πτυξε ό κύριος πρόεδρος τής Δημοκρατίας. 'Αντιθέτως, 

συμφώνησε μέ τόν κύριο πρόεδρο δτι θά πρέπει νά αναζη

τηθεί επειγόντως τρόπος διευθετήσεως του επεισοδίου διά 

τής παροχής ίκανοποιητικών εξηγήσεων εκ μέρους τής 

Τουρκίας. 'Ο κύριος Παπανδρέου !:πρότεινε νά παρακλη

θουν οί 'Αμερικανοί νά ελθουν σέ έπαφή μέ τούς Τούρ

κους, έκ μέρους μας, γιά νά διαπιστώσουν έάν οί Τουρκοι 

θά είναι διατεθειμένοι νά προβουν σέ δηλώσεις, στίς όποί

ες Ιδίως νά τονίζεται δτι δέν είχαν τήν πρόθεση νά πλή
ξουν τό έλληνικό πλοίο. Δήλωση τέτοιου περιεχομένου θά 

τήν θεωρουσε ή έλληνική Κυβέρνηση ικανοποιητική καί 

ετσι θά έξετονώνετο ή κρίση . Συνεφωνήθη, τελικά, νά συ

ναντηθεί δ ύπογράφων μέ τόν κύριο Στέρνς, έντός τής ή μέ

ρας, γιά τό θέμα αuτό. 

»Λίγο μετά τήν &ναχώρησή του &πό τό Προεδρικό Μέ

γαρο, μου τηλεφώνησε ό κύριος Παπανδρέου δτι έξεδόθη 

ήδη ή τουρκική &νακοίνωση, τής όποίας τό περιεχόμενο 

έκ πρώτης όψεως φαίνεται ικανοποιητικό. Έν όψει τού

του, συμφωνήσαμε νά &ναμένουμε μέχρι τό βράδυ γιά τήν 

έπαφή μέ τόν 'Αμερικανό πρέσβη. 

»Στίς 8.30' τό βράδυ, δ κύριος Παπανδρέου μου τηλε
φώνησε δτι ό Τουρκος πρέσβης στήν 'Αθήνα είχε συναν

τηθεί μέ τόν κύριο Καψή, στόν όποίο έπέδωσε τό έπίσημο 

κείμενο τής τουρκικής &νακοινώσεως, τό όποίο ή έλληνι

κή Κυβέρνηση θά !:δήλωνε δτι θεωρουσε ώς ικανοποιητι

κή έξήγηση καί δτι, κατόπιν αuτου, έματαιουτο ή &νάκλη
ση του 'Έλληνος πρέσβεως στήν "Αγκυρα»109 . 

10 ΜΑΡ'ΓΙΟΥ 1984 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται σέ άκρόαση τόν πρό

εδρο του ΚΟΔΗΣΟ, Ι. Πεσμαζόγλου. 

12-16 ΜΑΡτΙΟΥ 1984 

'Ο Κ. Καραμανλής, συνοδευόμενος άπό τόν άνα

πληρωτή ύπουργό 'Εξωτερικών, Κ. Παπούλια, καί 
τό γενικό γραμματέα τής Προεδρίας τής Δημοκρατί

ας, Π. Μολυβιάτη, πραγματοποιεί έπίσημη έπίσκε

ψη στήν Αίγυπτο. 

Παρά τό έπίσημο πρόγραμμα, πού προέβλεπε ή 
ύποδοχή του Κ. Καραμανλή νά γίνει στό Κάιρο, ό 

πρόεδρος Μωχάμετ Χόσνι Μουμπάρακ άνέμενε τόν 

'Έλληνα όμόλογό του στό άεροδρόμιο, γιά νά τόν 

συνοδεύσει όSς τά άνάκτορα Κούμπεχ, δπου κατέλυ
σε. 'Αμέσως μετά, οί δύο πρόεδροι είχαν τήν πρώτη 

κατ' ίδίαν συνομιλία τους. 

Τό βράδυ, δείπνο πρός τιμή του Κ. Καραμανλή 

παρέθεσε ό πρόεδρος Μουμπάρακ, ό όποίος, στήν 

προσφώνησή του, άναφέρθηκε στούς δεσμούς πού 

συνδέουν τίς δύο χώρες καί έξέθεσε τίς θέσεις του 
σχετικά μέ τήν ίσραηλινή κατοχή στό Λίβανο καί 

τίς καταστρεπτικές συνέπειες πού ένδεχομένως θά 
είχε ή κλιμάκωση του πολέμου του Κόλπου. Είδικό

τερα γιά τό Κυπριακό, ύπογράμμισε: 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



354 ΟΛΟΚΛΉΡΩΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ 

«Ζητουμε τήν Ι:πίλυση του κυπριακου προβλήματος μέ 

διάλογο καί μέ εiρηνικά μέσα, πράγμα πού θά βοηθήσει 

στή βελτίωση τών σχέσεων τών δύο πλευρών καί στή 

διαφύλαξη τής ανεξαρτησίας τής Κύπρου καί τής ένό
τητος του Ι:δάφους της, σύμφωνα μέ τίς aρχές πού διατυ

πώνονται στίς aποφάσεις του ΟΗΕ πού έκδόθηκαν γι' αuτό 

τό θέμα)). 

'Η aντιφώνηση του Κ. Καραμανλή: 

«Κύριε πρόεδρε, 

»Σίiς ει5χαριστώ γιά τή θερμή ύποδοχή πού μίiς έπεφυλά

ξατε, καθώς κ:αί γιά τά φιλόφρονα λόγια πού χρησιμοποιή

σατε γιά τήν χώρα μου κ:αί τό λαό της. Καί έκ:τιμώ τοσούτφ 

μίiλλον τά λόγια αι5τά, καθόσον έπιβεβαιώνουν τούς στε

νούς δεσμούς πού συνδέουν τούς δύο λαούς μας. 

»Oi δεσμοί αι5τοί, κύριε πρόεδρε, έχουν βαθειές τίς ρί
ζες τους στήν Ιστορία· παλαιά κ:αί πρόσφατη. Ό έλληνι

κ:ός κ:αί ό αlγυπτιακ:ός πολιτισμός, πού έχουν συγκ:ερασθεί 

στή διαδρομή τών αlώνων, άφησαν στήν aνθρωπότητα μιά 

μοναδική κληρονομιά μέ κοινά χαρακτηριστικά τίς ύψη

λές έκ:είνες aρχές πού τροφοδοτουν aκ:όμα κ:αί σήμερα τήν 

aνθρώπινη σκέψη. 

»Ή iστορία τών έλληνοαιγυπτιακ:ών σχέσεων ύπήρξε 

μακρά, συνεχής κ:αί αδιάκοπη. Oi δεσμοί, δπως εlπα, πού 
συνδέουν τούς δύο λαούς μας, aφου έπέρασαν aπό τήν 

λαμπρή 'Ελληνιστική περίοδο πού συναδέλφωσε τούς δύο 

πολιτισμούς μας, συνεχίζονται αδιατάρακτα μέχρι κ:αί σή

μερα. Καί έκ:δηλώνονται μέ συγκεκριμένες πράξεις aμοι

βαίας συμπαραστάσεως κ:αί aλληλεγγύης σέ κρίσιμες κ:αί 
aποφασιστικές στιγμές γιά τούς λαούς μας. Μιά aπ' αι5τές 

ήταν ή κρίση του Σουέζ, κατά τή διάρκεια τής όποίας ή 

Έλλάς, aλλά κ:αί oi "Ελληνες πού ζουσαν στή χώρα αι5τή, 
aπέδειξαν έμπρακτα τά αlσθήματα εlλικ:ρινους φιλίας πού 

τρέφουν γιά τόν αlγυπτιακ:ό λαό. Τό !δια θά μπορουσε νά 

λεχθεί κ:αί γιά τήν Α!γυπτο πού προσέφερε κατά τρόπο 

σταθερό κ:αί aνεπιφύλακ:το τή συμπαράστασή της στό δο

κιμαζόμενο λαό τής Κύπρου. 

»Κύριε πρόεδρε, 

» Ή παραδοσιακή αι5τή φιλία πού συνδέει τούς δύο λα
ούς μας προσλαμβάνει lδιαίτερη σημασία σήμερα πού ή 
διεθνής κατάσταση εlvαι τόσο συγκεχυμένη κ:αί έπικ:ίνδυ

νη, ώστε νά διερωτάται κανένας έάν ή σημερινή ήγεσία τής 

aνθρωπό.τητος έχει συνείδηση τών ει5θυνών της. Ν Η δη πό

λεμοι τοπικοί, έμφύλιοι πόλεμοι κ:αί παντός ε!δους βία κ:αί 

αι5θαιρεσία συνταράσσουν τόν κόσμο κ:αί aπειλουν τήν δι

εθνή εlρήνη. 

»Θά μπορουσα νά aναφέρω πολλά παραδείγματα. Τά 

πιό χαρακτηριστικά δμως εlναι αι5τά πού συμβαίνουν στήν 

περιοχή πού έπεκ:τείνεται aπό τήν 'Ανατολική Μεσόγειο 

μέχρι κ:αί τήν Κεντρική 'Ασία κ:αί πού τόν τελευταίο καιρό 

παρουσιάζουν έξαρση έπικ:ίνδυνη. 
»Καί θά aρχίσω aπό τό Κυπριακό, πού εlναι φυσικό νά 

συγκινεί lδιαίτερα έμίiς τους 'Έλληνες. 'Όπως γνωρίζεiε, 
ή Τουρκία, πού κατέλαβε κ:αί κατέχει παράνομα τό ήμισυ 

σχεδόν τής Κύπρου, δχι μόνο aγνοεί προκ:ληtικ:ά τίς aπο

φάσεις τών 'Ηνωμένων 'Εθνών, aλλά τόν τελευταίο καιρό 

έπιχειρεί μέ πραξικοπηματικές ένέργειες νά διχοτομήσει 

τή Μεγαλόνησο. 'Ενέργειες πού θά πρέπει νά aντιμετωπι

σθουν aποφασιστικά aπό τήν διεθνή κοινότητα, γιατί δη-

μιουργουν προηγούμενο πού, άν χρησιμοποιηθεί σέ ει5ρεία 

κλίμακα, μπορεί νά όδηγήσει σέ aποσύνθεση πολλές χώ

ρες του κόσμου. Άλλά, πέραν του Κυπριακ:ου, θά πρέπει 

έδώ μέ λύπη μου νά προσθέσω δτι ή Τουρκία όδηγεί σέ 

έπιδείνωση τίς έλληνοτουρκ:ικ:ές σχέσεις κ:αί μέ συνεχείς 

κ:αί aπαράδεκτες προκλήσεις στό Αlγαίο. 

»'Ο συνεχιζόμενος, έξάλλου, πόλεμος μεταξύ του 

'Ιράκ: κ:αί του 'Ιράν, έκτός aπό τίς τεράστιες aνθρώπινες 

aπώλειες κ:αί τίς ύλικ:ές ζημίες πού προκαλεί στίς δύο χώ
ρες, περικλείει τόν κίνδυνο τής διευρύνσεώς του κ:αί τής 

αναφλέξεως όλόκ:ληρης τής περιοχής, μέ aπροσδιόριστες 

συνέπειες γιά τήν παγκόσμια τάξη κ:αί εlρήνη. Ή Έλλάς 
συνιστίi τήν άμεση κατάπαυση τών έχθροπραξιών κ:αί εύ

χεται τήν εlρηνικ:ή διευθέτηση τής αiματηρής αι5τής διενέ

ξεως. 
>Πό ί'διο θά μπορουσε νά λεχθεί κ:αί γιά τήν δραματική 

κατάσταση πού έχει δημιουργηθεί στό Αίβανο κ:αί τήν 

όποία έμείς oi 'Έλληνες παρακ:ολουθουμε μέ lδιαίτερη 
συμπάθεια. Καταδικάζαμε τή χρήση βίας πού aσκείται στή 

δύστυχη αι5τή χώρα aπό διάφορες πλευρές κ:αί ύποστηρί

ζομε τήν aποκατάσταση τής ανεξαρτησίας, τής κυριαρχίας 

κ:αί τής έδαφικ:ής της ακεραιότητας, διά τής aποχωρήσεως 

δλων τών ξένων δυνάμεων πού, πέραν τών άλλων, ένθαρρύ

νουν κ:αί συντηρουν κ:αί τόν έμφύλιο σπαραγμό στή φίλη 

αι5τή χώρα. 'Ελπίζω κ:αί εύχομαι δτι κατά τήν διάσκεψη 

τής Αωζάννης θά έπιδειχθεί ό aπαιτούμενος πατριωτισμός 

aπό δλες τίς πλευρές, γιά νά aποκατασταθεί ή έθνικ:ή ένά

της στό Αίβανο κ:αί νά aπαλλαγεί έτσι aπό ξένες έπεμβά

σεις. 

»Καί έρχομαι ήδη, κύριε πρόεδρε, στό περίφημο Με

σανατολικό πρόβλημα, πού aφορίi άμεσα κ:αί τή δική σας 

χώρα. "Ενα πρόβλημα πού ταλαιπωρεί έπί δεκαετίες τούς 

λαούς τής περιοχής αι5τής κ:αί aπειλεί συνεχώς τή διεθνή 

εlρήνη. 

>Πό πρόβλημα τής Μέσης Ά νατολής πού εlχε σάν 

aφετηρία του τό Παλαιστινιακό, περιεπλάκ:η έπικ:ίνδυνα 

στή διαδρομή του χρόνου κ:αί λόγφ τής aρνητικής στάσε

ως του 'Ισραήλ, aλλά κ:αί γιατί έγινε aντικείμενο πολιτι

κών, lδεολογικ:ών, οiκ:ονομικ:ών κ:αί θρησκευτικών aντα

γωνισμών &κόμη. 'Εξετράπη έτσι aπό τήν aρχική κ:αί φυ

σική του κοίτη, πού συνίστατο στήν εύλογη έπιθυμία τόσο 

τών Παλαιστινίων δσο κ:αί τών 'Ισραηλινών νά έχουν τή 

δική τους πατρίδα. 'Επήρε διαστάσεις παγκοσμίου προ
βλήματος κ:αί φορτίστηκε μέ πάθη κ:αί προκαταλήψεις πού 

κατέστησαν aδύνατη τήν ψύχραιμη κ:αί λογική aντιμετώ

πισή του. 

»Στό σημείο αι5τό δέν μπορώ νά μήν έξάρω τό θάρρος 

κ:αί τήν μετριοπάθεια του προέδρου Σαντάτ, ό όποίος μέ 
τόλμη aλλά κ:αί ρεαλισμό έπεχείρησε νά φέρει τό πολύ

πλοκο αι5τό πρόβλημα στό δρόμο τής λογικής κ:αί του δια

λόγου. 

»Οι' μεγάλες, άλλωστε, θυσίες τής Αlγύπτου κατά τή 

διάρκεια τών τελευταίων δεκ:αετίων έξ αlτίας του Μεσανα
τολικ:ου τfjς έξησφάλισαν τό δικαίωμα νά aποφασίζει ή 

!δια γιά τό μέλλον του λαου κ:αί νά έχει τίς aντιλήψεις της 

γιά τόν τρόπο τής aποκαταστάσεως τής εlρήνης στή βασα

νισμένη αι5τή περιοχή του κόσμου. 

»Κύριε πρόεδρε, 

»Δέν έχω πρόθεση νά δώσω συμβουλές σέ κανένα aπό 
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τά ενδιαφερόμενα μέρη καί aκόμα λιγώτερο σέ σίiς, πού 

γνωρίζετε τό θέμα πολύ καλλίτερα aπό μένα. Ώς ήγέτης 

δμως μιίiς χώρας γειτονικής, ή όποία τρέφει aνέκαθεν αΙ

σθήματα φιλίας πρός δλες ανεξαιρέτως τίς aραβικές χώρες 

καί ή όποία ύφίσταται, έστω καί έμμεσα, τούς aντικτύπους 

τής κρίσεως τής Μέσης Ά νατολής, επιθυμώ νά εκφράσω 

τήν εύχή νά υίοθετηθεί όσο μπορεί συντομώτερα μιά λύση 

πρακτική καί δίκαιη γιά όλους τούς ενδιαφερομένους. Ή 

λύση δηλαδή εκείνη ή όποία θά εξασφαλίζει γιά δλους 

τούς λαούς τής περιοχής σύνορα aσφαλή καί εθνική έστία 

στούς Παλαιστινίους. Καί πιστεύω δτι αύτό θά μπορούσε 

νά διευκολυνθεί εάν δλοι οί v Αραβες συμφωνούσαν επάνω 

σέ μιά κοινή, σταθερή δσο καί ρεαλιστική πολιτική. 

»Γιά νά γίνει βέβαια αύτό, θά πρέπει νά επιδειχθεί θάρ

ρος καί σωφροσύνη aπό δλες τίς πλευρές. Τό δρόμο, άλ
λωστε, αύτό υίοθέτησε καί ακολούθησε έμπρακτα ή δική 

σας χώρα, κύριε πρόεδρε, μέ τίς προσπάθειες πού ανέλαβε 

καί συνεχίζει, γιά νά επανεύρουν τήν εiρήνη δλοι οί λαοί 

αύτής τής περιοχής. Καί ό ρόλος αύτός είναι aντάξιος μιίiς 

μεγάλης χώρας δ πως ή Αίγυπτος, ή όποία έχει καί μεγάλες 

δυνατότητες aλλά καί μεγάλες εύθύνες γιά τό μέλλον τής 

περιοχής αύτής του κόσμου. 

»Κύριε πρόεδρε, 

»Πιστεύω δτι, κάτω aπό τή δική σας φωτισμένη ήγεσία, 

ό aγώνας γιά τήν πρόοδο του αlγυπτιακοv λαοv aλλά καί 

γιά τήν aποκατάσταση τής εiρήνης στήν περιοχή αύτή του 

κόσμου θά στεφθεί aπό επιτυχία. Μιά επιτυχία πού όχι 

μόνο θα δικαιώσει τή θαρραλέα καί σώφρονα πολιτική σας 

aλλά καί θά γίνει γιά πολλούς άλλους παράδειγμα πρός 
μίμηση. 

»Καί μέ τίς σκέψεις αύτές, πίνω γιά τήν εύτυχία καί τήν 

εύημερία του φίλου αiγυπτιακοv λαοv καί γιά τήν προσω

πική σας ύγεία καί εύτυχία, κύριε πρόεδρειι. 

Τήν έπομένη, ό Κ. Καραμανλής, άφου κατέθεσε 

στέφανο στό Μνημείο του 'Αγνώστου Στρατιώτη 

καί στόν τάφο του 'Α νουάρ Σαντάτ, είχε νέα συνάν

τηση μέ τόν Αίγύπτιο όμόλογό του: 

«'ο πρόεδρος αναφέρεται στήν επίσκεψή του, τονίζον

τας δτι είναι ή τρίτη πού πραγματοποιεί στήν Αtγυπτο καί 

ύπογραμμίζει δτι ό tδιος θεωρεί τήν Αtγυπτο κέντρο του 

aραβικου κόσμου . Στήν συνέχεια, λέει δτι οί δύο χώρες 

είχαν πάντοτε στενές σχέσεις, σχέσεις συνεργασίας καί 

φιλίας. 

»'Ο κ. Μουμπάρακ aπαντa μέ τό tδιο πνευμα καί αναφέ

ρεται στίς παραδοσιακές σχέσεις φιλίας τ&ν δύο χωρών. 
»'Ο κ. πρόεδρος συνεχίζει λέγοντας δτι τά δύο τελευ

ταία χρόνια οί σχέσεις μεταξύ τ&ν δύο χωρών παρέμειναν 

στάσιμες, σήμερα δμως, μέ τήν επίσκεψη αuτή, θά πρέπει 

νά δοθεί νέα ώθηση. 'Ο κ. πρόεδρος τονίζει δτι ή παρου

σία του στήν Αtγυπτο άποσκοπεί άκριβ&ς στό νά συνεχι

σθεί ή καλή πορεία τ&ν έλληνοαιγυπτιακ&ν σχέσεων καί 

εκφράζει τήν βούλησή του καί τήν έτοιμότητα τής 'Ελλά

δος νά εγκαινιασθεί νέα εποχή στίς σχέσεις των δύο χω

ρών, νά εντατικοποιηθεί καί διευρυνθεί ή διμερής συνερ

γασία, ώστε νά περιλάβει δλους τούς τομείς. 

»'Ο κ. Μουμπάρακ aπαντa δτι συμφωνεί πλήρως μέ τόν 

κ. πρόεδρο. 

»'Ο κ. πρόεδρος λέει δτι στίς παράλληλες συνομιλίες 

τ&ν δύο ύπουργ&ν 'Εξωτερικών θά συζητηθουν τά διμερή 
θέματα καί τονίζει δτι θά ήθελε νά εγείρει ό tδιος δύο 

εiδικώτερα θέματα. 

»'Ο κ. πρόεδρος λέει δτι τό πρώτο θέμα είναι τ& ν 35 
πολεμικών αεροσκαφών πού ή Αtγυπτος θέλει νά πωλήσει. 

Γνωρίζω, λέει ό κ. πρόεδρος, δτι ή Τουρκία θέλει νά άγορά

σει τά αεροσκάφη, επειδή δμως λόγω τής καταστάσεως 

των έλληνοτουρκικ&ν σχέσεων, επιδίωξη καί πρόβλημά 

μου είναι ή διατήρηση τής ισορροπίας δυνάμεων μεταξύ 

τ&ν δύο χωρών, παρακαλώ τόν κ. Μουμπάρακ, λέει ό κ. 

πρόεδρος, εάν καί εφ· δσον ληφθεί όριστική aπόφαση γιά 

τήν πώλησή τους, νά πωληθουν τά μισά στήν 'Ελλάδα καί 

τά μισά στήν Τουρκία. 

»'Ο κ. Μουμπάρακ aπαντάει λέγοντας δτι μία aραβική 

χώρα προσφέρθηκε νά άγοράσει τά αεροσκάφη γιά λογα

ριασμό τής Τουρκίας. 

»Στό σημείο αuτό ό κ. πρόεδρος επεμβαίνει λέγοντας, 

ναί τό γνωρίζω, είναι ή Σαουδική 'Αραβία. 

»'Ο κ. Μουμπάρακ συνεχίζει λέγοντας δτι ή Αtγυπτος 

ήθελε νά aντικαταστήσει τά 35 φάντομ μέ νεώτερου τύπου 
Fl6. Γίνεται ή προσφορά τής Σαουδικής 'Αραβίας, ή 

όποία ήταν δελεαστική, καθ' δσον μaς προσέφερε τήν \:δια 

τιμή μέ τήν όποία τά αγοράσαμε καινούργια. Στήν συνέ

χεια, ό κ. Μουμπάρακ λέει δτι κατανοεί τήν έλληνική θέση 

καί ύπόσχεται νά μελετήσει τό θέμα καί νά άπαντήσει aργό

τερα στόν κ. πρόεδρο. 

»Στήν συνέχεια, ό κ. πρόεδρος λέει δτι τό δεύτερο θέμα 

είναι τό τής aποκαταστάσεως τ&ν διπλωματικών σχέσεων 

τής Αiγύπτου μέ τήν Κύπρο, τονίζοντας δτι μετά τήν παρέ

λευση τόσων ετ&ν aπό τό γνωστό επεισόδιο [βλ. τόμο Ι'] 

δέν δικαιολογείται ή μή uπαρξη διπλωματικών σχέσεων 

μεταξύ Αiγύπτου καί Κύπρου. 'Ο κ. πρόεδρος προσθέτει 

δτι τό κυπριακό πρόβλημα είναι ενα άπό τά προβλήματα 

τής περιοχής μας καί.δέν είναι λογικό ή Αtγυπτος νά μή 

διατηρεί διπλωματικές σχέσεις μέ τήν Κύπρο . 

»'Ο κ. Μουμπάρακ λέει δτι ή Αtγυπτος μελετουσε τό 

θέμα. 'ο κ. πρόεδρος τόν διακόπτει καί επαναλαμβάνει τήν 

προσωπική παράκλησή του γιά ταχεία aποκατάσταση τ&ν 

διπλωματικών σχέσεων. 'Ο κ. Μουμπάρακ aπαντa λέγον

τας δτι θά εξετάσει τό θέμα καί θά aπαντήσει κατά τήν 
συνάντηση τής Πέμπτης (15 Μαρτίου 1984). 

)) 'ο κ. πρόεδρος επανέρχεται επί του θέματος, λέγοντας 
δτι θά ήθελε δπως ή ανακοίνωση τής aποκαταστάσεως τ&ν 

διπλωματικών σχέσεων μέ τήν Κύπρο γίνει κατά τή διάρ

κεια τής παρουσίας του στήν Αίγυπτο. 

»'Ο κ. Μουμπάρακ επαναλαμβάνει δτι θά έξετάσει τό 

θέμα καί θά aπαντήσει τήν Πέμπτη . 

»Στήν συνέχεια, ό κ. πρόεδρος λέει στόν κ. Μουμπάρακ 

νά περάσουν στά προβλήματα τής περιοχής καί έρωτα πώς 

διαμορφώνεται ή κατάσταση στόν Λίβανο. 

Μουμπάρακ: 'Η κατάσταση στόν Λίβανο είναι πολύ

πλοκη καί έπικίνδυνη . Δέν πιστεύω δτι ή Διάσκεψη 'Εθνι

κής Συμφιλιώσεως Λωζάννης θά εχει οuσιαστικά aποτελέ

σματα. Είναι νωρίς βέβαια &κόμη, άλλά δέν μπορ& νά π& 

δτι είμαι αiσιόδοξος. Τό κύριο πρόβλημα στόν Λίβανο εί

ναι ή παραμονή τ& ν δυνάμεων του 'Ισραήλ στήν χώρα 

αuτή . Οί 'Ισραηλινοί πρέπει νά aποσυρθουν τό ταχύτερο 

χωρίς νά περιμένουν τήν ταυτόχρονη aποχώρηση των συ-
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ριακ&ν δυνάμεων. Ή aποχώρηση τ&ν 'Ισραηλινών θά φέ

ρει τούς Σύρους σέ δύσκολη θέση. Ή διεθνής κοινή γνώ

μη, οί δυτικές χώρες, c:lλλά καί οί aραβικές θά c:lναγκα

σθοuν νά πιέσουν τήν Συρία νά aποσύρει τίς δυνάμεις της. 

Ή aποχώρηση τ&ν 'Ισραηλινών θά βελτιώσει τό κλίμα, 

θά συμβάλει στήν άρση του σημερινοί) αδιεξόδου. 

»Στήν συνέχεια, ό Αiγύπτιος πρόεδρος, aπαντώντας σέ 

σχετική έρώτηση του κ. προέδρου, προσθέτει λέγοντας: 

Μουμπάρακ: 'Ο 'Αμίν Ζεμαγιέλ, μετά τήν έγκατά
λειψή του aπό τούς ' Αμερικανούς, δέν είχε άλλη έκλογή 

παρά νά συνεννοηθεί μέ τούς Σύρους . 'Η Αϊγυπτος τάσσε

ραι ύπέρ τfjς διατηρήσεως τfjς έδαφικfjς ενότητος, κυριαρ

χίας καί ανεξαρτησίας τοu Λιβάνου. 

»Στήν συνέχεια, ό Αiγύπτιος πρόεδρος αναφέρεται 

στόν πόλεμο 'Ιράκ- 'Ιράν λέγοντας: 

Μουμπάρακ: 'Ο πόλεμος αύτός διήρκησε πάρα πολύ. 

Τό 'Ιράκ έπιθυμεί τόν τερματισμό του. Οί τελευταίες προ

τάσεις πού εγιναν γιά επιστροφή στά διεθνώς αναγνωρισμέ

να σύνορα είναι λογικές. ' Αλλά, δυστυχώς, τό 'Ιράν δέν 
έπιθυμεί τήν κατάπαυση τοu πυρός . Καί δέν τήν έπιθυμεί 

γιά δύο λόγους: 

»Πρώτον, διότι ό τερματισμός τοu πολέμου θά σημάνει 

αύτόματα καί τήν πτώση τfjς περί τόν Χομέινι όμάδος πού 

κυβερνά σήμερα τήν χώρα, μέ aνυπολόγιστες γιά τό καθε

στώς συνέπειες, καί δεύτερον, γιά λόγους θρησκευτικοί) 

φανατισμοu. 'Ο Χομέινι καί οί περί αύτόν πιστεύουν οτι ή 

έμφάνιση τοu προφήτου τ&ν Σιϊτ&ν θά πραγματοποιηθεί μέ 

τήν πτώση του Σάχη c:lλλά καί τοu Σαντάμ {Cουσείν. 

»'Ο κ. πρόεδρος έρωτά τόν κ. Μουμπάρακ, έάν τό κα

θεστώς τfjς Βαγδάτης aντιμετωπίζει προβλήματα έπιβιώ

σεως. 'Ο κ. Μουμπάρακ λέει οτι τό καθεστώς είναι aρκετά 

σταθερό καί οτι ό 'Ιρακινός πρόεδρος έλέγχει τήν κατά

σταση. 

»Στή συνέχεια, δ κ. πρόεδρος έκφράζει τήν aνησυχία 

του γιά τό ενδεχόμενο διευρύνσεως του πολέμου. 'ο κ. 

Μουμπάρακ ύποστηρίζει οτι δέν πρέπει νά αναμένεται διεύ

ρυνση τfjς συρράξεως. 

»'ο κ. πρόεδρος αναφέρεται στό ενδεχόμενο iρανικοu 

aποκλεισμοί) των στενών του 'Ορμούζ καί στίς καταστρο

φικές συνέπειες πού θά έπιφέρει στήν οiκονομία τfjς Δύ

σεως . 

»'Ο κ. Μουμπάρακ λέει οτι οί 'Αμερικανοί καί οί δυτι

κές χώρες δέν πρόκειται νά επιτρέψουν κάτι τέτοιο. 

»Στή συνέχεια, ό κ . πρόεδρος έρωτά τόν Αiγύπτιο πρό

εδρο γιά τό Μεσανατολικό μετά τίς Συμφωνίες τοu Κάμπ 

Ντέηβιντ καί ύπό τό φ&ς τ&ν aποφάσεων τfjς Διασκέψεως 

τοu Φέζ καί τ&ν πρωτοβουλιών του 'Αμερικανοu πρόε

δρου ... 
Μουμπάρακ: Αύτή τήν στιγμή λαμβάνει χώρα μιά ού

σιαστική προσπάθεια γιά τήν προσέγγιση τ&ν θέσεων τfjς 

'Ιορδανίας καί τ&ν Πα.λαιστινίων τfjς Όργανώqεως γιά 

τήν 'Απελευθέρωση τfjς Παλαιστίνης. Συνομιλεί ή ΟΑΠ 

μέ τόν Χουσείν. Αύτό είναι σημαντικό. Στόχος είναι ή 

δημιουργία μιiiς ενιαίας παλαιστινοϊορδανικfjς αντιπρο

σωπείας πού θά διαπραγματευθεί τό μέλλον του παλαιστι

νιακοί) προβλήματος, τό μελλοντικό καθεστώς τ&ν κατε

χομένων έδαφ&ν. Πρέπει ολοι νά βοηθήσουν. Πρέπει ολοι 

νά κατανοήσουν οτι είναι c:lνάγκη σ' αύτήν τήν c:lντιπρο-

σωπεία νά συμμετάσχουν έκπρόσωποι τfjς ΟΑΠ καί δχι 

μόνον των Παλαιστινίων των κατεχομένων περιοχών. 

Είναι c:lνάγκη νά βοηθηθεί ή ύπό τόν 'Αραφάτ μετριοπα
θής πτέρυγα τfjς ΟΑΠ. Είναι c:lνάγκη νά βοηθηθεί ό ϊδιος ό 

'Αραφάτ, προκειμένου νά aποφευχθεί ή κυριαρχία τ&ν 

Παλαιστινίων πού έλέγχονται aπό τήν Συρία. 

»Στό σημείο αύτό ό πρόεδρος λέει στόν κ. Μουμπάρακ 

οτι θά μεταφέρει στούς δυτικούς συνομιλητές του τίς aπό

ψεις τfjς Αiγύπτου. 'Ο κ. Μουμπάρακ συνεχίζει τονίζοντας 

οτι πρέπει οί 'Ηνωμένες Πολιτείες νά κατανοήσουν αύτήν 

τήν πραγματικότητα, πρέπει νά συνομιλήσουν μέ τήν 

ΟΑΠ. 

»Στήν συνέχεια, δ κ. Μουμπάρακ έρωτά τόν κ. Χασάv 
'Αλή π&ς .εχει τό θέμα τ&ν 35 πολεμικών αεροσκαφών. 'Ο 
Αiγύπτιος ύπουργός λέ~ι οτι οί άρμόδιες αiγυπτιακές ύπη

ρεσίες aποφάσισαν νά μήν πωλήσουν τά αεροσκάφη, καί 

οτι αύτά θά παραμείνουν ένεργά στήν δύναμη τfjς αiγυπτι

ακfjς αεροπορίας. 

»Στό σημείο αύτό έπεμβαίνει ό κ. πρόεδρος, επαναλαμ

βάνοντας τό αϊτημά του (γιά πώληση σέ 'Ελλάδα καί 

Τουρκία, έφ' οσον ληφθεί όριστική aπόφαση πωλήσεως). 

'Ο κ. Μουμπάρακ aπαντά λέγοντας οτι δέν ύπάρχει πλέον 

θέμα, καθ' οσον ή Αϊγυπτος δέν πρόκειται νά τά πωλήσει 

σέ καμμία τρίτη χώρα καί προσθέτει λέγοντας νά μήν aνη

συχεί ό πρόεδρος, δέν ύπάρχει πλέον θέμα . 

»Κατά τήν διάρκεια τfjς συναντήσεως τfjς 13ης 

Μαρτίου 1984, δ κ. πρόεδρος προσεκάλεσε τόν Αiγύπτιο 
πρόεδρο οπως έπισκεφθεί έπισήμως τήν 'Ελλάδα. 'Ο κ. 

Μουμπάρακ απεδέχθη τήν πρόσκληση λέγοντας χαρακτη

ριστικά "εuχαριστ& πολύ γιά τήν πρόσκληση. Είναι με

γάλη τιμή καί εύχαρίστηση γιά μένα νά έπισκεφθ& τήν 

'Ελλάδα"». 

Τήν έπομένη, 14 Μαρτίου, ό Κ. Καραμανλής, συ
νοδευόμενος aπό τόν Κ. Παπούλια, πραγματοποίησε 

επίσκεψη στήν ίστορική Μονή τής 'Αγίας Αtκατε

ρίνης, στό Σινfi. 

Στόν 'Έλληνα πρόεδρο επιφυλάχθηκε θερμή 

ύποδοχή aπό τούς μοναχούς, μέ επικεφαλής τόν 

aρχιεπίσκοπο Δαμιανό. 'Επακολούθησε δοξολογία 

καί, κατά τή διάρκεια είδικής τελετής, ό aρχιεπί

σκοπος Δαμιανός aπένειμε στόν Κ. Καραμανλή τό 

επίσημο παράσημο τής Μονής καί τοϋ δώρισε δύο 

ίερές είκόνες. Στήν προσφώνησή του, ό ίεράρχης 

ύπογράμμισε τό γεγονός οτι πρώτη φορά πρόεδρος 

τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας επισκέπτεται τή Μονή 

τοϋ Σινfi. 

'Ο Κ. Καραμανλής είπε: 

<<Αiσθάνομαι εiλιιφινή καί βαθιά συγκίνηση, πού βρί

σκομαι σ, αvτόν τόν ίερό χώρο, σ' αvτή τήν κιβωτό τής 

'Ορθοδοξίας καί του Έλληνισμου. 

»'Η ίστορία αvτής τής μονής εlναι τόσο παλαιά, δσο 
παλαιά εlναι ή ίστορία του Χριστιανισμου καί εΙδικότερα 

τής 'Ορθοδοξίας. Γι' αvτό καί ή μονή αvτή έμπνέει σεβα

σμό σέ δλη τή Χριστιανοσύνη καί δχι μόγο στούς Χριστι

ανούς, &λλά καί στούς πιστούς άλλων θρησκευμάτων. 
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ιιΣτή φιλόξενη αvτή Ύfί τής Αlγύπτου, συναντώνται 
τρία θρησκεύματα. Καί θά rjμποροvσε νά πεί κανείς, ύπό 

τήν έννοια αvτή, δτι ό χώρος αvτός συμβολίζει τό πνεvμα 

τής εlρήνης. Τό γεγονός, έξάλλου, δτι ή μονή αvτή ύπήρξε 

καί παραμένει ό θεματοφύλαξ μοναδικών καί άνεκτιμήτων 
πνευματικών καί καλλιτεχνικών θησαυρών, τήν κατέστη

σαν διεθνώς περιώνυμον. 'Αλλά καί πέραν αvτofJ, έμπνέει 

τόν σεβασμό τών πνευματικών άνθρώπων δλου τofJ κόσμου. 

Γι, αvτό άλλωστε καί τή σεβάστηκαν ολοι οί κατακτητές 

πού πέρασαν άπό αvτή τή γή. 

ιι Ή παρουσία μου έδώ σήμερα οφείλεται στήν έπιθυμία 

μου νά γνωρίσω τήν μονή, νά προσκυνήσω σάν Χριστια

νός, άλλά καί νά ύπογραμμίσω τό ένδιαφέρον τής έλληνι

κής πολιτείας γιά τό μέλλον της. Θέλω δηλαδή νά έκτιμή

σω τίς άνάγκες της καί άπό συμφώνου μέ τόν φίλο μου 

πρόεδρο τής ΑΙγύπτου κ. Μουμπάρακ νά κάνουμε ένα πρό

γραμμα, πού θά έπιτρέπει νά άντιμετωπίσουμε έπιτυχώς 

δλα τά προβλήματα τής μονής, γιατί, δπως εlπα, άποτελεί 
θεματοφύλακα πνευματικών καί καλλιτεχνικών θησαυρών 

γιά δλη τήν άνθρωπότητα. 

ιιΣiiς εvχαριστώ γιά τά δώρα καί τό παράσημο τής μο
νής. 'Όπως έχω πεί καί σέ άλλες περιπτώσεις, στήν μακρά 

πολιτική μου σταδιοδρομία, έχω τύχει πολλών τιμητικών 
διακρίσεων. 'Όμως αvτή ή διάκριση εlναι ή πιό πολύτιμη 

άπό δλεςιι. 

Τό βράδυ, ό 'Έλληνας πρόεδρος παρέστη σέ δε

ξίωση τοϋ πρεσβευτή τής 'Ελλάδος στό Κάιρο, στήν 
όποία μετείχαν καί μέλη τής έλληνικής παροικίας, 

εν& τήν έπομένη, 15 Μαρτίου, επισκέφθηκε τόν aρ
χαιολογικό χώρο Σαγγάρα, κοντά στήν αiγυπτιακή 

πρωτεύουσα, καθώς καί τό 'Αρχαιολογικό Μουσείο 

τοϋ καrρου. 

Τό μεσημέρι, ό Κ. Καραμανλής θά εχει τήν εύ

καιρία μιiiς τρίτης συναντήσεως μέ τό Χ. Μουμπά

ρακ: 

«Ό κ. πρόεδρος άνοίγει τήν συζήτηση, άναφερόμενος 

στήν έλληνική παροικία τής Αiγύπτου. Τονίζει οτι οί 'Έλ

ληνες τής Αiγύπτου είναι εγκατεστημένοι άπό πολλά χρό
νια στήν Α\:γυπτο, στήν διάρκεια τών όποίων στάθηκαν 

πάντα στό πλευρό τών Αiγυπτίων καί συνέβαλαν ενεργώς 

στήν οΙκονομική άνάπτυξη τής χώρας. 

»'Ο κ. καί ή κα Μουμπάρακ συμφωνοϋν καί άναφέρον

ται στούς στενούς δεσμούς πού ένώνουν τήν έλληνική πα

ροικία μέ τόν αΙγυπτιακό λαό καί τούς 'Έλληνες μέ τούς 

Αiγυπτίους γενικώτερα. ' 
»'Ο κ. πρόεδρος λέει στόν κ . Μουμπάρακ οτι θέλει νά 

εγείρει ενα πρόβλημα πού άντιμετωπίζει ή έλληνική πα

ροικία ζητώντας ταυτόχρονα άπό τόν κ. Μουμπάρακ νά τό 

επιλύσει. 'Ο κ. πρόεδρος λέει οτι οί 'Έλληνες τής ΑΙγύ

πτου εξαναγκάζονται νά άνανεώσουν τίς άδειες παραμονής 
καί εργασίας τους, κάθε χρόνο, αuτό- λέει ό κ. πρόεδρος 

- δημιουργεί άγχος καί άβεβαιότητα στήν έλληνική πα

ροικία. Θά πρέπει, λέει ό κ. πρόεδρος, ή έλληνική παροι

κία νά τύχει άλλης μεταχειρίσεως. 'Επί πλέον, συνεχίζει 

ό κ. πρόεδρος, ύπάρχει μία συμφωνία πού προβλέπει τήν 

χορήγηση σέ 400 'Έλληνες τής Αiγύπτου τής αΙγυπτιακής 

iθαγένειας. 'Η παράκλησή μου, λέει ό κ . πρόεδρος, είναι, 

άφ' ένός μέν, νά έπισπευθεί ή χορήγηση τών iθαγενειών, 

άφ' έτέρου, νά αuξηθεί ό άριθμός τών 'Ελλήνων πού θά 

λάβουν τήν Ιθαγένεια σέ 600. 
»'Ο κ. Μουμπάρακ άπαντα οτι θά τό εξετάσει καί προ

σθέτει λέγοντας, δέν είναι πρόβλημα αuτό . Δέν ύπάρχει 
θέμα. Στήν συνέχεια λέει οτι νομίζει οτι καί ΑΙγύπτιοι πού 

ζοϋν στήν 'Ελλάδα εχουν ζητήσει τήν κτήση τής έλληνι
κής iθαγένειας. 'Ο κ . πρόεδρος άπαντα λέγοντας, "αuτό 

δέν τό γνωρίζω. Θά τό δοϋμε" καί επαναλαμβάνει τό α\:τη

μά του γιά αϋξηση τοϋ άριθμοϋ τών αiγυπτιακών iθαγενει

ών άπό 400 σέ 600. 'Ο κ. Μουμπάρακ καί πάλι επαναλαμβά

νει οτι δέν είναι πρόβλημα, οτι δέν ύπάρχει θέμα. 

>>'Ο κ. Μουμπάρακ άναφέρεται στούς στενούς ίστορι

κούς, φυλετικούς καί οiκονομικούς δεσμούς πού ένώνουν 

τήν Α\:γυπτο μέ τό Σουδάν. 

»'Αργότερα, ό κ. πρόεδρος άναφέρεται στήν ενταξη τής 
'Ελλάδος στίς Εuρωπαϊκές Κοινότητες, τονίζοντας οτι 

ήταν μεγάλη άνάγκη γιά τήν 'Ελλάδα νά συνδεθεί μέ τή 
Δυτική Εuρώπη γιά νά εξασφαλίσει ετσι τήν έθνική της 

άσφάλεια άπό τούς γείτονές της. Περιβαλλόμαστε, λέει ό 

κ. πρόεδρος, άπό λαούς, πού εχουν βλέψεις πάνω στήν χώρα 

μας. Πρέπει νά άμυνθοϋμε, πρέπει νά έξασφαλιστοϋμε. Μέ 
τήν ενταξή μας στήν Εuρώπη τό πετυχαίνουμε αuτό. Σέ λί

γο καιρό, συνεχίζει ό κ. πρόεδρος, ή Εuρώπη θά ένωθεί, θά 

συσταθοϋν ο{ 'Ηνωμένες Πολιτείες τής Εuρώπης. Τότε 

κάθε επιβουλή εναντίον μιας πολιτείας θά είναι επιβουλή 

κατά τοϋ συνόλου, κατά τοϋ ήνωμένου εuρωπαϊκοϋ Κράτους. 

» ' Ο κ. Μουμπάρακ άναγνωρίζει τήν σπουδαιότητα πού 
εχει γιά τήν 'Ελλάδα ή Εuρωπαϊκή Οiκονομική Κοινότη

τα καί λέει οτι ή Εuρώπη πρέπει νά παίξει σημαντικώτερο 
ρόλο στήν διεθνή πολιτική σκηνή. 

»'Αργότερα, μετά τό πρόγευμα, ό κ. πρόεδρος έρωτα 

εuθέως τόν κ. Μουμπάρακ, λέγοντάς του οτι περιμένει άπ' 
αuτόν μία άπάντηση σχετικά μέ τό θέμα τής άποκαταστά

σεως τών διπλωματικών σχέσεων Αiγύπτου-Κύπρου. 

»'Ο κ. Μουμπάρακ άπαντα λέγοντας οτι, επειδή αuτήν 

τήν στιγμή μας πιέζει πολύ ή Σοβιετική 'Ένωση νά άποκα- , 

τασiήσουμε τίς διπλωματικές μας σχέσεις μέ τήν Βουλ γα
ρία, δέν νομίζω οτι ήταν σκόπιμο νά άναγγείλω τώρα τήν 

άποκατάσταση τών σχέσεών μας μέ τήν Κύπρο. 

)) 'ο κ. πρόεδρος επαναλαμβάνει οτι δέν είναι λογικό νά 
μήν εχει ή Α\:γυπτος διπλωματικές σχέσεις μέ τήν Κύπρο 

καί επιμένει στήν άνάγκη ταχείας άποκαταστάσεως. 

»'Ο κ. Μουμπάρακ λέει οτι "άσφαλώς θά άποκαταστή

. σου με τίς σχέσεις μας μέ τήν Κύπρο, θά τό άνακοινώσουμε 
πρίν άπό τό τέλος τοϋ Μαρτίου τ . ε . Θά τό κάνουμε πρίν 

περάσει ό Μάρτιος" καί προσθέτει λέγοντας "μπορείτε νά 

πείτε στόν Κυπριανοϋ οτι θά τό κάνουμε, δέν πρόκειται νά 

άργήσουμε, μέχρι τέλους Μαρτίου θά τό άναγγείλουμε"». 

Τό ίδιο βράδυ, ό Κ. Καραμανλής δέχτηκε, πα

ρουσία τοϋ Κ. Παπούλια, τούς διαπιστευμένους στό 

Κάιρο πρέσβεις τής ΕΟΚ. 

Τήν έπομένη, τελευταία ήμέρα τής επισκέψεως, 

οί aρχηγοί τών δύο Κρατών είχαν νέα συνομιλία: 

«'ο κ. πρόεδρος άνοίγει τήν συνομιλία ευχαριστώντας 
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τόν κ. Μουμπάρακ γιά τήν ύποδοχή πού του έπεφυλάχθη 

καί γιά τήν θερμή φιλοξενεία καί προσθέτει δτι θά του 

δοθεί ή εύκαιρία νά ανταποδώσει τήν φιλοξενία δταν επι
σκεφθεί ό κ .. Μουμπάρακ τήν ·Ελλάδα. 'Ο κ. Μου μπάρα κ 

απαντα λέγοντας δτι ό κ. Καραμανλής είναι φίλος τής Αtγύ

πτου καί δτι στούς φίλους είναι τό λιγώτερο πού μπορεί νά 

κάνει κανείς, καί εύχαριστεί καί πάλι γιά τήν πρόσκληση 

εύχόμενος νά πραγματοποιηθεί τό ταξείδι. 

»Στήν συνέχεια, ό κ. πρόεδρος λέει δτι στήν χθεσινή 

συνάντησή του μέ τούς διαπιστευμένους στό Κάιρο πρέ

σβεις των χωρων- μελων τής ΕΟΚ μετέφερε σ' αύτούς τίς 

αiγυπτιακές απόψεις γιά τό Μεσανατολικό καί τήν ανό.γκη 
ύποστηρίξεως των Παλαιστινίων. 

»Στήν συνέχεια, ό κ. πρόεδρος αναφέρεται έκτενως στό 

πρόβλημα τής Κύπρου καί στίς έλληνοτουρκικές σχέσεις. 

. ο κ. πρόεδρος ύπογραμμίζει καί έξηγεί τήν αρνητική στά
ση τής Τουρκίας, τίς προκλήσεις της σέ βάρος τής 'Ελλά

δος καί τής Κύπρου, καί τίς βλέψεις της στό Αtγαίο. 

»'Ο κ. πρόεδρος άναφέρεται εtδικώτερα στό Κυπριακό, 

τονίζοντας δτι δέν μπορεί νά γίνουν δεκτά τά τετελεσμένα 

γεγονότα πού προήλθαν από τήν τουρκική εtσβολή καί δτι 

ή μονομερής ανακήρυξη τής άνεξαρτησίας του κατεχομέ

νου βορείου τμήματος τής Κύπρου άποτελεί έπικίνδυνο 

προηγούμενο πού μπορεί νά όδηγήσει στήν διάσπαση 

πολλων Κρατων του κόσμου. 

»'Ο κ. Μουμπάρακ συμφωνεί καί λέει δτι ή Αϊγυπτος 

ύποστηρίζει τήν έδαφική ένότητα, κυριαρχία καί άνεξαρ

τησία τής Κύπρου καί τάσσεται ύπέρ τής έξευρέσεως λύ
σεως σύμφωνα μέ τίς σχετικές άποφάσεις του ΟΗΕ. 

»'Ο προέδρος συνεχίζει λέγοντας δτι, έάν δέν βρεθεί 

λύση στό Κυπριακό, τότε ή κατάσταση στήν περιοχή θά 

έπιδεινωθεί άκόμη περισσότερο καί έρωτα "ό Ντενκτάς 

προστατεύεται άπό 30.000 Τούρκους, τί θά συμβεί έάν 

στείλω 40.000 'Έλληνες στρατιωτες στήν Κύπρο; 'Ασφα
λως θά όδηγηθουμε σέ σύρραξη. Ή κατάσταση είναι έπι

κίνδυνη, αύτό πρέπει νά κατανοηθεί άπό δλους. Πρέπει ή 

Τουρκία νά λογικευθεί καί όχι μόνον γιά τήν Κύπρο αλλά 

καί δσον άφορα τίς σχέσεις της μέ τήν 'Ελλάδα". 

»Στό σημείο αύτό ό κ. Μουμπάρακ λέει δτι πρόκειται 

νά έπισκεφθεί τήν n Αγκυρα καί προσθέτει δτι είναι διατε

θειμένος, έάν τό θελήσουμε, νά προσφέρει τήν φιλική του 

βοήθεια γιά τήν εξομάλυνση των έλληνοτουρκικων σχέ
σεων. Έρωτα έάν θά τό θέλαμε. Ό κ. πρόεδρος απαντα 

"ήμπορεί, θά τό δουμε". 

»Στήν συνέχεια, ό κ. πρόεδρος συνεχίζει νά αναφέρεται 

στήν στάση τής Τουρκίας, τονίζοντας δτι ή Τουρκία δέν 

λαμβάνει λογικές θέσεις. 

»Στό σημείο αύτό διακόπτεται ή συνομιλία, προκειμέ
νου νά άρχίσει ή έπίσημη τελετή άναχωρήσεως. Οί δύο 

πρόεδροι εύχαριστουν αλλήλους καί κατευθύνονται πρός 

τόν χωρο τηςτελετής»ιιο. 

24 ΜΑrτΙΟΥ 1984 

'Ο Κ. Καραμανλής άπευθύνει διάγγελμα πρός τόν 

έλληνικ:ό λαό: 

«'Ελληνίδες, UΕλληνες, 

»Υ Ας σταθούμε γιά μιά άκόμη φορά εύλαβικά 

μπροστά στήν έπέτειο τfίς μεγάλης ήμέρας πού μiiς 

έδωσε όχι μόνο τήν έλευθερία άλλά καί τήν συνεί

δηση τfίς έθνικfίς μας ταυτότητας. 'Η 25η Μαρτίου 

τοv 1821εlναι ή κορυφαία, ή πιό δοξασμένη, όiρα τοv 
Έλληνισμοv. 

»Καί aς άντλήσουμε άπό τούς ήρωικούς άγώνες 

τfίς έθνεγερσίας τά διδάγματα πού χρειαζόμαστε γιά 

νά χαράξουμε στίς δύσκολες ήμέρες μας σταθερή 
τήν έθνική μας πορεία. Θά ήταν, άλλωστε, άνιαρός 

καί ίσως καί άνώφελος ό έπαναληπτικός αύτός πα

νηγυρισμός, aν δέν μiiς παρακινούσε νά χρησιμο

ποιούμε σάν όδηγό γιά τά σημερινά μας προβλήματα 

τήν συσσωρευμένη ίστορική μας πείρα. 

»'Η ίστορία του έθνους μας διαιρείται τυπικά σέ 

περιόδους. Ούσιαστικό της όμως γνώρισμα εlναι ή 

συνέχεια. Καί τήν συνέχεια αύτή τήν διακρίνουμε σέ 

μιά άλληλουχία άπό έξάρσεις μοναδικές, άλλά καί 
θλιβερές όπισθοδρομήσεις. 

»Τό καθήκον άπαιτεί νά σταθούμε σήμερα στίς 

πρώτες, χωρίς βέβαια νά λησμονούμε καί τίς δεύτε

ρες. Τά τραγικά δηλαδή σφάλματα, τά πάθη καί τίς 

διχόνοιες πού τόσο ταλαιπώρησαν τό έθνος. 

»Θά πρέπει μέ άλλα λόγια νά καθοδηγούμεθα 

πάντοτε άπό τίς άρετές έκείνες πού ένέπνευσαν τόν 

ξεσηκωμό τοv 1821 καί μiiς χάρισαν τήν έλευθερία 
καί τήν άνεξαρτησία μας. Γιατί ή έλευθερία καί ή 
άνεξαρτησία δέν φθάνει νά κατακτηθούν μιά φορά 
μονάχα. Χρειάζεται καθημερινά νά κατακτώνται. 

Καί αύτό δέν έπιτυγχάνεται παρά μέ συνεχή άγώνα 

πού νά έμπνέεται άπό βαθύ πατριωτισμό, άπό έφεση 

γιά θυσίες, καί πρό παντός άπό όμόνοια έθνική. Αύ

τή τήν όμόνοια, γιά τήν όποία δλοι όμιλοvμε, χωρίς 

ώστόσο νά έναρμονίζουμε τούς λόγους μας μέ τίς 

καθημερινές μας πράξεις. Καί τήν διασπούμε, γιατί ό 
καθένας τήν άντιλαμβάνεται κατά τόν τρόπο του ή 

άκόμα καί κατά τά συμφέροντά του· καί θέλει νά 

πραγματοποιείται πάνω στίς δικές του θέσεις. Καί 

τήν διασπούμε, γιατί δέν κατανοήσαμε άκόμη δτι ή 

ένότης αύτή καθ' έαυτήν προϋποθέτει τόν συγκερα

σμό άπόψεων άντιθέτων. 

»Εlναι καιρός δμως νά καταλάβουμε δτι, γιά νά 
προκόψει ό τόπος, θά χρειαστεί νά δημιουργήσουμε 

τό κατάλληλο πολιτικό καί κοινωνικό κλίμα. Θά 

χρειασθεί μέ άλλα λόγια νά έξασφαλίσουμε τήν 

όμαλή λειτουργία του πολιτεύματος άποφεύγοντας 

τίς όξύτητες καί τίς 6περβολές. 
»Βέβαια, γιά νά λειτουργήσει όμαλά τό πολίτευ

μα, θά πρέπει νά σεβόμαστε δλοι τίς βασικές έκείνες 

άρχές, πάνω στίς όποίες στηρίζεται ή δημοκρατία. 

Γφτί, δπως κατ' έπανάληψη έτόνισα, ή παραβίαση 

τών άρχών αύτών, είτε 6πό μορφή τfίς καταχρήσεως 

τfίς έξουσίας, είτε 6πό τήν μορφή τfίς καταχρήσεως 
τfίς έλευθερίας, κλονίζει τή δημοκρατία καί άνοίγει 

τόν δρόμο γιά έπικίνδυνες περιπέτειες. 
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»'Η δημοκρατία, ώς γνωστόν, πού είναι τό πολί

τευμα τού μέτρου, δέν aντέχει σέ &κρότητες. Καί 

προπαντός δέν aντέχει σέ τεχνητούς καί σκόπιμους 

διχασμόύς πού νοθεύουν τήν δημοκρατική μας ζωή 

καί όδηγούν σέ πολιτικά &διέξοδα. 

»'Ελληνίδες, 'Έλληνες, 

»Οι' &λήθειες αύτές είναι κλασικές. Καί lσχύουν 
κατά μείζονα λόγο σήμερα πού ή διεθνής κατάσταση 

είναι έπικίνδυνη καί ή χώρα μας aντιμετωπίζει δύ

σκολα έσωτερικά καί έξωτερικά προβλήματα. 
»'Όπως γνωρίζετε, στόν έξωτερικό τομέα, έχουμε 

πολλά, κρίσιμα καί &λληλένδετα προβλήματα· προ

βλήματα πού θά χρειασθεί νά τά aντιμετωπίσουμε μέ 

θάρρος καί σωφροσύνη καί προπαντός aπροκατάλη

πτα, γιά ν' aποτρέψουμε ένδεχόμενους κινδύνους. 

Καί αύτά τά προβλήματα είναι κυρίως ή πολύχρονη 

δοκιμασία τής Κύπρου, πού τόν τελευταίο καιρό πή

ρε δραματική μορφή, καί οί aπειλές τής Τουρκίας 

κατά τού έθνικού μας χώρου. Σ' αύτά θά πρέπει νά 

προστεθούν βέβαια καί οί έπικίνδυνες έκκρεμότητες 

πού έχουμε σέ άλλους τομείς τών έξωτερικών μας 
σχέσεων. 

»Στόν έσωτερικό τομέα, έξάλλου, έχουμε, δπως 

έχουν καί άλλες χώρες, δύσκολα οlκονομικά καί 

κοινωνικά προβλήματα. Ή ϋφεση ή οlκονομική, ό 

πληθωρισμός, ή &νεργία καί τόσα άλλα συναφή 

προβλήματα δέν θά λυθούν βέβαια μέ εύχολόγια. Γιά 
νά λυθούν, θά χρειασθεί τόσο aπό μέρους τής Πολι

τείας, δσο καί aπό μέρους τών πολιτών, ρεαλισμός, 

κατανόηση καί στενή συνεργασία. 

»Άλλά θά χρειασθεί προπαντός νά έvτείνουμε 

καί νά μεθοδεύσουμε τίς προσπάθειές μας γιά νά αύ

ξήσουμε τήν παραγωγικότητά μας καί νά καταστή

σουμε τά προϊόντα μας aνταγωνιστικά. Είναι καιρός 
νά καταλάβουμε δτι έκεί κυρίως βρίσκεται τό πρό

βλημά μας τό οΙκονομικό. 'Ά ν δέν τό καταλάβουμε, 

καμμιά βοήθεια, δποιας μορφής καί έκτάσεως καί άν 

είναι, δέν μπορεί νά aποβεί aποτελεσματική. 

» 'Ά ν καταστήσουμε aνταγωνιστικά τά προϊόντα 
μας, καί διπλάσια παραγωγή άν έχουμε, θά μπορούμε 

νά τήν διοχευτεύσουμε στίς ξένες &γορές. Καί lδίως 
στήν μεγάλη &γορά τής Εύρωπαϊκής Κοινότητος, 

στήν όποία, πέραν τών άλλων, κατέχουμε θέση προ

νομιακή έναντι τών συναγωνιστών μας. 

»Γιατί, δπως γνωρίζετε, ο{ τρίτοι, γιά τά ίδια 

προϊόντα είναι ύποχρεωμένοι νά πληρώνουν δα

σμούς, aπό τούς όποίους aπαλλάσσονται τά δικά μας 

προϊόντα. 

»Καί τίς &λήθειες αύτές δέν τίς &ναιρεί βέβαια τό 

γεγονός δτι ή Εύρωπαϊκή Κοινότης περνii σήμερα 

μιά κρίση πού, κατά τή γνώμη μου, όχι μόνο θά είναι 
περαστική &λλά θά γίνει στό μέλλον καί κίνητρο γιά 

γενναίες aποφάσεις. Γιατί ή Εύρώπη, aφού δέν μπο

ρεί νά γυρίσει σiό αι'ματηρό της παρελθόν, είναι 

&ναγκασμένη νά προχωρήσει στόν δρόμο πού χάρα

ξαν ο{ {δρυταί τής Κοινότητος. 

»'Ελληνίδες, 'Έλληνες, 

» Τό συμπέρασμα, &π' δσα σiiς είπα, είναι δτι τό 
μέλλον τού τόπου αύτού θά έξαρτηθεί aπό μiiς τούς 
ίδιους. Θά έξαρτηθεί, δηλαδή, aπό τήν συμπεριφορά 

μας ώς πολιτών. 'Ά ν συμπεριφερθούμε ολοι, ήγεσία 

καί λαός, κατά τρόπο ύπεύθυνο, όχι μόνο θά δικαιώ

σουμε τούς &γώνες καί τίς θυσίες τών προγόνων μας, 
&λλά θά δημιουργήσουμε τίς προϋποθέσεις γιά ενα 

καλλίτερο καί aσφαλέστερο μέλλον». 

27 ΜΑΡτΙΟΥ 1984 

Μετά τήν αιφνιδιαστική παραίτηση του ύπουρ

γοu καί του ύφυπουργοu Οικονομικών, Γ. Ποττάκη 

καί Δ. Πιτσιώρη, όρκίστηκαν στίς &:ντίστοιχες θέ

σεις, ένώπιον του προέδρου τfjς Δημοκρατίας, ό Γ. 

'Αρσένης καί ό Δ. Δημοdθενόπουλος. 

Τήν ίδια ήμέρα, ό πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας δέ

χτηκε σέ άποχαιρετιστήρια έπίσκεψη- ένόψει τfjς 

άποχωρήσεώς του - τό γενικό γραμματέα του ΝΑ

ΤΟ, Γιόζεφ Λούνς. 

29 ΜΑΡτΙΟΥ 1984 

'Ο Κ. Καραμανλfjς δέχεται σέ άκρόαση τόν πρω

θυπουργό. 
Τό σύνολο του τύπου συνέδεσε τή συνάντηση μέ 

τήν έπικείμενη aφιξη στήν 'Αθήνα του 'Αμερικανοί> 

ύπουργοu 'Αμύνης, Κ. Ούάινμπέργκερ. 

Τήν ίδια ήμέρα, ή Κυβέρνηση έξέφρασε ίκανο
ποίηση γιά τήν άπόφαση τfjς Ύποεπιτροπfjς 'Εξω

τερικών Σχέσεων τfjς 'Αμερικανικfjς Γερουσίας, 

σχετικά μέ τή διατήρηση τfjς άναλογίας 7 πρός 10 
στή χορήγηση στρατιωτικfjς βοήθειας στήν 'Αθήνα 

καί τήν 'Άγκυρα. Ή άπόφαση έπεσήμανε, άκόμη, 

δτι ή βοήθεια πρός τήν Τουρκία συσχετίζεται μέ τήν 

άπόδοση τfjς 'Αμμοχώστου. 

Τήν έπομένη, ό Κ. Καραμανλfjς είχε συνομιλία 

μέ τόν ύπουργό 'Αμύνης τών ΗΠΑ, παρουσία του 

'Αμερικανοί) ύφυπουργοu 'Αμύνης, Ρ. Πέρλ. Σχετι

κή άνακοίνωση τfjς Προεδρίας τfjς Δημοκρατίας άνέ

φερε δτι ή συζήτηση διεξήχθη σέ κλίμα φιλικό καί 
μέ πνεuμα άμοιβαίας κατανοήσεως. 

2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1984 

'Ο Κ. Καραμανλfjς έγκαινιάζει 'Έκθεση Τύπου 

στά γραφεία τfjς ΕΣΗΕΑ, μέ τήν εύκαιρία τfjς συμ

πληρώσεως 150 έτών άπό τή μεταφορά τfjς πρωτεύ
ουσας στήν 'Αθήνα καί 70 έτών άπό τήν ϊδρυση του 
ένιαίου δημοσιογραφικοί> όργανισμοu. 

'Απαντώντας στήν προσφώνηση του Γ. 'Ανα

στασόπουλου, προέδρου τfjς ΕΣΗΕΑ, ό Κ. Καρα

μανλfjς τόνισε: 
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«Κύριε πρόεδρε, 

ιΠά είπατε τόσο καλά ώστε νά μήν έχω νά προσθέσω 

πολλά πράγματα σ, αvτά πού είπατε. 

ιιΚατ' aρχήν, οφείλω βέβαια νά συγχαρiiJ τό προεδρείο 

τής 'Ενώσεώς σας, γιά τήν πρωτοβουλία πού εlχε νά οργα
νώσει τήν πολυσήμαντη αvτή έκθεση. Καί τήν χαρακτηρί

ζω πολυσήμαντη, διόn περιλαμβάνει τρείς έπετείους πού 

αναφέρονται σέ γεγονότα, τά όποία aποτελούν σταθμούς 

στήν ίστορία τοv τόπου μας. Γνωρίζετε, άλλωστε, γιά τό 

μέγα καί πάντα έπίκαιρο θέμα τοv Τύπου ώμίλησα στήν 

Θεσσαλονίκη πρίν aπό λίγους μήνες. 'Εξήρα τότε τήν 
ύψηλή aποστολή τοv Τύπου καί τίς μεγάλες ύπηρεσίες, τίς 

όποίες προσέφερε σέ κρίσιμες στιγμές τής ζωής τοv 

έθνους. 'Επεσήμανα όμως καί τά σφάλματα καί τίς &δυνα

μίες του. Καί έπεσήμανα προπαντός τίς μεγάλες εvθύνες 

του γιά τήν όμαλή λειτουργία τής δημοκρατίας. Γιατί, 

όπως εlπα τότε, ή δημοκρατία aπειλείται τόσον aπό τόν 

περιορισμό τής έλευθερίας τοv Τύπου όσο καί aπό τήν κα

τάχρηση τής έλευθερίας αvτής aπό μέρους τοv Τύπου. 

ιιΕlναι τόσο στενή, τόσο άμεση ή σχέση μεταξύ Τύπου 

καί δημοκρατίας, ώστε νά πεί κάποτε κάποιος διάσημος 

δημοσιολόγος: v Α ν θέλετε νά λύσετε σωστά τό πρόβλημα 

τής δημοκρατίας, θά πρέπει νά λύσετε πρiiJτα τό πρόβλημα 

τοv Τύπου. 

ιι 'Ο Τύπος, κύριε πρόεδρε, γιά νά σταθεί στό ύψος τής 

aποστολής του, οφείλει νά τηρεί aπαρέγκλιτα τό χρυσό 

κανόνα του μέτρου καί, aντί νά συναγωνίζεται τά κόμματα 

σέ ύπερβολές καί οξύτητες, οφείλει κατά ένα τρόπο νά τά 
χαλιναγωγεί καί νά τά παραδειγματίζει μέ τήν&ντικειμενι

κότητα &λλά καί μέ τήν μετριοπάθειά του. 

»'Ελπίζω ότι τό δρόμο αvτό θά ακολουθήσει aπό έδiiJ 

καί πέρα ό ύπεύθυνος Τύπος του τόπου μας, δρόμο πού 

έπιβάλλουν, πέραν των άλλων, καί οί κρίσιμες περιστάσεις 

πού aντιμετωπίζει τό έθνος». 

8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1984 

Κατά τή διάρκεια εiδικής τελετής, στήν όποία 

παρουσιάζεται ό άπολογισμός τής 'Αρχαιολογικής 

'Εταιρείας γιά τό 1983, ό γενικός γραμματέας, Γ. 
Μυλωνάς, ύπογραμμίζει τή συμβολή του Κ. Καρα

μανλή στήν προαγωγή τής άρχαιολογικής ερευνας: 

«'Η επί των ή μερών μας ερευνα τής Μακεδονίας καί 

τής Θράκης εύτύχησε νά εχει ώς συμπαραστάτη καί καθο

δηγητή τόν πρόεδρο τής Δημοκρατίας, κ. Κ. Καραμανλή, 

τό θερμουργό ενδιαφέρον του δποίου εστήριξε καί προή

γαγε τόν κύκλο των προσπαθειών στήν άκριτική περιοχή 

τής 'Ελλάδος, ή ζωή καί ή ίστορία τής δποίας τόσο δια

στρεβλώνονται άπό καλοθελητές γείτονες καί φίλους. 

»Πρός τό τέλος του Δεκεμβρίου 1983, δ πρόεδρος τής 
Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Καραμανλής, επενόησε 

μεγαλοφυές πρόγραμμα άνασκαφών καί ερευνών γιά τήν 

έλληνική περιοχή πρός νότον τής Μακεδονίας καί τής 

Θράκης καί εξασφάλισε δχι μόνο τό ενδιαφέρον τής Κυ
βερνήσεως γιά τό πρόγραμμα αύτό, άλλά καί εκ των επενδύ

σεων τό μυθικό γιά τήν 'Ελληνική 'Αρχαιολογική 'Επι

στήμη ποσό των 300 εκατομμυρίων δραχμών πού θά επιτρέ
ψει τήν εκτέλεσή του. 

»Κατόπιν σοβαρfiς μελέτης καί επανειλημμένων δια

βουλεύσεων άποφασίσθηκε οπως τό εργο άποτελέσει κοι

νή προσπάθεια του ΥΠΠΕ καί τής 'Αρχαιολογικής 'Εται

ρείας καί οί εργασίες νά καλύψουν χρονικό διάστημα πέν
τε ετωv- γιά τίς άνασκαφές καί τίς ερευνες του νέου σχεδίου 

νά δοθεί ή εύθύνη τής χρήσεως εντός πενταετίας του ποσου 

των 200 έκατ. δρχ. στό ΥΠΠΕ, καί στήν 'Αρχαιολογική 
'Εταιρεία του ποσου τών 100 έκατ. δρχ. Φορέας γιά τή 
διαχείριση του ολου ποσου των 300 έκατ. δρχ. δρίσθηκε ή 
'Αρχαιολογική 'Εταιρεία». 

Στό εργο του Κ. Καραμανλή στόν τομέα του πο

λιτισμοί) θά άναφερθεί, μέ δήλωσή του, δύο ήμέρες 

άργότερα, καί ό πρώην ύπουργός Πολιτισμοί), Δ. 

Νιάνιας: 

«'Επειδή ή άγνοια τής άλήθειας είναι πολιτικά καί 

πνευματικά άνεπίτρεπτη, θεωρώ ίστορικό χρέος μου νά 

επιχειρήσω τήν καταγραφή του εργου αύτου, τό όποίο, 

οπως άποδεικνύεται άπό τά στοιχεία πού παραθέτω, ύπήρ

ξε καθοριστικό γιά τήν εξέλιξη τής πολιτιστικής πορείας 
του τόπου μας. 

»' Ασφαλώς μιά τέτοια καταγραφή θά είναι λακωνική 
καί πιθανότατα άτελής. Καί τουτο, γιατί εγιναν πάρα πολ

λά. Θά άναφερθώ στά σημαντικότερα. 

»Τό άθηναϊκό σύμπλεγμα 'Ακρόπολις, 'Ηρώδειο, Διο

νυσιακό Θέατρο, 'Ολυμπιείο, Πνύκα καί Λόφος Φιλοπάπ

που, γιά πρώτη φορά άντιμετωπίσθηκε σάν ενιαίο σύνολο, 

μέ άναστηλωτικές καί συντηρητικές έργασίες, εύπρεπισμό 

καί άναδάσωση του περιβάλλοντος χώρου καί εργα δδο

ποιίας καί τουριστικής ύποδομής. Μέ μιά τέτοια ύποδομή 

άναπλάσεως των άρχαίων χώρων στάθηκε δυνατόν νά πρα

γματοποιηθουν καί τά Φεστιβάλ 'Αθηνών καί 'Επιδαύρου, 

εργα καί αύτά τοu Κ. Καραμανλή. 

»Συγχρόνως άναβιώνουν τά μεγάλα ίερά τών Δελφών 

καί τής 'Ολυμπίας καί ή άνέγερση του 'Αρχαιολογικου 

Μουσείου Θεσσαλονίκης (1961-1962), ένώ στήν οiκονομι
κή καί ηθική συμπαράσταση του Κ. Καραμανλή όφείλεται 

ή κατασκευή τής Νέας Πτέρυγος του Μουσείου, τό 1979. 
» v Άλλωστε, πέραν των τακτικών κατά τομείς προγραμ

μάτων, μέ πρωτοβουλία του Κ. Καραμανλή ετέθησαν σέ 

εφαρμογή η εκπονήθηκαν γιά νά τεθουν στή συνέχεια σέ 

εφαρμογή, εiδικά άποκεντρωμένα προγράμματα. Γιά τήν 

εκτέλεσή τους συστήθηκαν εiδικοί φορείς καί εξασφαλί

σθηκε ή άνετη χρηματοδότησή τους μέσω τής 'Αρχαιολο

γικής 'Εταιρείας. 'Από αύτά, ξεχωρίζουν: 

»Τό Ε~δικό Πρόγραμμα γιά τή διάσωση καί τήν συντή

ρηση τι!) ).~ Μνημείων τής 'Ακροπόλεως. 
»Τό J::ίδικό Πρόγραμμα γιά τήν διενέργεια άνασκαφών 

στό τρίγωνο Βεργίνας, Δίου, Πέλλας, τών δποίων τά άπο

τελέσματα άποτελουν άποστομωτική επικύρωση τής ελλη

νικότητας τής Βορείου 'Ελλάδος. 

>>Τό Εiδικό Πρόγραμμα άνασκαφών στήν Θράκη. 

>>Τό Εiδικό Πρόγραμμα γιά άναστηλωτικές, συντηρη

τικές καί μουσειακές εργασίες στούς άρχαιολογικούς χώ

ρους τής 'Ολυμπίας καί τής Δήλου, καθώς καί γιά τήν 

όργάνωση καί τόν εξοπλισμό του Κέντρου 'Υποβρυχίων 
'Αρχαιολογικών 'Ερευνών στήν Πύλο. 

»Τόν Εiδικό φορέα γιά τήν διάσωση καί επιβίωση τής 
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μοναστικής πολιτείας του 'Αγίου ~Ορους (Κέντρο Διαφυ

λάξεως 'Αγιορείτικης Κληρονομιfiς) πού ίδρύθηκε τό 1981 
μέ εδρα τήν Θεσσαλονίκη. 

»Γιά δλα αι':ιτά διατέθηκαν ποσά Cιδιανόητα γιά τόν οι

κονομικά περιορισμένο aρχαιολογικό κύκλο έρευνών. Καί 

χρηματοδοτήθηκαν ειδικά προγράμματα, γιά τήν πορεία 

τών όποίων ό Κ. Καραμανλής aποδεικνύει τό εμπρακτο 

ένδιαφέρον του καί aπό τή θέση ' του aνωτάτου άρχοντα 

πού σήμερα κατέχει. 

»Δημιούργημα του Κ. Καραμανλή είναι τό Ει':ιρωπαϊκό 

Κέντρο Δελφών. 

))~ Αλλο θεσμό πολύτιμο aπετέλεσε ή ύλοποίηση τής 

Διεθνοuς 'Ολυμπιακής 'Ακαδημίας τό 1961. 
))Παρέλειψα πλήθος άλλων εργων. 'Οφείλω δμως νά 

αναφερθώ, εστω καί έπιγραμματικά, στό πέρασμα του Κ. 

Καραμανλή aπό τά Πανεπιστήμια καί τή δημιουργία τής 

Πανεπιστημιουπόλεως 'Αθηνών καί Θεσσαλονίκης σέ 

άπλετους χώρους παιδείας , έρεύνης, διαβιώσεως καί ανα

ψυχής. 

))Αι':ιτό είναι σέ πολύ γενικές γραμμές τό εργο του Κ. 

Καραμανλή στόν πολιτιστικό τομέα. 'Ένα εργο πού τό χα

ρακτηρίζει ή έπίμονη προσπάθεια του δημιουργοί) του νά 

προσδώσει τήν πολιτιστική ταυτότητα στόν τόπο μας, πού 

πλούσιος σέ παρελθόν aπό τής πλευρaς αι':ιτής, /:στερείτο 

παρόντος καί μέλλοντος. Καί τό εργο αι':ιτό θά ήταν aσφα

λώς πλουσιότερο, έάν, κατά τή διάρκεια τής aπουσίας του 
aπό τήν 'Ελλάδα, aπό τό 1963 εως τό 1974, ή προσπάθειά 
του δέν είχε ανακοπεί. 

))Οι':ιδείς βεβαίως δέν μπορεί νά ισχυρισθεί δτι δέν εγι

ναν παραλείψεις η Cικόμα καί σφάλματα. Θά ijθελα δμως νά 

έρωτήσω τούς aνθρώπους τfjς "κουλτούρας" καί δλους 

δσους πολυπραγμονοuν γύρω aπό τά θέματα αι':ιτά, τί εγινε 

γιά τήν πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου αι':ιτοu κατά τήν 

τελευταία 30ετία, πού δέν φέρει εντονη τήν σφαγίδα του Κ. 

Καραμανλή; Καί έάν ό Καραμανλfjς δέν εχει εργο στόν 

τομέα αι':ιτό, ποιός άλλος εχει; Τήν aπάντηση θά τήν δώσει 

ή ίστορία, πέραν aπό τις μικρότητες καί τίς προκαταλή

ψεις τής έποχής μας»). 

24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1984 

'Ο Κ. Καραμανλfjς δέχεται όμάδα 'Αμερικανών 

βουλευτών, μέ έπικεφαλής τόν Ντάν Ροστενκόφσκι: 

Πρόεδρος Δημοκρατίας: Χαίρω διά τήν παρουσίαν τών 

κυρίων βουλευτών εlς τήν 'Ελλάδα, μία παρουσία, ή όποία 

επιβεβαιώνει καί ενισχύει τούς παραδοσιακούς δεσμούς 

φιλίας μεταξύ τfίς Έλλάδος καί τών 'Ηνωμένων Πολιτει

ών. Οί δεσμοί αύτοί έχουν μακράν ίστορίαν καί εσφυρηλα

τήθησαν εlς όλους τούς τομείς, τόν πολιτιστικό, οlκονομι

κό, πολιτικό καί συναισθηματικό. 'Α ναφέρω δέ τελευταίο 

τόν συναισθηματικό, διά νά τονίσω, μέ τόν τρόπο αύτό, ότι 

οί 'Έλληνες δέν λησμονουν ότι ή 'Αμερική εβοήθησε τήν 

Έλλάδα νά διατηρήσει τήν ελευθερία της καί νά aνοικο

δομήσει τήν οlκονομία της. 

»Βεβαίως, οί δεσμοί αύτοί διαταράσσονται, όχι διότι 

ύπάρχουν μεταξύ μας διμερfί προβλήματα, aλλά λόγω πα
ρεμβάσεως τρίτου παράγοντος καί συγκεκριμένως του 

τουρκικου παράγοντος. 

»Πιστεύω ότι ό πρωθυπουργός θά έχει ήδη ενημερώσει 

τούς κυρίους βουλευτάς γιά τά προβλήματα, τά όποία δη

μιουργεί ή παρέμβαση του τουρκικου παράγοντος. Καί .3-υ

πουμαι, διότι κάθε φορά πού συναντώ 'Αμερικανούς, όμιλώ 

γιά τόν τουρκικό παράγοντα. Τουτο συμβαίνει, διότι ό 

τουρκικός παράγων διαταράσσει τίς σχέσεις μας, τίς σχέ

σεις μεταξύ Έλλάδος καί Άμερικfίς. Πάντως, αύτό εlναι 

ένα πρόβλημα όχι μόνον δι' ήμίiς &λλά καί διά τούς 'Αμε

ρικανούς, οί όποίοι επιθυμουν τήν φιλία καί τών δύο χω

ρών, τfίς Έλλάδος καί τfίς Τουρκίας. Ώρισμένοι, όμως, 

αμερικανικοί χειρισμοί δημιουργουν ενίοτε τήν εντύπωση 

ότι ή Τουρκία εύνοείται καί aδικείται ή Έλλάς. 

»Τό πρόβλημα αύτή τήν στιγμή εlναι περισσότερο ψυ

χολογικό παρά ούσιαστικό. Γιά νά γίνω κατανοητός, θά 

δώσω μιά εlκόνα περισσοτεpο παραστατική: 'Ο έλληνικός 

λαός αΙσθάνεται - δικαίως - ότι aπειλείται aπό τήν 

Τουρκία. Καί εlναι φυσικό οί 'Έλληνες νά έχουν ένα α[

σθημα πικρίας έναντι τών 'Ηνωμένων Πολιτειών, όσάκις 

οί χειρισμοί τfίς 'Αμερικfίς δίδουν τήν εντύπωση ότι ή 

'Αμερική ενισχύει τήν Τουρκία εΙς βάρος τfίς Έλλάδος. 

"Οταν κάποιος ενισχύει τόν εχθρό σου, εlναι φυσικό νά 

αΙσθάνεσαι aπέναντί του πικρία. Καί διά νά έχουν οί κύρι

οι βουλευταί σαφέστερη εΙκόνα, πρέπει νά πώ ότι εΙς τήν 

Έλλάδα δέν ύπάρχουν αΙσθήματα aντιπαθείας ή μίσους 

έναντι τfίς Άμερικfίς, ώς πιστεύεται aπό ώρισμένους. 

'Υπάρχει ένα α[σθημα πικρίας, όπως μεταξύ συγγενών

aλλ' ώς λέγει ό 'Αριστοτέλης, οί διαμάχες μεταξύ συγγε

νών εlναι όξύτερες. 

»Περί όλων αύτών, ό πρωθυπουργός, θά έχει aσφαλώς 
ενημερώσει τούς κυρίους βουλευτάς. Εlμαι εΙς τήν διάθε

σίν τους νά aπαντήσω σέ ερωτήσεις καί νά δώσω ό,τι διευ

κρινίσεις επιθυμουν. 

Ροστενκόφσκι: Ένημερώθημεν πράγματι aπό τόν πρω

θυπουργόν. 'Αντιλαμβανόμεθα δτι ή Τουρκία εύρίσκεται 

εις τό κέντρον του προβλήματος. Εις τήν 'Αμερική θεωροu

με τήν 'Ελλάδα καί τήν Τουρκία φίλους, μέ τούς όποίους 

έπιδιώκομε τήν έπίτευξη ένός κοινοu σκοποu - τήν προ

στασία τfjς έλευθερίας πού aπειλεί κοινός έχθρός. 

))Γνωρίζομε τά έλληνοτουρκικά θέματα aπό τήν δρα

στηριότητά μας στήν Βουλή καί τίς έπαφές μέ τήν άριστα 

οργανωμένη παροικία σας στήν 'Αμερική. 'Η έπίσκεψή 

μας δμως ήτο λίαν ενδιαφέρουσα καί, ώς aποδεικνύεται, 

χρήσιμη καί αναγκαία. 

)) 'Ακολούθως, ό κ. Ροστενκόφσκι έξηγεί τήν aπουσία ν 

τοu προέδρου τής Βουλfjς τών 'Αντιπροσώπων κ . Τ. Ο' 

Νέιλ, ό όποίος ήγείτο aρχικώς τής όμάδος, καί καλεί τούς 

συναδέλφους του νά λάβουν τόν λόγον. 

Κόντ: Είναι μεγάλη ή ει':ιχαρίστηση, τήν όποίαν αισθα

νόμεθα, συναντώντες τόν κ . προέδρο τής Δημο~ρατίας, 

εναν aπό τούς μεγαλύτερους πολιτικούς του Δυτικοu Κό

σμου. Χαίρω, διότι συναντώ πάλιν τόν κ. πρόεδρο τfjς Δη

μοκρατίας, τόν όποίον γνωρίζω aπό τό παρελθόν καί τήν 

προσφορά του όποίου πρός τήν χώραν του έκτιμώ μεγά

λως. 

)) 'Ως γνωρίζει aσφαλώς ό κ. πρόεδρος τής Δημοκρατί
ας, εις τήν 'Επιτροπή Κονδυλίων, εις τήν όποίαν ύπηρετώ 

έπί 26 ετη, εχομε έγκρίνει βοήθειαν δισεκατομμυρίων δολ
λαρίων διά τήν 'Ελλάδα . Τώρα έγκρίναμε μισό δισεκα

τομμύριο δολλάρια. Έκάναμε δ, τι fιμπορούσαμε καί αι':ιτή 
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τήν φορά καί θά συνεχίσομε νά κάνομε δ, τι εlναι δυνατόν 

διά τήν 'Ελλάδα. Έψηφίσαμε πάντοτε καί θά συνεχίσομε 

νά ψηφίζαμε μέ γνώμονα τήν ύποστήριξη τ&ν ί:λληνικ&ν 

συμφερόντων. Τό ί:ργο δμως αuτό δυσχεραίνεται aπό τήν 

κριτική, τήν όποίαν aσκεί ή ί:λληνική Κυβέρνησις εναντι 

τ&ν 'Ηνωμένων Πολιτειών. 

Πρόεδρος Δημοκρατίας: Ή κριτική τijς έλληνικijς 

Κυβερνήσεως όφείλεται εlς τήν εκ μέρους τijς Άμερικijς 

μή τήρησιν του άμερικανικοv νόμου. 

»Θέλω νά τονίσω, εlς τό σημείον αύτό, δ τι ούτε ή έλλ η

νική Κυβέρνησις ούτε ό έλληνικός λαός επιθυμεί, άλλά 

ούτε καί δικαιούται νά πεί στήν 'Αμερική πως θά διαθέτει 

τά χρήματά της. 'Αλλ' εν όψει ώρισμένων ύποχρεώσεων, 

τίς όποίες ή 'Αμερική έχει άναλάβει καί οί όποίες έχουν 

σχέσιν μέ τήν άσφάλεια τής Έλλάδος, ή έλληνική Κυβέρ

νησις έχει δικαίωμα νά είπει τίς άπόψεις της. 'Εγώ ό ίδιος 

είπα σέ διαφόρους προέδρους τών Ήνωμένων Πολιτειών 

δτι ή Έλλάς δέν θέλει ούτε lνα δολλάριο, aν δέν δώσουν 

ούτε στήν Τουρκία. 'Ημείς κρατήσαμε εlς τό παρελθόν τίς 

βάσεις, χωρίς άντάλλαγμα. 'Εθεωρήσαμε τίς βάσεις ώς 

άναγκαίες διά τά συμμαχικά καί τά έλληνικά συμφέροντα 

καί γι' αύτό δέν έζητήσαμε ποτέ άνταλλάγματα. 'Όταν 

δμως ή Τουρκία έκλεισε τίς βάσεις γιά νά σίiς ύποχρεώσει 

νά τfίς δώσετε χρήματα, τί έπρεπε νά κάνομε εμείς; 'Η ταν 
φυσικό νά ζητήσαμε καί έμείς χρήματα, γιά νά διατηρήσα

με τήν άσφάλειά μας. 'Όταν ή Τουρκία έκλεισε τίς βάσεις, 

ή 'Αμερική εδέχθη, μέ τήν συμφωνία Κίσινγκερ-Τσαγκλα

γιαγκίλ, νά χορηγήσει ενα δισεκατομμύριο δολλάρια γιά 

νά ξαναλειτουργήσουν οί βάσεις. 

»Τότε ή 'Ελλάς είδε τό θέμα τών βάσεων σάν συνάρτη

ση τής άσφαλείας της. 

»Τήν έποχή έκείνη ήμουν πρωθυπουργός καί είχα συ

ζητήσει τό θέμα μέ τόν Κάρτερ, τόν Μονταίηλ, τόν Φόρντ 

καί τόν Κίσινγκερ. 

»Είχαμε άνταλλάξει έπιστολές μέ τόν Κίσιvγκερ, εlς τίς 

όποίες προεβλέπετο Ισορροπία δυνάμεων μεταξύ Έλλάδος 

καί Τουρκίας καί διά τών όποίων ή 'Αμερική άνέλαβε 

ύποχρέωση νά διατηρήσει τήν ίσορροπία αύτή. 

;Πό 1977 έμονογράψαμε συμφωνία γιά τίς βάσεις. Δέν 
τήν πfίγα δμως στή Βουλή, διότι ή "Αγκυρα ύπανεχώρησε 

επί τijς συμφωνίας γιά τίς άμερικανικές βάσεις στήν Τουρ

κία καί εζήτησε τά διπλίi χρήματα. "Εκτοτε, aρχισε μία 

διαπραγμάτευσις γιά τίς άμερικανικές βάσεις στήν 'Ελλά

δα, πού συνεχίστηκε ως σήμερα. 

;;Κατά τήν γνώμη μου, ύπάρχει νομική καί ιjθική ύπο

χρέωσις τών Ήνωμένων Πολιτειών νά τηρήσουν τήν 

συμφωνία γιά τήν iσορροπία δυνάμεων. 

;;Θέλω νά εlμαι σαφής. 'Εμείς δέν ζητήσαμε ποτέ άν

ταλλάγματα γιά τίς βάσεις. 'Όταν δμως έδόθησαν άνταλλά

γματα εiς τήν Τουρκία καί εί'χαμε τό αίσθημα δτι ή Τουρ

κία έγίνετο πιό έπικίνδυνη, είμεθα ύποχρεωμένοι νά ζητή

σωμε καί ήμείς άνταλλάγματα. Αύτό συμβαίνει καί τώρα. 

Δέν ιjμποροvμε νά παραιτηθούμε άπό τά άνταλλάγματα αύ

τά, διότι γιά μίiς εlναι ζήτημα ζωijς ή θανάτου. Καί δέν 

ύπάρχει κανείς λαός, πού δέν θά ιjσθάνετο τήν άνάγκη νά 

διασφαλίσει τήν άσφάλειά του. Καί γιά νά σίiς πείσω, θά 

πώ δτι δένε{ ναι θέμα νά εξασφαλίσαμε περισσότερα, άλλά 

νά έξασφαλίσομε τήν άσφάλεια καί τήν επιβίωσή μας. 
;;Μετά τήν εiσβολή τfίς Τουρκίας στήν Κύπρο, ή Άμε-

ρική έπέβαλε τό έμπάργκο. 'Εδώ θά ήθελα νά κάνω μία 

παρένθεση καί μία διευκρίνηση. Τό έμπάργκο κατά τfίς 

Τουρκίας δέν ήταν τό μόνο πού έπέβαλε ποτέ ή 'Αμερική. 

Ή 'Αμερική επέβαλε εμπάργκο καί έναντι τijς Έλλάδος, 

κατά τήν πτώση τfίς δημοκρατίας στήν Έλλάδα. 'Εδώ ή 

'Αριστερά καλλιεργεί τήν εντύπωση δτι γιά τήν πτώση 

τfίς δημοκρατίας στήν Έλλαδα εύθύνεται ή 'Αμερική. 

Ένώ ή άλήθεια εlναι πώς ή 'Αμερική εlναι ή πρώτη, πού 

άπεδοκίμασε τήν δικτατορία, κόβοντας τήν βοήθεια. Καί 

αύτό πού έγώ τό έχω πεί έκατό φορές, δέν τό εlπαν ποτέ οί 
'Αμερικανοί. "Ισως, διότι οί iσχυροί δέν αίσθάνονται τήν 

άνάγκη νά άπολογούνται ... 
;;Διά νά έπανέλθομε, τώρα, είς τό έμπάργκο κατά τijς 

Τουρκίας, πρέπει νά θυμηθούμε δτι μέ τήν πάροδο τού χρό

νου ή 'Αμερική aρχισε νά διερωτίiται πώς νά aρει τό έμ

πάργκο, γιά νά μήν έχει προβλήματα μέ τήν Τουρκία. Εlχα 

τότε τήν εύκαιρία νά συζητήσω τό ζήτημα μέ τόν Κάρτερ 

καί τόν Μονταίηλ καί τούς εlπα δτι, aν άρθεί τό έμπάργκο, 

ή Τουρκία θά γίνει θρασύτερη. Ό Κάρτερ έλεγε δτι, aν 

ήρετο τό εμπάργκο, οί Τούρκοι θά εγίνοντο συνεργάσιμοι. 

Άπό τά γεγονότα άποδεικνύεται δτι αύτό πού είπα συνέ

βη. 

;;Πρέπει κάποτε νά καταλάβαμε ποιά είναι ή πραγματι

κή ούσία τού προβλήματος καί νά τό άντιμετωπίσουμε ρε

αλιστικά. 

Ροστενκόφσκι: 'Η aνάλυσις του κ. προέδρου τfjς Δη

μοκρατίας ύπfjρξε ιδιαιτέρως διαφωτιστική. Θά ήθελα νά 

προσθέσω μία παρατήρηση εiς τό σημείο αuτό, διά τήν 

κατανόηση τ&ν προβλημάτων τfjς aμερικανικfjς πλευρaς. 

»ΕΙ ναι γνωστόν δτι aντιμετωπίζουμε πρόβλημα ελλείμ

ματος του προϋπολογισμου. Πρίν σταματήσει τίς έργασίες 

της, ή Βουλή εκανε ενα μικρό βfjμα πρός τήν κατεύθυνση 

μειώσεως του ελλείμματος, μέ τήν επιβολή νέας φορολογί

ας. 'Όλοι μiiς λέγουν δτι, aν θέλοι!ε νά aντιμετωπίσομε 
επιτυχώς τό ελλειμμα αuτό, πρέπει νά έπιβάλομε δημοσιο

νομική πειθαρχία, περικόπτοντας πάσης φύσεως δαπάνες, 

aκόμη καί τίς κοινωνικές δαπάνες. »Εχομε ενα πρόβλημα, 

τό όποίον επιβάλλει περικοπή καί τfjς έξωτερικfjς βοήθει

ας. Καί αuτό πρέπει νά γίνει, aν θέλομε νά τακτοποιήσαμε 

τά του οίκου μας. Εlναι δέ αuτό ενα θέμα, έπί του όποίου 

!:θεώρησα ύποχρέωση νά σiiς ενημερώσω. 

Πρόεδρος Δημοκρατίας: Εύχαριστώ. Άλλά δέν κατα

λαβαίνω γιατί έν τοιαύτη περιπτώσει δίνετε περισσότερα 

στήν Τουρκία. 

Ροστενκόφσκι: Οί παροχές μας θά περικοπουν πρός 

δλες τίς κατευθύνσεις. 

Πρόερος Δημοκρατίας: 'Εμείς δέν ζητούμε περισσότε

ρα. Ζητοvμε lσορροπία. 

»Εiς τό σημείον αuτό παρεμβαίνει εlς εκ τ&ν 'Αμερικα

νών βουλευτών, ό όποίος παρακαλεί τόν κ. πρόεδρο τfjς 

Δημοκρατίας νά σχολιάσει τήν πρόσφατο εναντίον 'Αμε

ρικανών τρομοκρατικήν δραστηριότητα, συνεπείq τfjς 

όποίας εlς 'Αμερικανός aξιωματικός εδολοφονήθη καί 

άλλοι 'Αμερικανοί έτραυματίσθησαν. Εiδικώτερον ό ερω

τών ζητεί νά πληροφορηθεί αν ύπfjρξε πρόοδος εiς τήν 

aνάκρισιν. 

Πρόεδρος Δημοκρατίας: Είχαμε πράγματι πολλά τέ

τοια περιστατικά, τά όποία δμως άφεώρων καί "Ελληνας. 

Προσφάτως έδολοφοvήθη είς τό γραφείον του έξέχων δη-
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μοσιογράφος, δ δποίος ήτα καί προσωπικός μου φίλος κ:αί 
οί δρiiσται δέν συνελήφθησαν. Άλλά μπορώ νά σiiς δια

βεβαιώσω ότι ή Κυβέρνησις κ:αί δ έλληνικός λαός aποδο

κιμάζουν τίς πράξεις αvτές. 
»'Υπάρχει μία τρομοκρατικ:ή οργάνωσις, ή δποία λέγε

ται ''17 Νοεμβρίου", ή δποία δρii έδώ καί 4-5 χρόνια κ:αί 
τής δ ποίας τά ίχνη δέν ημπορουμε, δυστυχώς, νά aνακαλύ

ψομε. 'Αλλ ' οφείλω νά έπαναλάβω ότι δέν στρέφεται μό
νον έναντίον 'Αμερικανών κ:αί ότι τά χειρότερα περιστα

τικά aφορουν 'Έλληνας ... Δέν έχομε aνακαλύψει τίποτε 
aκόμη . VH ή οργάνωση αvτή ε[ ναι πολύ κ:αλά ώργανωμένη 
ή έμείς δέν είμεθα καλά ώργανωμένοι ... 

Ροστενκόφσκι: Ευχαριστω τόν κ. πρόεδρο της Δημο

κατίας διά τήν τιμή, τήν όποία μας εκανε νά μας δεχθεί. 'Η 

ιiνάλυσίς του ύπfjρξε λίαν ενδιαφέρουσα καί διαφωτιστι
κή. 

Πρόεδρος Δημοκρατίας : Εlμαι εvτυχής γιά τήν έπί

σκ:εψή σας, ή δποία θά aποτελέσει δρόσημο στίς σχέσεις 

μας. 'Ελπίζω ότι έπιστρέφοντες στήν 'Αμερική οί κύριοι 

βουλευταί θά διαλύσουν ώρισμένες παρεξηγήσεις, ώς πρός 

τά πραγματικά αiσθήματα του έλληνικου λαου. Ή Έλλάς 

εlναι εvγνώμων πρός τήν 'Αμερική γιά τό παρελθόν. Ή 

Έλλάς δέν ζητii τίποτε. ~Ενα μόνο ζητii. Νά μή καταστή

σει ή 'Αμερική τήν Τουρκία έπικίνδυνη γιά τήν aσφάλεια 

τής 'Ελλάδος. 

»'Ο κ. Ροστενκόφσκι προσφέρει είς τό σημείον αυτό 

πρός τόν κ. πρόεδρο της Δημοκρατίας αναμνηστικά δωρα. 

))Ευχαριστων, ό κ. πρόεδρος της Δημοκρατίας λέγει δτι 

ιiπό τά 1946, δτε συνήντησε τόν πρόεδρο Τρούμαν, είχε 
τήν ευκαιρία νά συναντήσει δλους τούς 'Αμερικανούς 

προέδρους. 

))Γνωρίζω καλώς, κατέληξε ό κ . πρόεδρος της Δημο

κρατίας, τίς aρετές του aμερικανικου έθνους, aλλά καί τά 

λάθη τών aμερικ:ανικών Κυβερνήσεων»ιιι. 

25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1984 

'Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημερώθηκε aπό 

τόν πρωθυπουργό γιά τά εσωτερικά καί εξωτερικά 
ζητήματα της χώρας. Στή συνάντηση εξετάστηκαν 
επίσης καί θέματα σχετικά μέ τή διεξαγωγή τών 

προσεχών εύρωεκλογών . 

26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1984 

'Ο Κ. Καραμαvλης δέχεται στό Προεδρικό Μέ

γαρο τόν aντιπρόεδρο της Συρίας, Α.Χ. Χαντάμ, πού 
πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στήν 'Αθήνα. 

Κατά τή συνάντηση, εξετάστηκε τό μεσανατολι

κό πρόβλημα καί κυρίως τό Παλαιστινιακό, ή κατά

σταση στό Λίβανο καί ό πόλεμος 'Ιράν- 'Ιράκ. Ό 

Σύρος aντιπρόεδρος προσκάλεσε τόν 'Έλληνα πρό

εδρο νά επισκεφθεί τή Δαμασκό. 

27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1984 

'Ο Κ. Καραμανλης δέχεται τόν πρόεδρο της Κυ

πριακης Δημοκρατίας, Σ. Κυπριανοϋ, ό όποίος τόν 

ενημέρωσε γιά τίς προοπτικές πού διαγράφονται στό 
εθνικό θέμα. . 

'Ο Σ. Κυπριανοϋ ήλθε στήν 'Αθήνα, συνοδευό

μενος aπό τούς aρχηγούς τών κυπριακών πολιτικών 

κομμάτων, προκειμένου νά διαβουλευθεί σχετικά μέ 

τή νέα προσφυγή της Λευκωσίας στό Συμβούλιο 

'Ασφαλείας τοϋ ΟΗΕ, aπότοκη της aποφάσεως της 

"Αγκυρας νά aνταλλάξει πρέσβεις μέ τό ψευδοκρά
τος, καθώς καί τών aπειλών Ντενκτάς πρός τόν ΟΗΕ 

ότι δέν θά δεχτεί τήν παρουσία εκπροσώπων τοϋ διε
θνοϋς όργανισμοϋ στά κατεχόμενα, αν δέν προϋπάρ
ξει iδιαίτερη συμφωνία μέ τό τελευταίο αύτό. 

28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1984 

'Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δέχτηκε τόν πρό

εδρο της Νέας Δημοκρατίας, Ε. 'Αβέρωφ, δ όποίος 

τοϋ εξέθεσε τίς aπόψεις του γιά τά εσωτερικά καί 
εξωτερικά προβλήματα της χώρας. 

Τήν ίδια ήμέρα, ό πρόεδρος της Δημοκρατίας συ

ναντήθηκε με τόν πρώην πρωθυπουργό καί βουλευτή 

'Επικρατείας, Π. Κανελλόπουλο. 

30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1984 

Μέ τήν εύκαιρία νέας επισκέψεώς του στήν 'Αθή

να, ό πρόεδρος Μιττεράν ενημερώνει τόν Κ. Καρα

μανλη σχετικά μέ τή διαχείριση τών κοινοτικών θε

μάτων aπό τή γαλλική προεδρία: 

« ' Ο κύριος Μιττεράν ενημέρωσε λεπτομερως τόν κύριο 

προέδρο γιά τίς δραστηριότητες της γαλλικής προεδρίας 

της ΕΟΚ. Είπε συγκεκριμένα ό κύριος Μιττεράν δτι ή Σύ

νοδος των Βρυξελλων ύπfjρξε aρκετά επιτυχής, διότι ιiπό 

τά δεκαέξι εκκρεμή ζητήματα πού τήν aπασχόλησαν ερύ
θμισε τά δεκατρία. Βεβαίως, παραμένει τό σημαντικότερο, 

δηλαδή ή &γγλική aξίωση γιά επιστροφή των 2/ 3 της εί
σφορας της 'Αγγλίας, καθώς καί τά συναφή πρός τό ζή

τημα αυτό θέματα τfjς αυξήσεως των πόρων της Κοινότη

τος καί της είσδοχfjς της ' Ισπανίας καί Πορτογαλίας. 

)) ' Ο κύριος Μιττεράν ιiνέλυσε τούς λόγους, γιά τούς 
όποίους θεωρεί τό ιiγγλικό αίτημα δχι μόνο απαράδεκτο 

άλλά καί aντίθετο πρός τήν Συνθήκη τfjς Ρώμης . 'Εάν, 

είπε, ιiπεδεχόμεθα τίς βρετανικές θέσεις καί τίς εφάρμοζε 

τίς θέσεις αυτές καί ή Γερμανία, aργότερα δέ καί ή Γαλλία, 

θά επαυε νά ύπάρχει Κοινότης, ιiφοu δέν θά ύπfjρχε κανείς 
πού νά πληρώνει γιά λογαριασμό της. 

)) 'Ο κύριος πρόεδρος τόνισε τήν ιiνάγκη της ιiλληλεγ
γύης των υπολοίπων εννέα έταίρων. 'Ο κύριος Μιττεράν 

παρετήρησε δτι στίς Βρυξέλλες οί 'Εννέα ύπfjρξαν πράγ

ματι ιiλληλέγγυοι, παρά τίς προσπάθειες της 'Αγγλίας νά 

διαχωρίσει τρείς-τέσσαρες έταίρους, μεταξύ των όποίων 

καί ή Έλλάς. 

)) 'Ο κύριος πρόεδρος εξέφρασε τήν ελπίδα δτι ό κύριος 
Μιττεράν θά τηρήσει σταθερή στάση οϋτως rοστε επί δικής 

του προεδρίας νά λυθουν τά μεγάλα προβλήματα της ΕΟΚ. 

'Ένα τέτοιο άποτέλεσμα θά ενίσχυε βεβαίως καί τό προ

σωπικό κύρος του κυρίου Μιττεράν καί τό κύρος της χώρας 
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Ή κρίση στό Λίβανο έθεσε σέ κίνδυνο τήν εiρήνη στήν ει5ρύτερη περιοχή 

τijς Μέσης ·Α νατολijς. 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΦΛΟΓΑΣ 367 

του. Στήν aντίθετη περίπτωση, ό κύριος πρόεδρος εξέ

φρασε τόν φόβο δτι οί διάδοχοι του κυρίου Μιττεράν στήν 

προεδρία δέν θά είχαν τήν δυνατότητα νά επιτύχουν εκεi 

πού θά είχε aποτύχει η Γαλλία. Είναι aπαραίτητο, κατέλη

ξε ό κύριος πρόεδρος, νά λυθουν δλα τά οικονομικά προ
βλήματα, iδίως δέ τής αuξήσεως των iδίων πόρων, κατά 

τρόπο πού νά παρέχει μιά χρονική aνεση τριών- τεσσάρων 

ετων στήν Κοινότητα, η όποία θά μπορέσει έτσι νά aσχο

ληθεΊ: καί μέ τό σοβαρότερο πρόβλημά της, τής πολιτικής 

ένοποιήσεως δηλαδή, τής Εuρώπης. Στήν προσπάθεια αuτή 

του κυρίου Μιττεράν είναι πρόθυμος νά βοηθήσει καί ό 

κύριος πρόεδρος, εάν ό κύριος Μιττεράν τό κρίνει χρή

σιμο. 

»'Ο κύριος Μιττεράν εuχαρίστησε τόν κύριο πρόεδρο 

τονίζοντας δτι λαμβάνει σοβαρώς ύπ' όψη του αuτά πού 

του είπε» 112 . 

2 ΜΑ· Ι ·ΟΥ 1984 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας δέχτηκε στό Προ

εδρικό Μέγαρο τό 'γενικό γραμματέα 'Αθλητισμου, 
Κ. Κουλούρη, καί τόν Ν. Νησιώτη -μέλος τής Διε

θνους καί τής 'Ελληνικής 'Ολυμπιακής 'Επιτρο

πής - οί όποίοι τόν ένημέρωσαν γιά προετοιμασία 

τής τελετής της άφης καί της άποστολής της 'Ολυμ

πιακής Φλόγας στό Λός "Άντζελες . 

Σέ άνακοίνωση τής Προεδρίας τής Δημοκρατίας 

άναφέρεται δτι ό Κ. Καραμανλής έπεσήμανε σφάλ

ματα, γιά τά όποία έξέφρασε τή λύπη του καί εκαμε 
συστάσεις γιά τήν άποφυγή νέων, «πού θά εδιναν τήν 

άφορμή νά διασυρθεί ή χώρα μας διεθνώς καί νά δια

κινδυνεύσουν τά προνόμια πού εχει ή 'Ελλάδα στή 

λειτουργία του θ ε σ μου των 'Ολυμπιακών 'Αγώνων». 

'Αφορμή άποτέλεσε τό θέμα πού προέκυψε άπό 

τίς άντιδράσεις της Γενικής Γραμματείας 'Αθλητι

σμου, άλλά καί τής 'Ελληνικής 'Ολυμπιακής 'Επι

τροπής, σχετικά μέ τή συμμετοχή τους στό εορτα

στικό πρόγραμμα της άφής της Φλόγας καί τής με

ταφοράς της στίς ΗΠΑ, καθώς καί της λαμπαδηδρο

μίας. Οί άντιδράσεις ε{χαν ώς άφετηρία τή γνωστο

ποίηση, στά τέλη του 1983, της προθέσεως τής 'Ορ
γανωτικής 'Επιτροπής του Λός 'Άντζελες νά ζητή

σει χρήματα γιά φιλανθρωπικούς σκοπούς άπό δσους 

θά μετείχαν στή λαμπαδηδρομία πού θά γινόταν στό 

άμερικανικό εδαφος. 'Η ΕΟΑ διατύπωσε τίς άνησυ

χίες της γιά τήν «έμπορευματοποίησψ> τής Φλόγας 

καί, παρά τήν καθησυχαστική άπάντηση του προέ

δρου τής ΔΟΕ, Χ.-Α. Σάμαρανκ, δτι τό 85% των χρη
μάτων θά διετίθετο γιά φιλανθρωπικούς σκοπούς, ό 
γενικός γραμματέας 'Αθλητισμου θά δηλώσει δτι «ή 

Φλόγα είναι ιδιοκτησία τής ΔΟΕ καί ή 'Ελλάδα είναι 

θεματοφύλακάς της, καθώς καί τής 'Ολυμπιακής 

'Ιδέας» καί δτι ή ελληνική Κυβέρνηση δέν θά 

έπιτρέψει νά χρησιμοποιηθεί ή Φλόγα γιά έμπορι

κούς σκοπούς. 

Τό Μάρτιο του 1984 ή ΕΟΕ, μέ άνακοίνωσή της, 

θά δεχτεί νά καταβάλει κάθε προσπάθεια γιά νά έξα

σφαλίσει τήν όμαλή μεταφορά τής Φλόγας, uστερα 

άπό τήν άπόφαση τής 'Οργανωτικής 'Επιτροπής 

τών 'Ολυμπιακών 'Αγώνων του Λός "Άντζελες νά 

σταματήσει τήν ε'ίσπραξη φιλανθρωπικών εισφορών. 
'Η άθλητική ήγεσία, πού ένημερώθηκε σχετικά, δέν 

διατύπωσε άντίρρηση καί ή ΕΟΕ άνακοίνωσε τό 
εορταστικό πρόγραμμα τής άφής τής Φλόγας. 

'Εντούτοις, στίς 25 'Απριλίου, ό πρόεδρος του 
ΣΕΓ ΑΣ, λαμβάνοντας άρνητική θέση έπί του θέμα

τος, ζήτησε άπό τά σωματεία - μέλη του Συνδέσμου 
νά μή διαθέσουν άθλητές γιά τήν άφή τής Φλόγας 

καί τή λαμπαδηδρομία μέ άποτέλεσμα τήν άπόφαση 

τής ΕΟΕ νά άπόσχει των εορταστικών έκδηλώσεων. 

Παράλληλα, άπό τό προεδρείο της ΔΟΕ έκφράστηκε 

ή πρόθεση νά πραγματοποιηθεί ή τελετή άπό τά 

γραφεία τής ΔΟΕ στή Λωζάννη, μέ σπινθήρα άπό τή 

Φλόγα του Σεράγιεβο - πού είχε διατηρηθεί έκεί. 

Συνοψίζοντας τά γεγονότα καί διατυπώνοντας τίς 

άπόψεις του, ό Κ. Καραμανλής, σέ σημείωμά του, 

άναφέρει: 

«'Ε κάλεσα σήμερα τόν κ. Νησιώτη καί tόν κ. 

Κουλούρη γιά νά τούς δηλώσω δτι ή 'Ολυμπιακή 

Φλόγα πρέπει νά σταλεί όπωσδήποτε στό Αός. 'Ά ν

τζελες. 

» Ά ναγκάσθηκα νά παρέμβω στήν ύπόθεση αι5τή 
γιατί τίς τελευταίες έβδομάδες έξεδηλώθη μιά όργα

νωμένη aντίδραση, κυρίως aπό τήν 'Αριστερά, κατά 

τής aποστολής τής Φλόγας στήν 'Αμερική. Ά ντί

δραση πού είχε σαφώς aντιαμερικανικό χαρακτήρα 

καί τήν όποία ένεθάρρυνε καί ή Κυβέρνηση μέ τήν 

aπαγόρευση τών aθλητών μας νά μετάσχουν στήν 

μεταφορά τής Φλόγας aπό τήν 'Ολυμπία στήν 

'Αθήνα· ένώ, παράλληλα, ό δήμαρχος τής 'Ολυμπί-

ας aπειλοvσε δτι δέν θά έπιτρέψει τήν είσοδο στήν 

'Αρχαία 'Ολυμπία, κάνοντας έν aνάγκη χρήση βίας. 

»Στίς aτυχείς αι5τές ένέργειες τοv έπίσημου Κρά

τους προσετέθη καί ή aπερίσκεπτη aπόφαση τής 

'Ελληνικής 'Ολυμπιακής 'Επιτροπής, πού ηρνείτο 

νά συμπράξει στήν τελετή τής παραδόσεως τής Φλό
γας, έπικαλούμενη τήν aρνητική στάση τής Κυβερ

νήσεως. Καί δχι μόνο αύτό, aλλ ' δταν παρήγγειλα 
στήν 'Επιτροπή δτι θά παρενέβαινα έγώ ό ίδιος στήν 

ύπόθεση καί δτι συνεπώς έπρεπε νά aναθεωρήσουν 

τήν aπόφασή τους, aρνήθηκαν νά τό κάνουν. 

»Συνεπεία δλων αύτών, ό πρόεδρος τής ΔΟΕ μοv 

διεμήνυσε δτι ή Φλόγα θά έστέλλετο στό Αός "Αν

τζελες aπό τήν Αωζάννη, δπου καί φυλάσσεται καί 

δτι αύτό θά είχε ώς aποτέλεσμα νά στερηθεί ή 'Ελ

λάς καί τών aλλων προνομίων πού έκ παραδόσεως 

έχει στίς τελετές τών 'Ολυμπιακών 'Αγώνων. 

» Ά νήσυχος, aλλά καί aγανακτισμένος, γιά τήν 
συμπεριφορά αύτή τών συμπολιτών, έκάλεσα, δπως 
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είπα, τούς έκπροσώπους του Κράτους, τόν γενικό 

γραμματέα Άθλητισμου καί τό μέλος τής 'Ελληνι

κής 'Ολυμπιακής 'Επιτροπής καί τούς συνέστησα 

νά aναθεωρήσουν τήν στάση τους καί νά σταλεί ή 

Φλόγα. Καί δταν είδα δτι ό ένας έπέρριπτε τήν εύθύ

νη στόν άλλον καί μου παρουσίαζαν τίς δυσκολίες 

πού συναντουν, τούς έδήλωσα δτι θά κατεβώ ό ίδιος 

στήν 'Ολυμπία καί θά παραδώσω τήν Φλόγα γιά νά 

προστατεύσω τήν 'Ελλάδα aπό τήν διεθνή γελοιο

ποίηση. 

»'Ε κάλεσα aμέσως, παρουσία τών aνωτέρω, τήν 

κ. Μαρία Χόρν καί τής είπα νά έτοιμάσει τόν δμιλο 
τών κοριτσιών πού θά μετάσχουν στήν τελετή τής 

παραδόσεως τής Φλόγας. τΗταν ταραγμένη καί μου 

είπε δτι ούτε αύτή ούτε τά κορίτσια θά τολμουσαν νά 

έμφανισθουν στήν 'Ολυμπία aπό τόν φόβο τής κα

κοποιήσεως. 'Όταν δμως τήν έβεβαίωσα δτι θά λάβω 

μέτρα γιά τήν προστασία τους καί δτι μπορεί νά κατέ

βω καί έγώ ό ίδιος μαζί τους, ένεθάρρυνε καί μου 

ύπεσχέθη δτι θά φροντίσει νά έτοιμασθεί. 

»'Εν συνεχείq, έπεκοινώνησα μέ τόν πρωθυπουρ

γό καί του έζήτησα, aφ, ένός μέν νά λάβει μέτρα 

aσφαλείας γιά τήν προστασία τής τελετής, aφ, έτέ

ρου δέ, νά έκπροσωπηθή ή Κυβέρνηση σ' αύτή διά 

του κ. Αάζαρη. 'Ο πρωθυπουργός, μολονότι, δπως 

μου διεμήνυσε, fιμπορουσε νά έχει προβλήματα μέ τό 

κόμμα του, μου ύπεσχέθη δτι θά βοηθήσει, πράγμα 

πού καί έκανε έν συνεχείq. 

» ΥΕτσι έφυγε ή Φλόγα γιά τούς 'Ολυμπιακούς 
'Αγώνες του '84. Καί δχι μόνο προστατεύθηκε ή 
χώρα μας aπό τήν γελοιοποίηση, aλλά καί ό 'Ολυμ

πισμός aπό ενα νέο καί βαρύ τραυμα»113 • 

Τελικά - γιά πρώτη φορά χωρίς λαμπαδηδρομία 

- ή άφή καί ή παράδοση τής 'Ολυμπιακής Φλόγας 

στούς οργανωτές τ&ν 'Αγώνων του Λός 'Άντζελες, 

θά πραγματοποιηθεί άπό τριμελή έπιτροπή τής ΔΟΕ 

καί θά σταλεί μέ άκτίνες λέιζερ στίς ΗΠΑ. Στήν τε

λετή, τήν Κυβέρνηση έκπροσώπησε ό ύπουργός 

Προεδρίας Κυβερνήσεως, Α. Λάζαρης. 

Τό βράδυ τής ίδιας ήμέρας, ό Ν. Νησιώτης, μέ 

δήλωσή του, θά έπισημάνει δτι άποφεύχθηκε ό δια

συρμός τής χώρας διεθν&ς μέ δλες τίς συνέπειες, καί 

θά τονίσει: 

«'Όλα αύτά aπετράπησαν μέ τήν παρέμβαση του προέ

δρου τfjς Δημοκρατίας κ. Καραμανλfj. Ή παρέμβαση επέ

τρεψε νά σταλεί καί πάλι ή Φλόγα aπό τόν ίερό χωρο τfjς 

'Ολυμπίας καί νά διαφυλαχθεί ή παράδοση, γιά τήν όποία 

ή 'Ελλάδα δικαιοmαι νά εχει εϋλογη aνησυχία». 

2 ΜΑ· Ι ·ΟΥ 1984 

'Ο πρέσβης Π. Μολυβιάτης συναντδ.ται μέ τόν 

πρωθυπουργό: 

«Κατόπιν εντολfjς του προέδρου τfjς Δημοκρατίας, επι

σκέφθηκα σήμερα τό μεσημέρι στό Καστρί τόν κύριο πρω

θυπουργό. 

»Είπα στόν κ. Παπανδρέου δτι ό κύριος πρόεδρος μου 

ανέθεσε νά του μεταφέρω όρισμένες σκέψεις του πάνω στά 

εiδικότερα θέματα πού συζήτησαν κατά τήν τελευταία τους 

συνάντηση σχετικά μέ τίς επικείμενες εύρωεκλογές. Καί 

συγκεκριμένα: 

»Πρωτον: σύμφωνα μέ τόν νόμο, τό διάταγμα τfjς προ

κηρύξεως των εκλογων θά πρέπει νά ύπογραφεί στίς 15 
Μαίου. 

»Δεύτερον, ό κύριος πρόεδρος νομίζει δτι τήν έπομένη 

τfjς προκηρύξεως θά πρέπει νά aντικατασταθουν μέ ούδέ

τερα ύπηρεσιακά πρόσωπα οί ύπουργοί Έσωτερικων, Δι

καιοσύνης, Δημοσίας Τάξεως, Τύπου καί Τηλεοράσεως. 

»Τρίτον, κατά τήν προεκλογική περίοδο, ή χρήση τfjς 

τηλεοράσεως θά πρέπει, κατά τή γνώμη του κυρίου προέ

δρου, νά γίνει δπως καί στίς εκλογές του 1981. 
»τέταρτο, ώς πρός τό aσυμβίβαστο τfjς iδιότητος του 

έθνικου βουλευτου μέ τήν iδιότητα του εύρωβουλευτου, 

πού aπασχολεί τόν κύριο πρωθυπουργό, ό κύριος πρόεδρος 

πιστεύει δτι θά πρέπει νά άρθεί τό ασυμβίβαστο μόνο γιά 

τόν επικεφαλfjς έκάστου ψηφοδελτίου. 'Ο τρόπος αύτός θά 

είναι καί χρήσιμος καί άδιάβλητος γιά δλα τά κόμματα, ή 

σχετική δέ τροπολογία θά πρέπει νά εiσαχθεί πρός ψήφιση 

τήν προσεχfj εβδομάδα. J 

»'Επί των aνωτέρω, ό κύριος Παπανδρέου aπάντησε 

δτι άποτελεί aπόφαση τfjς Κυβερνήσεώς του νά διεξαγάγει 

άπόλυτα άδιάβλητες εκλογές, πρaγμα πού άλλωστε πιστεύ

ει δτι είναι καί πρός τό κομματικό του συμφέρον. 'Ως πρός 

τά συγκεκριμένα πού εθιξα μου είπε δτι: 

»Πρωτον, είναι σύμφωνος γιά τήν ήμερομηνία ύπογρα

φfjς του διατάγματος. 

»Δεύτερον, συμφωνεί επίσης γιά τήν aντικατάσταση 

των ύπουργων μέ ύπηρεσιακά πρόσωπα. ~Εχει μόνο ενα 

πρόβλημα μέ τόν κύριο Πεπονfj, ό όποίος, λόγω τfjς γνω

στfjς καταστάσεως πού επικρατεί στήν τηλεόραση, του 

εχει ήδη ύποβάλει δύο φορές εγγράφως παραίτηση. Φοβa

ται, λοιπόν, ό κύριος Παπανδρέου δτι, aν παραιτηθεί λόγω 

των εκλογων, δέν θά επανέλθει στήν Κυβέρνηση, πρaγμα 

τό όποίο ό κύριος Παπανδρέου θέλει νά aποφύγει. 

»Είπα στόν κύριο Παπανδρέου δτι άσφαλως ό κύριος 

πρόεδρος θά εκτιμήσει τό πρόβλημά του αύτό καί δτι, κατά 

τήν προσεχfj συνάντησή τους, θά εξευρεθεί τρόπος aντιμε

τωπίσεώς του. 

»Στό σημείο αύτό, ό κύριος Παπανδρέου μου είπε δτι 

στήν τηλεόραση επικραtεί πράγματι άπαράδεκτη κατά

σταση καί δτι πολύ σύντομα "θά πέσουν πολλά κεφάλια". 

»'Ο κύριος πρωθυπουργός είπε επίσης δτι συμφωνεί μέ 

τήν διατύπωση πού του προτείνει ό κύριος πρόεδρος γιά τό 

θέμα του aσυμβίβαστου. 

»Συμφωνήσαμε μέ τόν κύριο Παπανδρέου νά συναντη

θεί μέ τόν κύριο πρόεδρο, κατ' aρχήν τήν προσεχfj Τρίτη, 

γιά νά συζητήσουν τήν περαιτέρω μεθόδευση των εκλο

γων. 

»Στή συνέχεια, είπα στόν κύριο Παπανδρέου δτι, κατά 

τή γνώμη του κυρίου πρόεδρου τfjς Δημοκρατίας, τό 

ΠΑΣΟΚ, aλλά καί ό tδιος ό πρωθυπουργός, οξύνουν τό 
πολιτικό κλίμα μέ τήν συνεχfj άναμόχλευση του παρελθόν-
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τος, αλλά καί μέ επιθέσεις εστω καί εμμεσες εναντίον του 

κυρίου προέδρου, του δποίου τίς Κυβερνήσεις καταγγέλ

λουν γιά ύποτέλεια καί εξάρτηση από τούς ξένους καί τήν 
ολιγαρχία, γιά αντιδημοκρατικές ενέργειες κατά τό παρελ

θόν, κ.λ.π. 'Όλα αυτά, είπα στόν κύριο πρωθυπουργό, αφ' 

ένός μέν αναβιώνουν ενα κλίμα διχασμου μεταξύ 'Άριστε

ρας καί Δεξιας, αφ' έτέρου δέ δημιουργουν σοβαρό πρό

βλημα στόν κ. πρόεδρο τής Δημοκρατίας, δ δποίος θά 

αναγκασθεί κάποτε νά αντιδράσει δημοσία γιά νά προστα

τεύσει τήν ίστορία καί τήν αξιοπρέπειά του. Γνωρίζω, 

είπα, τόν χαρακτήρα του καί είμαι βέβαιος δτι μετά βίας 

συγκρατήθηκε μέχρι τώρα· δταν δέ αντιδράσει, ασφαλώς 

δέν θά τό κάνει αμυνόμενος αλλ' αντεπιτιθέμενος. 

»'Ο κύριος Παπανδρέου απάντησε δτι γνωρίζει πώς αυ

τό είναι ενα σοβαρό πρόβλημα. Τά περί ύποτελείας, εξαρ

τήσεως καί λοιπά αποτελουν κλισσέ. 'Αντιλαμβάνεται 

δμως τήν θέση του κυρίου προέδρου τής Δημοκρατίας. 

Χθές εξετάσθηκε τό θέμα αυτό στό 'Εκτελεστικό Γραφείο 

καί αποφάσισαν από δώ καί μπρός νά περιορίσουν τίς επι

θέσεις τους στήν σημερινή ήγεσία τής Δεξιας καί στό πρό

γραμμα τό δποίο δημο~ίευσε ή Νέιi Δημοκρατία. Παρακα
λεί τόν κύριο πρόεδρο νά παρακολουθήσει τόν λόγο πού 

θά εκφωνήσει τό Σάββατο στήν Θεσσαλονίκη γιά νά δια

πιστώσει καί δ ίδιος δτι αυτά πού λέει θά τηρηθουν απα

ρέγκλιτα καί από τόν ίδιο καί από τά στελέχη του. Μιά 

crύγκρουση μέ τόν πρόεδρο, κατέληξε δ κύριος Παπανδρέ
ου, θά ήταν ολέθρια γιά τόν τόπο . 

»'Ένα δεύτερο θέμα, είπα στόν κύριο πρωθυπουργό, 

πού δημιουργεί σοβαρά προβλήματα είναι δ τρόπος μέ τόν 

δποίο ή Κυβέρνηση χρησιμοποιεί τήν τηλεόραση. 'Ακό

μη καί στόν φιλοκυβερνητικό τύπο ύπήρξαν επικρίσεις γιά 

τήν κομματική κατάχρηση πού κάνει ή Κυβέρνηση καί γιά 

τήν άρνησή της νά δώσει στήν αντιπολίτευση τήν ευκαι

ρία νά απαντήσει, πραγμα πού δημιουργεί γιά τόν κύριο 

πρόεδρο τής Δημοκρατίας θέμα λειτουργίας του πολιτεύ

ματος καί εφαρμογής του Συντάγματος. Θά fίθελα νά σας 

εμπιστευθώ, είπα στόν κύριο Παπανδρέου, ΟΊ\ι ή Νέα Δη

μοκρατία θέλει νά κάνει δημόσια εκκληση στόν κύριο 

προέδρο τής Δημοκρατίας νά παρέμβει στό θέμα αυτό γιά 

νά αποκαταστήσει τόν σεβασμό του Συντάγματος. 'Ο κύ

ριος πρόεδρος απέτρεψε τήν Νέα Δημοκρατία νά τό κάνει, 

αλλά, εάν τελικά γίνει αυτή ή εκκληση, είναι φανερό δτι δ 

κύριος πρόεδρος θά βρεθεί σέ πολύ δύσκολη θέση . 
>> Ό κύριος πρωθυπουργός είπε δτι ή κατάσταση πού 

επικρατεί στήν τηλεόραση είναι πράγματι φοβερή . 'Απέ

.δωσε τό επεισόδιο του περασμένου Σαββάτου γιά τήν γνω

στή ταινία σέ πρόθεση ύπονομεύσεως του κυρίου Πεπονή 

από μέσα από τήν τηλεόραση. Παρεδέχθη επίσης δτι 

ύπάρχει ύπερβολικός ζήλος τών συνεργατών του στήν 

προβολή του tδιου καί του ΠΑΣΟΚ από τήν τηλεόραση. 

Τελικά, είπε, tσως αυτό νά μας βλάπτει αντί νά μας ώφελεί. 

Έν πάση περιπτώσει, κατέληξε, σας εξουσιοδοτώ νά ανα

κοινώσετε στόν κύριο 'Αβέρωφ δτι θά του δίδεται ή ευκαι

ρία νά απαντα δ tδιος από τήν τηλεόραση κάθε φορά πού 

θά εμφανίζομαι εγώ. ~Ισως όχι μέ τόν ίδιο ακριβώς χρόνο 

προβολής, αλλά πάντως θά του παρέχε:tαι αυτή ή ευκαι

ρία ... 
>>Στήν αρχή τής συζητήσεως δ κύριος πρωθυπουργός 

αναφέρθηκε στό θέμα πού εχει δημιουργηθεί μέ τήν 

'Ολυμπιακή Φλόγα. Είπε δτι ή Κυβέρνηση αντιμετώπισε 

διάφορα κομματικά καί πολιτικά προβλήματα αλλά δ tδιος 
πιστεύει δτι τελικώς χειρίσθηκε σωστά τό θέμα. 

>>Είπα στόν κύριο πρωθυπουργό, δτι δ κύριος προέδρος 

τής Δημοκρατίας πιστεύει δτι εγιναν λάθη καί φοβαται δτι, 

iiν συνεχισθουν, κινδυνεύουμε νά χάσουμε τά προνόμια 

πού εχουμε στό θέμα αυτό, καθώς καί τήν δημοσιότητα πού 

μας δίδει σέ εκατοντάδες εκατομμύρια θεατές από τήν τη

λεόραση σέ δλο τόν κόσμο ή ευκαιρία τής 'Ολυμπιακής 

Φλόγας. Είναι γνωστό δτι τήν 1διοκτησία τής Φλόγας εχει 

ή Διεθνής 'Ολυμπιακή 'Επιτροπή, ή δποία μπορεί άπλού

στατα νά στείλει τήν Φλόγα από τήν Λωζάννη. 'Ο κύριος 

πρόεδρος συνιστα: Πρώτον, νά λάβει ή Κυβέρνηση δλα τά 

απαραίτητα μέτρα γιά νά διεξαχθεί κατά τρόπο ασφαλή ή 

τελετή τής άφής τής Φλόγας καί, δεύτερον, νά εκπροσω

πηθεί ή Κυβέρνηση στήν τελετή αυτή εtτε μέ κάποιο 

ύπου.ργό, είτε μέ τόν κ. Κουλούρη. 

>>'Ο κύριος Παπανδρέου είπε δτι συμφωνεί μέ τίς συστά

σεις αυτές του κυρίου προέδρου καί θά φροντίσει γιά τήν 

πραγματοποίησή τουρ>ΙΙ 4 • 

Στίς 5 Μαίου, ό Α. Παπανδρέου άνακοίνωσε τήν 
άπόφαση τfjς Κυβερνήσεως νά άντικατασταθοϋν μό

νο οί ύπουργοί 'Εσωτερικών καί Δικαιοσύνης, άρ

νούμενος νά άπαντήσει στήν ερώτηση εάν είχε συ

ζητήσει τό θέμα μέ τόν άρχηγό τοϋ Κράτους. Τό σύ

νολο τοϋ τύπου εκαμε σχετικά λόγο γιά διαφωνία 

προέδρου καί πρωθυπουργοϋ. 

'Η νέα συνάντηση Καραμανλfj - Παπανδρέου θά 
πραγματοποιηθεί στίς 8 Μαίου, όπότε καί θά εξετα
στοϋν ζητήματα σχετικά μέ τή διεξαγωγή τ&ν εκλο

γών, εν& τήν προηγουμένη είχε άνακοινωθεί άπό 
τήν Κυβέρνηση τό νομοσχέδιο γιά τή χρηματοδότη

ση τ&ν κομμάτων. 

3 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1984 

'Ο πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας παρέστη στήν 

εορταστική εκδήλωση γιά τά 80 χρόνια άπό τήν 
εναρξη τοϋ Μακεδονικοϋ 'Αγώνα πού πραγματοποιή

θηκε στήν 'Αρχαιολογική 'Εταιρεία, μέ όμιλητή 

τόν Π. Κανελλόπουλο. 

9 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1984 

'Ο πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας, κατά τή διάρκεια 

τελετfjς στό Μέγαρο τfjς Παλαιάς Βουλfjς, άπένειμε 

τό βραβείο «' Αθfjναο> τοϋ 'Ιδρύματος Α. 'Ωνάση 
στήν ύπηρεσία εξωτερικών μεταδόσεων τοϋ BBC, 
καί τό βραβείο «'Ολύμπια» στόν καθηγητή Φραντσέ

σκο Νικόζια, διευθυντή τοϋ Κέντρου Συντηρήσεως 

τfjς Φλωρεντίας, καί στόν καθηγητή Ντίλλον Ρι

πλέν τοϋ 'Ινστιτούτου Σμιθσόνιαν, γιά τό επιτυχές 

εργο του στόν τομέα προστασίας τfjς φύσεως. 

9 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1984 

Μετά τήν aρνηση τfjς ΕΣΣΔ νά μετάσχει στούς 
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'Ολυμπιακούς 'Αγ&νες του Λός "Άντζελες, μέ άποτέ

λεσμα νά δεχτεί νέο πλήγμα ή ίδέα του 'Ολυμπι

σμοί>, ό Κ. Καραμανλής, μέ δήλωσή του, έπαναφέρει 

στό προσκήνιο τήν πρότασή του γιά μόνιμη τέλεση 

τ&ν Όλυμπιακ&ν 'Αγώνων στήν 'Ελλάδα: 

«Οι' πρόσφατες εξελίξεις γύρω aπό τό θέμα των 'Ολυμ

πιακων 'Αγώνων προσλαμβάνουν πλέον διαστάσεις επι

κίνδυνες γιά τήν τύχη τού μοναδικού καί αiωνόβιου αι5τού 

θεσμού. Ένω παράλληλα οί έριδες πού όδηγούν κάθε φο

ρά σ' αι5τές τίς εξελίξεις, μεταβάλλουν τούς 'Ολυμπιακούς 
Άγωνες aπό παράγοντα ύφέσεως σέ παράγοντα εντάσεως 

διεθνούς. 

» ' Ο 'Ολυμπισμός, aντί, δπως εlπα καί παραπάνω, νά 
γίνεται παράγων οiκουμενικής συναδελφώσεως καί ει5γε

νούς άμίλλης, έγινε μέσο πολιτικων αναμετρήσεων καί 

επιδιώξεων εμπορικων. Καί επί πλέον έχασε τήν οiκουμε
νικότητά του καί έγινε μονοπώλιο ολίγων χωρων, aφού οί 

μικρές χωρες δέν έχουν τά μέσα νά διεκδικήσουν τήν τιμή 

καί τήν ει5θύνη τής οργανώσεως των 'Αγώνων. 

ι>Εlναι φανερό δτι οί διαστροφές αι5τές τού θεσμού, 

ανεξάρτητα aπό τά α[τια πού τίς προκαλούν, aντιφάσκουν 
πρός τό 'Ολυμπιακό Πνεύμα καί τούς βασικούς κανόνες, 

μέ τούς όποίους τό Πνεύμα αι5τό έχει θεσμοποιηθεί. 

»Οί διαπιστώσεις αι5τές δικαιολογούν τίς aνησυχίες 

πού εξεδήλωσα κατ' επανάληψη κατά τή διάρκεια τής τε

λευταίας δεκαετίας. 'Όπως δικαιολογούν καί τήν πρόταση 

πού έκανα γιά τόν καθορισμό μονίμου τόπου διεξαγωγής 

των Όλυμπιακων 'Αγώνων. Πιστεύω δτι καμμιά άλλη 

χώρα δέν,θά μπορούσε vά διεκδικήσει τήν τιμή αι5τή, έκτός 

aπό τήν χώρα πού εγέννησε τήν 'Ολυμπιακή 'Ιδέα καί 

ε[χε τήν ίκανότητα νά διατηρήσει τό βαρύ προνόμιο τής 

τελέσεως των 'Αγώνων έπί χίλια όλόκληρα χρόνια. Πι

στεύω δ τι ή επιλογή τής 'Ελλάδος, ώς μονίμου χώρου διε

ξαγωγής των 'Αγώνων, εlναι ό μόνος τρόπος γιά νά εξυγι
ανθεί ό θεσμός καί νά ξαναβρεί τήν γνησιότητα πού εlχε 

κατά τήν κλασική aρχαιότητα. 

»Ή παρούσα κρίση δημιουργεί aσφαλως τήν aνάγκη 

καί δίδει τήν ει5καιρία νά επανεξετασθεί ή πρότασή μου 

εκείνη, γιά τήν μελέτη καί προώθηση τής όποίας άλλωστε 

ε[ χε σχηματισθεί τό 1981 καί Εiδική 'Επιτροπή. Καί ή 
προώθηση τής προτάσεώς μου επιβάλλεται, τοσούτφ μίiλ

λον καθ' δσον ύπάρχει ό κίνδυνος, άν καθυστερήσουμε, ό 

ίστορικός αι5τός θεσμός νά εκφυλισθεί πλήρως κάτω aπό 

τά νέα πλήγματα στήν διαδρομή τού χρόνου· καί τότε θά 

είναι δύσκολη ή διάσωσή του. Γιατί είναι μοιραία ή φθο

ρά, aλλά καί τό τέλος πού προκαλεί ό χρόνος σ, δλα τά 

πράγματα τού κόσμου, δταν δέν ανανεώνονται μέ τήν αδιά

κοπη αναβάπτισή τους στίς aρχικές πηγές τους». 

'Εξάλλου, στίς 11 του μηνός, ό πρόεδρος τής Δη
μοκρατίας, άπαντώντας σέ σχετική έρώτηση του 

«Associated Press», θά σημειώσει: 

«Ή πρόταση πού ύπέβαλα πρό ετων καί στήν όποία 

επιμένω δέν ύπαγορεύεται aπό εθνικιστικές ή ώφελιμιστι

κές επιδιώξεις. 'Αποτελεί προσφορά πρός τήν 'Ολυμπια

κή 'Ιδέα. Καί aποσκοπεί στή διάσωση τού 'Ολυμπισμού, 

μέ τόν όποίο συνδέεται ή έλληνική παράδοση καί έναντι 

τού όποίου είναι φυσικό ή 'Ελλάς, στήν όποία γεννήθηκε 

ό θεσμός αι5τός, νά αiσθάνεται iδιαίτερη ει5αισθησία. Καί 

νομίζω δτι δλοι δσοι είναι άμεσα ή έμμεσα ύπεύθυνοι γιά 

τήν τύχη τού 'Ολυμπισμού καί τήν παρούσα κρίση οφεί

λουν νά συνειδητοποιήσουν τίς ει5θύνες τους καί νά επω

φεληθούν αι5τής τής προσφορίiς». 

Μέ άφορμή τή δήλωση του Κ. Καραμανλή, ό πρό

εδρος τής ΔΟΕ, Χ.-Α. Σάμαρανκ θά του άποστείλει 

τό άκόλουθο τηλεγράφημα: 

«Μέ τήν iδιότητii μου ώς προέδρου τής ΔΟΕ, θά ήθελα 

νά σάς εκφράσω τίς θερμές μου ευχαριστίες γιά δλα δσα 

κάνατε, ακόμα μιά φορά, ύπέρ του 'Ολυμπισμου». 

11 ΜΑ· Ι ·ΟΥ 1984 

·Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τό νέο πρέσβη τής 

Τουρκίας στήν ' Αθήνα, Ν. 'Ακιμάν: 

«Μετά τήν επίδοση τών διαπιστευτηρίων του, ό νέος 

πρέσβης τής Τουρκίας είπε στόν κύριο πρόεδρο τής Δημο

κρατίας δτι ό Τουρκος πρόεδρος του είχε άναθέσει νά με

ταφέρει τούς χαιρετισμούς του και τά σέβη του. 'Ο κύριος 

'Εβρέν πιστεύει δτι θά ήταν χρήσιμο νά συναντηθεί μέ τόν 

κύριο Καραμανλή, δταν θά ύπιfρχουν οί πρόσφορες πρός 

τουτο συνθήκες. Οί δύο Cίνδρες εχουν ενα σημαντικό ρόλο 

νά παίξουν. Θά πρέπει νά άνοίξει ό δρόμος πρός τήν επί

λυση τών διαφορών μεταξύ τών δύο χωρών μέσω ένός εi

ρηνικου διαλόγου. Τά τελευταία τρία περίπου χρόνια χά

θηκε πολύς χρόνος χωρίς καμμία επαφή καί κανένα διάλο

γο. Θά μπορούσαμε ίσως νά παραμερίσουμε όρισμένα θέ

ματα καί νά άρχίσουμε τόν διάλογο μέ aλλα. 

»'Ο κύριος" Ακιμαν κατέληξε δτι μέ τό ίδιο πνευμα του 

μίλησε ό πρωθυπουργός καί ό ύπουργός 'Εξωτερικών τής 

Τουρκίας. 

»'Ο κύριος πρόεδρος τής Δημοκρατίας παρεκάλεσε τόν 

κύριο "Ακιμαν νά μεταφέρει τίς , ευχαριστίες του στόν 

Τουρκο πρόεδρο γιά τό μήνυμα αυτό, γιά τό περιεχόμενο 

του όποίου ό ίδιος ύπερθεματίζει. Μιά συνάντηση τών δύο 
άνδρών θά ήταν, πράγματι, χρήσιμη , δταν θά εχουν δημι

ουργηθεί οί κατάλληλες συνθήκες καί προϋποθέσεις. Θά 

πρέπει βέβαια νά προηγηθεί διάλογος μεταξύ τών δύο χω
ρών, τόν όποίο θά διεξαγάγουν οί Κυβερνήσεις. Τήν φιλία 

καί τή συνεργασία τών δύο χωρών τήν επιβάλλουν τά συμ

φέροντά τους καί ή κοινή λογική. 

)) . ο ίδιος δέν πιστεύει άπλώς μέ λόγια, εχει αποδεί

ξει μέ εργα τήν πίστη του στήν ~ ανάγκη αυτής τής 

συνεργασίας . Στό σημείο αυτό, ό κύριος πρόεδρος κάνει 

μιά ίστορική άναδρομή στίς συναντήσεις του μέ τούς 

Τούρκους ήγέτες, στίς προτάσεις πού τούς ύπέβαλε, στίς 

τουρκικές ύπαναχωρήσεις, γιά νά καταλήξει δτι σάν 

τρίτος αντικειμενικός παρατηρητής οφείλει νά διαπιστώ

σει δτι οί προσπάθειές του δέν βρήκαν ανταπόκριση από 

τουρκικής πλευράς. 

»Αυτή τήν στιγμή, συνέχισε ό κύριος πρόεδρος, στό 

κέντρο τής επικαιρότητας των σχέσεών μας βρίσκεται τό 

Κυπριακό. 'Ο Ντενκτάς, ό όποίος βέβαια εξαρτάται άπό 

τήν "Αγκυρα, προχωρεί τώρα στήν εφαρμογή τής διχοτο

μήσεως τής νήσου. Σaς παρακαλώ νά πείτε στόν κύριο 
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'Εβρέν δτι πρέπει νά σταματήσει αότή τήν εξέλιξη. "Αν ή 

διχοτόμηση γίνει μόνιμο καθεστώς στήν Κύπρο, τότε τό 

Κυπριακό θά καταστεί μιά μόνιμα ανοικτή πληγή, ό έλλη

νοτουρκικός διάλογος θά είναι αδύνατο νά διεξαχθεί καί 

αναπόφευκτα θά όδηγηθουμε σέ επικίνδυνη επιδείνωση 

των σχέσεών μας . Αότή τήν εξέλιξη μπορεί καί οφείλει νά 

σταματήσει ή "Αγκυρα. 

»'Ο κύριος "Ακιμαν είπε δτι ό πρόεδρος τfjς Τουρκίας 

του ανέθεσε νά διαβεβαιώσει τόν κύριο Καραμανλή δτι 

επιθυμεί νά βοηθήσει στήν εξεύρεση λύσεως του Κυπρια

κου καί δτι είναι κατά τfjς διχοτομήσεως τfjς Κύπρου. 

»Κλείνοντας τή συζήτηση, ό κύριος πρόεδρος ζήτησε 

από τόν Τουρκο πρέσβη νά μεταφέρει τούς χαιρετισμούς 

του στόν κύριο 'Εβρέν καί τήν διαβεβαίωσή του δτι θά 

χαρεί είλικρινά νά τόν συναντήσει, δταν ελθει ή κατάλλη
λη στιγμή»ιιs. 

14 ΜΑΙ·ΟΥ 1984 

'Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έπισκέπτεται τήν 

'Αλεξανδρούπολη, προκειμένου νά παραστεί στίς 

εορταστικές έκδηλώσεις γιά τήν άπελευθέρωση της 

πόλεως. 

'Αμέσως μετά τήν άφιξή τομ, παρακολούθησε τή 

δοξολογία, στό Μητροπολιτικό Ναό της πόλεως καί, 

στή συνέχεια, κατέθεσε στέφανο στό Μνημείο των 

'Ηρώων, ένω λίγο άργότερα πραγματοποιήθηκε, 

ένώπιόν του, παρέλαση στρατιωτικων τμημάτων καί 

σχολείων. 

Τό μεσημέρι, κατά τή διάρκεια δεξιώσεως πού 

δόθηκε πρός τιμή του, ό Κ. Καραμανλης θά άπαντή

σει στήν προσφώνηση του δημάρχου: 

«Κύριε δήμαρχε, 

ιιΣiiς παρακαλώ νά βεβαιωθείτε ότι αΙσθάνομαι εlλικρι

νij χαρά πού βρίσκομαι σήμερα στήν πόλη σας. 'Η μπορώ 

μάλιστα νά σiiς πώ ότι στήν 'Αλεξανδρούπολη αΙσθάνομαι 

τόσο aνετα, δσο aνετα αΙσθάνομαι καί στό σπίτι μου. Γιατί 

κατέχω, δπως γνωρίζετε, όχι μόνο τόν τίτλο τoii έπίτιμου 

δημότη άλλά καί τό χρυσό κλειδί τijς πόλεώς σας. 

ιιΓιά τήν σημερινή μου έπίaκεψη, κύριε δήμαρχε, έπέ
λεξα τήν ίστορική ήμέρα τijς άπελευθερώσεως τijς πόλεώς 
σας. Καί έπέλεξα τήν ήμέρα αύτή γιά νά διατρανώσω τήν 

άγάπη καί τό ένδιαφέρον τijς Πολιτείας γιά τόν έθνικό 

αύτό προμαχώνα πού λέγεται έλληνική Θράκη. 

ιι 'Αλλά καί γιά νά σiiς βεβαιώσω, μολονότι γνωρίζω 

δ τι δέν έχετε άνάγκη έγκαρδιώσεως, ότι πίσω άπό τόν προ

μαχώνα αύτό στέκεται δλόκληρος δ 'Ελληνισμός. Κι αύτό 

θά πρέπει νά τό γνωρίζουν οί έκείθεν τoii 'Έβρου γείτονές 

μας, οί δποίοι, μέ τήν προκλητική συμπεριφορά τους, μετέ

βαλαν τόν ποταμό αύτό άπό σύνορο φιλίας καί συνεργασί

ας σέ σύνορο διχασμού καί έχθρότητος. 

ιιΚύριε δήμάρχε, 

ιι 'Η Θράκη άποτελεί πολύτιμο τμijμα τoii έθνικοϊ5 μας 

χώρου. Μέ τό ύψηλό φρόνημα τών κατοίκων της άλλά καί 

μέ τήν μεγάλη πρόοδο πού σημείωσε κατά τά τελευταία 

δέκα χρόνια, ήμπορεί νά προβάλλεται σtό Πανελλήνιο 

σάν παράδειγμα πρός μίμηση. Καί δέν ήμπορώ παρά νά 

σiiς εύχαριστήσω, κύριε δήμαρχε, γιά τήν άναγνώριση τijς 

συμβολijς μου στήν πολύπλευρη άνάπτυξη τijς Θράκης 

-συμβολή ή δποία χρονολογείται άπό τό 1953, δταν ώς 
ύπουργός Δημοσίων 'Έργων έγκαινίασα τά μεγάλα έγγειο

βελτιωτικά έργα του 'Έβρου. 

ιιΣiiς εύχαριστώ, κύριε δήμαρχε, γιά τό πολύτιμο αύτό 

δώρο πού μοϊ5 προσφέρατε. Καί τό θεωρώ πολύτιμο, γιατί 
θά μoii θυμίζει τόν ψυχικό δεσμό πού έχω άπό παλιά μέ τήν 

'Αλεξανδρούπολη καί τήν θερμή ύποδοχή πού μoii έπεφύ

λαξαν σήμερα οί κάτοικοί της. Οί 'Ακρίτες αύτοί τοϊ5 έλ
ληνικοϊ5 Βορρii πού μαζί μέ τά στρατευμένα παιδιά τijς 

'Ελλάδος άγρυπνου ν γιά τήν άσφάλεια καί τήν πρόοδο τijς 

πατρίδας μαςιι. 

Τό άπόγευμα της ϊδιας ήμέρας, ό πρόεδρος της 

Δημοκρατίας έπισκέφθηκε- τή Λέσχη 'Αξιωματικων 

'Αλεξανδρουπόλεως, όπου καί ένημερώθηκε πάνω 

σέ στρατιωτικά θέματα - όπως δήλωσε: 

«Εlχα μιά πολύ χρήσιμη καί εύχάριστη έπικοινωνία μέ 
τά άνώτερα στελέχη τών 'Ενόπλων μας Δυνάμεων στήν 

περιοχή τijς Θράκης. Ή ένημέρωση πού μοϊ5 έγινε γιά τήν 

άσφάλεια τijς περιοχijς ήταν καί πλήρης καί ίκανοποιητι
κή. Κατά τή συζήτηση πού έπακολούθησε, διαπιστώθηκε 

τό ύψηλό φρόνημα, ή άρτία έκπαίδευση, ή δμοψυχία καί ή 

πειθαρχία τών φρουρών τών συνόρων μας. Ό έλληνικός 

λαός μπορεί νά αΙσθάνεται καί άσφαλής καί περήφανος γιά 

τίς "Ενοπλες Δυνάμεις τουιι. 

Σχετικά, έξάλλου, μέ τό προεκλογικό κλίμα, 
ένόψει των εύρωεκλογων, ό πρόεδρος της Δημοκρα

τίας θά τονίσει: 

«Γιά νά γίνονται καί στόν τόπο μας έκλογές κατά τρό

πον πολιτισμένο καί άπαλλαγμένο άπό πάθη, θά πρέπει 

κάποτε νά περιορίσουμε, aν δέν καταργήσουμε, τίς όχλο

κρατικές συγκεντρώσεις, νά πολλαπλασιάσουμε τίς τηλε

οπτικές δμιλίές καί νά καθαρίσουμε τίς πόλεις μας άπό τά 

&καλαίσθητα πανώ καί συνθήματαιι. 

"Οπως μετέδωσε ό άπεσταλμένος του ΑΠΕ άπό 

τήν 'Αλεξανδρούπολη, κατά τή συνομιλία του μέ 
τούς πολιτικούς συντάκτες, ό Κ. Καραμανλης ύπο

γράμμισε τήν άνάγκη ύπάρξεως ήπιου πολιτικοu 
κλίματος καί έπεσήμανε τό γεγονός ότι ε{ναι καθη

κον όλων των παραγόντων, κομμάτων, τύπου καί λα

ου, νά διεξαχθοuν οί εύρωεκλογές κατά τρόπο ήρεμο 

καί πολιτισμένο. 

15 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1984 

'Ο Κ. Καραμανλης συναντήθηκε στό Προεδρικό 

Μέγαρο μέ τόν πρόεδρο της Κυπριακης Δημοκρατί

ας, Σ. Κυπριανοu, ό όποίος τόν ένημέρωσε γιά τίς 

σύντονες προσπάθειες πού καταβλήθηκαν στόν ΟΗΕ 

καί πού ε{χαν ώς άποτέλεσμα τό ψήφισμα 550 του 
Συμβουλίου 'Ασφαλείας, μέ τό όποίο καταδικάζον

ται οί διχοτομικές τουρκικές ένέργειες καί προδια

γράφεται πλαίσιο λύσεως τοu Κυπριακοu. 
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'Ήδη, τήν προηγουμένη, ό πρόεδρος τfjς Δημο

κρατίας, άπαντώντας σέ ερώτηση δημοσιογράφου, 

είχε χαρακτηρίσει τό πρόσφατο ψήφισμα του Συμ

βουλίου 'Ασφαλείας γιά τό Κυπριακό ώς τό πιό 

προωθημένο· καί πρόσθεσε : 

«Τό νά επιτευχθεί μιά άπόφαση προωθημένη εlναι πολύ 

σοβαρό θέμα, άλλά εκείνο πού έχει επίσης μεyάλη σημα

σία εlναι ή εφαρμοyή της». 

15 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1984 

' Ο πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας παρίσταται στήν 

άνοικτή συνεδρίαση του ΣΕΒ, μέ κύριους όμιλητές 

τόν ύπουργό Έθνικfjς Οικονομίας, Γ. 'Αρσένη, καί 

τόν πρόεδρο του Συνδέσμου, Θ . Παπαλεξόπουλο. 

Στήν όμιλία του, ό Γ. 'Αρσένης άναφέρθηκε, με

ταξύ άλλων, στά επενδυτικά προγράμματα τfjς δεκα
ετίας τοϋ 1950, στή κατάρτιση τ&ν όποίων, οπως εί
πε, καταλυτικό ρόλο είχε παίξει ό Κ. Καραμανλfjς, 

εκαμε μνεία τ&ν προγραμματικών δηλώσεων τfjς κυ~ 

βερνήσεως Καραμανλή τό 1974 καί ύποστήριξε οτι ή 
Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ άκολουθουσε πιό συνετή 

πολιτική, οσον άφορα τίς τιμές, άπό τίς άντίστοιχες 

τfjς ΝΔ. Χαρακτήρισε, άκόμη, τό Δημόσιο, άπό το 

1974, «διαφθορέα» του ιδιωτικου τομέα, στόν όποίο 
καί δάνειζε κάτω του κόστους του χρήματος. 

Σύμφωνα μέ δημοσιογραφικές πληροφορίες, μετά 

τή συνεδρίαση, ό πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας επεσή 

μανε στούς Γ. 'Αρσένη καί Θ. Παπαλεξόπουλο οτι 
ούτε ή Κυβέρνηση ούτε οί βιομήχανοι μπορουν νά 

προχωρήσουν χωρίς τή βοήθεια του άλλου μέρους: 

«Γι' αvτό κοιτάξτε νά τά βρείτε)) . Έξάλλου, σύμφω

να μέ τίς ϊδιες πηγές, ό Κ. Καραμανλfjς επεσήμανε 

στόν ύπουργό Έθνικfjς Οικονομίας οτι τά στοιχεία 

πού είχε χρησιμοποιήσει γιά τίς επενδύσεις στήν 
περίοδο άπό τό 1974 δέν άνταποκρίνονταν στήν πρα
γματικότητα. 

Τήν έπομένη, μέ άφορμή τήν όμιλία του Γ. 'Αρσέ

νη, ό Ι. Βαρβιτσιώτης εκαμε τήν άκόλουθη δήλωση : 

<< UΟπως έγράφη στόν Τύπο, κατά τήν χθεσινή συνέλευ

ση του Συνδέσμου 'Ελληνικών Βιομηχανιών, ό πρόεδρος 

τfjς Δημοκρατίας έπωφελήθη τfjς εuκαιρίας νά έπισημάνει 

στούς όμιλητές, Γ. 'Αρσένη καί Θ. Παπαλεξόπουλο, δτι 

δέν άνταποκρίνονται στήν πραγματικότητα οί άναφορές 

τους - ιδίως του κυρίου 'Αρσένη - γιά τίς οικονομικές 

έξελίξεις πού σημειώθηκαν άπό τό 1974 μέχρι τό 1979-
τήν περίοδο δηλαδή πού ό Κ. Καραμανλής ήταν ύπεύθυνος 

γιά τή διακυβέρνηση τfjς χώρας. 

>> u Οπως μάλιστα έγράφη σέ μερίδα του Τύπου, ό πρόε

δρος τfjς Δημοκρατίας άνέφερε ένδεικτικά καί όρισμένους 

άριθμούς, οί όποίοι δίνουν τήν εικόνα τfjς έξελίξεως τfjς 
οικονομίας κατά τήν περίοδο αuτή. 

>>'Επειδή άπό δσα έγράφησαν καί έλέχθησαν γύρω άπό 

τό θέμα αuτό , έδημιουργήθη μία σύγχυση, θεωρώ χρήσιμο 

νά διαλύσω τή σύγχυση αuτή καί μέ συγκεκριμένους καί 

ύπεύθυνους άριθμούς νά δώσω τήν εiκόνα τfjς οικονομικής 

προόδου πού σημειώθηκε άπό τό 1974 μέχρι τό 1979. Καί 
ιδού τά στοιχεία: 

»Πρώτον: Τό κατά κεφαλή εισόδημα άπό 2.165 δολλ. τό 

1974 εφθασε στό τέλος του 1979 τά 4.163 δολλ. Δηλαδή 
αϋξηση 92,3%. 

»Δεύτερον: Τό άκαθάριστο έθνικό προϊόν (σέ σταθερές 

τιμές 1970) αuξήθηκε άπό 223 δισεκατ. 307 έκατ . τό 1974, 
σέ 409 δισεκατ . τό 1979. Αuξήθηκε δηλαδή κατά 26,5% μέ 
μέσο δρο έτησίας αuξήσεως 4,8% πού ήταν τριπλάσιος 
περίπου των χωρών τfjς Εuρωπαϊκfjς Κοινότητος . 

>>Τρίτον: Οί πάγιες έπενδύσεις (σέ σταθερές τιμές 1970) 
αuξήθηκαν έντός τfjς 5ετίας κατά 31,9%, η μέ μέσο έτήσιο 
ρυθμό 6,1%. 

»τέταρτον: Συνολική Κατ<ινάλωση . 'Από 301 δισεκατ. 
740 έκατ. τό 1974 σέ 385 δισεκ. 931 έκατ. τό 1979. Αϋξηση 
δηλαδή κατά 27 ,9%. 

»Πέμπτον: Συνολικές έξαγωγές. ' Από 1 δισεκ. 784 
έκατ . τό 1974, εφθασαν τά 3 δισεκ. 932 έκατ. τό 1979. Αϋ
ξηση δηλαδή κατά, 121,6%. 

»'Έκτον: Εισροή κεφαλαίων. 'Από 926 έκατ . δολλ . τό 

1974, εφθασαν τά 1542 έκατ. δολλ. τό 1979. Αuξήθηκαν 
δηλαδή κατά τή διάρκεια τfjς 5ετίας κατά 66,8%. 

»'Έβδομον : 'Εξαγωγές βιομηχανικών καί βιοτεχνικών 

προϊόντων. 'Από 822 έκατ . δολλ. τό 1974, εφθασαν τά 1957 
έκατ. δολλ. τό 1979. Αuξήθηκαν δηλαδή κατά 138%. 

»nΟγδοον: Τιμάριθμος. Κατά τήν 5ετία 1974-79 ό τιμά
ριθμος αuξήθηκε κατά 93%, δηλαδή είχε έτήσια μέση αϋ
ξηση 14%. 'Αξιοσημείωτο είναι δτι γιά τήν ίδια περίοδο ή 
αϋξηση των άποδοχrον των εργαζομένων ήτο 164%. 

>> n Ενατον : Ή τιμή τοϋ δολλαρίου , τέλος, αuξήθηκε 

άπό 30 δραχμές τό 1974 σέ 37 δραχμές μέχρι τό 1979. 
»Θά μποροϋσα νά προσθέσω καί aλλους άριθμούς πού 

δίνουν όλοκληρωμένη τήν εικόνα τfjς έξελίξεως τfjς έθνι

κfjς μας οικονομίας. Περιορίστηκα δμως στούς πιό χαρα

κτηριστικούς πού προσδιορίζουν τό μέγεθος τfjς προόδου 
πού συνετελέσθη στήν οικονομία τοϋ τόΠου μας άπό τό 
1974 μέχρι τό 1979. Οί άριθμοί μιλiiνε μόνοι τους καί έπομέ

νως κάθε περαιτέρω σχόλιο είναι περιττό». 

17 ΜΑ·Ι ·ΟΥ 1984 

'Ο Κ. Καραμανλfjς άπευθύνει στόν πρόεδρο τfjς 

ΔΟΕ, Χ.-Α. Σάμαρανκ, τήν άκόλουθη επιστολή: 

«Κύριε πρόεδρε, 

))Τά τελευταία γεγονότα γύρω άπό τούς Όλυμπι

ακούς Ά γώνες του Λός Ν Α ντζελες, πού καλείται νά 

έξετάσει ή ΝΕκτακτος Σύνοδος τής Διεθνους Όλυμ
πιακής 'Επιτροπής, δέν άφήνουν πιά καμμιά άμφι

βολία δτι δ θεσμός τών Όλυμπιακών Άγώνων έχει 

περιέλθει σέ βαρύτατη καί ίσως άθεράπευτη κρίση. 

Καί λυπουμαι εiλικρινά, διότι ή έξέλιξη αvτή έδι
καίωσε τίς προβλέψεις πού εlχα διατυπώσει, δταν 

έκανα τήν πρότασή μου γιά τήν μόνιμη τέλεση τών 

Όλυμπιακών Άγώνων στήν 'Ελλάδα. 

)> Τά αίτια τής κρίσεως αvτής εlναι γνωστά. 'Ο 

ίστορικός θεσμός του 'Ολυμπισμου τά τελευταία 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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χρόνια έχει παρεκκλίνει aπό τούς aρχικούς καί ύψη

λούς σκοπούς του. Καί έκφυλίζεται aπό τούς πολιτι

κούς aνταγωνισμούς, τήν έμπορική έκμετάλλευση 

καί τίς έξωαθλητικές προεκτάσεις του. Κινδυνεύει 
έπίσης νά χάσει τήν οΙκουμενικότητά του, aφου τίς 
τεράστιες δαπάνες πού aπαιτουν κάθε τέσσερα χρό

νια, γιά τήν διοργάνωση τών 'Αγώνων, έλάχιστες πιά 

χώρες μπορουν νά τίς aνθέξουν. Αύτοί aκριβώς οί 

κίνδυνοι ένέπνευσαν τήν πρότασή μου γιά τήν έπά

νοδο τών 'Ολυμπιακών 'Αγώνων στήν κοιτίδα τους. 
Πρόταση πού δέν ύπαγορεύεται ούτε aπό έθνικιστι

κούς, ούτε aπό ώφελιμιστικούς ύπολογισμούς. 'Υ πα

γορεύεται μόνο aπό τήν aνάγκη της έξυγιάνσεως καί 

συνεπώς της διασώσεως του ίστορικου αύτου θε

σμου, γιά τόν όποίο οί 'Έλληνες έχουν Ιδιαίτερη 

καί, νομίζω, δικαιολογημένη εύαισθησία. 

»Φοβουμαι, κύριε πρόεδρε, δτι δέν μiiς μένει πιά 

πολύς χρόνος γιά νά διασώσουμε τούς 'Ολυμπιακούς 

'Αγώνες. Κάθε τετραετία, ό αlωνόβιος αύτός θεσμός 

δέχεται Ισχυρότερα καί σοβαρότερα πλήγματα. Ή 
σημερινή κρίση μπορεί νά aποδειχθεί μοιραία γιά 

τόν 'Ολυμπισμό, aφου, πέραν τών άλλων, aπειλεί νά 

όδηγήσει σέ κάποια φάση καί σέ διάσπαση τών 

'Ολυμπιακών 'Αγώνων. Καί αύτή ή φάση μπορεί νά 

είναι οί 'Ολυμπιακοί 'Αγώνες του 1988 πού έχουν 
προγραμματισθεί γιά τήν Σεούλ καί θά παρουσιά

σουν aσφαλώς όξύτερα καί άλυτα προβλήματα. 
»Ή κατάσταση αύτή δημιουργεί, νομίζω, ίστο

ρικές εύθύνες γιά δλους έκείνους πού εlναι άμεσα ή 

έμμεσα ύπεύθυνοι γιά τήν τύχη του Όλυμπισμου. 
'Επιβάλλεται, συνεπώς, ή λήψη, χωρίς καμμιά &να
βολή, ριζικών μέτρων γιά τήν θεραπεία δχι άπλώς 

της σημερινης κρίσεως aλλά κυρίως τifς μόνιμης 

κρίσεως πού aντιμετωπίζει ή 'Ολυμπιακή 'Ιδέα. 

»Καί νομίζω δτι δέν ύπάρχει πλέον άλλος τρόπος 

γιά τή διάσωση του μοναδικου καί οlκουμενικου αύ

του θεσμου aπό τήν υίοθέτηση καί τήν πραγματο

ποίηση της γνωστης προτάσεώς μου γιά τήν μόνιμο 

τέλεση τών Όλυμmακών 'Αγώνων στήν πατρίδα 

τους, τήν 'Ελλάδα. 

»'Όπως γνωρίζετε, σtίς 2 'Οκτωβρίου 1981, ή Δι
εθνής 'Ολυμπιακή 'Επιτροπή έξέφρασε τήν εύγνω

μοσύνη της γιά τήν πρότασή μου έκείνη καί έλαβε 

τήν aπόφαση νά τήν καταστήσει aντικείμενο σοβα

ρiiς μελέτης. Δυστυχώς, έκτοτε ούδεμία συνέχεια 

δόθηκε στήν aπόφαση αύτή της Έπιτροπης. 

»Πιστεύω δτι ή παρουσα κρίση δημιουργεί aσφα

λώς τήν aνάγκη καί δίδει τήν εύκαιρία νά επανεξε
τασθεί ή πρότασή μου έκείνη, ή όποία έγινε ήδη 

συμπαθώς δεκτή aπό τήν διεθνη κοινή γνώμη καί τά 

πλεονεκτήματα της όποίας τά γνωρίζετε κι έσείς ό 

ίδιος καλύτερα aπό οίονδήποτε άλλον. Ή προώθη

ση της προτάσεώς μου, άλλωστε, έπιβάλλεται καί 

γιά τόν λόγο δτι, άν καθυστερήσουμε, ό ίστορικός 

αύτός θεσμός κινδυνεύει νά έκφυλισθεί πλήρως, 
δπως εlπα καί άλλοτε, κάτω aπό νέα πλήγματα στή 
διαδρομή του χρόνου. 

»Καί τότε θά εlναι δύσκολη ή διάσωσή του. Γιατί 

εlναι μοιραία ή φθορά, aλλά καί τό τέλος, πού προ
καλεί ό χρόνος σ' δ λα τά πράγματα του κόσμου, 

δ ταν δέν ανανεώνονται μέ τήν αδιάκοπη αναβάπτισή 

τους στίς aρχικές πηγές τους. 

»Γνωρίζω, κύριε πρόεδρε, τό ζωηρό ένδιαφέρον 

πού έχετε γιά τήν τύχη του 'Ολυμπισμου καί τίς 

προσπάθειες πού καταβάλλετε γιά τή διάσωσή του. 

'Ελπίζω δ τι θά έχω προσεχώς τήν εύκαιρία, aλλά 

καί τή χαρά, νά συναντηθώ μαζί σας καί νά συζητή

σουμε τό μεγάλο αύτό θέμα καί τίς προοπτικές πού 

διαγράφονται γιά τό μέλλον του». 

Ό πρόεδρος τής ΔΟΕ άπάντησε στίς 18 ΜαΊου: 

«Κύριε πρόεδρε τfjς 'Ελληνικής Δημοκρατίας, 

»Μέ τήν επιστολή σας τfjς 17ης Μα'fου εύαρεστηθήκα

τε νά άνανεώσετε τήν πρότασή σας πρός τήν Διεθνfj 

'Ολυμπιακή 'Επιτροπή γιά τήν μόνιμη εγκατάσταση των 
'Ολυμπιακων 'Αγώνων στήν πατρίδα τους. Σάς εύχαριστω 

γι' αύτό θερμά. 

»'Η επιστολή σας ετέθη ύπόψη των μελων τfjς 'Εκτε

λεστικfjς Έπιτροπfjς, πού συνfjλθε στήν Λωζάννη καί 

άποφασίστηκε νά ύποβληθεί εκ νέου ή γενναιόδωρη προ

σφορά σας στήν προσεχfj Σύνοδο τfjς Διεθνοuι; 'Ολυμπια

κfjς Έπιτροπfjς. 

»Σάς επαναλαμβάνω τίς πιό θερμές μου εύχαριστίες γιά 
τήν παρέμβασή σας»ΙΙ6. 

Στό θέμα τής μόνιμης τελέσεως των 'Ολυμπιακών 

'Αγώνων στήν 'Ελλάδα άναφέρθηκε καί ό 'Αμερι

κανός πρόεδρος, Ρ . Ρήγκαν, ό όποίος, άπαντώντας σέ 

σχετική ερώτηση κατά τή διάρκεια συνεντεύξεως 

τύπου, δήλωσε δτι «εχει εξεταστεί ή δυνατότητα νά 

γίνονται εφεξής οί 'Ολυμπιακοί 'Αγώνες στή χώρα 
τής προελεύσεως τους, τήν 'Ελλάδα, καί νά μ ή 

περιφέρονται άνά τόν κόσμο. 'Η διερεύνηση α ότου 

του ενδεχόμενου είχε ξεκινήσει άπό τό 1980, άμέσως 
μετά τήν άπόφαση του προέδρου Κάρτερ νά μποϋκο

τάρει τούς άγ&νες τής Μόσχας». 

22 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1984 

'Ορκίστηκαν ενώπιον του προέδρου τής Δημο

κρατίας καί παρουσία του πρωθυπουργου, οί π. 

Μαρκόπουλος, ώς ύπουργός 'Εσωτερικών, Ν. Πα

παντωνίου, Δικαιοσύνης, καί Δ. Τσοβόλας, άναπλη

ρωτής οικονομικών. 

Μετά τήν όρκωμοσία, ό Κ. Καραμανλής είχε συ

νεργασία μέ τόν πρωθυπουργό. 

22 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1984 

'Ο Κ. Καραμανλής άπευθύνει διάγγελμα πρός 

τόν έλληνικό λαό ενόψει των ευρωεκλογών: 
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«'Ελληνίδες, 'Έλληνες, 

»Στίς 17 'Ιουνίου καλείσθε νά έκλέξετε έκείνους 
πού θά σfiς έκπροσωπήσουν στό Εύρωπαϊκό Κοινο

βούλιο. Καί δι' αύτών καλείσθε νά κάνετε έμμεσα 

μιά βασική έπιλογή πού προσλαμβάνει ώς έκ τής 

φύσεώς της lδιαίτερη έθνική, Πολιτική καί οlκονο

μική σημασία. Μιά έπιλογή πού θά έπηρεάσει άσφα

λώς τό μέλλον τής χώρας. 

»Στήν μεγάλη αύτή άμφικτιονία τών δημοκρατι

κών λαών τής Εύρώπης πού λόγω άκριβώς τής δημο

κρατικής της δομής έξελίσσεται αύτόματα σέ λαϊκή 
Εύρώπη, τό κάθε κόμμα, διά τών άντιπροσώπων του 

καί σύμφωνα μέ τίς θέσεις του, θά μπορεί όχι μόνο νά 

προστατεύει τά συμφέροντα τής χώρας άλλά καί νά 

συμμετέχει lσότιμα σέ άποφάσεις πού θά έπηρεάζουν 

τήν πορεία τής ήπείρου μας καί ϊσως καί τήν τύχη 

τής άνθρωπότητος. 

»·Υπό τήν έννοια δέ άκριβώς αύτή ή έκλογή τής 

17ης 'Ιουνίου προσλαμβάνει lδιάζουσα σημασία τό

σο για τήν χώρα μας δσο καί γιά όλόκληρη τήν Εύ

ρώπη. 

»'Ελληνίδες, 'Έλληνες, 

»Μέ τήν προκήρυξη τών έκλογών έμπήκαμε ήδη 

στόν προεκλογικό άγώνα. Καί ό άγώνας αύτός θά 

πρέπει νά διεξαχθεί ήρεμα καί πολιτισμένα. Γιατί ή 

συμπεριφορά μας κατά τήν έκλογή αύτή θά προσδιο

ρίσει τό μέτρο τής πολιτικής μας ώριμότητας καί τό 

έπίπεδο τών δημοκρατικών μας ήθών. 

»Πιστεύω δτι οί έκλογές αύτές θά διεξαχθοί5ν, 
δπως καί οί προγενέστερες, κατά τρόπο πού θά έπι

βεβαιώσει τήν όμαλή λειτουργία τών δημοκρατικών 

μας θεσμών. 'Εάν άποφευχθοί5ν, δπως έλπίζω, οί όξύ

τητες καί οί γνωστές ύπερβολές, οί όποίες, χωρίς νά 

ιδφελοί5ν κανένα, βλάπτουν τόν τόπο· καί aν διεξα

χθοί5ν οί έκλογές μέ τήν όφειλόμενη άπ' δ λες τίς 

πλευρές ύπευθυνότητα, θά καταδειχθεί, δπως εlπα, ή 
άποτελεσματικότητα τών δημοκρατικών μας θεσμών 

καί ή πολιτική ώριμότητα τοί5 λαοί5 μας. 

»Στό δημοκρατικό μας πολίτευμα έκφράζονται 

έλεύθερα δλες οί πολιτικές καί ίδεολογικές τάσεις. 

Καί εlναι φυσικό νά ύπάρχουν μεταξύ τους διαφορές 

καί άντιθέσεις. Οί διαφορές δμως αύτές, πού έπιβάλ

λεται νά εlναι σαφείς καί συγκεκριμένες, δέν πρέπει 

νά παίρνουν τήν μορφή τής μισαλλοδοξίας καί νά 

ύποσκάπτουν τήν έθvική μας ένότητα. 'Ενότητα, γιά 

τήν όποία δλοι όμιλοί5με, χωρίς ώστόσο νά προσαρ

μόζουμε πάντοτε τίς πράξεις μας στούς καθημερι
νούς μας λόγους. 

»'Ελληνίδες, 'Έλληνες, 

»'Εν όνόματι τών δσων ύπηρεσιών, μικρών ή με

γάλων, πρόσφατων ή παλαιοτέρων, προσέφερα στήν 

χώρα, θά ήθελα νά σfiς άπευθύνω όρισμένες συμβου

λές. 

»Νά σταθείτε στό uψος τοί5 συνειδητοί5 καί ύπεύ-

θυνου πολίτη. Καί νά έπιδείξετε τήν πολιτική έκείνη 
ώριμότητα πού εlναι άπαραίτητη γιά τήν σταθερο

ποίηση τής δημοκρατίας μας καί τήν προκοπή τοί5 

τόπου. 

»Νά ψηφίσετε έλεύθερα άλλά καί ύπεύθυνα. Καί 

νά μή λησμονείτε δτι ή ίερά αύτή ψήφος δέν σfiς 

δόθηκε γιά νά ίκανοποιείτε πάθη καί προκαταλή

ψεις. Σfiς δόθηκε γιά νά άναδεικνύετε έκείνους, πού 

μετά άπό ψύχραιμη σκέψη, θά κρίνετε δτι εlναι ίκα

νοί νά προστατέψουν καί νά προαγάγουν τά συμφέ

ροντα τής χώρας. Καί δέν πρέπει έπίσης νά λησμο

νείτε δτι ή μέν όξύτης μπορεί νά προκληθεί άνά πfi

σα στιγμή καί κατά βούληση. Ή θεραπεία δμως τών 

συνεπειών της άπαιτεί χρόνο μακρόν, κατά τήν δι

άρκεια τοί5 όποίου ή χώρα έκτίθεται συνήθως σέ 

όδυνηρές περιπέτειες. 

»Υ Ε χουμε σάν λαός μεγάλη καί όδυνηρή πείρα 

αύτών τών άληθειών. Καί γνωρίζουμε συνεπώς τί πρέ

πει νά κάνουμε καί τί νά άποφεύγουμε γιά νά προ

στατεύουμε τήν δημοκρατία, τήν άσφάλεια καί τήν 

πρόοδο τοί5 τόπου μας. 

»Πιστεύω δτι θά κάνουμε δλοι, ήγεσία καί λαός, 

καλή χρήση τής πείρας αύτής. Γιά νά θεμελιώσουμε 

lνα καλλίτερο καί άσφαλέστερο μέλλον». 

'Από τά πολιτικά κόμματα, άνακοίνωση έξέδωσε 

τό ΚΚΕ, πού εκαμε λόγο γιά ένεργό παρέμβαση του 

προέδρου τής Δημοκρατίας οχι μόνο σχετικά μέ τόν 

τρόπο, άλλά καί μέ τήν ούσία τής έκλογικής μάχης, 

τή στιγμή πού έγνώριζε οτι ύπήρχαν πολιτικές δυνά

μεις πού έκτιμουσαν διαφορετικά τή συμμετοχή τής 

χώρας στήν ΕΟΚ. 

Τό διάγγελμα προκάλεσε άντιδράσεις στό χώρο 

του τύπου, μερίδα του όποίου άμφισβήτησε τή συν

ταγματικότητα τής ένέργειας του Κ. Καραμανλή καί 

εκαμε λόγο γιά άνοικτή παρέμβασή του ύπέρ τής 

ΕΟΚ, εμμεση ύπόδειξή του πρός τούς ψηφοφόρους 

νά ύπερψηφιστεί ή ΝΔ καί διάστασή του μέ τήν Κυ

βέρνηση. 'Ενδεικτικά είναι τά άκόλουθα άποσπά

σματα άπό τίς έφημερίδες τής 23ης του μηνός: 

Τό φερόμενο σάν διάγγελμα ... πού προκάλεσε εντύπω
ση καί πολλά ερωτηματικά ... εκδόθηκε aπό τήν Προεδρία 
τfjς Δημοκρατίας χωρίς νά δημοσιευθεί, δπως ρητά επι

βάλλει τό Σύνταγμα, στήν εφημερίδα τfjς Κυβερνήσεως 

(<Πά Νέα») . 

Παράγοντας τής δημόσιας ζωής τοϋ τόπου ύπογράμμι

σε δτι δέν είναι δυνατόν νά βγάζει τέτοιο διάγγελμα δ προέ

δρος τfjς Δημοκρατίας, δταν ύπάρχουν καί κόμματα πού 

ύποστηρίζουν πώς δέν συμφέρει στή χώρα ή ενταξή μας 

στήν ΕΟΚ ... 'Ανώτατα κομματικά στελέχη τοϋ ΠΑΣΟΚ 
αντέδρασαν μέ τή φράση: «πρόκειται γιά ι'iμεση παρέμβα

ση στόν προεκλογικό dγώνα καί ταύτιση μέ τίς θέσεις 

συγκεκριμένου κόμματος γιά τήν ΕΟΚ». 

Ποτέ ι'iλλοτε στήν νεώτερη ίστορία μας τό πολιτικό 
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κλίμα δέν l'jταν ήπιότερο ... Ποτέ αλλοτε τό εκλογικό σωμα 
δέν l'jταν πιό &.διάφορο ... Ποτέ αλλοτε οί πολίτες δέν l'jταν 
τόσο ό.πυροφλεγείς ... Συνεπως, είτε κάποιοι προετοιμάζουν 
τήν όξύτητα καί δ πρόεδρος τής Δημοκρατίας τό εχει πλη

ροφορηθεί, είτε ή όξύτητα ύπάρχει μόνο στήν κορυφή τής 

Πολιτείας καί δ πρόεδρος τής Δημοκρατίας κάνει μιά πρώ

τη νύξη («'Έθνος»). 

Γιά πρώτη φορά, ό.φ' δτου κατέχει το υπατο κρατικό 

ό.ξίωμα, δ πρόεδρος τής Δημοκρατίας δημοσιοποιεί - κα

τά τρόπον εμφαντικό, αν όχι δραματικό - τίς θέσεις του 

γιά τήν επικείμενη εκλογική αναμέτρηση («'Ελευθεροτυ

πία>>). 

Οί προεδρικές συστάσεις ιiποτελουν μιά ασυνήθιστη 

γιά τόν πολιτειακό παράγοντα επισήμανση, πού γίνεται 

προφανως καί γιά τήν Κυβέρνηση καί γιά τά πολιτικά 

κόμματα καί γιά τόν τύπο καί γιά τό εκλογικό σωμα. 'Ασυ

νήθιστη επισήμανση δμως, πού τήν rορα ιiκριβως πού γίνε

ται καί μέ τήν επίγνωση πώς θά προκαλέσει πολιτικής φύ

σεως έρμηνείες καί διαφορετικου τύπου ιiντιδράσεις ιiπό 

τά κόμματα καί τόν φιλικό τους τύπο, παίρνει τό χαρακτή

ρα παρέμβασης στήν πολιτική, κοινωνική καί οικονομική 

ζωή τής χώρας, γιά τήν όποία γίνεται λόγος καί στό κείμε

νο του διαγγέλματος. 

·Η ίστορία θά κατελόγιζε βαρειά εθνική ό.μέλεια στόν 

ιiνώτατο αρχοντα, αν δέν επεσήμαινε τήν ξεχωριστή ση

μασία τής ψήφου πού θά δοθεί στίς 17 'Ιουνίου καί δέν 
ύπογράμμιζε τήν εύθύνη του κάθε ψηφοφόρου νά αναδείξει 

«χωρίς πάθη καί προκαταλήψεις» εκείνους πού θά κρίνει 

δτι είναι ίκανοί νά προστατεύσουν καί νά προαγάγουν τά 
συμφέροντα τής χώρας. Αύτή ή ό.μέλεια δέν θά βαρύνει τόν 

πρόεδρο τής Δημοκρατίας κ. Καραμανλή («'Η Καθημε

ρινή»). 

Τήν έπομένη, σέ άνακοίνωση της Προεδρίας τής 

Δημοκρατίας άναφέρονταν τά άκόλουθίχ, σχετικά μέ 
τίς αύθαίρετες έρμηνείες του διαγγέλματος: 

«Μέ τό κείμενο αύτό δ πρόεδρος τής Δημοκρατίας δέν 

ύποδεικνύει στούς πολίτες τί καί ποιούς πρέπει νά ψηφί

σουν. 'Επισημαίνει άπλως τήν ιδιάζουσα σημασία πού 

εχουν οί προσεχείς εκλογές ~ πρaγμα αλλωστε πού τονί

ζουν δλα τα κόμματα- καί συνιστa τήν ήρεμη καί δμαλή 

διεξαγωγή των εκλογων. Συνεπως, τά ιiναγραφόμενα περί 

αναμίξεώς του στόν aνταγωνισμό των κομμάτων είναι εν

τελως aβάσιμα». 

·Ο κυβερνητικός έκπρόσωπος, τέλος, άρνήθηκε 

νά σχολιάσει τό προεδρικό διάγγελμα, καθώς καί τό 

θέμα τής άμφισβητήσεως τής συνταγματικότητάς 

του έκ μέρους φιλοκυβερνητικών έφημερίδων. 

Στό κλίμα πού ετεινε, τή συγκεκριμένη χρονική 

στιγμή, νά επικρατήσει στίς σχέσεις μεταξύ του 
προέδρου τής Δημοκρατίας καί του πρωθυπουργου, 

σέ συνάρτηση μέ τή διεξαγωγή των εύρωεκλογών, 
άναφέρεται ό Π. Μολυβιάτης, σέ σημείωμά του, στίς 

24 Μαίου: 

«Μετά τήν συνομιλία πού είχα, στίς 2 Μαίου, μέ τόν 
κύριο Παπανδρέου, dτό Καστρί, κατόπιν εντολής του προέ
δρου τής Δημοκρατίας (κατά τή\r όποία δ πρωθυπουργός 
επιβεβαίωσε τ'ήν συμφωνία του μέ τόν πρόεδρο τής Δημο
κρατίας γιά τήν ιiντικατάσταση τεσσάρων ύπουργων μέ 

ύπηρεσιακά πρόσωπα) μέ επισκέφθηκε δ κ. Λιβάνης, δ 

δποίος είπε δτι είναι ιiδύνατον νά aντικατασταθουν τέσσε

ρις ύπουργοί. 'Ο κ. Παπανδρέου εθεσε τό θέμα στό 'Εκτε

λεστικό Γραφείο του ΠΑΣΟΚ, δπου συνάντησε ιiπόλυτη 

αρνηση. Κατόπιν αύτου, δ κ. Παπανδρέου ήθελε νά γνωρί

ζει αν συμφωνεί δ πρόεδρος τής Δημοκρατίας νά ό.ντικα

τασταθουν μόνον δ κ. Κουτσόγιωργας καί δ κ. Μαγκάκης. 

Κατόπιν συνεννοήσεως μέ τόν πρόεδρο τής Δημοκρατίας, 

απήντησα δτι δ κύριος πρόεδρος δέν tπιθυμεί πλέον νά 

εχει γνώμη επί του θέματος, εφ' δσον δέν τηρουνται τά 

συμφωνηθέντα. 

»Μετά τήν δμιλία του στήν Θεσσαλονίκη, δ πρωθυ

πουργός εδήλωσε στούς δημοσιογράφους δτι θά aντικατα

σταθουν δύο μόνον ύπουργοί, οί 'Εσωτερικων καί Δικαιο

σύνης, μέ πρόσωπα μάλιστα τής εμπιστοσύνης τής Κυβερ

νήσεως. ·Ο δέ φιλικός πρός τήν Κυβέρνηση τύπος ένεφά

νισε τό θέμα κατά τρόπο πού εδωσε τήν εντύπωση δτι δ 

πρωθυπουργός ό.γνοουσε τίς συστάσεις του κυρίου προέ

δρου τής Δημοκρατίας στό θέμα αύτό. , 

»Στίς 15.5 δ κ. Λιβάνης εφερε κατάλογο τεσσάρων όνο
μάτων, ήτοι: δύο γιά τήν θέση του ύπουργου Έσωτερικων 

καί δύο γιά τήν θέση του ύπουργου Δικαιοσύνης καί εζή

τησε τήν γνώμη του κυρίου προέδρου τής Δημοκρατίας επ· 

αύτων. 

»Κατόπιν εντολής του προέδρου τής Δημοκρατίας, είπα 

στόν κ. Λιβάνη δτι δ κύριος πρόεδρος δέν επιθυμεί νά εχει 

γνώμη. 

»Τό θέμα αύτό εχει επηρεάσει βέβαια τίς σχέσεις του 

προέδρου μέ τόν πρωθυπουργό, δεδομένου δτι, πέραν τής 

σαφους ύπαναχωρήσεως του κ. Παπανδρέου ό.πό τά συμ

φωνηθέντα, δ φιλικός του τύπος, προφανως κατευθυνόμε

νος, προσπάθησε νά προβάλει τό ζήτημα κατά τρόπον όχι 

μόνον ανακριβή aλλά καί δυσάρεστο γιά τόν πρόεδρο τ:fjς 

Δημοκρατίας. 

»Στό επεισόδιο αύτό l'jλθαν νά προστεθουν τά σχόλια 

καί οί αιχμές κατά του προέδρου τής Δημοκρατίας πού 

ενέπνευσε ή Κυβέρνηση στόν φιλικό της τύπο εξ ό.φορμής 

του διαγγέλματος πού aπηύθυνε δ πρόεδρος τής Δημο

κρατίας στόν Ι::λληνικό λαό μέ τήν εύκαιρία των εύρωεκλο

γων. 

»Συνέπεία των γεγονότων αύτων είναι δτι οί σχέσεις 
του προέδρου τής Δημοκρατίας μέ τόν πρωθυπουργό μπή

καν σέ νέα φάση, ή όποία είναι αγνωστο που θά δδηγήσει, 

aφου αγνωστες είναι, τήν στιγμή αύτή, καί οί πραγματικές 

προθέσεις τής Κυβερνήσεως» 117 • 

24 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1984 

Τό Εύρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κάνοντας δεκτή τήν 
πρόταση του Κ. Καραμανλή, άποφασίζει όμόφωνα 

νά προτείνει τήν καθιέρωση στήν 'Ελλάδα, τό συν

τομώτερο δυνατόν καί όπωσδήποτε πρίν άπό τό 1996, 
ούδέτερης ζώνης γιά τή μόνιμη διεξαγωγή τών 

'Ολυμπιακών 'Αγώνων. 
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Τά μέλη του Κοινοβουλίου, άνεξάρτητα άπό τόν 

πολιτικό τους προσανατολισμό, εξέφρασαν τήν άνη

συχία τους γιά τήν πολιτικοποίηση καί εμπορική 

εκμετάλλευση τών 'Ολυμπιακών 'Αγώνων καί ύπο

στήριξαν θερμά τή διεξαγωγή τους μόνιμα στήν 
'Ελλάδα, πού είναι- δπως τόνισαν- ή κοιτίδα του 

'Ολυμπιακου Πνεύματος. Τό Εύρωπαϊκό Κοινοβού

λιο ύποσχέθηκε νά συνεισφέρει άπό τά κοινοτικά 
ταμεία ποσό γιά τήν ύλοποίηση του σχεδίου καί κά

λεσε τή Διεθνή 'Ολυμπιακή 'Επιτροπή νά προχωρή

σει στή λήψη τών μέτρ'ων πού κρίνονται απαραίτητα 

γιά τήν εφαρμογή τής άποφάσεως. 

Παράλληλα, στό κείμενο σχετικου ψηφίσματος 

χαρακτηρίζεται ώς «λυπηρό γεγονός» ή άπόφαση 

τών Σοβιετικών νά μποϋκοτάρουν τούς 'Ολυμπια

κούς 'Αγώνες, άναφέρεται δτι θά πρέπει οί Κυβερνή

σεις, οί εθνικές ολυμπιακές επιτροπές καί ή Διεθνής 

'Ολυμπιακή 'Επιτροπή νά εξασφαλίσουν, στό μέλ

λον, τήν δσο τό δυνατόν γενικότερη συμμετοχή 

στούς aγώνες, κci·ί τονίζεται άκόμη δτι είναι λυπηρό 
νά γίνεται εκμετάλλευση τών 'Ολυμπιακών 'Αγώνων 

γιά εθνικιστικούς καί εμπορικούς σκοπούς. 

. 'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας, άπαντώντας σέ 
σχετική ερώτηση του «Associated Press», χαρα

κτήρισε τήν άπόφαση του Εύρωπαϊκου Κοινοβουλί

ου «μεγάλο βfίμα στόv άyώvα yιά τή διάσωση τοί] 

'Ολυμπισμοί]» καί ύπογράμμισε: 

«'Ελπίζω δτι δλοι έκείνοι πού ε{ναι ύπεύθυνοι yιά τήν 

τύχη του ίστορικοv αύτόv θεσμοv θά συνειδητοποιήσουν 

τίς εύθύνες τους καί θά άξιοποιήσουν, δσο ε{ναι καιρός, 

τήν έλληνική προσφορά. νΗδη ή σημερινή κρίση, σέ 

συνδυασμό μέ τήν σκοτεινή προοπτική πού διαγράφεται 

yιά τούς άyώνες στή Σεούλ, κατέστησαν τήν υίοθέτηση 

αύτfjς τfjς προσφοράς ίστορική άναyκαιότητω;. 

Τήν προηγούμενη τής συζητήσεως στό Εύρωπαϊ

κό Κοινοβούλιο, ή 'Ελληνική 'Ολυμπιακή 'Επι

τροπή, μέ τηλεγράφημά της πρός τόν πρόεδρο τής 

ΔΟΕ, ε{χε εκφράσει τή διάθεσή της νά ύποστηρίξει 

τίς ενέργειες τής ΔΟΕ, ενόψει τής βαριfiς κρίσεως 

πού διέρχεται ό 'Ολυμπισμός, ζητώντας, παράλληλα, 

τήν επανεξέταση τής προτάσεως του προέδρου τής 
'Ελληνικής Δημοκρατίας. 

τέλος, ό πρωθυπουργός, Α. Παπανδρέου, εκαμε 

τήν άκόλουθη δήλωση στό ίταλικό περιοδικό «Epo
ca»: 

«Πιστεύω οτι ε{ ναι άναγκαίο νά διατηρηθουν οί 'Ολυμ

πιακοί ' Αγώνες εκτός πολιτικfjς άντιπαράθεσης καί ν' 

άποτελουν άπρόσκοπτα ενα διεθνές φόρουμ προαγωγfjς 

τfjς εiρηνικfjς aμιλλας. 

»'Η πρακτική, ομως, δείχνει πώς τή θέση του 'Ολυμπι

ακου πνεύματος καταλαμβάνει ολο καί περισσότερο τό 

πνευμα τfjς πολιτικfjς άντιπαράθεσης. 

»Ή ύλοποίηση τfjς πρότασης του προέδρου τfjς Έλ-

ληνικfjς Δημοκρατίας γιά μόνιμη τέλεση τών 'Ολυμπια

κών 'Αγώνων στή χώρα πού γεννήθηκαν καί συγκεκριμένα 

στό χώρο τfjς 'Αρχαίας 'Ολυμπίας, κάτω άπό καθεστώς 

εγγυήσεων, άσυλιών καί προνομίων, θά προστατέψει μέ 

τόν άποτελεσματικότερο τρόπο τήν παγκόσμια αuτή κλη

ρονομιά καί θά συμβάλει στήν προαγωγή τών iδεωδών τfjς 

διεθνους εiρήνης, άσφάλειας καί συνεργασίας». 

'Ύστερα άπό τήν άπόφαση τής Σοβιετικής 

'Ενώσεως νά μ ή συμμετάσχει στούς 'Ολυμπιακούς 

'Αγώνες του Λός "Άντζελες καί τήν άνανέωση τής 

προτάσεως Καραμανλή, τό θέμα του τόπου διεξα

γωγής τών 'Ολυμπιακών' Αγώνων προβλήθηκε κατά 

προτεραιότητα στίς εκπομπές τών μέσων μαζικής 

επικοινωνίας τών ΗΠΑ, άλλά καί γενικότερα στό 
διεθνή τύπο. 

Σέ συνέντευξή τους κατά τή διάρκεια εκπομπής 
του τηλεοπτικου δικτύου CBS (9.5) άθλητές τών 

ΗΠΑ εξέφρασαν τή γνώμη δτι ή διεξαγωγή τών 
'Ολυμπιακών 'Αγώνων στήν 'Ελλάδα, σέ μόνιμη βά

ση, θά άποτελουσε λύση του προβλήματος, ενώ ή 

«Washington Post» (10.5) θά διατυπώσει τήν άποψη 
δτι ή ολυμπιακή κίνηση φαίνεται καταδικασμένη, 

εκτός άν οί άγώνες αποφασιστεί νά διεξάγονται σέ 

μιά μόνιμη τοποθεσία - δπως ή 'Ελλάδα. 

'Ανάλογη άποψη ύποστήριξαν καί οι «New York 
Times», επισημαίνοντας, ώς καλύτερη λύση, τήν 
πρόταση Καραμανλfi γιά μόνιμη διεξαγωγή τών 

'Ολυμπιακών 'Αγώνων στόν τόπο προελεύσεώς τους, 
καί ύπενθυμίζοντας δτι κατά τήν άρχαιότητα ολοι οί 
Πόλεμοι καί οί εχθροπραξίες διακόπτονταν, όSστε νά 
μπορουν οί άθλητές νά αγωνίζονται μέσα σέ κλίμα 

πλήρους άσφάλειας. 

Τήν αναγκαιότητα τής μόνιμης τελέσεως τών 

'Ολυμπιακών 'Αγώνων στήν 'Ελλάδα ύποστήριξε 

καί ή ίταλική εφημερίδα «Repubblica», σέ κύριο άρ
θρο, μέ τίτλο «"Ας ξεχάσουμε τή Σεουλ, γιατί οί 
'Ολυμπιάδες πρέπει νά επιστpέψουν στήν 'Αθήνα»: 

Οί άγώνες εχουν άνάγκη άπό μιά οuδέτερη ί\δρα, σχεδόν 

άσήμαντη καί οσο τό δυνατόν περιqσότερο άπόμακρη ... ή 
επιλογή τfjς όποίας ομως πρέπει νά ~χει μιά δική της άξιο
λόγηση. Μιά άνώνυμη άξιότητα ύπεράνω τών μερών, άλλά 

πού νά βρίσκεται μέ τό μέρος τfjς ίστορίας. Μόνον ή 

'Αθήνα μπορεί νά εγγυηθεί ο λα αuτά. 'Η 'Αθήνα πού άπα

τελεί φυσικό λίκνο τών 'Ολυμπιακών 'Αγώνων. Στήν 

'Ελλάδα αί ' Ολυμπιάδες θά άπέβαλλαν αuτόματα τίς δύο 

διεστραμμένες ψυχές πού τίς εχουν όδηγήσει στό χείλος 
του θανάτου: Τόν γιγαντισμό καί τήν πολιτική εκμετάλ

λευση. 

'Ανάλογη θέση εξέφρασε καί ή «Il Popolo»' σέ 
κύριο άρθρο μέ τίτλο «'Επιστροφή στήν Έλλάδα 

γιά νά σώσουμε τούς 'Ολυμπιακούς»: 

Πιστεύουμε οτι μοναδική λύση γιά νά περισωθουν οί 

'Αγώνες ε{ναι ή ύλοποίηση τfjς προτάσεως πού εκανε πρίν 
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χρόνια ή Κυβέρνηση τfjς 'Αθήνας: Νά διεξάγονται μόνιμα 

οί 'Ολυμπιακοί στήν 'Ελλάδα, γιά ίστορικούς καί πολιτι

στικούς λόγους, άλλά καί γιά νά άπομακρυνθεί ή πολιτική 

ενταση πού προκαλείται άπό. τήν επιλογή, συχνά άτυχη, 

τοϋ τόπου διεξαγωγής τους . 

Καί ή έφημερίδα «Equipe», στίς 18 Μαίου, παίρ
νοντας άφορμή άπό τήν πρόταση του Κ. Καραμανλfί, 

ύποστηρίζει τήν άνάγκη δημιουργίας Όλυμπιακου 

Κέντρου στήν 'Ολυμπία, μέ διεθνfί χρηματοδότηση, 

δπου θά γίνονται 'Ολυμπιακοί 'Αγώνες, σέ περίπτω

ση πού δημιουργουνtαι σοβαρά προβλήματα, δπως 

τό 1980 στή Μόσχα καί, ήδη, στό Λός 'Άντζελες. 

30 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1984 

'Ο πρόεδρος τfίς Δημοκρατίας δέχτηκε σέ άκρό

αση τόν πρόεδρο τοϋ ΚΟΔΗΣΟ, ι Πεσμαζόγλου. 

Σέ συνέντευξη τύπου, τήν ϊδια ήμέρα, ό ι Πεσμα

ζόγλου δήλωσε δτι κατήγγειλε στόν πρόεδρο τfίς 

Δημοκρατίας τόν τρόπο διεξαγωγfίς του προεκλογι

κου άγώνα καί ειδικότερα τήν περικοπή τfίς τηλεο

πτικfίς καλύψεως τfίς όμιλίας του στή Θεσσαλονίκη. 

5 ΙΟΥΝΙΟΥ 1984 

'Ο πρόεδρος τfίς Δημοκρατίας εχει συνάντηση 

καί συνομιλία μέ τόν Ε. 'Αβέρωφ. Σύμφωνα μέ δη

μοσιογραφικές πληροφορίες, ό άρχηγός τfίς ΝΔ έπέ

μεινε στήν άνάγκη άντικαταστάσεως του ύπουργου 

Δημοσίας Τάξεως καί του κυβερνητικου έκπροσώ

που καί, γενικότερα, άναφέρθηκε στόν τρόπο διεξα

γωγfίς του προεκλογικου άγώνα. 

Τρείς μέρες, έξάλλου, νωρίτερα, σέ συνfντευξή 
του είχε διατυπώσει τή θέση · δτι, ι'iν ή ΝΔ έπικρατή

σει στίς ευρωπαϊκές έκλογές, ό πρόεδρος τfίς Δημο

κρατίας θά μπορουσε νά διαλύσει τή Βουλή. 'Από 

τήν πλευρά του, ό πρωθυπουργός κατηγόρησε τόνΕ. 

'Αβέρωφ γιά προσπάθεια έμπλοκfίς του ονόματος 

του Κ. Καραμανλfί στήν προεκλογική διαμάχη. 

12 ΙΟΥΝΙΟΥ 1984 

'Ο πρόεδρος τfίς Δημοκρατίας δέχτηκε τόν ύπουρ

γό 'Εξωτερικών τfίς Κύπρου, Γ. 'Ιακώβου, ό όποίος 
τόν ένημέρωσε γιά τίς πρόσφατες έξελίξεις του Κυ
πριακου. 

17 ΙΟΥΝΙΟΥ 1984 

Διεξάγονται έκλογές γιά τήν άνάδειξη τ& ν 24 'Ελ
λήνων βουλευτών του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου. 

Κατά τήν εξ οδό του άπό τό έκλογικό τμfίμα, δπου 
έψήφισε, ό Κ. Καραμανλfίς εκαμε τήν άκόλουθη δή

λωση: 

«Σήμερα δέν χρειdζεται νά δμιλοϊJν οί άνθρωποι. 'Εκεί-

νο πού χρειάζονται είναι νά σκέφτονται. 

»Αύριο, βέβαια, θά δμιλοίJν όλοι οί "Ελληνες καί φο

βοϊJμαι ότι δ καθένας θά μέ συμβουλεύει τί πρέπει νά κά

νω». 

Στίς έκλογές ελαβαν, τό ΠΑΣΟΚ 41,6% των ψή
φων καί 10 εδρες, ή ΝΔ 38,1% καί 9 εδρες, τό ΚΚΕ 
11,6% καί 3 εδρες, τό ΚΚΕ (έσ.) 3,4% καί 1 εδρα, ή 
ΕΠΕΝ 2,3% καί 1 εδρα. Τό ΚΟΔΗΣΟ δέν κατόρθωσε 
νά έκλέξει ευρωβουλευτή. 

21 ΙΟΥΝΙΟΥ 1984 

Μετά άπό τήν όρκωμοσία των Α. Κουτσόγιωργα, 

ώς ύπουργου 'Εσωτερικών, καί Γ.-Α. Μαγκάκη, Δι

καιοσύνης, ό πρόεδρος τfίς Δημοκρατίας εχει τήν 

ευκαιρία συνεργασίας μέ τόν πρωθυπουργό: 

« ΈδέχθηΊω σήμερα τόν κ. πρωθυπουργό καίε{ χα 
μαζί του μακρά συνεργασία. 'Ομολογώ δτι άνέμενα 

τήν συνάντηση αύτή μέ ενδιαφέρον καί άνησυχία. 

Καί γιατί οί σχέσεις μας ε{χαν διαταραχθεί τόν τε

λευταίο καιρό εξ αlτίας τfjς ύπαναχωρήσεώς του στό 
θέμα τών ύπηρεσιακών ύπουργών, άλλά καί γιατί 

ήθελα νά γνωρίζω πώς επηρέασε τίς σκέψεις του γιά 

τό μέλλον τό άποτέλεσμα τfjς πρόσφατης εκλογής. 

'Αλλά καί πέραν αύτών, γιατί ήθελα νά χρησιμοποιή

σω τήν ει3καιρία αι3τή γιά νά διατυπώσω καί πάλιν 

όρισμένες παρατηρήσεις μου επί τfjς πολιτικής τfjς 

Κυβερνήσεώς του. 

»Στήν άρχή τόν ήρώτησα πώς κρίνει τό άποτέλε

σμα τών εκλογών. ΜοίJ ε{πε δτι άσφαλώς τό άποτέ

λεσμα ήταν κατώτερο άπ' δ, τι επερίμενε, άλλά άπέ

δειξε δτι τό κόμμα του έχει σταθεροποιήσει τήν θέση 
του στήν πολιτική ζωή τfjς χώρας. 'Απέδωσε τήν 

μείωση τfjς δύναμής του σέ σφάλματα τfjς Κυβερνή

σεως καί σέ άνεπάρκεια τών ύπουργών του. · 'Α νε
γνώρισε δτι ύπfjρξε σφάλμα ή όξύτητα πού εδόθη 

στόν εκλογικόν άγώνα, κατελόγισε δμως τήν εύθύνη 

στόν κ. 'Αβέρωφ πού ζήτησε εκλογές εφ' δλης τfjς 

vλης. Στό σημείο αύτό τοίJ παρετήρησα δτι ή εύθύνη 

ή δική του ύπfjρξε μεγαλύτερη, γιατί μέ τίς συνεχείς 

καί ύβριστικές κατηγορίες του κατά τfjς Δεξιάς πού 

έφθασαν μέχρι καί τόν διχασμό τοίJ 1915 όξυνε τήν 
κατάσταση. 

»Στήν συνέχεια, τόν ήρώτησα πώς εμφανίζεται 

σήμερα ή κατάσταση τfjς χώρας στόν πολιτικό, τόν 

οΙκονομικό καί τόν εξωτερικό τομέα. 

»Γιά τήν πολιτική κατάσταση, μοίJ εlπε δτι έπεσε 

ό πυρετός μετά τίς εκλογές καί δτι ε{ναι άνάγκη νά 

καταβληθεί προσπάθεια άπό όλους μας γιά νά βελτι

ώσουμε τό πολιτικό κλίμα τfjς χώρας, άποφεύγοντας 

έντονες άντιπαραθέσεις καί άναμοχλεύσεις τοίJ πα

ρελθόντος. Αι3τό, άλλωστε, επιβάλλεται καί εκ τοίJ 

λόγου, δτι στό μέλλον θά ε{ναι δύσκολο νά έχουμε 

μονοκομματικές Κυβερνήσεις καί μπορεί νά χρεια-
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σθουμε συμμαχικά σχήματα. 'Άφησε δέ νά έννοηθεί 

δτι είχε ύπ' όψη του ένδεχόμενη συνεργασία τιiίν 

δύο μεγάλων κομμάτων, προσθέτοντας χαρακτηρι

στικά δτι αvτό θά ήταν ευκολότερο νά γίνει μέ τόν 

μετριοπαθfj κ. Ράλλη, παρά μέ τόν κ. 'Αβέρωφ πού 

τόν θεωρεί αδιάλλακτο. 

»Του είπα δ τι είναι έσφαλμένη ή έκτίμησή του 

καί δτι δέν ύπάρχει μεταξύ τιiίν δύο παρά διαφορά 
ϋφους. 

»Ή θέση του αvτή έπί του πολιτικου προβλήμα

τος μου ε κανε ζωηρή έντύπωση καί, aν είναι εiλικρι

νής, θά πρέπει νά θεωρηθεί ένθαρρυντική γιά τό μέλ

λον, δεδομένου δτι, δπως είπα πολλές φορές, ή ση

μερινή διάρθρωση ifjς πολιτικfjς μας ζωfjς όδηγεί σέ 
έπικίνδυνα πολιτικά dδιέξοδα. 

»Γιά τήν οiκονομική κατάσταση, μου είπε δτι εί

ναι δύσκολη, δτι, χωρίς νά κάνει ριζικές dλλαγές 

στήν πολιτική του, θά ένθαρρύνει τήν iδιωτική πρω

τοβουλία καί θά καλέσει πρός τουτο τούς προέδρους 

τιiίν έμποροβιομηχανικιiίν όργανώσεων γιά νά έξετά

σουν τά προβλήματα πού τούς dπασχολουν, καί, τέ

λος, δτι θά έφαρμόσει πολιτική σχετικfjς λιτότητας. 

»Του είπα δτι, κατά τήν γνώμη μου, ή οiκοvομία 
τfjς χώρας είναι χειρότερη aπ' δ, τι ό ίδιος τήν βλέ

πει καί δτι, γιά νά μήν έπιδεινωθεί, θά πρέπει νά 

δημιουργήσει κλίμα aσφαλείας καί έμmστοσύνης 

καί νά θέσει φραγμό στίς παροχές καί τίς σπατάλες. 

»Μου μίλησε κατόπιν γιά τίς προβληματικές έπι

χειρήσεις καί γιά τήν δυσλειτουργία τιiίν διαφόρων 

όργανισμιiίν. 

»Του είπα δτι καί στίς δύο περιπτώσεις aπεδείχθη 

έσφαλμένη ή πολιτική του, γιατί dγνόησε τήν έλλη

νική πραγματικότητα. 

))Χαρακτηριστικά έπίσης ήταν αvτά πού μου είπε 

γιά τίς έξωτερικές μας σχέσεις. Μέ βεβαίωσε δτι 
aποκλείεται νά φύγουμε aπό τήν Δύση, γιατί θά βρε

θουμε ξεκρέμαστοι, dλλ ' δτι θά πρέπει νά συνεχί
σουμε τήν προσπάθειά μας γιά νά βρουμε μέσα σ' 

αvτή κατανόηση γιά τά προβλήματά μας. 

)) Του είπα στό σημείο αvτό δτι συμφωνιiί μαζί του, 
dλλ, δτι ή. προσπάθεια αvτή δέν πρέπει νά γίνεται 

κατά τρόπο προκλητικό. Κατά τρόπο δηλαδή πού νά 

προκαλεί τήν δυσφορία καί τήν δυσπιστία τιiίν συμ

μάχων μας, γιατί μπορεί νά βρεθουμε κάποτε χωρίς 

νά τό θέλουμε aποκομμένοι aπ' αvτούς. 'Ήδη, δ πως 

του είπα, στούς κύκλους τfjς Δύσεως dμφισβητείται 

ή aξιοπιστία μας καί θεωρείται έπισφαλής ή θέση 
μας μέσα στήν Συμμαχία. 

))Γιά τό Κυπριακό καί τά 'Ελληνοτουρκικά μου 

είπε δτι δέν περιμένει πρόοδο, aλλά καί δέν εχει 

aμεσες aνησυχίες. 

»Του είπα δτι θά πρέπει νά aνησυχεί, aν δέν aρ

χίσουμε διάλογο μέ τήν Τουρκία, μέ παράλληλη 

όμαλοποίηση τιiίν σχέσεών μας μέ τούς συμμάχους 

καί του έπανέλαβα μέ τήν ευκαιρία αvτή τίς γνωστές 

aπόψεις μου γιά τά θέματα αvτά. 

))Γιά μέν τό Κυπριακό, του είπα ότι θά πρέπει νά 

έπωφεληθουμε aπό τήν νέα πρωτοβουλία του γενικου 

γραμματέως του ΟΗΕ, ν' aρχίσουμε διάλογο μέ τούς 

Τούρκους καί νά έπιδιώξουμε: πριiίτον, τήν διαφύλα
ξη τfjς ένότητος τfjς νήσου καί δεύτερον πλεονεκτή
ματα στό έδαφικό εναντι παραχωρήσεών μας στό 

συνταγματικό. Γιατί, όπως του είπα, έάν ή Κεντρική 

Κυβέρνηση εχει μεγάλες έξουσίες, ενα μέρος αvτιiίν 
θά dσκουν οί Τουρκοι καί θά όδηγηθουμε μοιραίως 

σέ νέα dδιέξοδα. , Εξ aλλου, αν έλέγχουμε τά 3 I 4 τfjς 
νήσου περίπου, έκτός του ότι θά διευκολυνθεί τό πρό

βλημα τιiίν προσφύγων, θά βρεθουμε καί σέ θέση 

πλεονεκτική στήν περίπτωση πού θά καταστεί κάπο~ 

τε dναγκαία ή διπλή ενωση. 'Αντιθέτως, aν aφήσου

με νά όριστικοποιηθεί ή διχοτόμηση, καί ή τύχη τfjς 

ύπολοίπου Κύπρου θά είναι έπισφαλής, dλλά καί ό 

διάλογος μέ τήν Τουρκία γιά τίς aλλες διαφορές μας 

θά καταστεί dδύνατος. 

)) 'Όσον dφoρii τίς έλληνοτουρκικές διαφορές 

στό Αiγαίο, έπέσυρα τήν προσοχή του, aλλη μιά φο

ρά, έπί τιiίν κινδύνων πού συνεπάγεται ή aρνησή μας 

ν' aρχίσουμε διάλογο μέ τήν Τουρκία. Γιατί, όπως 

του είπα, ή Τουρκία μέ τό έπιχείρημα ότι dρνούμεθα 
τόν διάλογο, ήμπορεί νά προβεί σέ μονομερείς ένέρ

γειες γιά νά προστατεύσει τά συμφέροντά της, όπως 

αvτή τά aντιλαμβάνεται. 

)) 'Ημπορεί, μέ aλλα λόγια, μέ τίς ένέργειές της νά 
μiiς θέτει καθημερινά πρό του διλήμματος ή ν' aντι

δράσουμε δυναμικά ή νά ταπεινωθουμε. Στήν πρώτη 

περίπτωση μπορεί νά έξαπολύσει γενική έπίθεση 

έναντίον μας μέ όδυνηρά γιά μiiς, λόγω τfjς dριθμη

τικfjς ύπεροχfjς της, aποτελέσματα. Στήν δεύτερη 

περίπτωση μπορεί νά μiiς δημιουργεί κατά βούλησιν 

έσωτερικές κρίσεις μέ aπροσδιόριστες πολιτικές καί 

κοινωνικές συνέπειες. 

)) 'Αλλά καί πέραν αvτιiίν, πρέπει νd εχουμε ύπ' 
όψη μας, του είπα, δτι τίς τουρκικές αvτές δυνατότη

τες μπορεί νά τίς ένθαρρύνουν καί τρίτοι πού θά 

θέλουν νά δημιουργήσουν προβλήματα στήν χώρα 

μας ή νά κλονίσουν τήν Κυβέρνησή της, έάν διαπι

στώσουν ότι ή πολιτική της βλάπτει τά συμφέροντά 

τους. Θ' dποτελουσε δέ aφέλεια νά πιστεύουμε ότι 

σ , δ λες αvτές τίς περιπτώσεις θά μπορουσε νά μiiς 

βοηθήσει ή Ρωσία, dφου γι' αvτήν ή Τουρκία εχει 

πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα aπό τήν χώρα μας. 

)) 'Όλα αvτά, προσέθεσα, δέν σημαίνουν βέβαια 
ότι θά πρέπει νά κάνουμε παραχωρήσεις πρός τήν 

Τουρκία ή νά δεχθουμε ταπεινώσεις. 'Εάν χρειασθεί 

νά πολεμήσουμε, θά πολεμήσουμε γιά νά προστατεύ

σουμε τήν τιμή του εθνους. Πρέπει όμως νά εχουμε 

ύπ' όψη μας δτι πολεμική αναμέτρηση μέ τήν Τουρ

κία θά είναι aκρως έπικίνδυνη, dφου, έκτός aπό τήν 
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μεγάλη aριθμητική της ύπεροχή, διαθέτει καί τό γε

ωγραφικό πλεονέκτημα νά καταλάβει χώρο έλληνι

κό στήν Κύπρο ή στό Αίγαίο καί νά ύπαγορεύσει 

τούς δρους τfjς εiρήνης. 

» Τό συμπέρασμα aπό τά παραπάνω, του είπα, εί
ναι δτι δέν μπορουμε ακινδύνως γιά τόν τόπο νά συ

νεχίσουμε τήν πολιτική τών προκλήσεων πρός τούς 

συμμάχους μας καί τijς aρνήσεως του διαλόγου μέ 

τήν Τουρκία. 

»'Ο κ. Παπανδρέου, μολονότι συμφώνησε μέ δ λα 

αvτά, δέν έδειξε νά κατέχεται aπό aνησυχίες. Φοβου

μαι δτι ύποτιμ{i τούς κινδύνους καί δτι δυσκολεύεται 

νά aπαγκιστρωθεί πλήρως aπό τίς προεκλογικές του 

θέσεις πού, έκτός τών άλλων, του έξασφαλίζουν, πέ
ρα aπό τήν aνοχή τijς Άριστερας, καί τήν διεθνij, 

δπως πιστεύει, προβολή του. 

»'Εν συνεχεία, έθιξα τό θέμα τών προσωπικών 

μας σχέσεων. Γιά νά του έπαναλάβω καί πάλι δτι 

είμαι ένοχλημένσς άπό τίς προκλήσεις πού δέχομαι 

άπό τό κόμμα καί τήν Κυβέρνησή του. Καί του άνέ

φερα όρισμένα περιστατικά. 'Όταν δέ του είπα δτι 

φέρονται aπέναντί μου ώς σάν νά μέ θεωρουν aντί

παλό τους, μου άπήvτησε δτι ή έντυπωσή μου αvτή 

είναι έσφαλμένη καί μου ύπενθύμισε τήν δήλωση 

πού έκανε παλαιότερα, καί στήν όποία έμμένει, δτι 

θά ύποστηρίξει τήν έπανεκλογή μου ώς προέδρου 

τήν προσεχij άνοιξη. 
»Του έδήλωσα δτι είναι πολύ aμφίβολο άν θά 

έπιδιώξω τήν έπανεκλογή μου καί δτι πάντως τό θέμα 
τfjς- προεδρικfjς έκλογijς καθώς καί τίς περαιτέρω 

έξελίξεις τijς πολιτικfjς μας ζωfjς - χρόνο έκλογών, 

έκλογικό νόμο, καί λοιπά -θά τά συζητήσουμε στό 

τέλος του καλοκαιριου καί δτι συνεπώς δέν θά πρέπει 

έπ, αvτών νά λαμβάνει δεσμεύσεις. 

»Συνεφώνησε μαζί μου καί μέ διεβεβαίωσε δτι 

έπιθυμία του ε{ναι τά θέματα αvτά νά τά aποφασί

σουμε aπό συμφώνου. 

>> 'Εν συνεχεία, του κατήγγειλα δτι ό κ. Σκουλα

ρίκης, μιά έβδομάδα πρό τών έκλογών, έδήλωσε σέ 

μιά όμάδα συνδαιτημόνων του στό σπίτι του κ. Αυ

κουρέζου δτι τό ΠΑΣΟΚ, καί άν χάσει ποτέ τίς 

έκλογές, δέν πρόκειται νά παραδώσει τήν έξουσία. 
'Ο πρωθυπουργός έξεδήλωσε τήν έκπληξή του καί 
μου είπε δτι αvτά τά θεωρεί άνοησίες καί δτι θά ζητή

σει άπό τόν ύπουργό του έξηγήσεις. 
»Τερματίζοντας τήν συζήτησή μας, έρώτησα τόν 

πρωθυπουργό τί έννσεί δταν λέει - δπως τό έκανε 

στό 'Ελσίνκι - δτι ή Κυβέρνησή του άκολουθεί τόν 

τρίτο δρόμο καί που όδηγεί ό δρόμος αvτός. Μου 

μίλησε τόσο συγκεχυμένα γιά τήν ανάπτυξη του συ
νεταιριστικου κινήματος, γιά δραστηριοποίηση τijς 

αυτοδιοικήσεως, γιά συμμετοχή του λαου στήν άνα

πτυξιακή προσπάθεια, πού έμεινα μέ τήν έντύπωση 

δτι δέν έχει τίποτα τό συγκεκριμένο στό μυαλό του. 

)) 'Επωφελήθηκα αvτijς τfjς ευκαιρίας, γιά νά πώ 
καί πάλι δτι δέν πρέπει νά λησμονεί πώς ή δημοκρα

τία δέν άντέχει σέ πειραματισμούς καί σέ νόθους κα

ταστάσεις. 'Ή θά τήν καταργήσεις, του είπα, άν 

μπορείς, ή θά τήν λειτουργήσεις καί μέ τίς γνωστές 

άδυναμίες της. Καί θά ήταν χρήσιμο καί γιά τόν τόπο 
καί γιά τόν Ιδιο νά προσαρμόσει τήν πολιτική του 

στήν έλληνική πραγματικότητα. 

»Τό συμπέρασμά μου άπό τήν μακρά αvτή συνο

μιλία είναι δτι ό πρωθυπουργός, aπογοητευμένος 

άπό τό aποτέλεσμα τijς πρόσφατης έκλογijς, έχει δι

λήμματα δσον άφορ{i τήν περαιτέρω πορεία του, 

άπώλεσε τήν άλαζονία τfjς παντοδυναμίας του καί 

προσανατολίζεται πρός μιά πιό μετριοπαθij καί ρεα

λιστική πολιτική. 

»Χαρακτηριστικά τijς ψυχολογίας του αvτijς εί

ναι ή κατηγορηματική δήλωσή του δτι είναι άδιανό

ητη ή θέση μας έξω άπό τήν Δύση καί δτι, άντί τfjς 

μονοπωλήσεως τfjς έξουσίας, aντιμετωπίζει τό ένδε

χόμενο συμμαχικfjς Κυβερνήσεως. ('Εδώ θά πρέπει 

νά προσθέσω δτι, σέ παλιότερη συνομιλία μας, όχι 

μόνο είχε aποκλείσει κατηγορηματικά τήν περίπτω

ση συνεργασίας του μέ τό ΚΚΕ, άλλά μου έξήγησε 

καί τούς λόγους πού τήν καθιστουν έπικίνδυνη). 

»'Εάν έπαληθεύσουν oi διαπιστώσεις αvτές -
καί λέγω έάν, γιατί είναι γνωστή ή άστάθεια του 

πρωθυπουργου - μπορουμε νά aποβλέπουμε σέ μιά 

κατά τό μ{Jλλον ή ήττον όμαλή έξέλιξη τfjς πολιτι
κfjς μας ζωfjς»ιιs. 

21 ΙΟΥΝΙΟΥ 1984 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχτηκε στό Προεδρικό Μέ

γαρο έκπροσώπους τής Διεθνοϋς 'Ολυμπιακής 'Επι

τροπής, aπό κοινοϋ μέ τούς όποίους έξέτασε τό θέμα 
τής προωθήσεως τής προτάσεώς του γιά μόνιμη τέ

λεση των 'Ολυμπιακών 'Αγώνων στήν 'Ελλάδα. 'Η 

συνεργασία εγινε ένόψει τής προσεχοϋς συνόδου τής 

Διεθνοϋς 'Ολυμπιακής 'Επιτροπής στό Λός v Άντζε

λες, μέ τήν ευκαιρία τής διεξαγωγής των 'Ολυμπια

κών 'Αγώνων. 

Τήν έπομένη, ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας δέ

χτηκε τόν ύπουργό Προεδρίας, Α. Λάζαρη, ό όποΙος, 

ϋστερα aπό συνεννόηση τοϋ Κ. Καραμανλή μέ τόν 

πρωθυπουργό, ανέλαβε τό συντονισμό ολων των 

προσπαθειών γιά τήν προώθηση τής προτάσεως γιά 

τή μόνιμη τέλεση τών 'Ολυμπιακών 'Αγώνων στήν 

'Ελλάδα. 

Σχετικά, ό Α. Λάζαρης θά κάμει τήν ακόλουθη 

δήλωση: 

«Είναι γνωστό δτι είχα πρό ήμερων συνάντηση μέ τόν 

πρόεδρο της Δημοκρατίας, στόν όποιο άνήκει ή tδέα της 

μόνιμης διεξαγωγης των 'Ολυμπιακών 'Αγώνων στή χώρα 
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μας. Προηγουμένως, είχα μιλήσει γιά τό θέμα αύτό μέ τόν 

πρωθυπουργό , καί aποφασίσαμε νά δραστηριοποιηθεί εν

τονα ή Κυβέρνηση . Σχετική δήλωση γιά τούς 'Ολυμπια

κούς είχε κάνει, άλλωστε, δύο φορές πρόσφατα ό πρωθυ
πουργός καί εκτός 'Ελλάδος, κατά τήν επίσκεψή του στή 

Φινλανδία καί στή σύνοδο κορυφfjς τfjς ΕΟΚ στό Φοντε

νεμπλώ. 

»Τό θέμα των Όλυμπιακων ' Αγώνων, μέ τίς aνωμαλίες 

πού σημειώνονται τά τελευταία χρόνια, πρέπει νά προχω

ρήσει πρός τήν πλευρά τfjς χώρας μας. 'Η πρόταση του 

προέδρου τfjς Δημοκρατίας είχε ιiκουσθεί μέ μεγάλη προ

σοχή . 'Επελήφθη ή Διεθνής 'Ολυμπιακή 'Επιτροπή. 

' Αρχικως, ώς τόπος τελέσεως προτεινόταν ή 'Ολυμπία. 

'Εδω δμως ύπάρχει πρόβλημα ιiνάλογων χώρων καί ιiναφύ

εται θέμα τροποποιήσεως τfjς ιiρχικfjς προτάσεως. Δηλα

δή, άν τελικά εύοδωθεί ή προσπάθεια, θά διατηρηθεί ή 

εδρα στήν 'Ολυμπία, ιiλλά θά χρειασθεί νά γίνονται καί σέ 

άλλες πιό κατάλληλες περιοχές διάφορα αθλήματα. 

» "Άλλωστε, στίς 6 'Ιουλίου θά βρίσκεται στήν ' Αθήνα 

ό πρόεδρος τfjς ΔΟΕ κ. 'Αντόνιο Σάμαρανκ καί, φυσικά, 

θά συναντηθεί μέ τόν πρόεδρο τfjς Δημοκρατίας, στήν 

προσπάθεια πού εχει, πλέον , ιiναλάβει ή Κυβέρνηση γιά 

τήν ύλοποίηση τfjς iδέας τελέσεως των Όλυμιακων 

'Αγώνων στήν Έλλάδω>. 

22 ΙΟΥΝΙΟΥ 1984 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τόν πρόεδρο τής ΝΔ, 

Ε. ' Αβέρωφ. 

26 ΙΟΥΝΙΟΥ 1984 

' Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας, Κ. Καραμανλής, 

aπευθύνεται μέ μήνυμά του, στό 23ο Συνέδριο τής 

Πανηπειρωτικής 'Ομοσπονδίας ΗΠΑ καί Καναδti: 

«Αlσθάνομαι lδιαίτερη χαρά πού έπικοινωνώ μαζί σας, 

γιά νά σaς aπευθύνω θερμό καί έγκάρδιο χαιρετισμό τfίς 

μητέρας πατρίδας. 

» Ήμπορώ νά σaς βεβαιώσω δτι ή Έλλάδα σaς περι
βάλλει πάντοτε - δπως καί δλους τούς όμογενείς - μέ 

aγάπη είλικρινfί καί διαπιστώνει μέ συγκίνηση τό γεγονός 

δτι διατηρείτε πάντοτε στενούς τούς δεσμούς σας μέ τόν 

τόπο τfίς καταγωγής σας. Θαυμάζει τίς προόδους πού ση

μειώνετε καί χαίρεται γιά τίς καθημερινές σας καrακτή

σεις σέ δλους τούς στίβους κατακτήσεις, μέ τίς όποίες 

άπλώνετε τά σύνορα αύτοv τού μικρού τόπου, προβάλλον

τας μέ τόν τρόπο αύτό τό έλληνικό δνομα καί έπιβεβαιώ

νοντας τήν ιjθική aξία τού 'Ελληνισμού. 

>Ποvτο ίσχύει ίδιαίτερα γιά σaς τούς 'Ηπειρώτες, πού 

- δπως καί aλλοτε έχω πεί- κατορθώσατε νά κρατήσετε 

ζωντανές δχι μόνον τίς παραδόσεις, aλλά καί τίς aρετές 
τfίς ίδιαίτερης πατρίδος σας. Καί προπαντός νά aποδείξετε 

ώς ύποδειγματικοί πολίτες τών χωρών πού σaς aγκάλια

σαν, τήν φιλοπατρία σας καί πρός αύτές, καί πρός τήν 

γενέτειρα πού κλείνετε μέσα στήν ψυχή σας. 

»Καλλιεργείτε συνεχώς τίς aρετές αύτές. Σφυρηλατείτε 

τήν ένότητά σας. Καί παραμείνετε καλοί καί νομιμόφρονες 

πολίτες. Θά μπορέσετε έτσι νά πραγματοποιήσετε και-

νούργιες κατακτήσεις γιά τό καλό τό δικό σας καί τών 

παιδιών σας. Γιά τό καλό τών χωρών πού σaς φιλοξενούν. 

Καί κυρίως γιά τό καλό τfίς γενέτειρας, πού σaς περιβάλ

λει μέ στοργή καί ύπερηφάνεια. 

»Μέ τίς σκέψεις αύτές καί μέ τήν aκλόνητη πίστη δτι 

θά συνεχίσετε μέ τήν ίδια έπιθυμία τούς εύγενείς σας aγώ

νες, εύχομαι σέ δλους σας ύγεία, προκοπή καί κάθε έπιτυ

χία τών έργασιών τού Συνεδρίου σας». 

28 ΙΟΥΝΙΟΥ 1984 

Μέ τίτλο «' Αποκαλύπτοντας όλόκληρο τό σχέ
διο τών νεοαποστατών», ή νεοεκδοθείσα φιλοκυ

βερνητική έφημερίδα «Ρωμιοσύνη», σέ aρθρο τοϋ 

έκδότη της, στελέχους τοϋ ΠΑΣΟΚ, Κ. Γερονικολοϋ, 

καταγγέλλει τόν ύπουργό Προεδρίας, Α. Λάζαρη, 

τούς ύφυπουργούς Παιδείας Σ. Παπαθεμελή, 'Απο

δήμου 'Ελληνισμοϋ, Α. Φωτήλα, τόν Β' aντιπρόεδρο 

τής Βουλής, καθώς καί βουλευτές τοϋ κινήματος, δτι 

«μυήθηκαν» σέ σχέδιο aποστασίας μέ πρωτεργάτη 

τόν Κ. Καραμανλή . 

Μέ aφορμή τό δημοσίευμα, ό Α. Παπανδρέου 

εκαμε, στό Παρίσι, τήν ακόλουθη δήλωση: 

«'Εκφράζω τή βαθιά μου αγανάκτηση γιά τήν προσπά

θεια πού γίνεται νά σπιλωθουν ονόματα φίλων, στενων συ

νεργατων καί ιiγωνιστων γιά τή δημοκρατία καί τήν πρόο

δο . Πραγματικά, ή aπόπειρα αύτή εντάσσεται στό γενικό

τερο σχέδιο ύπονόμευσης του μεγάλου λαϊκου κινήματος 

του ΠΑΣΟΚ καί τfjς πορείας τfjς aλλαγfjς . 'Επιχειρείται 

ταυτόχρονα καί ή ύπονόμευση κορυφαίων θεσμων τfjς δη

μοκρατίας . Συγκεκριμένα, είναι συκοφαντική ή ιiναφορά 

στόν πρόεδρο τfjς Δημοκρατίας, μιά aπαράδεκτη ιiναφορά 

πού στοχεύει νά μειώσει τό κύρος του καί νά ύπονομεύσει 

τό θεσμό. ' Αλλά εiς μάτην. τό ΠΑΣΟΚ καί ή Κυβέρνησή 

του θά "κατοχυρώσουν τίς λαϊκές κατακτήσεις καί θά όλο

κληρώσουν τό εργο τfjς ιiλλαγfjς μέ μαχητές, δπως οί 

συκοφαντούμενοι συνεργάτες μου». 

' Ο συντάκτης τοϋ aρθρου, Κ . Γερονικολός, θά 

παραπεμφθεί στό Πειθαρχικό Συμβούλιο, μέ τό έρώ

τημα τής διαγραφής, ένώ μήνυση κατά τής έφημερί

δας καί τοϋ έκδότη θά ύποβάλει ό βουλευτής Πέλ

λης, Γ. Πέτσος. 

'Από τήν πλευρά του, ό Κ. Καραμανλής, σύμφω

να μέ ανακοίνωση τής Προεδρίας τής Δημοκρατίας, 

έξέφρασε τήν επιθυμία νά μήν ασκηθεί, δσον aφoρti 
τόν ίδιο, ποινική δίωξη κατά τών έφημερίδων πού 

είχαν αναφερθεί στό όνομά του κατά τρόπο συκο

φαντικό . 

Μερίδα πολιτικών παρατηρητών διατύπωσε τήν 

aποψη δτι ή ανακοίνωση τής Προεδρίας τής Δημο

κρατίας δέν αναφερόταν μόνο στό aρθρο τής «Ρω

μιοσύνης», aλλά καί σέ σειρά πρόσφατων δημοσιευ

μάτων πού εθιγαν aμεσα η εμμεσα τόν πρόεδρο τής 

Δημοκρατίας χωρίς νά εχουν δμως προκαλέσει τήν 

κυβερνητική aντίδραση. 
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4 ΙΟΥΛΙΟΥ 1984 

Μέ τήν ευκαιρία του 38ου Συνεδρίου τής Παμμα

κεδονικής 'Ενώσεως, στή Νέα 'Υόρκη, ό πρόεδρος 

τής Δημοκρατίας άπευθύνει πρός τούς Μακεδόνες 

τής 'Αμερικής καί του Καναδά μήνυμα: 

«Μέ Ιδιαίτερη χαρά επωφελουμαι τής εύκαιρίας του 

38ου Συνεδρίου τής Παμμακεδονικής Ένώσεως, γιά νά 

σiiς άπευθύνω τόν θερμό χαιρετισμό τής πατρίδος. 

»'Από τόν στενό γεωγραφικό χω ρο πού ζουμε, παρακο

λουθουμε μέ θαυμασμό καί ύπερηφάνεια τήν προκοπή σας 

καί τίς πολύμοχθες επιτυχίες σας, πού επιβεβαιώνουν καί 

άποδεικνύουν τόν δυναμισμό καί τίς άρετές του έλληνικου 

έθνους. 'Αλλά καί μέ εύγνωμοσύνη τή συμβολή σας στούς 

άγωνες του Έλληνισμου, του όποίου τά δίκαια σταθερά 

ύπερασπίζεστε. 

)) Η Ε χετε στήν πράξη επανειλημμένα άποδείξει τίς έλ

ληνικές άρχές πού εμπνέουν τίς σκέψεις σας καί κατευθύ

νουν τίς ενέργειές σας. Καί μέ γεμίζει συγκίνηση ώς Μα

κεδόνα τό γεγονός δτι τό πνευμα του μακεδονικου Έλλη

νισμου διατηρείται πάντοτε ζωντανό χάρη στή δραστηριό

τητα των οργανώσεών σας. 

, »Γι ' αύτό καί έχω άπόλυτη πεποίθηση στίς τεράστιες 
δυνατότητές σας, πού σiiς επιτρέπουν νά ενημερώνετε σω

στά τήν διεθνή κοινή γνώμη γιά τά εθνικά μας θέματα καί 

παράλληλα νά εξουδετερώνετε δλους εκείνους πού βλά

πτουν τήν 'Ελλάδα, παραμορφώνοντας τήν ίστορία του 

τόπου μας καί lδίως τής Μακεδονίας. 

»Μέ τή θετική σας συμβολή στήν πρόοδο των δύο μεγά
λων αύτων χω ρω ν, των όποίων ε{σθε επίλεκτοι πολίτες, καί 

μέ τήν άριθμητική καί οlκονομική ύπεροχή πού διαθέτετε 

άποτελείτε γιά τήν 'Ελλάδα δύναμη πολιτική καί 1jθικJ. 
Δύναμη δηλαδή εθνική. 

»'Αξιοποιείστε τή δύναμη αύτή μέ τήν καλλιέργεια των 

άρετων τής φυλής μας. Διατηρείστε καί ενισχύστε τήν 

εθνική σας όμοψυχία, τόσο μέσα στά πλαίσια τής κοινωνί

ας, δπου ζείτε καί δημιουργείτε, δπως καί στίς σχέσεις σας 

μέ τήν πατρίδα, άπ' δπου ξεκινήσατε εσείς καί οί πατέρες 

σας. Καί μ ή ξεχνiiτε ποτέ δτι, γιά νά προκόψει ένα έθνος, 

χρειάζεται δύναμη 1jθική καί ύλική. Καί δτι, γιά νά τήν 

άποκτήσει, χρειάζεται όμόνοια. Γιατί αύτή καθαυτή ή όμό

νοια ταυτίζεται μέ τή δύναμ17., ενω ή διχόνοια μέ τήν άδυ

ναμία πού όδηγεί στή συμφορά. 

»Μέ τίς σκέψεις αύτές καί τή βεβαιότητα δτι οί δρα

στηριότητές σας στίς καινούργιες σας πατρίδες θά συνδυά

ζονται πάντοτε μέ τήν πίστη καί τήν άφοσοίωσή σας πρός 

τήν γενέτειρα, εύχομαι σέ δλους σας ύγεία καί προκοπή 

καί λαμπρή επιτυχία των εργασιων του Συνεδρίου σαρ>. 

6 ΙΟΥΛΙΟΥ 1984 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχτηκε στό Προεδρικό Μέ

γαρο τόν πρόεδρο τής Διεθνους 'Ολυμπιακής 'Επι

τροπής Χ.-Α. Σάμαρανκ. 'Ύστερα άπό iδιαίτερη συ

νομιλία τους, συγκροτήθηκε σύσκεψη, στήν όποία 

ελαβαν μέρος ό ύπουργός Προεδρί<iς Κυβερνήσεως, 
Α. Λάζαρης, οί Ν. Νησιώτης καί Ν. Φιλάρετος -
μέλη τής ΔΟΕ, καί ό Α. Λεμπέσης, πρόεδρος τής 

'Ολυμπιακής 'Ακαδημίας καί έξετάστηκε ή πρόταση 
του 'Έλληνα προέδρου γιά τή μόνιμη τέλεση των 

'Αγώνων στήν 'Ελλάδα. 

Μετά τή σύσκεψη, ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας 

θά κάμει τήν άκόλουθη δήλωση: 

«Μέ τόν κ. Σάμαρανκ συζητήσαμε καί πάλι τήν πρότα

ση πού έκανα πρό ετων γιά τή μόνιμη τέλεση των Όλυμ

πιακων Άγώνωνστήν Έλλάδα. Καί συγκεκριμένα, σέμιά 

περιοχή κοντά στήν 'Ολυμπία, πού θά προσλάβει τόν χα

ρακτήρα ούδέτερου εδάφους καί θά ύπάγεται στήν εξουσία 

τής Διεθνους 'Ολυμπιακής 'Επιτροπής. 

»Συμφωνήσαμε μέ τόν κ. πρόεδρο τής ΔΟΕ δτι θά πρέ

πει νά τεθεί καί πάλι τό θέμα στή Σύνοδο του Αός Η Α ντζε

λες καί νά δοθεί έτσι συνέχεια στίς άποφάσεις των Συνό

δων του Ααίηκ Πλάσιντ καί του Μπάντεν-Μπάντεν. 'Απο

φάσεις, μέ τίς όποίες εχαιρετίζετο ενθουσιωδως ή έλλη

νική πρόταση καί άπεφασίζετο ή σύσταση Μικτής 'Επι

τροπής γιά τή μελέτη του θέματος. Καί ή μέν 'Επιτροπή 

συνεστήθη καί μελέτησε τό θέμα, άλλά δέν δόθηκε 

συνέχεια στήν έκθεσή της πού ήταν εύνοϊκή γιά τήν πρό

τασή μας. 

» 'Ομολογω δτι μου ε{ναι δύσκολο νά καταλάβω γιατί 
όρισμένοι κύκλοι ε{ναι επιφυλακτικοί σέ μιά πρόταση πού 

έχει άναμφισβήτητα πλεονεκτήματα καί έγινε ενθουσιω

δως δεκτή άπό τή διεθνή κοινή γνώμη. Μιά πρόταση πού 

άποτελεί τή μοναδική διέξοδο άπό τά άδιέξοδα πού άντιμε
τωπίζει σήμερα ό 'Ολυμπισμός. 

»Φοβουμαι δτι αύτή θά ε{ναι ή τελευταία εύκαιρία πού 

μiiς δίδεται γιά νά εξυγιάνουμε καί νά διασώσουμε τόν μο

ναδικό καί αlωνόβιο αύτό θsσμό. "Ενα θεσμό, ό όποίος, 

άπό παράγων οlκουμενικής συναδελφώσεως καί εύγενους 
άμίλλης, έγινε μέσο πολιτικων άνταγωνισμων καί εμπορι

κων επιδιώξεων. Καί πέραν αύτου, έχασε τήiι οlκουμενικό

τητά του καί έγινε τό μονοπώλιο ολίγων χωρων, άφου οί 

μικρές χωρες δέν διαθέτουν τά μέσα γιά τήν οργάνωση των 

άγώνων. 

»'Ελπίζω, πάντως, δτι αύτή τή φορά θά άντιμετωπισθεί 

τό θέμα μέ μεγαλύτερη ύπευθυvότητα. υΟτι θά υίοθετηθεί 

όριστικά ή έλληνική πρόταση καί θά συσταθεί νέα Μικτή 

'Επιτροπή, ή όποία μέσα σέ τακτή προθεσμία θά ύποβάλει 

συγκεκριμένες προτάσεις. 

»Ή Έλλάς, πού ε{ναι φυσικό νά έχει lδιαίτερη εύαι

σθησία γιά τήν τύχη του μοναδικου αύτου θεσμου, έκανε 

μιά γενναία προσφορά. Ή εύθύνη γιά τήν τύχη τής προ

σφορfiς αύτής άνήκει πλέον σέ εκείνους πού ε{ναι ύπεύθυ

νοι καί γιά τήν τύχη του Όλυμπισμου». 

Στήν πρόταση του Κ. Καραμανλή γιά μόνιμη τέ

λεση των 'Ολυμπιακών 'Αγώνων στήν 'Ελλάδα εί

χαν άναφερθεί στίς όμιλίες τους, κατά τήν έπίσημη 

εναρξη τής 24ης Συνόδου τής 'Ολυμπιακής 'Ακα

δη~ίας, τήν προηγουμένη, ό πρόεδρος, Α. Λεμπέσης, 

και ό ύφυπουργός Νέας Γενιάς καί 'Αθλητισμου, Κ. 

Λαλιώτης. 

Συγκεκριμένα, ό Α. Λεμπέσης ύπογράμμισε οτι 

εφτασε ή ffiρα νά έπανεξεταστεί ή πρόταση καί νά 
δοθεί λύση στό μεγάλο πρόβλημα του 'Ολυμπισμου, 
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ένω ό ύφυπουργός Νέας Γενιaς, μεταξύ άλλων, παρα

τήρησε: 

«Ή 'Ελλάδα άνταποκρίθηκε στίς άπαιτήσεις τών και

ρών. 'Η εμπνευσμένη πρόταση καί πρωτοβουλία τοϋ προέ

δρου της 'Ελληνικης Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Καρα

μανλη είναι γνωστή, δπως ή πρόσφατη άναγνώριση καί 

επικύρωσή της άπό εθνικούς καί διεθνείς όργανισμούς. 

»Είμαστε σίγουροι δτι ή καθιέρωση της 'Ελλάδος ώς 

έστίας καί εδρας τών 'Ολυμπιακών 'Αγώνων θά συνδέσει 

πιό στέρεα τίς άρχές, τίς αξίες καί τό πνεϋμα τοϋ 'Ολυμπι
σμοϋ μέ τή σύγχρονη πραγματικότητα ... Είμαστε πεπεισμέ
νοι δτι ή 'Ελλάδα, ώς έστία αναβίωσης τοϋ 'Ολυμπισμοϋ, 

πάντα θά δείχνει τό δρόμο καί τή λύση». 

Στό μεταξύ, εϊκοσι δύο 'Έλληνες 'Ολυμπιονίκες 
καί πρωταθλητές, μέ έπιστολή πρός τόν Κ. Καρα

μανλή, ζητοϋσαν νά προωθηθεί ή tδέα τής έκεχειρίας 

κατά τή διάρκεια των 'Ολυμπιακων 'Αγώνων: 

«Κύριε πρόεδρε, 

»'Εμείς πού εχουμε άφιερώσει τά καλύτερά μας χρόνια 

στόν άθλητισμό, άνησυχοϋμε βαθύτατα γιά τό μέλλον της 

μεγαλύτερης καί σημαντικότερης άθλητικης διοργάνωσης 

τών 'Ολυμπιακών 'Αγώνων. 

»Είναι γεγονός αναμφισβήτητο δτι οί άγώνες αuτοί 

εχουv δεχτεί τά τελευταία χρόνια σοβαρά πλήγματα, πού 

άπειλοϋν τήν ίδια τήν ϋπαρξή του, σάν παγκόσμιο θεσμό. 
'Αναζητώντας τίς αίτίες αuτοϋ τοϋ γεγονότος, καταλήξαμε 

στήν διαπίστωση δτι ή κρίση τών 'Ολυμπιακών ' Αγώνων 

συνδέεται aρρηκτα μέ τήν κρίση στίς διεθνείς σχέσεις. Δέν 

είναι σύμπτωση δτι τά σοβαρά προβλήματα στήν τέλεση 

τών 'Ολυμπιακών 'Αγώνων εμφανίζονται ταυτόχρονα μέ 

τήν άναβίωση τοϋ ψυχροπολεμικοί) κλίματος καί τήν κλι

μάκωση της διεθνοϋς εντασης από τήν άρχή της δεκαετίας 

τοϋ 1980. 
»Γι' αuτό πιστεύουμε άκράδαντα, δτι κάθε προσπάθεια 

γιά τήν περιφρούρηση τών 'Ολυμπιακών ' Αγώνων πρέπει 

απαραίτητα νά συνοδεύεται μέ ενέργειες γιά τή βελiίωση 

τών διεθνών σχέσεων, τήν περιφρούρηση καί τήν έδραίω

ση της παγκόσμιας είρήνης. Ή όλυμπιακή ίδέα είναι κατ ' 

εξοχήν ίδέα είρηνική. Δέν είναι τυχαίο δτι ά~ό τούς διά
φορους αρχαίους πανελλήνιους άγώνες διασ&θηκαν καί 
εγιναν παγκόσμιος θεσμός μόνο οί 'Ολυμπιάδες, πού ή 

τέλεσή τους ήταν συνδεδεμένη μέ τήν ίερή εκεχειρία. 

»Μέ τίς σκέψεις αuτές απευθυνόμαστε σέ σίiς καί προ

τείνουμε, παράλληλα μέ τήν εκστρατεία γιά τή διάσωση 

τών 'Ολυμπιακών 'Αγώνων καί τή μόνιμη τέλεσή τους 

στήν πατρίδα μας, νά προωθηθεί καί ή ίδέα της έκεχειρίας 

κατά τή διάρκεια τών 'Ολυμπιακών ' Αγώνων. 'Η ίδέα αu

τή, εtμαστε βέβαιοι, δτι θά Εχει τεράστια διεθνη απήχηση, 

δπως εδειξε ή πρόdφατη διεθνής συνδιάσκεψη γιά τήν πε

ριφρούρηση της όλυμπιακης ίδέας, πού όργάνωσε στήν 

άρχαία 'Ολυμπία τό Διεθνές 'Ολυμπιακό Κέντρο Είρήνης 

καί Πολιτισμοϋ, κάτω άπό τήν αίγίδα τοϋ ύπουργείου Πο

λιτισμοϋ καί 'Επιστημών». 

τέλος, στίς 9 ' Ιουλίου, άπό τήν πολωνική πρω

τεύουσα, ό πρόεδρος τής ΔΟΕ σέ δήλωσή του θά 

διευκρινήσει: 

«'Όπως είπα στόν κ. Καραμανλη, είμαστε ετοιμοι νά 

μελετήσουμε καί πάλι τήν πιθανότητα μονίμου τελέσεως 

τών 'Ολυμπιακών 'Αγώνων στήν 'Ελλάδα, εάν ύπάρξει 

μιά εμπεριστατωμένη πρόταση σχετiκά μέ τά νομικά καί 

οίκονομικά προβλήματα ... VΙσως τώρα, μετά τό σοβιετικό 
μποϋκοτάζ, ή ίδέα τοϋ Κ. Καραμανλη είναι πιό βιώσιμη». 

8 ΙΟΥΛΙΟΥ 1984 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας, άφοϋ έπιθεώρησε 

τόν πολεμικό στόλο, στόν δρμο τοϋ Φαλήρου -
δπου ναυλοχεί στά πλαίσια των έορταστικων έκδη

λώσεων γιά τή Ναυτική ·Εβδομάδα - εκαμε τήν 

άκόλουθη δήλωση: 

<(Η έπιβλητική είκόνα πού παρουσίασε σήμερα δ στό

λος μας, δίδει άσφαλώς στόν έλληνικό λαό τό αίσθημα τijς 

σιγουριίiς καί τijς ύπερηφάνειας. 

»'Ενισχυθείς κατά τά 10 τελευταία χρόνια άπό και
νούργιες καί σύγχρονες μονάδες, δ στόλος μας ύπόσχεται 

νά συνεχίσει τή μακρά καί ένδοξη ναυτική μας παράδοση 

καί, σέ συνεργασία μέ τά άλλα lσάξια δπλα μας, νά προ

στατέψει τήν άσφάλεια τijς χώρας μας, πού βρίσκεται κάτω 

άπό συνεχij άπειλή. 

ιΠίς διαπιστώσεις αvτές τίς κάναμε κατ' έπανάληψη 

τόσο έγώ δσο καί δ κύριος πρωθυπουργός. 

»Ή άπλή συνεπώς έπανάληψή τους μπορεί νά θεωρη

θεί κοινοτοπία. 

»'Εκείνο πού θά πρέπει νά τονίζεται ίδιαίτερα σήμερα 

ε{ναι οί προϋποθέσεις πού χρειάζονται γιά νά μποροίJν οι' 

'Ένοπλες Δυνάμεις μας νά έκπληρώσουν τή δύσκολη άπα

στολή τους, καί οί προϋποθέσεις αύτές είναι: πολιτική καί 

κοινωνική γαλήνη, ίσχυρή οiκονομία καί σταθερά διεθνij 

έρείσματα. Γιά τήν δημιουργία αύτών τών προϋποθέσεων 

ε{ ναι δλοι ύπεύθυνοι. 'Ηγεσία, λαός καί τύπος». 

16 ΙΟΥΛΙΟΥ 1984 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας ένημερώνεται άπό 

τόν 'Αρχιεπίσκοπο Βορείου καί Νοτίου 'Αμερικής, 

'Ιάκωβο, σχετικά μέ τόν άγώνα πού διεξάγει ή 'Εκ

κλησία καί ή ·Ομογένεια τής 'Αμερικής γιά τήν 

προώθηση των έθνικων θεμάτων. 

'Ο Κ. Καραμανλής έξέφρασε στόν 'Αρχιεπίσκο

πο τήν έκτίμησή του γιά τήν πολύτιμη αύτή συμπαρά

σταση καί γιά τό θετικό ρόλο πού διαδραματίζει ή 

• Ομογένεια. 

17 ΙΟΥΛΙΟΥ 1984 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας συναντήθηκε μέ 

τόν πρωθυπουργό: 

«Είχα σήμερα μιά νέα καί μακρά έπίσης συνομι
λία μέ τόν κ. πρωθυπουργό, τό περιεχόμενο τής 

όποίας ήταν τό ί'διο περίπου μ ' έκείνο τifς προηγού
μενης συναντήσεώς μας. 

»Συζητήσαμε εiδικώτερα τό θέμα του έκλογικοv 

νόμου. Mov είπε δτι έχει, ώς γνωστόν, δεσμευθεί νά 
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προτείνει ένα είδος aναλογικής. Ά ναλογικής, δμως, 

πού θά πρέπει νά είναι ένισχυτική τών δύο μεγάλων 

κομμάτων γιά νά έξασφαλίζει σταθερότητα πολιτι
κή. 'Όταν τοί5 είπα δτι εί'χαμε συμφωνήσει παλαιό

τερα στό σύστημα τοί5 D' Hont, πού έτοίμασε ό κ. 

Γεννηματάς, μοί5 ε{πε δτι δέν aπομακρύνεται aπό τήν 

συμφωνία μας, aλλά θά έπρεπε ίσως νά έξετάσουμε 
καί τό σύστημα πού έφαρμόζεται στήν Γερμανία. 

»Τού ε{πα δτι θά τό έξετάσω, aλλά τόν προειδο

ποίησα δτι, άν έπιχειρήσει ή Κυβέρνηση νά έπιβά

λει σύστημα διαβλητό, θά έρθουμε σέ aντίθεση καί 

θά λύσω τό θέμα τοί5 έκλογικοί5 νόμου μέ δημοψήφι

σμα. Μέ καθησύχασε καί μείναμε σύμφωνοι νά έπα

νεξετάσουμε το θέμα στό τέλος του καλοκαιριού. 
»Συζητήσαμε έπίσης τό θέμα τοί5 χρόνου τών 

έκλογών. Μοί5 είπε δτι μιά μερίδα τών συνεργατών 

του τόν πιέζει νά έπιδιώξει έκλογές στό τέλος αvτοί5 
τοί5 φθινοπώρου, ένώ ό ίδιος προτιμά τό φθινόπωρο 

τοί5 1985. 
» 'Όταν τοί5 είπα δτι μπορεί νά έχουμε έκλογές 

τήν προσεχή άνοιξη, άν ή Βουλή δέν κατορθώσει νά 

) έκλέξει ππ6εδρο, μοί5 aπάντησε δτι αvτό aποκλείε

ται, έφ' δσον ή έκλογή μου πρέπει νά θεωρείται 

aσφαλής. 

» Τοί5 είπα καί πάλι δτι δέν πρέπει νά παίρνει σάν 
δεδομένη τήν ύποψηφιότητά μου. 

» 'Έδειξε έκπληξη καί μοί5 ε{πε δτι ε{ναι aνάγκη, 

γιά νά στερεωθεί ή δημοκρατία, νά aποδεχθώ τήν 

έπανεκλογή μου, δτι αvτός καί τό κόμμα του θά μέ 

ψηφίσουν όπωσδήποτε καί δτι αvτά πού ε{πε έπί του 

θέματος τής προεδρικής έκλογής έλέχθησαν γιά νά 

μή δημιουργηθεί ή έντύπωση δτι aγνοεί τό κόμμα 

του. 

ι>Υοί5 είπα δτι κατ, aρχήν έπιθυμία μου ε{ναι, 

aλλά καί τό ίστορικό μου συμφέρον, νά τερματίσω 

μέ τήν λήξη τής θητείας μου τήν πολιτική μου στα
διοδρομία. Προσέθεσα δμως δτι όριστική aπόφαση 
έπ' αvτοί5 θά πάρω στίς aρχές του 1985, aνάλογα μέ 
τήν προοπτική πού θά έχω γιά τίς έξελίξεις τής έθνι

κής μας ζωής. 

» 'Επεφυλάχθηκα γιά δ λα αvτά καί δι ' άλλους μέν 
λόγους aλλά καί διότι aνέμενα τίς έσωκομματικές 

έξελίξεις στήν Νέα Δημοκρατία καί ε{πα στόν κ. 
πρωθυπουργό δτι τά θέματα αvτά θά τά έπανεξετά

σουμε στίς aρχές τΟV φθινοπώρου» 1 1 9 • 

19 ΙΟΥΛΙΟΥ 1984 

Μέ τήν εύκαιρία τfjς συμπληρώσεως ΙΟετίας από 

τήν τουρκική είσβολή στήν Κύπρο, ό Κ. Καραμαν

λής δήλωσε: 

«Δέκα χρόνια μετά τήν τουρκική εΙσβολή, ή Κύπρος 

εξακολουθεί νά ζεί τήν οδυνηρώτερη δοκιμασία τής ίστο

ρίας της. Ή άνθρώπινη δυστυχία πού έσπειρε ή βάρβαρη 

αvτή εΙσβολή συνεχίζεται. Καί οί σοβαροί κίνδυνοι πού 
δημιούργησε πολλαπλασιάζονται. Παρά ταυτα, ή Τουρκία 
δχι μόνο άρνείται νά θέσει τέρμα στήν δραματική αvτή 

κατάσταση, πού ή ίδια προκάλεσε, άλλά τήν καθιστii οξύ

τερη μέ τίς τελευταίες διχοτομικές αυθαιρεσίες της. 

ιιΕ{ναι καιρός δμως νά συνειδητοποιήσει ή Τουρκία τίς 

εvθύνες της. Εlναι καιρός νά κατανοήσει δτι οί Κύπριοι -
'Έλληνες καί Τουρκοι - δοκιμάζονται επί τριάντα χρόνια 

εξαιτίας της. Καί δτι μόνο μιά δίκαιη λύση του προβλήμα

τος ημπορεί νά θέσει τέρμα στά δεινά τους. 'Εάν δέν κατα

νοήσει τήν άλήθεια αvτή, τό Κυπριακό θά εξακολουθήσει 

νά άπειλεί τήν εΙρήνη τής περιοχής μας καί νά διχάζει τούς 

λαούς μας. Γιατί οί 'Έλληνες - καί αvτό θά πρέπει νά τό 

γνωρίζει ή Τουρκία - δέν πρόκειται νά καμφθουν άποδε

χόμενοι τελετεσμένα γεγονότα. 

» Ά νεξάρτητα δμως άπό τό τί θά πράξει ή Τουρκία, 
εμείς οί 'Έλληνες τής Κύπρου καί τής 'Ελλάδος οφείλου

με νά μεθοδεύσουμε καί νά εντείνουμε τόν άγώνα μας. Νά 

χαράξουμε τήν πορεία μας κατά τρόπο σταθερό καί νά 

προσδιορίσουμε τούς στόχους μας κατά τρόπο συγκεκριμέ

νο καί όμόφωνο. 

» 'Αλλά οφείλουμε, προπαντός, νά σφυρηλατήσουμε 

τήν ένότητά μας καί νά προστατεύσουμε τό ίερό αvτό θέμα 

άπό τούς κομματικούς άνταγωνισμούς καί άπό τά σφάλμα

τα του παρελθόντος. 

» Έάν γίνουν δλα αvτά καί εάν άξιοποιηθουν άπό τόν κ. 

ντέ Κουεγιάρ οί άποφάσεις τών 'Ηνωμένων 'Εθνών, l}μ

πορουμε νά αlσιοδοξουμε γιά τό μέλλον». 

24 ΙΟΥΛΙΟΥ 1984 

'Ο πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας, απαντώντας σέ 

ερωτήσεις γιά τή σημασία τfjς ΙΟης επετείου από τήν 

αποκατάσταση τfjς δημοκρατίας στή χώρα, δηλώνει: 

«Ή 24η 'Ιουλίου του 1974 ε{ναι ήμέρα ίστορική καί 
σάν τέτοια θά πρέπει νά τήν γιορτάζουν δλοι οί UΕλληνες. 

Καί ε{ναι ίστορική, γιατί τήν ήμέρα εκείνη, γιά νά άποκα
τασταθεί ή δημοκρατία, χρειάστηκε νά άποτραπουν σοβα

ροί κίνδυνοι εσωτερικοί καί εξωτερικοί. 

»'Όπως γνωρίζετε, ή δικτατορία δέν άνετράπη άπό μιά 

όποιαδήποτε οργανωμένη δύναμη, πού θά έθετε ύπό τόν 
έλεγχό της τήν κατάσταση καί θά εξασφάλιζε τήν έννομη 

τάξη. Ή τυραννία κατέρρευσε κάτω άπό τό βάρος του εγ
κληματικου πραξικοπήματός της κατά του Μακαρίου. Καί 

ή κατάρρευσή της δημιούργησε άπόλυτο κενό εξουσίας. 

ι>Υίς στιγμές εκείνες δλα τά ενδεχόμενα ήσαν δυνατά. 

Μπορουσε νά εμπλακουμε σέ εμφύλιο πόλεμο, πού θά προ

καλουσαν οί άνταγωνισμοί γιά τήν κατάληψη τής εξουσί

αςκαί ή εκκαθάριση λογαριασμών. Μπορουσε δηλαδή νά 

γίνει κάτι άνάλογο μέ αvτό πού έγινε τό 1944 μετά τήν 
'Απελευθέρωση. 

»Μπορουσε νά εμπλακουμε σέ πόλεμο μέ τήν Τουρκία 

πού, κάτω άπό τίς συνθήκες τής εποχής εκείνης, θά κατέ

ληγε σέ εθνική συμφορά. Τελικά, δμως, οί κίνδυνοι αvτοί, 

δπως καί πολλοί άλλοι πού δέν είναι ώρα νά τούς άναφέρω, 

άπετράπησαν χάρις στή σωφροσύνη πού επέδειξε ό έλλη
νικάς λαός καί στό κλίμα πού δημιούργησε τήν ίδια εκείνη 

ήμέρα ή Κυβέρνηση τής 'Εθνικής 'Ενότητας». 
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-πως κρίνετε, κύριε πρόεδρε, τήν aπόδοση τής δημο

κρατίας κατά τή διάρκεια τής δεκαετίας αuτής; 

«Ή δημοκρατία λειτούργησε κατά τά δέκα αύτά χρό

νια ι'iψογα καί θά έλεγα ίδανικά, ι'iν τόν τελευταίο καιρό 

δέν είχαμε μιά άναζωπύρωση τών παλαιών παθών καί διενέ

ξεων. 
»Πάντως, γιά νά έκτιμηθεί - κυρίως άπό τούς μεμψί

μοιρους- ό τρόπος μέ τόν όποίο λειτούργησε ή δημοκρα

τία πού θεμελιώθηκε τό 1974, θά πρέπει νά συγκριθεί μέ τό 
περιπετειώδες ίστορικό μας παρελθόν. Καί, προπανός, θά 

πρέπει νά συγκριθεί μέ τή δημοκρατία τοiί 1924-1936, κατά 
τή διάρκεια τής δ ποίας είχαμε 29 κυβερνητικές μεταβολές, 
όκτώ κινήματα καί τίς δικτατορίες τοiί Παγκάλου καί τοiί 

Μεταξά. 
))Θά πρέπει έπίσης νά προσθέσω δτι ή δημοκρατία πού 

θεμελιώθηκε πρίν δέκα χρόνια λειτούργησε δχι μόνο ι'iψο

γα, άλλά καί δημιουργικά. Στίς μέρες της, έκτός άπό τήν 

aποκατάσταση δλων τών έλευθεριών, λύθηκε τό πολιτεια

κό πρόβλημα, πού δίχαζε τό λαό μας έπί έξήντα χρόνια, 
ψηφίστηκε ένα σύγχρονο καί προοδευτικό Σύνταγμα, ένι

σχύθηκε ή aσφάλεια τής χώρας καί βελτιώθηκε σημαντικά 

τό βιοτικό έπίπεδο τοiί λαοiί μας, riφoiί τό κατά κεφαλή 

είσόδημά μας άπό 2.165 δολλάρια πού ήταν τό 1974 ξεπέ
ρασε τίς 4.000 δολλάρια. Καί δλα αύτά έπέτρεψαν τήν έν
ταξη τής χώρας μας στήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα, πού 

ι'iνοιξε καινούργιους όρίζοντες γιά ένα καλύτερο καί 
aσφαλέστερο μέλλον γιά τό λαό μας)). 

- Θεωρείτε άσφαλές τό μέλλον τής δημοκρατίας; 

«Ή δημοκρατία σάν πολίτευμα δέν aπειλείται άπό κα

νένα. Τό θέμα μας δμως δέν ε[ναι ι'iν θά έχομε δημοκρατία, 

άλλά τί είδους δημοκρατία θά έχομε. ~Α ν θά έχομε δηλαδή 

μιά εύνομούμενη καί εύημεροiίσα δημοκρατία ή μιά μίζερη 

καί άναρχούμενη δημοκρατία. 

))Κι αύτό θά έξαρτηθεί βέβαια άπό τή συμπεριφορά 

τών πολιτικών δυνάμεων τής χώρας καί προπαντός άπό τή 

συμπεριφορά τοiί ίδιου τοiί λαοiί. Γιατί σέ τελευταία άνά

λυση αύτός ε[ναι έκείνος πού μέ τή στάση του, άλλά καί μέ 

τίς έπιλογές πού κάνει, aποφασίζει γιά τήν τύχη τής χώρας 

καί συνεπώς καί τής δημοκρατίας. 

))Πάντως, πιστεύω δτι τόσο ή πολιτική ήγεσία δσο καί 

ό λαός θά aποδείξουν δτι έχουν συνείδηση τών εύθυνών 

τους. Καί δ τι θά διασφαλίσουν τήν ένότητα τοiί έθνους γιά 

νά ε[ ναι ή προσεχής δεκαετία έξ ίσου καλή ι'iν δχι καλύτε
ρη άπό αύτή πού έκλεισε σήμερωλ 

26 ΙΟΥΛΙΟΥ 1984 

'Ο Κ. Καραμανλής εχει, στό Προεδρικό Μέγαρο, 

συνάντηση μέ τό νέο γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, 

λόρδο Κάρρινγκτον: 

Πά προβλήματα στίς σχέσεις τής 'Ελλάδος μέ τό 

ΝΑΤΟ άπετέλεσαν τό κύριο θέμα τής συζητήσεως, κατά 

τήν όποία έξετάσθηκαν, έπίσης, η σημερινή κατάσταση 
τής Συμμαχίας καί οί σχέσεις Δυτικής Εuρώπης καί 'Ηνω

μένων Πολιτειων. 

» Ό κύριος πρόεδρος είπε στόν λόρδο Κάρρινγκτον, 

αναφερόμενος στό ίστορικό των έλληνονατοϊκων σχέσε

ων, δτι η ·Ελλάς δέν άποχώρησε ιiπό τό στρατιωτικό σκέ

λος του ΝΑΤΟ λόγω έχθρότητος πρός τή Συμμαχία, ιiλλά 

λόγω τής ιiδιαφορίας του ΝΑΤΟ, δταν ενα μέλος του, η 

Τουρκία, εiσέβαλε στήν Κύπρο. Πρό τής πιέσεως του λαου 

καί του στρατου, δ κύριος Καραμανλής δέν είχε τότε aλλη 

έπιλογή παρά νά aποσυρθεί άπό τό ΝΑΤΟ. Έδήλωσε 
δμως τότε δτι, aν η Συμμαχία βοηθουσε νά λυθεί τό Κυπρι

ακό, η 'Ελλάς θά έπέστρεφε. Τό Κυπριακό δέν έλύθη βέ

βαια, ιiλλά η Έλλάς έπέστρεψε στό ΝΑΤΟ. Καί aποτελεί 

παραλογισμό αuτό πού συμβαίνει τώρα, δηλαδή νά τίθεν
ται καί δροι στήν ·Ελλάδα γιά νά καταλάβει τήν θέση της 

μέσα στήν Συμμαχία, ιiντί νά τήν παρακαλουν νά έπιστρέ

ψει. ·Η θέση τής 'Ελλάδος είναι άπλή καί σαφής. Ζητουμε 

νά έπανέλθουμε κάτω ιiπό τίς \:διες συνθήκες πού \:σχυαν 
δταν φύγαμε. 'Αντ' αuτου, μίiς τίθενται δροι. Καί τουτο 

γιά νά ίκανοποιηθουν οί παρ~λογες aξιώσεις τής Τουρκί

ας, οί όποίες, έάν έγένοντο αποδεκτές, θά έσήμαιναν διά

σπαση τής έλληνικής έπικρατείας καί ανάθεση τής άi.ιύνης 
ένός τμήματος του έθνικου χώρου στήν Τουρκία. Καμμία 

Κυβέρνηση καί καμμία χώρα δέν θά έδέχοντο ποτέ τέτοιες 
παράλογες aξιώσεις. 

»·Ο κύριος πρόεδρος κατέληξε έκφράζοντας τήν έλπί

δα δτι ό λόρδος Κάρρινγκτον θά άντιληφθεί τήν πραγματικό
τητα καί θά θελήσει νά βοηθήσει στήν έπίλυση αuτων των 

προβλημάτων διότι διαφορετικά ύπάρχει ό φόβος έπιδει

νώσεως τής καταστάσεως ιiκόμα καί ρήξεως μεταξύ 'Ελλά
δος καί Τουρκίας. Πάντως, έάν ό έλληνικός λαός διατηρή

σει τήν έντύπωση δτι η Δύση έξακολουθεί νά εuνοεί τήν 
Τουρκία εiς βάρος τής 'Ελλάδος, τότε δέν aποκλείεται νά 

χαθεί η 'Ελλάδα γιά τήν Δύση. 

)) 'Ο λόρδος Κάρρινγκτον έπεσήμανε στήν ιiρχή τό γε
γονός δτι η Συμμαχία aποτελείται ιiπό δέκα εξι κυρίαρχα 

Κράτη καί έπομένως δ ίδιος δέν μπορεί νά έπιβάλει λύσεις 

καί συνέχισε δτι ό ίδιος βρίσκεται στό στάδιο τής ένημε
ρώσεως καί δτι είναι aποφασισμένος νά κάνει δ, τι μπορεί 

γιά νά προωθήσει λύσεις στά προβλήματα αuτά. 

»Στό σημείο αuτό, άναφέρθηκε στήν τελευταία πρότα

ση Ρότζερς, η όποία συνίστατο στόν διαχωρισμό των όρί

ων εuθύνης του Στρατηγείου τής Λαρίσης, σέ δρια έν και

ρφ εiρήνης καί σέ δρια έν καιρφ πολέμου. Τά πρωτα θά 

συνέπιπταν άπολύτως μέ τά δρια του FIR, ένω τά δεύτερα 
θά ιiπεσαφηνίζοντο κατόπιν διαπραγματεύσεων μεταξύ των 
Στρατηγείων Νεαπόλεως, Λαρίσης καί Σμύρνης. 

»Κατά τήν συζήτηση δμως πού έπακολούθησε, τόσο 

μεταξύ του κυρίου προέδρου καί του λόρδου Κάρρινγκτον, 
δσο καί κατά τήν διάρκεια του γεύματος μέ τόν κύριο Δρο

σογιάννη, διεπιστώθη δτι τά έν καιρφ πολέμου δρια θά 
\:σχυαν καί κατά τήν περίοδο νατοϊκων άσκήσεων έν καιρφ 

εiρήνης βεβαίως. 

)) 'Ως πρός τήν σημερινή κατάσταση τής Συμμαχίας δ 
κύριος πρόεδρος είπε δτι οί λαοί τής Δυτικής Εuρώπης 

βρίσκονται σέ κατάσταση "ψυχολογικου άφοπλισμου". 

'Η Εuρώπη, πού εχει δυνατότητες μεγαλύτερες άπό τήν 

Σοβιετική 'Ένωση, περιήλθε σέ κατάσταση παρακμής καί 

έξαρτήσεως, κυρίως γιατί οί λαοί της είναι aπρόθυμοι νά 
ύποστουν θυσίες γιά νά έξασφαλίσουν τήν aμυνά τους. 'Η 

Συμμαχία άπέτυχε νά διαφωτίσει έπαρκως τήν κοινή γνώ

μη γιά τήν σοβιετική ύπεροχή. ~Αν τό είχε κάνει, οί λαοί 
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μας θά ζητοϋσαν μόνοι τους περισσότερα δπλα, άντί νά 

διαδηλώσουν κατά των εξοπλισμων. Πέραν δέ τής άπροθυ

μίας γιά θυσίες, πού συνεπάγεται εξάρτηση τής Εuρώπης 

άπό τήν 'Αμερική γιά τήν άμυνά της, οί Εuρωπαίοι θέλουν 

νά εχουν τήν πολυτέλεια νά βρίζουν ταυτοχρόνως τούς 

'Αμερικανούς. 
»'Ο λόρδος Κάρρινγκτον συμφώνησε μέ τίς διαπιστώ

σεις αuτές καί προσέθεσε δτι ή κατάσταση αuτή άποτελεί 

ϊσως τό τίμημα τής επιτυχίας τής Συμμαχίας, άφοϋ μέσα σέ 

σαράντα χρόνια είρήνης καί εuημερίας μεγάλωσαν γενεές, 

οί όποίες δχι μόνο δέν θυμοϋνται τόν πόλεμο άλλά καί 

άνέπτυξαν τήν ψευδαίσθηση δτι ή Δυτική Εuρώπη δέν 
άπειλείται άπό τήν Σοβιετική 'Ένωση. 

>>'Ως πρός τήν τελευταία παρατήρηση τοϋ κυρίου προέ

δρου, ό λόρδος Κάρρινγκτον είπε δτι ύπάρχει πραγματικός 

κίνδυνος νά ληφθοϋν πλέον συγκεκριμένες άποφάσεις άπό 

τό 'Αμερικανικό Κογκρέσσο γιά τήν άποδέσμευση τής 

'Αμερικής άπό τήν άμυνα τής Δυτικής Εuρώπης καί τοϋτο 

γιατί ή άμερικανική κοινή γνώμη είναι άπογοητευμένη τό

σο άπό τήν ελλειψη προθυμίας των Εuρωπαίων νά συμβά

λουν στήν δική τους άμυνα δσο καί άπό τήν συνεχή κριτι

κή πού άσκοϋν οί Εuρωπαίοι κατά των 'Ηνωμένων Πολι

τειων»120. 

Μετά τή συνάντησή του μέ τό λόρδο Κάρριν

γκτον, σέ συνέντευξη τύπου, ό Α. Παπανδρέου ανα

φέρθηκε καί σέ ζητήματα εσωτερικής πολιτικής. Ει

δικότερα, γιά τό θέμα τής επανεκλογής του Κ. Καρα

μανλή στό ϋπατο aξίωμα, σημείωσε: 

«Σέ δ,τι άφορα τίς σχέσεις μου μέ τόν πρόεδρο τής 

Δημοκρατίας, πράγματι, δπως εχω πεί καί στό παρελθόν , 

οί σχέσεις μας είναι άριστες. Καί δέν εχω κανένα λόγο νά 

άλλοιώσω τά λόγια εκείνα, τά όποία είχα πέί, τίς εκτιμή
σεις πού εχω κάνει γιά τό πρόσωπο τοϋ κ. Καραμανλή. 
Αuτό δμως δέν είναι τό ϊδιο μέ άπόφαση τής Κυβερνήσεως, 

τοϋ κόμματος, νά στηρίξει η δχι μιά ύποψηφιότητα. Τό 

θέμα είναι σήμερα άνεπίκαιρο σέ δ, τι άφορα μιά συγκεκρι

μένη άπόφαση. 'Αλλά αuτό δέν εχει καμμιά σχέση, δπως 

είπα, μέ τίς εκτιμήσεις καί τίς άξιολογήσεις πού κάναμε 

γιά τό πρόσωπο τοϋ σημερινοϋ προέδρου τής Δημοκρατί

ας». 

'Ύστερα aπό επισήμανση πολιτικου συντάκτη 

δτι ή θέση του αύτή είναι διαφοροποιημένη από πα

λαιότερη δήλωσή του, είπε: 

«Δέν νομίζω δτι ύπάρχει καμμιά διαφορά. Δέν άνακοί

νωσα ποτέ άπόφαση τοϋ Κινήματος η τής Κυβερνήσεως. 

Δέν εχω κάνει κάτι τέτοιο ποτέ». 

13 ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ 1984 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τόν αναπληρωτή 

ύπουργό 'Εξωτερικών τής Αtγύπτου, Μπούτρος 

Μπούτρος Γκάλι. 

Στήν κυβερνητική ανακοίνωση πού εκδόθηκε με

τά τίς συνομιλίες των ύπουργών Γκάλι καί Χαρα

λαμπόπουλου, ύπογραμμίστηκε ή σημασία τής πρό-

σφατης επισκέψεως του Κ. Καραμανλή καί τονίστη

κε δτι ή Αίγυπτος θά τηρήσει τήν ύπόσχεση πού 

δόθηκε στόν 'Έλληνα πρόεδρο δτι, εάν πωλήσει τά 

αεροσκάφη τύπου Φάντομ, τό fίμισυ τουλάχιστον 

του aριθμου τους θά καταλήξει στήν 'Ελλάδα. 

14 ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ 1984 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχε-ται τούς Ν. Νησιώτη καί 

Ν. Φιλάρετο, μέλη τής ΔΟΕ, οί όποίοι τόν ενημερώ

νουν γιά τή συζήτηση στή σύνοδο τής ΔΟΕ, στό Λός 

"Α ντζελες, επί τής προτάσεως γιά μόνιμη τέλεση 

τών 'Ολυμπιακών 'Αγώνων στήν 'Ελλάδα. 

'Η ΔΟΕ aποφάσισε όμόφωνα νά εξετάσει τήν πρό

ταση, μετά aπό τήν ύποβολή, εκ μέρους τής 'Ελλά

δος, πλήρους σχετικής οικονομοτεχνικής μελέτης, 

στήν εκπόνηση τής όποίας θά ηταν δυνατό νά συμβά

λει καί ή ίδια ή ΔΟΕ μέ διάθεση τεχνικών συμβού- , 

λων. 

Στίς 24 του μηνός, ό Κ. Καραμανλής θά συνεργα
στεί εκ νέου μέ τόν ύπουργό Προεδρίας, Α. Λάζαρη, 

καί τό Ν. Νησιώτη, σχετικά μέ τή σύνταξη τής μελέ

της αύτής, mστε νά προχωρήσει ή ΔΟΕ στή λήψη 

όριστικής αποφάσεως. 

Τήν ίδια ήμέρα, ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας θά 

δηλώσει στό πρακτορείο Ρώυτερ: 

«'Η 'Ελλάς έκανε μιά γενναία προσφορά γιά νά σώσει 

τούς 'Ολυμπιακούς 'Αγώνες aπό τόν εκφυλισμό. Ούτε τήiι 

πρόθεση έχει aλλά ούτε καί μπορεί νά τήν επιβάλει. Θά 

όλοκληρώσει πάντως τήν μελέτη πού τijς εζητήθη γιά νά 

προσφέρει καταφύγιο στή Διεθνή 'Ολυμπιακή 'Επιτροπή, 

δταν τό χρειαστεί. Καί πιστεύω δτι κάποτε θά τό χρεια

στεί». 

15 Α ΥΓΟΥΣτΟΥ 1984 

'Ο Κ. Καραμανλής παρίσταται στή δοξολογία, 

στό Μητροπολιτικό Ναό 'Αθηνών, γιά τήν ήμέρα 

τών 'Ενόπλων Δυνάμεων καί, στή συνέχεια, καταθέ

τει στέφανο στό Μνημείο του 'Αγνώστου Στρατιώ

τη. 

18 ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ 1984 

'Ο Κ. Καραμανλής aπευθύνει μήνυμα πρός τά μέ

λη τής ΑΧΕΠΑ, μέ τήν εύκαιρία τής συγκλήσεως 

του Συνεδρίου τής 'Οργανώσεως, στό Μαϊάμι: 

«Μέ τήν εvκαιρία τijς συγκλήσεως του 62ου ύπάτου 

Συνεδρίου σας, επιθυμώ νά σiiς aπευθύνω τόν θερμό καί 

εγκάρδιο χαιρετισμό τijς μητέρας πατρίδας. 

ι>' Η 'Ελλάς ε{ναι ύπερήφανη γιά σiiς, δχι μόνο διότι οί 

πρόοδοι τίς όποίες επιτελέσατε στή δεύτερη πατρίδα σας 

επιβεβαιώνουν καί δεικνύουν τόν δυναμισμό καί τίς aρετές 

του έλληνικου έθνους, aλλά καί διότι, ώς μέλη τijς ΑΧΕ

ΠΑ, ύπεύθυνοι καί πιστοί πολίτες τfjς νέας σας πατρίδος, 

σταθήκατε πάντα στό πλευρό τijς γενέτειράς σας, στηρί-
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ζοντας τά δίκαιά της. Πρόκειται yιά προσφορά, τήν δποία 

τό έθνος αναγνωρίζει καί έκτιμa. 

ι>Γιά νά μπορέσει δμως ή μητέρα πατρίδα νά ξεπεράσει 

τούς δύσκολους σημερινούς καιρούς, θά χρειασθεί πρώτα, 

μεταξύ άλλων, τήν ένότητα τοϊi λαοϊi της. Αuτή τήν ένότη

τα, τόσο έμείς στήν 'Ελλάδα, δσο καί έσείς στήν 'Αμερι

κή, θά πρέπει νά σφυρηλατήσουμε καί νά τήν έχομε δδηyό 

συμπεριφοράς. Διότι ή δμόνοια ταυτίζεται μέ τή δύναμη, 

ένώ ή διχόνοια μέ τήν αδυναμία, πού δδηγεi κατά κανόνα 

σέ συμφορές. 1 

;;Είμαι βέβαιος δτι θά διατηρήσετε καί θά ενισχύσετε 

τήν έθνική σας δμοψυχία, μακρυά aπό μισαλλόδοξους 

κομματισμούς καί φατριασμούς. ΥΕτσι, θά μπορέσει δ 

'Ελληνισμός, σάν δλότης, νά aποδείξει yιά μιά &κόμη φο

ρά τήν έθνική iσχύ του καί νά προασπίσει τά συμφέροντά 

του. 

;;Μέ τίς σκέψεις αuτές, εύχομαι έπιτυχία στίς έργασίες 

τοϊi Συνεδρίου σας καί προσωπική ευτυχία καί πρόοδο 

στήν ήyεσία τής ΑΧΕΠΑ, στά μέλη της καί σέ όλους τούς 

δμοyενείς;;. 

21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1984 

'Ο πρόεδρος τfjξ Δημοκρατίας δέχτηκε στό 

Προεδρικό Μέγαρο τόν ύπουργό 'Εθνικής Οtκονο
μίας, Γ. 'Αρσένη, καί τόν ύπουργό αναπληρωτή 

'Εθνικής 'Αμύνης, Α. Δροσογιάννη. 

Δημοσιογραφικές πληροφορίες &.νέφεραν δτι ή 

ενημέρωση του πρόεδρου τής Δημοκρατίας &.πό τούς 

δύο ύπουργούς &.φοροuσε στήν πορεία τών διαπραγ

ματεύσεων γιά τήν &.γορά τών πολεμικών αεροπλά

νων καί του λοιποu εξοπλισμοί) τών 'Ενόπλων Δυ

νάμεων, καθώς καί στή γενικότερη πορεία τής οίκο

νομίας τής χώρας. 

23 ΑΥΓΟΥΣτΟΥ 1984 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται στό Προεδρικό Μέ

γαρο, κατόπιν αίτήσεώς του, τόν κοινοβουλευτικό 

εκπρόσωπο τής Νέας Δημοκρατίας, Κ. Μητσοτάκη. 

Στή συνάντηση αναφέρεται συνοπτικό σημείωμα 

του προέδρου τής Δημοκρατίας: 

«Δέχθηκα σήμερα τόν κ. Μητσοτάκη, ό όποίος 

aπό καιρό ζητούσε aκρόαση ... Mov εlπε δτι είχε 
έπικοινωνία μέ τόν εύρισκόμενο στήν Κέρκυρα κ. 

'Αβέρωφ, ό όποίος τού έδήλωσε δτι εlναι aποφασι
σμένος νά παραιτηθεί aπό τήν ήγεσία τού κόμματος 

καί δτι κατόπιν αύτοv έχει τήν πρόθεση νά βάλει 

ύποψηφιότητα γιά τή διαδοχή. Υ Ήθελε δμως νά γνω

ρίζει aν συμφωνώ μέ τήν έπιδίωξή του αύτή, γιατί, 

δπως μοv έξήγησε, δέν θά έβαζε ύποψηφιότητα μέ 

aντίθετη τή δική μου γνώμη. Καί αύτό γιατί γνωρίζει 

δτι σέ μιά τέτοια περίπτωση όχι μόνο δέν θά εlχε 
έλπίδες έπιτυχίας, aλλά, καί aν έξελέγετο, δέν θά 
μπορούσε νά έπιτύχει στήν aποστολή του, χωρίς τή 

δική μου συνεργασία. 

;;Τού εlπα δτι έκτιμώ τό γεγονός δτι σκέφθηκε νά 

ζητήσει τή γνώμη μου, aλλά δτι δέν μπορώ οϋτε νά 

τόν ένθαρρύνω οϋτε καί νά τόν aποθαρρύνω, τοσού

τφ μάλλον καθόσον δέν προτίθεμαι, γιά λόγους aρ

χής, ν, aναμιχθώ στήν έκλογή του νέου aρχηγού τού 

κόμματος. Τόν προειδοποίησα δμως δτι, aν μέ τούς 

aνταγωνισμούς των aπειλήσουν τή συνοχή του κόμ

ματος, θά aποδοκιμάσω έκείνον, πού θά εlναι ύπεύ
θυνος γι , αύτό. 

;; τέλος, τού συνέστησα νά έρθει σ' έπαφή μέ τόν 
κ. Στεφανόπουλο - τόν όποίο εlχα δεί πρίν aπό λί

γες ήμέρες- καί γιά νά γίνει ή έκλογή μέ τάξη καί 
εύπρέπεια, aλλά καί γιά νά μπορούν νά διασφαλί

σουν τήν ένότητα τού κόμματος συνεργαζόμενοι με

τά τήν έκλογή;>121 • 

25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1984 

'Ο Κ. Καραμανλής συνεξετάζει μέ τόν πρωθυ

πουργό τίς εξελίξεις στό Κυπριακό, σέ συνάρτηση μέ 

τή νέα πρωτοβουλία του γενικοί) γραμματέα του 

ΟΗΕ καί τίς διαφωνίες πού εχουν σχετικά &.νακύψει 

μεταξύ τών πολιτικών δυνάμεων στή Μεγαλόνησο. 

Συγκεκριμένα, τό ΑΚΕΛ καί ό ΔΗΣΥ είχαν ταχθεί 

ύπέρ τής άμεσης aποδοχής τών «σημείων εργασίας» 

του Ξ. Περέζ ντέ Κουεγιάρ, ενώ τό πρώτο είχε, έπί

σης, κατηγορήσει τήν 'Αθήνα γιά aπόπειρα νά ύπα

γορεύσει πολιτική στή Λευκωσία. 

27 Α ΥΓΟΥΣΤΟΥ 1984 

'Αναγράφεται στόν τύπο ή πληροφορία δτι ό πρό

εδρος τής Δημοκρατίας δέχτηκε τόν Κ. Παπακων

σταντίνου, προκειμένου νά ένημερωθεί γιά τήν κα

τάσταση πού επικρατεί στή ΝΔ. 

Τήν έπομένη, aπαντώντας σέ έρώτηση δημοσιο

γράφου, μετά &.πό συνάντησή του μέ τόν πρωθυπουρ

γό, ό Ε. 'Αβέρωφ θά γνωστοποιήσει τήν πρόθεσή 

του νά παραιτηθεί &.πό τήν ήγεσία του κόμματος, τήν 

όποία επίσημα θά ανακοινώσει τή μεθεπομένη. 

29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1984 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας συναντήθηκε καί 

είχε συνεργασία μέ τόν πρόεδρο τής Κυπριακής Δη
μοκρατίας, Σ. Κυπριανοu καί τόν πρωθυπουργό, Α. 

Παπανδρέου. 'Όπως αναφέρεται σέ ανακοίνωση τής 

Προεδρίας τής Δημοκρατίας, έξετάστηκε ή πρωτο

βουλία του γενικοu γραμματέα του ΟΗΕ ύπό τό πνεu

μα τής όμοψυχίας καί συναντιλήψεως πού έπιβάλλει 

ή κρισιμότητα τών περιστάσεων. 

29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1984 

Μέ τήν εύκαιρία τών έγκαινίων τής Διεθνοuς 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



390 ΟΛΟΚΛΉΡΩΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ 

'Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, ό πρόεδρος τfjς Δημοκρα

τίας aπευθύνει στούς διοργανωτές τόν άκόλουθο 

χαιρετισμό: 

«Χαιρετίζω μέ lδιαίτερη χαρά τήν έναρξη τής Τεσσα

ραιωστής 'Ενάτης Διεθνούς 'Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. 

»Στόν μισό σχεδόν αlώνα τής ζωής της, ή 'Έκθεση άπέ

δειξε δτι εlναι σέ θέση νά έκπληρώσει κατά τρόπο άπόλυτα 

ίκανοποιητικό τήν διπλή άποστολή της: Νά προβάλει δή

λαδή τά προϊόντα τής άνθρώπινης δημιουργικότητος καί 

νά προσφέρει τήν δυνατότητα έπαφt!Jν καί άνταλλαγt!Jν 

στίς χt!Jρες πού συμμετέχουν σ, αvτή. 

»Γι ' αύτό καί ή νΕκθεση έχει πιά καταξιωθεί στήν 

'Ελλάδα άλλά καί διεθνiiJς σάν θεσμός παραδοσιακός. Θε

σμός πού άπετέλεσε καί τόν καθρέφτη τής πρόδου τής χώ

ρας μας, lδίως στά μεταπολεμικά χρόνια. Στά χρόνια, δη

λαδή, πού άλλαξε ή μορφή τής πατρίδας μας καί ό τρόπος 

τής ζωής μας, άφοv γιά πρώτη φορά στήν ίστορία της ή 

'Ελλάδα ξέφυγε άπό τήν προαιώνια φτώχεια της, ξεπέρασε 
τό φράγμα τής ύπαναπτύξεως, άπέκτησε βιοτικό έπίπεδο 

δύο φορές ψηλότερο άπό τούς γείτονές της καί κατέστη 

lσότιμο μέλος των προηγμένων χωρων τής Εvρώπης μέ τήν 

ένταξή της στήν ΕΟΚ. Καί μέ δικαιολογημένη ύπερηφά

νεια ή νΕκθεση έπεδείκ:νυε δλα αvτά τά χρόνια - καί έπι

δεικνύει καί σήμερα - αvτά τά έπιτεύγματα τfίς έργασίας, 

τής έπινοητικότητος καί τής δημιουργικότητος του έλλη

νικοv λαοv. 

»Οί συγκυρίες, διεθνείς καί έλληνικές, δέν ιjταν βέβαια 
πάντοτε εvνοϊκές. Καί σήμερα ή οlκονομία μας ύφίσταται 

τίς έπιπτώσεις τής διεθνους οlκονομικής κρίσεως. Μιiiς 

κρίσεως πού μiiς έπιβάλλει νά πολλαπλασιάσουμε τίς προ

σπάθειές μας γιά νά μπορέσουμε όχι μόνο νά διαφυλάξουμε 

τίς κατακτήσεις του παρελθόντος, άλλά καί νά έξασφαλί
σουμε τήν συνεχή πρόοδο του λαου μας. 

»Μέ τίς σκέψεις αvτές, άπευθύνω θερμό χαιρετισμό 

στόν λαό τής Θεσσαλονίκης, στούς οργανωτές τής 'Εκθέ

σεως καί στούς "Ελληνες καί ξένους έκθέτες». 

I ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1984 

'Η κοινοβουλευτική όμάδα τfjς ΝΔ, μέ μυστική 

ψηφοφορία, εκλέγει ώς aρχηγό του κόμματος τόν κ. 

Μητσοτάκη, μέ 70 ψήφους, εναντι 41 ύπέρ του Κ. 
Στεφανόπουλου. Μετά τήν άνακοίνωση του aποτελέ

σματος, τόσο ό νέος πρόεδρος του κόμματος, δσο καί 

ό Κ. Στεφανόπουλος, ύπογράμμισαν δτι ή ΝΔ εξέρ

χεται ενδυναμωμένη άπό τή διαδικασία αuτή καί 

προσβλέπει σέ νίκη στίς έπόμενες εκλογές. Σέ συ

νέντευξή του πρός τούς εκπροσώπους του τύπου, ό Κ. 

Μητσοτάκης άνακοίνωσε δτι θά προτείνει στόν Κ. 

Παπακωνσταντίνου νά παραμείνει στήν aντιπροε

δρία τfjς ΕΕ του κόμματος, ενω διέψευσε τή φήμη δτι 

του είχαν aντιταχθεί οί λεγόμενοι «Καραμανλικοί Κύ

κλου> στή ΝΔ . 

Τό νέο aρχηγό τfjς ΝΔ, συνοδευόμενο άπό τούς 

Κ. Στεφανόπουλο καί Κ. Παπακωνσταντίνου, δέχτη

κε, τήν έπομένη, στό Προεδρικό Μέγαρο, ό Κ. Κα

ραμανλfjς, ό όποίος εκαμε συστάσεις γιά στενή συ-

νεργασία, όμοψυχία καί διαφύλαξη τfjς ένότητας του 

κόμματος. 

Τήν ίδια ήμέρα, ό Κ. Μητσοτάκης παραχώρησε 

στή δημοσιογράφο Μ. Ρεζάν συνέντευξη, στήν όποία 

άναφέρθηκε στίς σχέσεις του μέ τόν Κ. Καραμανλfj, 

καθώς καί σέ θέματα σχετικά μέ τά γεγονότα του 

1965 καί τίς σχέσεις του μέ τόν Α. Παπανδρέου. 'Η 
συνέντευξη του νέου προέδρου τfjς ΝΔ προκάλεσε 

τήν εντονη aντίδραση του Α. Παπανδρέου, ό όποίος, 

άπό τή Θεσσαλονίκη, δήλωσε δτι τήν ήγεσία τfjς ΝΔ 

αναλαμβάνει «ι'iτομο πού εκπροσωπεί τά μεγάλα μο

νοπωλιακά ξένα καί ντόπια συμφέροντα καί τήν 

εξάρτηση τfjς χώρας μας, ι'iτομο πού εκπροσωπεί τήν 

aπόφαση συναλλαγfjς σέ βάρος των εθνικών κυριαρ

χικών μας δικαιωμάτων». 'Έκαμε λόγο γιά «εκφυλι

σμό τfjς κοινοβουλευτικfjς όμάδας τfjς ΝΔ, δτι μπό

ρεσε νά επιλέξει εναν 'Εφιάλ τη γιά aρχηγό της» καί 

δήλωσε δτι δέν πρόκειται νά εχει διάλογο μέ τό νέο 

πρόεδρο τfjς ΝΔ, τόν όποίο κατηγόρησε καί ώς ύπεύ

θυνο γιά τή δικτατορία καί τήν τραγωδία τfjς Κύ

πρου. Σέ aπάντηση, ό Κ. Μητσοτάκης δήλωσε δτι ή 

ΝΔ δέν χρειαζόταν τήν εγκριση του aντιπάλου της 

γιά νά εκλέξει aρχηγό καί δτι δέν εχει 'τήν πρόθεση 
νά παρακολουθήσει τόν Α. Παπανδρέου στίς επιθε

τικές δηλώσεις του. 

Στίς 5 Σεπτεμβρίου, ό Κ. Καραμανλfjς δέχτηκε τό 
νέο πρόεδρο τfjς άξιωματικfjς aντιπολιτεύσεως. Δη
μοσιογραφικές πληροφορίες συσχέτισαν τή συνάν

τηση μέ τίς φfjμες περί πρόωρων εκλογών, στίς 

όποίες εθεσε τέρμα ό πρωθυπουργός, μέ δήλωσή του 

τό βράδυ τfjς 11 ης του μηνός, δτι ή Κυβέρνησή του 
θά εξαντλουσε τήν τετραετία. 

'Α ναφερόμενος στό ενδεχόμενο επισπεύσεως των 

εκλογών καθώς καί στίς άλλεπάλληλες επαφές πού 

είχε, σχετικά, μέ τό διευθυντή του Πολιτικου Γρα

φείου του πρωθυπουργου, Α. Λιβάνη, ό πρέσβης Π. 

Μολυβιάτης, σέ σημείωμά του, άναφέρει: 

« Τήν Τρίτη , 4 Σεπτεμβρίου, μέ επισκέφθηκε στό γρα
φείο μου ό κ. Λιβάνης. Σκοπός τfjς επισκέψεώς του ήταν νά 

συζητήσουμε γιά τό θέμα τών εκλογών. 'Από τήν aρχή , 

μου διευκρίνησε δτι ό κ. Παπανδρέου είναι εν γνώσει τfjς 

επισκέψεώς του καί του σκοπου της, ό.λλά δσα θά μου πεί 

άποτελουν προσωπικές του σκέψεις, πάνω στίς όποίες θά 

ijθελε νά γνωρίζει καί τίς δικές μου σκέψεις. 

»'Η οuσία τών "προσωπικών" σκέψεων του κ. Λιβάνη 

ήταν δτι ή εκλογή του κ. Μητσοτάκη στήν ήγεσία τfjς 

Νέας Δημοκρατίας δημιουργεί άνυπέρβλητες δυσκολίες 

γιά τήν όμαλή λειτουργία του πολιτεύματος, άφου ό κ. 

Παπανδρέου δήλωσε ijδη δτι δέν πρόκειται νά ύπάρξει 

καμμία επαφή μεταξύ πρωθυπουργου καί του άρχηγου τfjς 

άξιωματικfjς άντιπολιτεύσεως. 'Οδηγούμεθα ετσι , κατά 

τόν κ. Λιβάνη, σέ μιά περίοδο όξύτητος καί εντάσεως πού 

θά ήταν επικίνδυνη γιά τόν τόπο καί τήν δημοκρατία .• ο κ . 

Λιβάνης άναφέρθηκε επίσης στίς εκτιμήσεις του ΠΑΣΟΚ 

γιά τίς επιπτώσεις πού θά εχει ή εκλογή του κ. Μητσοτά-
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κη, τόσο μέσα στό κόμμα τfjς Νέας Δημοκρατίας, δσο καί 

στίς σχέσεις του κόμματος αι':ιτου μέ τόν πρόεδρο τfjς Δη

μοκρατίας. 

»Τό συμπέρασμα του κ. Λιβάνη ήταν δτι ή κατάσταση 

πού δημιουργήθηκε άπαιτεί πλέον τήν επίσπευση τών 

εκλογών. Αι':ιτή τήν εiσήγηση σκόπευε νά κάνει στόν πρω

θυπουργό, κατά τήν διάρκεια τών διακοπών πού θά περνου

σαν μαζί στήν Κρήτη, άλλά θά ήθελε πρίν νά γνωρίζει τίς 

σκέψεις μου πάνω στό θέμα αι':ιτό. 

»Σ' αι':ιτή τήν εμμεση, άλλά σαφέστατη, βολιδοσκόπη

ση άπάντησα, δπως είχα εντολή άπό τόν κύριο πρόεδρο 

τfjς Δημο~ρατίας, δτι άπό τίς συζητήσεις μου μέ τόν κύριο 

πρόεδρο, γνωρίζω δτι παγία θέση του είναι δτι οί Βουλές 

πρέπει νά εξαντλουν τήν τετραετία τους. Δέν μπορώ νά 

προεξοφλήσω, προσέθεσα, δτι ή θέση αι':ιτή δέν ύπόκειται 

σέ μεταβολές, άλλά είμαι βέβαιος δτι αι':ιτή, κατ' άρχήν, 

είναι ή παγία θέση του. 'Όσον άφορα τίς εκτιμήσεις του 

γιά τίς συνέπειες τfjς εκλογfjς του κ. Μητσοτάκη, του είπα 

δτι θά ήταν άφελές νά πιστεύουν δτι δ κύριος πρόεδρος τfjς 

Δημοκρατίας, άπό άντίδραση κατά του κ. Μητσοτάκη, θά 

συνέπραττε σέ μιά πολιτική πού θά εξασφάλιζε στό 

ΠΑΣΟΚ μιά νέα τεtραετία. 
»Μετά άπό δύο μέρες , δ κ. Λιβάνης μου τηλεφώνησε 

άπό τήν ' Ελούντα τfjς Κρήτης, δπως μου είχε πεί δτι θά 

εκανε, γιά νά ρωτήσει t'iν είχα κάτι νεώτερο πάνω στό θέμα 

των εκλογών. 

»'Απάντησα, δπως είχα εντολή του κυρίου προέδρου, 

δτι ήθελα νά του επιβεβαιώσω δτι, κατ' άρχήν, παγία θέση 

του κυρίου προέδρου ήταν ή μή επίσπευση τών ,εκλογών, 

θά επρεπε δμως νά συζητήσουμε τό θέμα μετά τήν επι

στροφή τους άπό τήν Κρήτη. Του είπα επίσης δτι δ κύριος 

πρόεδρος πιστεύει δτι πρέπει νά συστήσουν στόν_ φιλικό 

τους τύπο νά σταματήσει τήν εκλογολογία, γιατί άλλοιώς 

μπορεί νά δημιουργηθουν καταστάσεις, τίς δποίες δέν θά 

ελέγχει κανένας. 

»Τήν Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου, ήλθε στό γραφείο μου δ 

κ. Λιβάνης καί μου είπε δτι δ κ. Παπανδρέου είχε πάρει 

τήν δριστική άπόφαση νά εiσηγηθεί στόν προέδρο τfjς 

Δημοκρατίας τήν διάλυση τfjς Βουλfjς καί τήν προκήρυξη 

εκλογών γιά τίς 21 'Οκτωβρίου ή 4 Νοεμβρίου. Θά επικα
λείτο τό Κυπριακό ώς "εξαιρετικfjς σημασίας εθνικό θέ

μα", σύμφωνα μέ τό t'iρθρο 41, παρ. 2 του Συντάγματος. ' Ως 

πρός τίς εγγυήσεις γιά τό άδιάβλητο τών εκλογών, θά επρό

τεινε τά ίδια άκριβώς πού είχαν γίνει στίς εκλογές του 1977 
καί 1981. τέλος, οί εκλογές θά εγίνοντο βεβαίως μέ τό 
iσχύον εκλογικό σύστημα. 

» ' Απάντησα δτι δέν άνέμενα δτι θά ερχόταν δ κ. Λιβά

νης μέ μιά εiλημμένη άπόφαση, γι, αι':ιτό καί είχα εντολή 

νά του πω δτι δ κύριος πρόεδρος φοβόταν δτι ή επίσπευση 

τών εκλογών θά μπορουσε νά μaς δδηγήσει σέ άδιέξοδα. 
Γι ' αι':ιτό συνιστa νά μ ή του κάμει παρόμοια πρόταση δ 

πρωθυπουργός πρίν συναντηθουν καί συζητήσουν οί δύο 

τους το θέμα. Καί κατέληξα μέ τήν διαβεβαίωση δτι θά 

μετέφερα πάντως στόν κύριο πρόεδρο αι':ιτά πού μοu είπε. 

» ' Ο κ. Λιβάνης μοu είπε επίσης δτι στήν ' Ελούντα 

είχαν συζητήσει καί τό θέμα τfjς προεδρικfjς εκλογfjς. Καί 
συνεφώνησαν δτι θά πρέπει νά πεισθεί δ κύριος Καραμαν

λfjς νά βάλει ύποψηφιότητα καί νά επανεκλεγεί. 

»Τήν έπομένη , 11 Σέπτεμβρίου, δ κύριος πρόεδρος είχε 

σύντομη συνομιλία μέ τόν κ. Παπανδρέου στό άεροδρόμιο, 

άναμένονταςτόν πρόεδρο τfjς Αι':ιστρίας. Ό κύριος πρόε

δρος είπε στόν κ. πρωθυπουργό δτι τό θέμα των εκλογών 

είναι σοβαρό καί δτι δέν χρειάζεται νά άντιμετωπισθεί εν 

σπουδίϊ, δεδομένου δτι ύπάρχουν θέματα καί οι':ισίας καί 

διαδικασίας. 

>>Τό άπόγευμα τfjς iδίας ήμέρας μου τηλεφώνησε δ κ. 

Λιβάνης δτι δ κ. Παπανδρέου είχε άλλάξει γνώμη, είχε 

άποφασίσει νά μήν εiσηγηθεί στόν κύριο πρόεδρο τήν 

επίσπευση τών εκλογών καί δτι σέ λίγο θά εδιδε στήν δη

μοσιότητα σχετική δήλωσή του»1 22• 

'Ο πρέσβης Π. Μολυβιάτης, αναφερόμενος, γε

νικότερα, στό χρονικό των μεταβολών στήν ήγεσία 

της Νέας Δημοκρατίας, κατέγραψε τά ακόλουθα: 

«Μέ τήν εκλογή του Κ. Καραμανλfj στήν Προεδρία τfjς 

Δημοκρατίας άνέκυψε καί τό θέμα τών σχέσεών του μέ τήν 

Νέα Δημοκρατία. Θέμα πολύπλοκο καί σοβαρότατο. Πολύ

πλοκο λόγω τών συνταγματικών, πολιτικών καί άνθρώπι

νων πτυχών του. Καί σοβαρότατο λόγω τών επιπτώσεών 

του στήν πολιτική ζωή τfjς χώρας. 

»'Ο Κ. Καραμανλfjς δέν θά μποροuσε - άκόμα καί t'iν 

τό ήθελε- νά διακόψει, άπό τήν μιά μέρα στήν t'iλλη, κάθε 

δεσμό μέ τήν Νέα Δημοκρατία. Καί οϋτε καί θά επρεπε 

t'iλλωστε νά τό κάνει 

»'Ο Κ. Καραμανλfjς δέν ήταν μόνο δ ίδρυτής του κόμ

ματος. Ήταν εκείνος πού τό είχε δδηγήσει στήν θριαμ

βευτική νίκη καί τήν εξουσία. Καί πέραν αι':ιτου, δ Κ. Κα

ραμανλfjς ήταν δ άδιαμφισβήτητος ήγέτης επί 25 χρόνια 
αuτfjς τfjς παρατάξεως πού εκφράζει ή Νέα Δημοκρατία, δ 
ήγέτης, πρός τόν όποίο είχαν συνηθίσει νά προστρέχουν 

δλα αι':ιτά τά χρόνια τά στελέχη τοu κόμματος, οί περισσό

τεροι άπό τούς δποίους ήταν δικά του δημιουργήματα. Αι':ι

τοί οί πολλαπλοί δεσμοί- πολιτικοί, κομματικοί καί άν

θρώπινοι - του Κ. Καραμανλfj μέ τό κόμμα του καί τούς 
άνθρώπους του δέν μποροuσαν νά κοποuν άπό τήν μιά στι

γμή στήν t'iλλη. Οϋτε μπορουσε νά διαγραφεί καί νά ξεχα

στεί ή ίστορία του Κ. Καραμανλfj. Μέ t'iλλα λόγια, ή προ

σωπική επιρροή καί τό κύρος του Κ. Καραμανλfj, άποτέ

λεσμα τfjς κυριαρχικfjς παρουσίας του στήν πολιτική ζωή 

του τόπου επί μιά δλόκληρη γενεά, θά εξακολουθοuσαν 

άναπόφευκτα νά ύπάρχουν καί νά λειτουργοuν μέσα στήν 

παράταξη καί τό κόμμα τfjς Νέας Δημοκρατίας, είτε δ ίδιος 

τό ήθελε είτε όχι. 

»v Άλλωστε, αι':ιτό τό κύρος καί αι':ιτή ή επιρροή άποτε
λοuσαν σημαντικό μέρος του πολιτικου κεφαλαίου του Κ. 

Καραμανλfj , €να άπό τά στοιχεία δηλαδή τής πολιτικής 

του δυνάμεως, πού δριοθετουσε καί τόν τρόπο μέ τόν όποίο 
θά άσκοuσε τήν Προεδρία. 

»'Η κατάσταση αι':ιτή θά μπορουσε νά εκκολάψει τόν 

πειρασμό νά εξακολουθήσει δ Κ. Καραμανλfjς νά κυβερνa, 

εμμέσως εστω, τό κόμμα του. Καί όχι μόνο tόν πειρασμό, 

άλλά καί τήν πραγματική άνάγκη, άφοu γιά μεγάλο διά

στημα μετά τήν εκλογή του Κ. Καραμανλή στήν Προε

δρία, ή Νέα Δημοκρατία άντιμετώπιζε σοβαρό κενό στήν 

ήγεσία της, λόγω τfjς άδυναμίας τών διαδόχων του Κ. Κα

ραμμνλfj νά καταστείλουν τήν άμφισβήτηση τfjς άρχηγίας 

τους. ' Ο Κ. Καραμανλfjς, δμως, δέν ύπέκυψε σ' αι':ιτόν τόν 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



392 ΟΛΟΚΛΉΡΩΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ 

πειρασμό. Γιατί άπό νωρίς είχε πάρει τίς άποφάσεις του 

καί είχε ξεκαθαρίσει τίς σκέψεις του γιά τόν ρόλο του στήν 
πολιτική ζωή τοu τόπου. Μέ μιά λέξη, ό ρόλος αότός θά 

ήταν έθνικός. Σάν πρόεδρος της Δημοκρατίας θά ήταν 

πραγματικά πρόεδρος Ολων των' Ελλήνων. Καί πρωταρχι

κό του καθηκον θά ήταν ή έμπέδωση καί ή όμαλή λειτουρ

γία τοu π~λιτεύματος. Μέ άλλα λόγια, θρησκευτική προσή
λωσή του στό γράμμα καί στό πνεuμα του Συντάγματος, 
πού ό ίδιος, άλλωστε, είχε φτιάξει. Tou Συντάγματος, βέ
βαια, όχι δπως τό έρμήνευαν δσοι θεωρητικά συνταγματο

λογοuσαν, aλλά δπως ό ίδιος τό aντιλαμβανόταν. Καί 

δπως, άλλωστε, τό έφάρμοσε στήν πράξη, όχι μόνο χωρίς 

καμμιά σοβαρή aντίρρηση, άλλά καί μέ τήν καθολική 

σχεδόν άναγνώριση της άψογης ασκήσεως των προεδρι

κων καθηκόντων του. 

))Μέ αότή τήν συνταγματική καί πολιτική aντίληψη 

του ρόλου του, ό Κ . Καραμανλης συγκέντρωσε τήν φρον

τίδα του γιά τήν Νέα Δημοκρατίας, σέ δύο κυρίως τομείς. 

Τήν iδεολογία της καί τήν συνοχή της . 'Ο Κ. Καραμανλης 

πίστευε δτι ή Νέα Δημοκρατία, γιά νά μπορέσει νά φέρει 

σέ πέρας τήν aποστολή της, είτε σάν Κυβέρνηση, είτε σάν 

aντιπολίτευση, επρεπε πρωτον, νά μήν έκτραπεί aπό τόν 

ιδεολογικό προσανατολισμό της καί δεύτερον νά μή δια

σπαστεί. Μόνο ετσι θά μποροuσε, aφ' ένός μέν νά δικαιώ

σει τίς προσδοκίες του μεγάλου τμήματος του ί:λληνικοu 

λαοu πού τήν έμπιστεύεται, aφ, έτέρου δέ νά έξασφαλίσει 

τήν όμαλή λειτουργία του πολιτεύματος . 

))Τό ένδιαφέρον, δηλαδή, τοu Κ. Καραμανλη γιά τό πα

λιό του κόμμα δέν ήταν μόνο aνθρώπινα δικαιολογημένο 

&λλά καί συνταγματικά νομιμοποιημένο. Γιατί είναι θεμι
τό - &λλά καί αναγκαίο- ό ρυθμιστής του πολιτεύματος 

νά ένδιαφέρεται γιά τήν όμαλή έξέλιξη των κομμάτων, 

&φοu τοuτο aποτελεί τήν σοβαρότερη ϊσως προϋπόθεση 

γιά τήν όμαλή λειτουργία του πολιτεύματος. 

))Αότές οί aρχές καί αότά τά κριτήρια καθόρισαν τήν 

στάση τοu Κ. Καραμανλη άπέναντι στήν Νέα Δημοκρατία 

aπό τήν στιγμή της παραιτήσεώς του άπό τήν aρχηγία της 

μέχρι καί σήμερα. 

))Τό πρωτο θέμα πού &νέκυψε μέ τήν παραίτησή του άπό 

τήν προεδρία της Νέας Δημοκρατίας ήταν ή έκλογή τοu 

διαδόχου του. Τό βασικό ζήτημα, πάνω στό όποίο επρεπε 

νά aποφασίσει ό Κ. Καραμανλης ήταν, άν τόν διάδοχό του 

θά τόν ύποδείκνυε ό ίδιος, άμέσως ή έμμέσως, ή έάν θά τόν 

έξέλεγε έλεύθερα ή κοινοβουλευτική όμάδα τοu κόμματος . 

)) 'Ύστερα άπό έξονυχιστική μελέτη τοu θέματος, ό Κ. 
Καραμανλης aπεφάσισε δτι τόν διάδοχό του πρέπει νά τόν 
έκλέξει ή κοινοβουλευτική όμάδα του κόμματος, χωρίς 

καμμιά aπολύτως δική του παρέμβαση. Οί λόγοι πού όδή

γησαν σ' αtJτή τήν aπόφαση ήταν λόγοι άρχης. 

)) 'Η άνάδειξη τοu άρχηγοu aπό τό κόμμα ήταν τό π ρω
το καί aπαραίτητο βημα πρός τήν δημιουργία έπί τέλους 

καί στόν τόπο μας μακρόβιων κομμάτων &ρχων, έν άντιθέ

σει πρός τά βραχύβια προσωπικά κόμματα, πού χαρακτή

ριζαν τήν σύγχρονη πολιτική ζωή της 'Ελλάδος - καί 

πού &ποτελοuσαν καί μία άπό τίς βασικές αiτίες της πολι

τικης κακοδαιμονίας μας. 'Ο Κ. Καραμανλης ήλπιζε δτι τό 

παράδειγμα αότό της Νέας Δημοκρατίας θά άκολουθοuσαν 

καί τά άλλα κόμματα, πράγμα πού θά άλλαζε πράγματι τήν 

πολιτική εiκόνα του τόπου. 

)) 'Ο σεβασμός έξ άλλου των δημοκρατικων διαδικα
σιων μέσα στό κόμμα στό ζωτικό θέμα της έκλογης aρχη

γοί) έμηδένιζε σχεδόν τούς κινδύνους διασπάσεως του 

κόμματος. Γιατί, πρωτον, τήν εόθύνη είχαν πλέον οί βου

λευτές του κόμματος καί δεύτερον, γιατί ολοι έδεσμεύοντο 

νά σεβαστοuν τό άποτέλεσμα. Αότό, άλλωστε, έπιβεβαιώ

θηκε καί στήν πράξη, &φοu ή συνοχή της Νέας Δημοκρα
τίας έπέζησε της &λλαγης τεσσάρων άρχηγων μέσα σέ 

τέσσερα χρόνια. 

))Τήν διαδικασία, τέλος, αότή έδήλωσαν, έρωτηθέντες 

aπό τόν Κ. Καραμανλη, δτι προτιμοuν καί οί δύο διεκδικη

τές της άρχηγίας, ό Ε. 'Αβέρωφ καί Γ. Ράλλης. 

))'Άπαξ ληφθείσα ή άπόφαση αότή, τηρήθηκε μέ θρη

σκευτική εόλάβεια. 'Ο Κ. Καραμανλης εδωσε αόστηρές 

έντολές στούς στενούς συνεργάτες του νά aποφύγουν όχι 

μόνο τήν όποιαδήποτε ανάμιξή τους στήν έκλογή καί τήν 
έκδήλωση προσωπικων προτιμήσεων, &λλά άκόμη καί τήν 

διατύπωση προβλέψεων γ{ά τό άποτέλεσμα της έκλογης. 
'Οδηγίες βεβαίως πού, δπως πάντα, έτηρήθησαν κατά 

γράμμα άπό δλους . 

))Κάτω aπό αότές τίς συνθηκες έξελέγη aρχηγός της 

Νέας Δημοκρατίας ό Γ. Ράλλης, πρός γενική όμολογουμέ

νως εκπληξη , &φοu δλα τά προγνωστικά εφεραν ώς βέβαιο 

νικητή τόνΕ. 'Αβέρωφ. 'Από τήν πρώτη στιγμή της έκλο

γης του Γ. Ράλλη μέχρι καί τήν παραίτησή του, κύρια 

φροντίδα του Κ. Καραμανλη ήταν ή έξασφάλιση μιάς όμα

λης συνεργασίας μεταξύ των δύο καί ή διατήρηση της συ

νοχης του κόμματος . ΥΕργο όχι πάντα εuκολο. Παράδει

γμα ή φήμη πού κυκλοφόρησε &μέσως μετά τήν έκλογή 

του Γ. Ράλλη, δτι αότή όφείλετο σέ κάποια μυστηριώδη 

συνωμοσία. Φήμη πού ήταν άντίθετη όχι μόνο πρqς τήv 

πραγματικότητα (άφοu δέν ύπηρξε καμμία &νάμιξη τοu Κ. 
Καραμανλη) &λλά καί πρός τή λογική. Γιατί, άν ό Κ. Κα

ραμανλης απεφάσιζε νά άναμιχθεί στήν έκλογή, τό αποτέ

λεσμά της δέν θά έκρίνετο βέβαια άπό δύο ψήφους. 

'Απλως, δέν θα ύπηρχε δεύτερος ύποψήφιος. Παρά ταuτα, 

αότή ή φήμη έπλανάτο - καί ταλαιπωροuσε τό κόμμα -
έπί χρόνια. 

)) 'Αμέσως μετά τήν έκλογή, ό Κ. Καραμανλης κάλεσε 
τόν Γ. Ράλλη καί τόνΕ. 'Αβέρωφ καί συνέστησε νά συ

νεργασθοuν στενά καί νά άναλάβει τήν aντιπροεδρία της 

Κυβερνήσεως ό Ε . 'Αβέρωφ - πράγμα πού ό τελευταίος 

δέχθηκε, γιά νά τό aρνηθεί λίγες ώρες άργότερα . 

)~Παρά τίς προσπάθειες τοu Κ. Καραμανλη, οί σχέσεις 

των δύο &νδρων δέν ύπηρξαν ποτέ άρμονικές, πράγμα άλ

λωστε πού δέν &ποτελοuσε μυστικό γιά κανένα, άφοu ό 

τύπος άσχολείτεο μ' αότό σχεδόν καθημερινά. 

))Λίγους μηνες πρό των έκλογων, ό Ε. 'Αβέρωφ, ύπό 

τήν πίεση τοu Κ. Καραμανλη, &νέλαβε τήν aντιπροεδρία 

σέ μιά προσπάθεια νά ένισχυθεί ή εiκόνα ενότητος του 

κόμματος. 'Ίσως δμως τότε νά ήταν πλέον aργά. 

))Μετά τήν ήττα της Νέας Δημοκρατίας στίς έκλογές 

της 18ης 'Οκτωβρίου 1981, ό Γ. Ράλλης aπεφάσισε νά 
θέσει θέμα έμπιστοσύνης γιά τήν άρχηγία του ένώπιον της 

κοινοβουλευτικης όμάδος του κόμματος, παρά τήν αντίθε

τη συμβουλή του Κ. Καραμανλη, ό όποίος θεωροuσε τήν 

aπόφαση αότή έσφαλμένη. 'Εάν ό Γ. Ράλλης έπίστευε δτι 

εχει τήν έμπιστοσύνη της πλειοψηφίας των βουλευτων του 

κόμματος, επρεπε νά παραμείνει στήν άρχηγία του κόμμα-
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τος, αγνοώντας τίς aντιδράσεις τής μειοψηφίας. ' Εάν επί

στευσε δτι είχε χάσει τήν εμπιστοσύνη τής πλειοψηφίας, 

επρεπε νά παραιτηθεΊ:, χωρίς ό ίδιος μέν νά ύποστεί τήν 

ταπείνωση τής aποδοκιμασίας του, τό δέ κόμμα τήν δοκι

μασία μιaς νέας ψηφοφορίας. Καί ενώ, πρός στιγμήν, ό Γ . 

Ράλλης φάνηκε νά aποκλίνει πρός τήν ιδέα τής παραιτή

σεως , τελικά aποφάσισε νά θέσει θέμα εμπιστοσύνης - τό 

όποίο καί εχασε . 

»Καί στήν δεύτερη εκλογή aρχηγοu τής Νέας Δημο

κρατίας, δπως στήν προηγούμενη, ό Κ. Καραμανλής aπο

φάσισε νά κρατήσει τήν ίδια στάση τής μ ή αναμίξεώς του, 

γιά τούς ίδιους λόγους . 

»Τήν φορά αυτή, δμως, τό θέμα τής διατηρήσεως τής 

ένότητος τής Νέας Δημοκρατίας τόν aπασχόλησε εντονό

τερα. 'Η κρίση αυτή στήν ηγεσία τοu κόμματος ερχόταν 

aμέσως μετά τό πλήγμα τής εκλογικής fjττας καί τής aπώ

λειας τής εξουσίας . "Αν σ ' αυτά προστίθετο καί η διάσπα

ση τής Νέας Δημοκρατίας, οί πολιτικές συνέπειες θά ήταν 
βαρύτατες . 'Η Κυβέρνηση δέν θά είχε aπέναντί της μιά 

ύπολογίσιμη καί aξιόπιστη aντιπολίτευση. Οί πιθανότη

τες επανόδου τής Νέας Δημοκρατίας στήν εξουσία θά εμη
δενίζοντο. Καί η ασκηση τοu δικοu του ρυθμιστικοu ρό

λου θά γινόταν aκόμα δυσκολότερη . Γιά τούς λόγους αυ

τούς, ό Κ . Καραμανλής, πρώτον εξασφάλισε τήν διαβε

βαίωση καί τών τριών ύποψηφίων (Ε. 'Αβέρωφ, Κ. Στεφα

νόπουλου καί Ι. Μπούτου) δτι τό aποτέλεσμα τής εκλογής 

θά γινόταν σεβαστό aπό δλους καί δεύτερον, προέβη καί 

σέ μιά aπό τίς σπάνιες δημόσιες δηλώσεις του, τονίζοντας 

καί δημόσια τήν ανάγκη διαφυλάξεως τής ένότητος του 

κόμματος. 

» 'Έτσι, η εκλογή του Ε. 'Αβέρωφ- η δεύτερη εκλογή 

aρχηγοί) μέσα σέ ενάμιση χρόνο - εγινε χωρίς νά aπειλη

θεί η ένότης τοu κόμματος . Δυστυχώς δμως , μέ τήν εκλογή 

αυτή δέν λύθηκε όριστικά καί τό θέμα τής ηγεσίας του 

κόμματος . 

»Λίγους μήνες μετά τήν εκλογή τοu Ε. 'Αβέρωφ, αρχι

σε η αμφισβήτηση τής aρχηγίας του, δπως είχε συμβε'ϊ καί 
μέ τόν Γ . Ράλλη . Τήν φορά αυτή η αμφισβήτηση προήρχε

το κυρίως aπό τόν Κ. Μητσοτάκη, τόν Κ. Στεφανόπουλο, 

τόν Ι. Μποuτο καί διάφορες όμάδες νεωτέρων βουλευτών. 

»'Ο Ε. 'Αβέρωφ προσπάθησε νά aντιμετωπίσει αυτή 

τήν πολυμέτωπη αμφισβήτηση τής άρχηγίας του μέ τήν 

τακτική τών εξισορροπητικών συμβιβασμών. Προφανώς, 

πίστευε δτι ετσι θά άλληλοεξουδετερώνοντο οί λεγόμενοι 

"δελφίνοι" . Ή τακτική αυτή τελικά δέν aπέδωσε, aφou 

οϋτε τήν άμφισβήτηση τής ηγεσίας του κ . 'Αβέρωφ κατέ

στειλε , οϋτε τήν τελική aπομάκρυνσή του ματαίωσε. 

'Έτσι, επί δύο χρόνια η Νέα Δημοκρατία παρουσίαζε τό 

θεάμα μιaς εκπληκτικής δραστηριοποιήσεως καί όργανώ

σεως στήν βάση καί μιaς θλιβερής &βεβαιότητας στήν κο

ρυφή. 

))Σ' δλο αυτό τό δίάστημα, ό Κ. Καραμανλής εστήριξε 
διπλά τόνΕ. 'Αβέρωφ. Πρώτον, μέ τίς φιλικές συμβουλές 

καί ύποδείξεις του πρός τόν ίδιο καί δεύτερον, μέ τήν aπο

θάρρυνση τών "δελφίνων" . 

>>Ταυτόχρονα, ό Κ. Καραμανλής προσπάθησε νά κρατή

σει αναλλοίωτη τήν ιδεολογική γραμμή τοu κόμματος. ' Η 

διπλή αυτή επιδίωξη δέν ήταν πάντα οϋτε εϋκολη , οϋτε 

άπλή ύπόθεση. 

»'Από τά μέσα του Ι 982 καί μετά, τήν aνάγκη τής άνα
δείξεως νέου aρχηγοu τής Νέας Δημοκρατίας ύπεδείκνυαν 

στόν Κ. Καραμανλή όχι μόνο εκε'ϊνοι πού φtλοδοξοuσαν 
νά διαδεχθοuν τόν Ε. 'Αβέρωφ, aλλά καί η πλειοψηφία 

εκείνων πού είτε εκφραζαν είτε διεμόρφωναν τήν κοινή 

γνώμη (βουλευτές, τύπος, 'Επιμελητήρια κ.λ.π.) . Τό θέμα 

περιέπλεκε καί τό γεγονός δτι ό Ε. ' Αβέρωφ στόν ιδεολο

γικό τομέα εταλαντεύετο μεταξύ τής ανάγκης νά πpοσελ

κυσθοuν στό κόμμα Κεντρώοι ψηφοφόροι καί τοu φόβου 

νά δυσαρετηθε'ϊ η Δεξιά πτέρυγά του. Δίσταζε ετσι ό Ε. 

'Αβέρωφ νά επαναβεβαιώσει ξεκάθαρα τήν ιδεολογική 
φυσιογνωμία πού είχε καθορίσει ό ίδρυτής του Κόμματος. 

»Παρά ταuτα, ό Κ. Καραμανλής ύποστήριξε σταθερά 

τόνΕ. 'Αβέρωφ στήν aρχηγία τοu κόμματος. Πρώτον, για

τί πίστευε δτι δέν επρεπε τό κόμμα νά ύφίσταται αβασάνι

στα κάθε τόσο τήν δοκιμασία τής εκλογής ένός νέου aρχη

γοί) (δοκιμασία πού είχε διαλύσει "αλλα κόμματα). Καί δεύ
τερον, γιατί δέν είχε πεισθε'ϊ δτι οί πιθανοί διάδοχοι του Ε . 
'Αβέρωφ θά ήταν όπωσδήποτε καλλίτεροι άπό εκείνον. 

»Γιά τούς λόγους αυτούς, ό Κ. Καραμανλής aπέτρεψε 

τούς "δελφίνους" νά θέσουν τό θέμα στήν κοινοβουλευτι

κή όμάδα, ακόμα καί δταν, σέ κάποια στιγμή, του τό εζή

τησαν καί οί τρείς aπό κοινοu . Γιά τούς ίδιους λόγους 

συνιστοuσε επίμονα στόν φιλικό πρός τήν Νέα Δημοκρα

τία τύπο νά aποφεύγει τήν προβολή τοu θέματος. Γιά τούς 

ίδιους λόγους μετέπεισε καί τόν ίδιο τόν Ε. 'Αβέρωφ άπό 

του νά παραιτηθεΊ:, δταν εξεδήλωσε τέτοια πρόθεση , τόσο 

πρίν aπό τήν μετάβασή του στό Λονδίνο, τόν Δεκέμβριο 

του Ι982, γιά λόγους ύγείας, δσο καί μετά τήν επιστροφή 

του. Στήν τελευταία μάλιστα περίπτωση, ό Κ. Καραμανλής 

επεισε τόν Ε . 'Αβέρωφ νά τροποποιήσει τήν δήλωση πού 

εκανε κατά τήν αφιξή του, μέ τήν όποία σαφώς αφηνε νά 

διαφανεί η πρόθεσή του νά παραιτηθεί. 

» "Ετσι, εφτασε η Νέα Δημοκρατία στίς κρίσιμες ευρω

παϊκές εκλογές του 'Ιουνίου Ι 984, ύπό τήν ηγεσία του Ε. 
'Αβέρωφ. 'Ο Κ. Καραμανλής πίστευε δτι επικεφαλής τοu 

ψηφοδελτίου τής Νέας Δημοκρατίας επρεπε νά τεθε'ϊ ό Γ. 

Ράλλης. Οί σχετικές δμως συνεννοήσεις - τίς όποίες 

στήν τελευταία φάση τους διεξήγαγε ό Κ. Μητσοτάκης 

- δέν ευοδόθηκαν καί ετσι επικεφαλής ετέθη ό ίδιος ό Ε . 

'Αβέρωφ, ό όπο'ϊος εδήλωσε δτι ετσι κι άλλοιώς, αν τό 

κόμμα ερχόταν εστω καί κατά μία μονάδα δεύτερο στίς 

έκλογές, θά παρητείτο τό ίδιο βράδυ. 

»Μετά τίς εκλογές, ό Ε. 'Αβέρωφ άπεφάσισε νά παρα

μείνει στήν ηγεσία τοu κόμματος . Στό σημε'ϊο δμως αυτό η 

aπαίτηση γιά τήν aπομάκρυνση του κ. 'Αβέρωφ ήταν κα

θολική ιςαί όμόφωνη. ' Από τήν πλειοψηφία τών όπαδών 

του κόμματος αναγνωριζόταν μέ εκτίμηση καί συμπάθεια η 

προσπάθεια πού είχε καταβάλει ό Ε. 'Αβέρωφ. 'Αλλά άπό 

δλους σχεδόν διεχωρίζοντο τά αισθήματα αυτά aπό τήν 

aνάγκη aνανεώσεrος στήν ηγεσία του κόμματος. 'Ο δέ Κ. 
Μητσοτάκης είπε ευθέως στόν Ε. 'Αβέρωφ δτι είναι aπο
φασισμένος νά θέσει θέμα ηγεσίας στήν κοινοβουλευτική 

όμάδα ευθύς μετά τήν επιστροφή του Ε. ' Αβέρωφ άπό τήν 

Κέρκυρα, δπου είχε μεταβε'ϊ γιά όλιγοήμερες διακοπές τόν 

Αϋγουστο. ·Ενώπιον αυτής τής καταστάσεως, ό Κ. Καρα

μανλής είπε στόν Ε. ' Αβέρωφ δτι ό ίδιος πλέον πρέπει νά 

σταθμίσει τά πράγματα καί νά aποφασίσει αν θά παραμεί

νει η όχι στήν aρχηγία του κόμματος. 
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Ά vάδειξη τού Κ. Μητσοτάκη στήv ήyεσία τής ΝΔ. 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΗΣ Ν.Δ. 395 

»Μετά τήν παραίτηση του Ε . 'Αβέρωφ, δρισμένοι φί

λοι του, παραβλέποντας τό γεγονός δτι δ Κ. Καραμανλfjς 

είχε στηρίξει κατά τρόπο aποφασιστικό τόνΕ. 'Αβέρωφ 

στήν aρχηγία επί δύο χρόνια, ερμήνευσαν τήν στάση αυτή 

του Κ. Καραμανλfj σάν εγκατάλειψη του aρχηγου τους 

χάρη τfjς αναδείξεως aλλου aρχηγου. Καί προσπάθησαν 

νά καλλιεργήσουν ενα πνευμα "aντικαραμανλισμου" μέσα 

στό κόμμα, ή aφετηρία του δποίου ανάγεται στήν εποχή 

τfjς ijττας του Ε. 'Αβέρωφ aπό τόν Γ. Ράλλη - ijττας πού 

τά ϊδια αυτά πρόσωπα θέλησαν νά(εξηγήσουν μέ τήν θεω

ρία τfjς συνωμοσίας, δπως ελέχθη aνωτέρω. 

» n Ετσι, οί φίλοι αυτοί του Ε. 'Αβέρωφ aπεφάσισαν νά 

ψηφίσουν τόν Κ. Μητσοτάκη γιά aρχηγό του κόμματος, 

πλανώμενοι δτι δ Κ. Μητσοτάκης θά Υjταν εχθρικός πρός 

τόν Κ. Καραμανλfj καί παραβλέποντας δτι δ κ . Μητσοτά

κης είχε aγωνισθεί γιά τήν ανατροπή του κ . 'Αβέρωφ, τόν 

όποίο aντίθετα δ Κ. Καραμανλfjς ύπεστήριζε . 

»'Ανεξάρτητα aπό αυτά, δ Κ. Καραμανλ fjς aπεφάσισε, 
γιά τούς ϊδιους λόγους πού ϊσχυσαν καί στίς δύο προηγού

μενες εκλογές, νά μήν εκδηλώσει προτίμηση γιά κανένα 

aπό τούς ύποψηφίους. : Εφρόντισε δμως καί πάλι τόσο γιά 

. τήν ευπρεπfj διεξαγωγή τfjς εκλογfjς δσο καί τήν διατήρη
ση τfjς ενότητος του κόμματος, μέ συστάσεις πού ε κανε καί 

δ ϊδιος καί μέσω του κ. Τσάτσου στούς δύο ύποψηφίους καί 

στά κυριότερα στελέχη του κόμματος . 

»τίς θέσεις του αυτές δ Κ. Καραμανλfjς aνεκοίνωσε 

εiδικότερα στόν Κ. Μητσοτάκη, δ όποίος τόν επισκέφθηκε 

πρίν aπό τήν εκλογή γιά νά του ζητήσει, δπως είπε, τήν 

αδειά του νά θέσει ύποψηφιότητα, <iφου χωρίς . τήν συναί

νεση του προέδρου δέν θά μπορουσε οuτε νά εκλεγεί, οuτε 

νά διοικήσει τό κόμμα. 'Ο Κ. Καραμανλfjς aπάντησε δτι 

δέν επιθυμουσε νά αναμιχθεί στήν εκλογή, του συνέστησε 

δμως τήν ευπρεπfj διεξαγωγή τfjς εκλογfjς καί τόν σεβασμό 

του αποτελέσματός της . 

»'Αμέσως μετά τήν εκλογή του, ό Κ. Μητσοτάκης <iνε

κοίyωσε δημοσία τό περιεχόμενο αυτης τfjς συνομιλίας, 

επιδιώκοντας ετσι νά διαψεύσει ό ϊδιος τίς φfjμες πού κυ

κλοφορουσαν δτι εξελέγη, παρά τήν aντίθεση του Κ. Κα

ραμανλfj, δτι Υjταν φορέας aντικαραμανλικου πνεύματος 

καί δτι θά προσπαθουσε νά aποστασιοποιήσει τό κόμμα 

aπό τόν Κ. Καραμανλfj. 

»Στήν πρώτη, μάλιστα, ευκαιρία πού του παρουσιάστη

κε, δ Κ. Μητσοτάκης, εδήλωσε δτι είναι αυτονόητο δτι ή 

Νέα Δημοκρατία θά ψηφίσει ύπέρ τfjς επανεκλογfjς του Κ. 

Καραμανλfj στήν Προεδρία, έάν ό ϊδιος θελήσει νά είναι 

ύποψήφιος» 123 • 

7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1984 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχτηκε τόν 'Αρχιεπίσκοπο 

τής 'Ιερt'iς Μονής του 'Όρους Σι να, Δαμιανό, καθώς 

καί τόν ύπουργό Χωροταξίας, Οi.κισμου καί Περι
βάλλοντος, Α. Τρίτση, τόν άναπληρωτή ύπουργό 

'Εξωτερικών, Κ. Παπούλια, καί ύπηρεσιακούς παρά

γοντες. 

Κατά τή σύσκεψη πού επακολούθησε, ό πρόεδρος 

τής Δημοκρατίας ενημερώθηκε λεπτομερέστερα γιά 

τά προβλήματα τής Μονής του 'Όρους Σι να - μετά 

τήν επίσκεψή του τόν Μάρτιο - καί άποφασίστηκε 

ή άμεση σύσταση όμάδας εργασίας γιά τήν άναστή

λωση τής Μονής καί τή συντήρηση τών ίερών κει

μηλίων καί εi.κόνων. Πaράλληλα, εξετάστηκαν καί 
άλλοι τρόποι ενισχύσεως τής ίστορικής Μονής, 

καθώς καί ή διαφύλαξη καί προβολή τών θησαυρών 

τής 'Ορθοδοξίας πού περικλείει. 

Τήν ίδια ήμέρα, ό Κ. Καραμανλής δέχτηκε στό 

Προεδρικό Μέγαρο τόν επίτιμο πρόεδρο τής ΝΔ, Ε. 

'Αβέρωφ. 

9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1984 

' Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας άπέστειλε μήνυμα 

πρός τή Γενική Συνέλευση τών πρυτάνεων τών ευ

ρωπαϊκών πανεπιστημίων, πού άρχισε τίς εργασίες 

της στήν αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου ' Αθη

νών, μέ κύριο θέμα τή διαμόρφωση του μέλλοντος 

τών πανεπιστημίων: 

«Μέ Ιδιαίτερη ίκανοποίηση χαιρετίζω τή σύγκληση 

τής Γενικής Συνελεύσεως τών πρυτάνεων τών εuρωπαϊκών 

πανεπιστημίων στήν 'Αθήνα. Καί λυποvμαι είλικρινά, διό

τι λόγω έκτάκτου aπασχολήσεως δέν μοv εlναι δυνατόν, 

παρά τήν μεγάλη έπιθυμία μου, νά κηρύξω αυτοπροσώπως 

τήν /Jναρξη τών έργασιών σας. 

>Πό κύρος σας, ή πείρα σας aλλά καί ή ύπεύθυνη θέση 

πού κατέχετε aποτελοvν έγγύηση ότι θά διατυπώσετε μέ 

θάρρος καί έπιστημονική aντικειμενικότητα τίς άπόψεις 
σας έπί τών θεμάτων πού θά σiiς aπασχολήσουν. Καί εlμαι 

βέβαιος ότι τά συμπεράσματά σας θά συμβάλουν ουσια

στικά στήν ορθή aντιμετώπιση τών κρισίμων προβλημά

των πού aντιμετωπίζει σήμερα ή 'Ανωτάτη Παιδεία. 

»Σείς γνωρίζετε περισσότερο aπό μένα πόσο σημαντι

κή εlναι γιά τήν πορεία τής aνθρωπότητας ή άποστολή 
σας. ΝΕργο σας δέν εlναι άπλώς νά έφοδιάζετε τού νέους μέ 

όσες γνώσεις χρειάζονται γιά τήν έπιστημονική καί έπαγ

γελματική τους σταδιοδρομία. n Αλλωστε, ή παιδεία αuτή 

καθεαυτή σάν /Jννοια δέν ε{ναι άπλή συσσώρευση γνώσε

ων. Γιά νά καρποφορήσει, πρέπει νά κυριαρχείται άπό Ιδέ

ες νά κατευθύνεται περισσότερο άπό ύψηλές καί λιγώτερο 

άπό πολιτικές καί συνδικαλιστικές άρχές· καί νά μεταγγί

ζει στήν ψυχή τοv νέου, μέ άρμονική συνεργασία διδα

σκόντων καί διδασκομένων, τά ίδανικά, τίς ίδέες καί τίς 

ιjθικές έκείνες aρχές πού θά φωτίσουν καί θά δώσουν νόη

μα καί σκοπό στή ζωή του. ΝΕργο σας ε{ναι πρωτίστως, 

μέσα aπό τά πανεπιστημιακά σας έργαστήρια νά διαπλάσ

σετε χαρακτήρες, νά διαμορφώσετε άνθρώπους καί νά τούς 

βοηθήσετε νά προσδιορίσουν τή στάση τους άπέναντι 

στίς άνώτερες άξίες τής ζωής, όχι μόνο τής νοήσεως άλλά 
καί τοv ήθους. Νά έπιμείνετε στήν μετάδοση τής Γνώσεως 

καί όχι τών γνώσεων. Νά καλλιεργήσετε τήν έλεύθερη καί 

aπροκατάληπτη Σκέψη. Νά διδάξετε τήν ύποταγή στόν Λό
γο. Καί νά δώσετε στήν έπ~στήμη καί στήν κοινωνία -
προσηλωμένοι πάντοτε τήν iδέα τής aνθρώπινης προσωπι

κότητος, /Jτσι όπως τήν συνέλαβε τό έλληνικό πνεvμα καί 

τήν υίοθέτησε ό εuρωπαϊκός πολιτισμός - aνθρώπους αu

τόνομους, άκέραιους καί έλεύθερους. 
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»Τουτο επιβάλλεται Ιδιαίτερα σήμερα πού ή aνθρωπό

τητα, χαμένη μέσα στόν δογματισμό, τό πάθος τών &ιφοτή

των, τόν παραλογισμό καί τήν σύγχυση τών Ιδεών, περνά 

μιά βαθειά καί πολύμορφη κρίση. Καί ό άνθρωπος, παρά 

τήν τεράστια πρόοδο τών θετικών επιστημών, διχασμένος 

όσο rrοτέ άλλοτε, αναζητεί καινούργιες aξίες γιά νά στη

ριχiεί, χωρίς όμως νά μπορεί νά προσδιορίσει τήν μορφή 
καί τό περιεχόμενό τους. 

»Σείς, oi πνευματικοί ήγέτες, διαθέτετε τό πιό aποτελε
σματικό όπλο γιά νά τόν βγάλετε aπό τό &διέξοδο: Τήν 

προβολή διά τής παιδείας τών μεγίστων νοημάτων τής 

Άνθρώπινης Άξίας, τής 'Ελευθερίας, του λόγου. Γιατί 
μόνον μέ αύτά θά μπορέσει νά aντλήσει νέα στηρίγματα, 

τίς κύριες όδηγητικές του aρχές γιά τήν ανασύνταξη τής 
ψυχής του καί τήν &νάπλαση τών Ιδανικών του. 

ιιΚαί μέ τίς σκέψεις αύτές aπευθύνω θερμό χαιρετισμό 

πρός τούς συνέδρους, "Ελληνες καί ξένους, καί εύχομαι 
λαμπρή επιτυχία στίς εργασίες σας γιά τό καλό όχι μόνο 

τής επιστήμης &λλά καί τής &νθρωπότητος γενικώτεραιι. 

10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1984 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας συναντάται μέ τόν 

πρώην πρωθυπουργό, Π. Κανελλόπουλο. 

11-13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1984 

'Ο πρόεδρος τής Αύστρίας, Ρ. Κιρχσλαίγκερ, 

επισκέπτεται επίσημα τήν 'Ελλάδα. 

Τήν προηγουμένη, κατά τή διάρκεια συνεντεύξε
ως τύπου, ό άρχηγός του αύστριακου Κράτους είχε 

ταχθεί ύπέρ τής προτάσεως του Κ. Καραμανλή γιά 

μόνιμη διεξαγωγή των 'Ολυμπιακ&ν 'Αγώνων στήν 

'Ελλάδα· καί είχε χαιρετίσει τίς προσπάθειες του γε

νικου γραμματέα του ΟΗΕ γιά τήν επίλυση του Κυ

πριακου, δίνοντας εμφαση στήν άνάγκη νά άποχωρή

σουν τά στρατεύματα κατοχής άπό τή Μεγαλόνησο. 

Κατά τήν πρώτη συνομιλία τους, οί προέδροι τής 

'Ελλάδος καί τής Αύστρίας εξέτασαν τή διεθνή κατά

σταση καί ιδιαίτερα τά θέματα πού εθεταν σέ κίνδυνο 

τήν ε{ρήνη. Τό βράδυ, ό Κ. Καραμανλής παρέθεσε 

δείπνο πρός τιμή του επίσημου ξένου, τόν όποίο 

προσφώνησε ώς εξής: 

«Κύριε πρόεδρε, 

ιιΣaς παρακαλώ νά βεβαιωθείτε ότι αΙσθάνομαι Ιδιαίτε

ρη χαρά πού ύποδέχομαι σήμερα εσaς καί τήν κυρία Κιρχ

σλαίγκερ στήν 'Αθήνα. 

ιι Ή σημερινή σας επίσκεψη, κύριε πρόεδρε, προσλαμ

βάνει Ιδιαίτερη σημασία aπό τό γεγονός ότι στήν μακρά 

ίστορία τών σχέσεων τών δύο χωρών μας είναι ή πρώτη 

φορά πού aρχηγός του αύστριακου Κράτους επισκέπτεται 

τήν χώρα μας. Χαιρετίζομε γι' αύτό στό πρόσωπό σας όχι 

μόνο τόν πρώτο πολίτη μιaς φίλης χώρας &λλά καί τόν 

διακεκριμένο πολιτικό καί πνευματικό άνδρα πού περι
βάλλεται μέ τήν &γάπη καί τήν εμπιστοσύνη όλοκλήρου 

του αύστριακου λαου. 

ιιΚατά τήν διάρκεια τής παραμονής σας στήν 'Ελλάδα, 

είμαι βέβαιος ότι θά έχετε τήν εύκαιρία νά διαπιστώσετε, 

κύριε πρόεδρε, τό ζωηρό ενδιαφέρον μέ τό όποίο παρακο

λουθουμε τήν πρόοδο πού συντελείται στήν χώρα σας. 

ιι Ή σταθερότης τών δημοκρατικών σας θεσμών δημι

ούργησε τό κατάλληλο πλαίσιο, μέσα στό όποίο αναπτύσ

σεται ελεύθερα τό δημιουργικό πνευμα του λαου σας, μέ 

λαμπρά aποτελέσματα στόν τομέα τής πολιτικής, τής οΙ

κονομίας, τής επιστήμης καί τής τέχνης. Καί ή πρόοδος 

αύτή, σέ συνδυασμό μέ τό είρηνικό κλίμα πού επικρατεί 

στήν χώρα σας, επέτρεψε στήν Αύστρία νά καταστεί έδρα 

διεθνών 6ργανισμών καί τόπος κρισίμων διεθνών συναντή
σεων. 

ιι Υ Η δη ή Αύστρία, στήν ίστορική πορεία της, ί5στερα 

aπό ενα ένδοξο παρελθόν, διανύει σήμερα ενα δημιουργικό 
παρόν πού προοιωνίζει ένα καλύτερο μέλλον. 

ιιΚύριε πρόεδρε, 

ιιΚατά τήν πρώτη συνομιλία πού είχαμε, διαπιστώσαμε 

μέ ίκανοποίηση ότι οί σχέσεις τών δύο λαών μας εύρί

σκονται σέ επίπεδο ύψηλό. 'Η προσήλωση τών χωρών μας 

στίς aρχές του Χάρτου τών Ήνωμένων 'Εθνών, ή aφοσί

ωσή μας στήν ίδέα τής είρήνης καί ή πίστη μας στήν ελευ

θερία, τήν δημοκρατία καί τήν aνθρώπινη aξιοπρέπεια 
&ποτελουν τό aσφαλέστερο ύπόβαθρο γιά τήν όμαλή καί 

δημιουργική &νάπτυξη τών σχέσεών μας τόσο τών πολιτι

κών όσο καί τών πολιτιστικών. 

ιι Ή γόνιμη εξ άλλου συνεργασία μας στό οΙκονομικό 
καί εμπορικό πεδίο έχει έξελιχθεί σ' έναν σημαντικό το

μέα στό πλέγμα τών διμερών μας σχέσεων. Καί έχει δημι

ουργήσει όλες τίς προϋποθέσεις γιά τήν περαιτέρω διεύ

ρυνση τής συνεργασίας αύτής. 

ιιΚύριε πρόεδρε, 

ιιλυπουμαι, γιατί οί αίσιόδοξες αύτές διαπιστώσεις γιά 

τίς διμερείς μας σχέσεις δέν ίσχύουν καί γιά τήν διεθνή 

κατάσταση. 

ιι 'Η aνθρωπότης διανύει σήμερα μιά περίοδο γεμάτη 

aπό &βεβαιότητα καί κινδύνους. Καί αύτό γιατί στήν έπο

χή μας περιφρονουνται κατά τρόπο κυνικό όχι μόνο οί 

διεθνείς κανόνες &λλά καί ή διεθνής l]θική. 

ιι Ή χώρα μου ύποστηρίζει μέ συνέπεια τήν διεθνή 

ί5φεση καί έπιθυμεί νά συμβάλει στήν κατοχύρωση τής διε

θνους είρήνης. Πιστεύει δέ ότι μόνο μέ τόν aπόλυτο σε

βασμό τής ίσότητος καί τής ανεξαρτησίας όλων τών λαών 
μπορεί νά προστατευθεί αύτή ή είρήνη. 'Υποστηρίζει, τέ

λος, τόν έλεγχόμενο aφοπλισμό τόσο στόν πυρηνικό όσο 

καί στόν συμβατικό τομέα κατά τρόπο πού νά έξασφαλίζει 

τήν ίσορροπία δυνάμεων στό κατώτερο δυνατό έπίπεδο. 

Είδικότερα, ώς πρός τούς εύρωπυραύλους, είναι προφανές 

ότι ή aπαλλαγή τής Εύρώπης aπό τά όπλα αύτά θά ήταν ή 

καλύτερη λύση. 'Εφ ' όσον όμως ή λύση αύτή δεν έπιτυγχά
νεται, ε{ναι έξ ίσου προφανές ότι ή ίσορροπία δυνάμεων 

καί στόν τομέα αύτόν aποτελεί τήν μόνη ούσιαστική έγγύ

ηση γιά τήν aσφάλεια τών λαών μας. 

ιιΣυνεπής πρός τίς aρχές αύτές, ή 'Ελλάς θεωρεί aπαρά

δεκτη τήν δημιουργία τετελεσμένων γεγονότων μέ τήν χρή

ση βίας. Γιατί ή βία όχι μόνο δέν λύνει τά διεθνή προβλή

ματα &λλά καί τά περιπλέκει κατά τρόπο έπικίνδυνο. 

ιιΠαραδείγματα ύπάρχουν πολλά. Τό πιό χαρακτηρι

στικό όμως παράδειγμα ε{ναι τό Κυπριακό. Ή παραβίαση 

τών aρχών, στίς όποίες αναφέρθηκα, aπό μέρους τής Τουρ-
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κίας, όδήγησε στή γνωστή σέ όλους μας τραγωδία τής Κύ

πρου. Μιά τραγωδία πού δηλητηριάζει τήν aτμόσφαιρα 

τής 'Ανατολικής Μεσογείου καί δημιουργεί σοβαρούς 

κινδύνους γιά τό μέλλον. 

»Προσφάτως, όπως γνωρίζετε, ό γενικός γραμματεύς 

τών 'Ηνωμένων 'Εθνών άνέλαβε νέα πρωτοβουλία γιά τήν 

διευθέτηση τoii Κυπριακοii. Εr5χόμεθα ή προσπάθειά του 

αr5τή νά καρποφορήσει. 'Η τύχη της όμως θά εξαρτηθεί 

τελικά άπό τήν συμπεριφορά τής πλευράς εκείνης πού δι

αιωνίζει μέ τήν δύναμη τών όπλων τό δράμα τής Μεγαλονή

σου. 

»0{ παραπάνω διαπιστώσεις aποδεικνύουν, κύριε πρόε

δρε, ότι ή διεθνής ζωή περν{i μιά φάση επικίνδυνη καί μaς 

ύποχρεώνει δλους νά εντείνουμε καί νά συντονίσουμε τίς 

προσπάθειές μας γιά νά προστατεύσουμε τήν εlρήνη. Μaς 

ύποχρεώνει, μέ άλλα λόγια, νά άγωνισθοiiμε γιά εναν κό

σμο aπαλλαγμένο άπό τό πνεiiμα τής άναμετρήσεως. 'Έναν 

κόσμο, στόν όποίο θά εlναι σεβαστή ή εθνική ανεξαρτησία 

καί aπαραβίαστη ή κυριαρχία κάθε λαοii. "Εναν κόσμο, 

τέλος, στόν όποίο τά μέσα καί ο{ δυνάμεις ο{ δημιουργικές 

θά διατίθενται aποκλειστικά γιά τήν οΙκονομική, τήν κοι

νωνική καί τήν πολιτιστική πρόοδο τής άνθρωπότητος. 

»Κύριε πρόεδρε, 

»Εlμαι βέβαιος δτι ή συνάντησή μας αr5τή θ ' aποτελέ

σει σταθμό στήν φιλία πού συνδέει τούς δύο λαούς μας καί 

θά δώσει νέα ώθηση στήν συνεργασία τους. 

»Καί μέ τίς σκέψεις αr5τές, πίνω ύπέρ τής ύγείας καί 

εr5τυχίας ύμών, κύριε πρόεδρε, καί τής κυρίας Κιρχσλαί

γκερ καί ύπέρ τής εr5ημερίας καί πρόοδου τoii φίλου αr5στρι

ακοii λαοii». 

Στήν aπάντησή του, ό Αυστριακός πρόεδρος εξή

ρε τή συμβολή τής 'Ελλάδος στή διαμόρφωση του 

ευρωπαϊκου πολιτισμου, καθώς καί τό ρόλο του Κ. 

Καραμανλή στήν aποκατάσταση τής δημοκρατίας 

στή χώρα. 'Υποστήριξε τήν προσπάθεια επιλύσεως 
του Κυπριακου μέσω διαλόγου, καθώς καί τό δικαίω

μα τών Παλαιστινίων γιά αυτοδιάθεση, καί εξέφρα

σε, τέλος, τήν πεποίθηση δτι θά βελτιωθουν σημαν

τικά οί διμερείς σχέσεις μεταξύ τής 'Ελλάδος καί τής 
Αυστρίας. 

Τήν έπομένη, ό Ρ . Κιρχσλαίγκερ συναντήθηκε μέ 

τόν πρωθυπουργό, ενω στίς 13 του μηνός ε{χε δεύτε
ρη συνάντηση μέ τόν Κ. Καραμανλή . Σχετικά, εκδό

θηκε ό.πό τήν Προεδρία τής Δημοκρατίας ή ό.κόλου

θη ανακοίνωση: 

«Κατά τήν συνάντηση , ή όποία διήρκεσε περίπου μία 

rορα, οί δύο πρόεδροι είχαν τήν εύκαιρία νά όλοκληρώ

σουν τίς συνομιλίες τους καί νά επιβεβαιώσουν τό ύψηλό 

επίπεδο στό όποίο εύρίσκονται οί σχέσεις των δύο χωρών 

καθώς καί τήν επιθυμία τους νά διευρυνθουν οί σχέσεις 

αύτές σέ δλους τούς τομείς συνεργασίας . 

»»'Εξ άλλου, ό κ. Καραμανλής επωφελήθη τής εύκαιρίας 

νά ενημερώσει τόν πρόεδρο τής Αύστρίας γιά τά εiδικώτε

ρα προβλήματα πού απασχολουν τήν 'Ελλάδα, δπως τό 

Κυπριακό καί οί ελληνοτουρκικές σχέσεις. 

»»τέλος, οί κ.κ . Καραμανλής καί Κιρσχλαίγκερ διεπί-

στωσαν μέ aπόλυτη ικανοποίηση τά εiλικρινή αiσθήματα 

φιλίας καί εκτιμήσεως πού συνδέουν τούς δύο λαούς . 

»»'Ο πρόεδρος τής Αύστρίας aπηύθυνε πρόσκληση 

στόν κ. Καραμανλή νά επισκεφθεί τή χώρα του. 'Ο κ . Κα

ραμανλής απεδέχθη τήν πρόσκληση καί ή ήμερομηνία τής 

επισκέψεως θά καθορισθεί προσεχώς . 

»»Μετά τή συνομιλία, ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας πα

ρέθεσε στόν κ. Κιρσχλαίγκερ φιλικό πρόγευμω». 

17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1984 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας ενημερώνεται ό.πό 

τόν πρωθυπουργό γιά εσωτερικά καί εξωτερικά θέ

ματα τής χώρας. 

21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1984 

'Ενώπιον του προέδρου τής Δημοκρατίάς καί 

παρουσία του πρωθυπουργου όρκίστηκαν ώς ύπουρ

γοί ΧΟΠ, ό Ε. Κουλουμπής, 'Ενεργείας καί Φυσι

κών Πόρων, ό Ε. Βερυβάκης, 'Εμπορίου, ό Ν. ' Α

κριτίδης, ώς ύπουργός Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων, ό 

ύπουργός 'Υγείας καί Πρόνοιας Γ. Γεννηματaς, Συ

γκοινωνιών, ό Ι. Παπαδονικολάκης. 

25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1984 

' Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας δέχτηκε σέ ό.κρό

αση τόν aρχηγό τής aξιωματικής aντιπολιτεύσεως, 

Κ. Μητσοτάκη. 

Δύο ήμέρες νωρίτερα, ό Κ. Μητσοτάκης, σέ όμι

λία του στή γιορτή τής ΟΝΝΕΔ, αναφέρθηκε στόν 

πρόεδρο τής Δημοκρατίας: 

<<Θεωρώ χρέος μου νά τονίσω δτι τή στιγμή πού κατέρ

ρεε ή δικτατορία, ό Κωνσταντίνος Καραμανλής, ό ίδρυτής 

του κόμματός μας , ήταν ό παράκλητος πού εκλήθη γιά νά 

σώσει τήν χώρα καί τόν λαό aπό μιά κατάσταση τραγική .. . 
'Ανήκετε στήν παράταξη πού aποτελεί τήν ίστορική συνέ

χεια τής παλιaς ΕΡΕ καί τής παλιaς · Ενώσεως Κέντρου, 

πού καλύπτει δλον αύτό τόν εuρύ δημοκρατικό χώρω». 

4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1984 

' Ο Κ. Καραμανλής εχει συνεργασία μέ τόν πρόε

δρο τής Κυπριακής Δημοκρατίας, Σ. Κυπριανου, ό 

όποίος τόν ενημερώνει γιά τίς επαφές πού ε{χε στή 

Νέα 'Υόρκη, σχετικά μέ τήν εξέλιξη τής πρωτοβου

λίας του γενικου γραμματέα του ΟΗΕ γιά τό Κυπρι

ακό. 

4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1984 

' Ο πρόεδρος τής ΝΔ, Κ . Μητσοτάκης, σχολιάζει 

δημοσιεύματα, σύμφωνα μέ τά όποία όρισμένοι βου

λευτές του κόμματος θά ήταν aπρόθυμοι νά ύποστη

ρίξουν τήν επανεκλογή του Κ. Καραμανλή ώς προέ
δρου τής Δημοκρατίας: 
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Συνάντηση μέ τόν πρόεδρο τijς Αι5στρίας. 
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«Θά ελεγα δτι τά δημοσιεύματα αuτά δέν είναι σοβαρά 

aσφαλώς. Βεβαίως τό πρόβλημα δέν μπορεί σέ συσχετισμό 

μέ τό πρόσωπο τοϋ σημερινοϋ προέδρου της Δημοκρατίας 

νά συζητηθεί, &φοϋ δέν ξέρουμε τίς δικές του προθέσεις, 

τίς όποίες aπ' δσον ξέρω δέν τίς εχει εκδηλώσει. 'Αλλά 

εκείνο γιά τό όποίο μπορώ νά βεβαιώσω κατηγορηματικά 

είναι δτι τό σύνολο τοϋ κόμματος της ΝΔ τιμά καί σέβεται 

τόν ίδρυτή, άλλωστε, τοϋ κόμματός μας καί αναγνωρίζει τό 

πολύτιμο εθνικό εργο του». 

Τήν έπομένη, μετά τήν επιμονή τοϋ « 'Έθνους» 

στίς σχετικές πληροφορίες, ό Κ. Μητσοτάκης, μέ 

επιστολή πρός τό διευθυντή τής εφημερίδας, επεσή

μανε εκ νέου δτι, εφόσον ό Κ. Καραμανλής «εκδη

λώσει τήν πρόθεση, ή ΝΔ θά ύποβάλει τή σχετική 

πρόταση καί θά τή στηρίξει στό σύνολό της» . 

5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1984 

'Ενώπιον τοϋ προέδρου τής Δημοκρατίας καί 

παρουσία τοϋ πρωθυπουργοϋ όρκίστηκαν ό Α. Τσα

χατζόπουλος, ώς ύπουργός παρά τφ πρωθυπουργφ 

καί ό Γ. Περράκης, ώς ύπουργός Δημοσίων 'Έργων. 

Μετά τήν όρκωμοσία ό Κ. Καραμανλής είχε συ

νεργασία μέ τόν πρωθυπουργό. 

6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1984 

'Ενόψει τής επισημης επισκέψεώς του στήν 

' Ισπανία, ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας παραχώρησε 

στήν άνταποκρίτρια τοϋ 'Ισπανικοϋ Πρακτορείου 

Ειδήσεων ΕΦΕ τήν άκόλουθη συνέντευξη: 

-'Η 'Ελλάδα πού είναι ή μοναδικά &ληθινή μεσογει

ακή χώρα εντός της Κοινης 'Αγοράς είναι επίσης καί τό 

πλέον πρόσφατο μέλος της. Ποιές συνέπειες καί ποιές αλ

λαγές σημειώθηκαν καί ποιές ήταν οί επιδράσεις στή διε

θνη θέση της χώρας καί στήν έλληνική κοινωνία περισσό

τερο , παρά στήν οiκονομία, μέσα στά τρία χρόνια της εντά

ξεως στήν Κοινή 'Αγορά; 

«Ή ένταξη τής 'Ελλάδος στίς Εύρωπαϊκές Κοινότητες 

ύπήρξε βασική επιδίωξη τής πολιτικής μου άπό τό 1957 
πού ι'δρύθηκε ή ΕΟΚ (EEC). 

» Έπίστευα δτι ή προσχώρηση τής 'Ελλάδος στήν 

'Ηνωμένη Εύρώπη καί ή ένεργός συμμετοχή της στήν δια

δικασία τής εύρωπαϊκής ένοποιήσεως Ισχυροποιεί τή διε

θνή θέση τής χώρας μου, ενισχύει τήν άσφάλειά της, συμ

βάλλει στή σταθεροποίηση τής δημοκρατίας, ύποβοηθεί 

καί επιταχύνει τήν οΙκονομική της άνάπτυξη, εξασφαλίζει 
τήν κοινωνική Ισορροπία καί, σέ τελική άνάλυση, κατο

χυρώνει τήν πραγματική ελευθερία του έλληνικοv λαοv. 

»Είναι νομίζω έκτός πάσης άμφισβητήσεως δτι τά μέ

χρι σήμερα άποτελέσματα, άπό τήν τετραετή περίπου συμ

μετοχή τής 'Ελλάδος στήν ΕΟΚ δικαιώνουν πλήρως τήν 

εύρωπαϊκή πολιτική μου. Μέ τήν ένταξη στήν ΕΟΚ έχει 

άλλάξει ποιοτικά καί έχει ενισχυθεί ή θέση τής χώρας μου 
στίς εύρωπαϊκές ύποθέσεις καί κατ' έπέκταση στίς διε

θνείς σχέσεις. 

ι>Στόν οΙκονομικό τομέα έξ άλλου έχει βοηθηθεί ούσι
αστικά μέ τήν εiσροή άξιολόγου οΙκονομικής ένισχύσεως 
άπό τήν ΕΟΚ, ένώ οι' έξαγωγές της άγροτικών καί βιομη

χανικών προϊόντων διοχετεύονται χωρίς έμπόδια στίς χώ

ρες τής ΕΟΚ. 

ι>Τό πολιτικό συνεπώς καί οΙκονομικό άποτέλεσμα εί

ναι φανερά θετικό. 

»Βεβαίως είναι αύτονόητο δτι κατά τά πρώτα χρόνια 

ύπάρχουν προβλήματα προσαρμογής τής οΙκονομίας καί 

τής διοικητικής δομής τής χώρας στό κοινοτικό καθεστώς. 

»Άλλά στά προβλήματα προσαρμογής ύπάρχουν πάν

τοτε λύσεις. 'Αρκεί νά ύπάρχει ή θέληση τής προσαρμο

γής καί νά καταβληθεί ή προσπάθεια πού χρειάζεται». 

- Προσβλέπουμε ;τώρα σέ μιά Εuρώπη τών 12 μέ τήν 
είσδοχή δύο &κόμη μεσογειακών Κρατών-μελών. Αuτό 

αναμένεται νά επιφέρει θεμελιώδη διαφοροποίηση στήν 

Κοινότητα. Ποιά θά είναι κατά τή γνώμη σας, ώς Εuρω

παίου πολιτικοϋ, ή μορφή πού θά aποκτήσει ή Εuρώπη iliς 

τό τέλος τοϋ αίώνος. Καί κατά πόσο θά επηρεάσει τήν 

Κοινότητα ή μετατροπή της aπό περιορισμένη όμάδα βιο

μηχανικών χωρών τοϋ Βορρά σέ μεγαλύτερη &λλά καί 

πτωχότερη μετά τήν ενταξη τών μεσογειακών χωρών. 

«Πιστεύω δτι ή εύρωπαϊκή ένοποίηση, χωρίς τή συμμε

τοχή τής 'Ισπανίας καί τής Πορτογαλίας, δέν νοείται. Ή 

Εύρώπη δέν θά όλοκληρωθεί καί δέν θά μπορέσει νά άντα

ποκριθεί στήν ι'στορική άποστολή της άν δέν συμπληρώ

σει τή διεύρυνσή της πρός νότον. 

» 'Όταν ή διεύ(fυνση αύτή πραγματοποιηθεί, δπως έλπί

ζω, μέσα στά χρονικά δρια γιά τά όποία έχει άναληφθεί 

πολιτική δέσμευση, ή εiκών πού θά παρουσιάζει ή Εύρώπη 

στό τέλος του αiώνος, θά διαφέρει άπό τή σημερινή. Θά 

είναι μία Εύρώπη μέ περισσότερο διαφοροποιημένη οΙκο
νομική καί κοινωνική δομή, μέ περισσότερη δικαιοσύνη 

μεταξύ τών μελών της καί μέ δυνατότερη φωνή στίς διε
θνείς ύποθέσεις. 

»Ή Εύρώπη δμως, γιά νά έπιτύχει στούς στόχους της, 

πρέπει νά πάρει τό συντομώτερο δυνατό γενναίες πολιτικές 

άποφάσεις. 

»Πρέπει νά άποφασίσουμε τάχιστα ν' αύξήσουμε μέχρι 

τοv διπλασίου τούς πόρους τοv Κοινοτικου Προϋπολογι

σμοί). Τά κοινοτικά έξοδα πρέπει νά τεθοvν στήν ύπηρεσία 

τής οΙκονομικής πρόοδου τής Κοινότητος. 

»Πρέπει νά διατεθοvν ίκανοποιητικοί πόροι γιά τήν 

επιτάχυνση του ρυθμοί) οΙκονομικής άναπτύξεως τών κα

θυστερημένων περιοχών τής Κοινότητος κυρίως του νό

του. 'Ακόμη, πρέπει νά διατεθοvν επαρκείς πόροι γιά τήν 

έρευνα καί γιά τή γεφύρωση του τεχνολογικου χάσματος 

πού μfiς χωρίζει άπό τίς ΗΠΑ καί τήν 'Ιαπωνία. 

)) Ή πραγματοποίηση βέβαια τών στόχων αύτών άπαι
τεί πολιτική βούληση καί άποφασιστικότητα στή λήψη 

άποφάσεων πού νά εμπνέονται άπό τό γενικώτερο εύρω

παϊκό συμφέρον. 

))VΕχουμε ήδη χάσει πολύ χρόνο, σέ άγονες συζητή

σεις, γύρω άπό έθνικά μικροσυμφέροντα, πού άπογοητεύ

ουν τούς εύρωπαϊκούς λαούς καί εξασθενίζουν τήν εύρω

παϊκή lδέα». 

- Σείς, κ. Καραμανλη, ώς πρωθυπουργός καί ώς πρόε-
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δρος εχετε επιτελέσει τό πιό επιτυχές πείραμα: τής εξόδου 

τής χώρας σας άπό τή δικτατορία καί τής εγκαθιδρύσεως 

τής δημοκρατίας. 'Ένα πείραμα πού πραγματοποιείται 

επίσης στήν 'Ισπανία καί στήν Πορτογαλία. Π ο ιός είναι 

κατά τή γνώμη σας ό ρόλος πού μπορεί άληθινά νά δια

δραματίσει ή Ευρωπαϊκή οικονομική Κοινότητα στό θέμα 

τής "μεταγγίσεως" δημοκρατίας, σταθερότητος καί ευη

μερίας ωστε νά βοηθήσει στήν επιτυχία αυτοϋ τοϋ πειρά

ματος; 

«Ή συμμετοχή στά θεσμικά δργανα τών Εvρωπαϊκών 
Κοινοτήτων καί ή εκροσώπηση σ' αvτά, προϋποθέτουν τή 

λειτουργία στίς χώρες-μέλη πραγματικής κοινοβουλευτι

κής δημοκρατίας. 

»Κατά συνέπειαν, αvτή καθ' έαυτή ή συμμετοχή στίς 

Εvρωπαϊκές Κοινότητες άποτελεί τή μεγαλύτερη προστα

σία τής δημοκρατίας καί άποτρέπει κάθε πρόθεση παρεκ

κλίσεως άπό αvτήν. 

»'Εξ άλλου, ή συμμετοχή στίς Εvρωπαϊκές Κοινότητες 

δημιουργεί τίς προϋποθέσεις καί προσφέρει τίς δυνατότη

τες γιάiτήν εξασφάλιση τής οlκονομικής προόδου καί τής 

κοινωνικής σταθερότητος, πού συμβάλλουν κι αvτές στή 

σταθεροποίηση τής δημοκρατίας». 

- 'Η επίσκεψη αυτή είναι ή πρώτη πού πραγματοποιεί 

πρόεδρος τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας στήν 'Ισπανία. 

Είναι, έπομένως, δυνατόν νά θεωρηθεί δτι οί σχέσεις ' Ελ
λάδος καί 'Ισπανίας ήσαν άνύπαρκτες στό παρελθόν. Καί 

επίσης πως άντιμετωπίζετε τήν άνάπτυξή τους στό μέλλον; 

« Οι' σχέσεις μεταξύ 'Ισπανίας καί 'Ελλάδος μπορώ νά 

πώ δτι ι]σαν πάντοτε φιλικές. 

»'Ο ίσπανικός καί ό έλληνικός λαός μέ τόν Ξντονο με

σογειακό χαρακτήρα τους, αΙσθάνονται, παρά τίς άποστά

σεις πού τούς χωρίζουν, πολύ κοντά ό ενας στόν άλλο καί 

τρέφουν άμοιβαία φιλικά αlσθήματα. 

»Ή επίσκεψή μου στήν 'Ισπανία άποτελεί επιβεβαίω

ση αvτοD τofi γεγονότος. 

»Πιστεύω δ τι μποροDμε νά προσβλέπουμε μέ πολύ μεγά

λη αlσιοδοξία στήν άκόμη στενώτερη σύσφιξη τών σχέ
σεών μας στό μέλλον. 

»Ή προσεχής προσχώρηση τής 'Ισπανίας στίς Εvρω

παϊκές Κοινότητες, τήν όποία ή 'Ελλάς εύχεται καί ύπο

στηρίζει, θά παίξει άποφασιστικό ρόλο πρός τήν κατεύ

θυνση αvτή». 

- Ύπήρξατε, κ. Καραμανλή, ό άρχιτέκτων τής εντά

ξεως της · Ελλάδος στήν ΕΟΚ. Μιας διαδικασίας πού δι

ήρκεσε άπό τό 1975 εως τό J 979 καί πού είχε, δπως εξ 
άλλου καί ή ίσπανική αίτηση εισδοχής, διάφορες διακυ

μάνσεις. Μέ τό φως των εμπειριων σας αυτων καί ώς σύγ

χρονος Ευρωπαίος πολιτικός, ποία συμβουλή θά δίνατε 

στούς 'Ισπανούς άμφιτρύωνές σας σχετικά μέ τήν πορεία 

τους πρός τίς Βρυξέλλες. Καθώς, επίσης, καί τί θά επρεπε 

νά κάνουν σάν προετοιμασία γιά νά επιτύχουν τό μάξιμουμ 

των ωφελημάτων άπό τήν ενταξη; 

«Οί διαπραγματεύσεις γιά τήν προσχώρηση μιaς νέας 

χώρας στίς Εvρωπαϊκές Κοινότητες περνiiνε άναπόφευκτα 

άπό μιά δύσκολη διαδικασία. 

»Ή ύποψηφία χώρα, οvσιαστικά καί τυπικά, διαπρα

γματεύεται μέ δέκα χώρες, ο{ όποίες πρέπει νά διαμορφώ

σουν μεταξύ τους, μέσα στά κοινοτικά δργανα, μιά ένιαία 
κοινοτική θέση γιά κάθε τομέα τώνδιαπραγματεύσεων. Τά 

στενώτερα εθνικά συμφέροντα καί προβλήματα άλλά καί ή 

γενικώτερη οlκονομική κατάσταση τής Κοινότητας επη

ρεάζουν τίς κοινοτικές θέσεις καί τίς μεταβατικές ρυθμί

σεις προσαρμογής πού πρέπει νά λαμβάνουν ύπ' δψιν τά 

άμοιβαία συμφέροντα καί νά εξασφαλίζουν μιά συνολική 

Ισορροπία. Φυσικόν είναι διαπραγματεύσεις αvτοD τού εί

δους νά Ξχουν διακυμάνσεις. 

»Ζητείτε τήν συμβουλή μου γιά τίς διαπραγματεύσεις 

τής 'Ισπανίας μέ τήν Κοινότητα. 

»Μου είναι δύσκολο νά δώσω συμβουλές, γιατί κάθε 

διαπραγμάτευση Ξχει τά δικά της προβλήματα. Γενικά, θά 

μποροvσα νά πώ δτι γιά τήν πρόοδο τών διαπραγματεύσε

ων άποφασιστικής σημασίας είναι ο{ ρεαλιστικοί χειρι

σμοί στά άνώτερα πολιτικά επίπεδα, γιά τόν προσδιορισμό 

τών πλαισίων, μέσα στά όποία θά άνευρεθοvν ο{ εφικτές 

πολιτικές λύσεις καί γιά τήν άρση τών άδιεξόδων πού δη

μιουργοDνται στήν πορεία τών διαπραγματεύσεων. 

»Παράλληλα, δμως, καί ο{ τεχνικές διαπραγματεύσεις 

μέ τήν καλή προετοιμασία τών εθνικών θέσεων στούς επί 

μέρους τομείς, είναι ουσιώδεις γιά τήν προστασία τών 

εθνικών συμφερόντων μέ τίς μεταβατικές ρυθμίσεις πού θά 

συμφωνηθοvν. 

»Χρειάζεται ή εφαρμογή σωστής οlκονομικής πολιτι

κής στό εσωτερικό τής χώρας καί συνεχής, επίμονη καί 

συστηματική προσπάθεια σέ δλα τά κοινοτικά δργανα καί 

σέ δλα τά επίπεδα. 

»'Η ζωή στήν Κοινότητα είναι μία συνεχής διαπραγμά

τευση καί γιά κάθε χώρα τά οφέλη πού θά μπορέσει ν' 

άντλήσει ε{ναι άνάλογα μέ τήν προσπάθεια πού ή ίδια κα

ταβάλλειι>. 

8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1984 

Στό &.εροδρόμιο τοu 'Ελληνικοu, κατά τήν ανα

χώρησή του γιά επίσημη επίσκεψη στήν • Ισπανία, ό 
πρόεδρος τής Δημοκρατίας προέτρεψε τόν πρωθυ

πουργό καί τόν aρχηγό τής aξιωματικής aντιπολιτεύ
σεως νά aνταλλάξουν, ενώπιόν του, χειραψία. 'Αργό
τερα, &.νέφερε στούς δημοσιογράφους: «'Έπρεπε νά 

τό κάνω. Είχα λόγους νά τούς φέρω μαζί. ·Υπάρχουν 

θέματα ... ». 
. Η πρωτοβουλία προκάλεσε ζωηρή εντύπωση 

στήν κοινή γνώμη, μετά τήν εντονη διαμάχη πού είχε 

ανακύψει, aπό τήν ήμέρα τής αναδείξεως του κ. 

Μητσοτάκη στήν προεδρία τής ΝΔ. Χαρακτηρι,. 

στικά είναι τά σχόλια του τύπου τής έπομένης: 

Μέ μιά αtφνίδια μεσολαβητική χειρονομία, ό πρόεδρος 

τής Δημοκρατίας πέτυχε χθές νά άμβλύνει τήν προσωπική 

διαμάχη καί νά άποκαταστήσει τήν πολιτική επαφή μεταξύ 

του πρωθυπουργοu Α. Παπανδρέου καί του άρχηγοϋ τής 

άξιωματικfjς άντιπολιτεύσεως, οί όποίοι κατά τήν τελευ
ταία 20ετία είχαν διακόψει κάθε προσωπική σχέση , άκόμη 

καί στό κοινωνικό επίπεδο .. . Ή παρέμβαση τοϋ προέδρου 
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Χειραψία Παπανδρέου-Μητσοτάκη, έvώπιοv τού προέδρου τής Δημοκρατίας. 
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τής Δημοκρατίας θεωρείται βέβαιο δτι επικροτείται aπό 

τήν συντριπτική πλειοψηφία - αν δχι aπό τό σύνολο -
του έλληνικδ λαου, ό όποίος τοποθετεί τήν εuρυθμη λει

τουργία του πολιτεύματος καί τήν περιφρούρηση τών δη

μοκρατικών μας θεσμών υπεράνω κάθε κομματικής ή άλ

λης σκοπιμότητας («Ή Καθημερινή»). 

Δυναμικά καί μέ πλήρη συναίσθηση τών ίστορικών ευ

θυνών του, ό προέδρος τής Δημοκρατίας, χθές, πρίν φύγει 

γιά Μαδρίτη, επέβαλε ουσιαστικά στούς Παπανδρέου -
Μητσοτάκη νά δώσουν τά χέρια . Στήν πραγματικότητα, ό 

κ. Καραμανλής εδωσε «εντολή» στόν πρωθυπουργό καί τόν 

aρχηγό τής aξιωματικής aντιπολίτευσης νά σπάσουν επιτέ

λους τόν πάγο μεταξύ τους, οοστε ή χώρα νά ξαναγυρίσει 
στό ήπιο πολιτικό κλίμα («'Ελεύθερος Τύπος»). 

'Η χειραψία καί ή συμμετοχή κατόπιν τών κυρ,ίων Πα

πανδρέου-Μητσοτάκη στήν ολιγόλεπτη σύσκεψη, θά πρέ

πει νά ~ταν μελετημένη κίνηση του προέδρου τής Δημο
κρατίας, ό όποίος εδωσε τό εναυσμα νά «σπάσει ό πάγος» 

στίς σχέσεις τών δύο πολιτικών, πού εχουν νά aνταλλά

ξουν κουβέντα περισσότερο aπό 10 χρόνια, μετά τήν aπο
στασία του 'Ιουλίου του '65. 

Καί δέν συνηθίσει ό κ. Καραμανλής νά προβαίνει σέ 

δηλώσεις καί κινήσεις, χωρίς νά τίς εχει σκεφτεί καί νά 

ξέρει συνειδητά τί πράττει ( (('Ελευθεροτυπία»). 

Ψυχρή χειραψία - υπό τήν πίεση του προέδρου τής 

Δημοκρατίας κ . Καραμανλή - aντήλλαξε ό πρωθυπουρ

γός κ. Α . Παπανδρέου μέ τόν κ. Μητσοτάκη ... 'Η Κυβέρ
νηση δέν aποδίδει πολιτική σημασία στό γεγονός , τό θεω

ρεί δτι είναι τυπικό καί δτι aφορa στίς προσωπικές σχέ

σεις τών δύο ανδρών, πού είχαν τελείως διακοπεί aπό τήν 
περίοδο τής aποστασίας .. . Πάντως, ή κατευναστική πρω
τοβουλία του κ. Καραμανλή εχει περιορισμένη iσχύ. Ή 

πολιτική διαφορά μας μέ τή ΝΔ καί μέ τόν κ. Μητσοτάκη 

παραμένει - εiπώθηκε aπό κυβερνητική πηγή, γιά νά 

προστεθεί δτι - όποιαδήποτε άλλη έρμηνεία είναι εκτός 

πραγματικότητος («Τά Νέα»). 

'Όταν μιά άπλή, τυπική χειρονομία aνάμεσα στόν 

πρωθυπουργό καί τόν aρχηγό τής aντιπολίτευσης, γίνεται 

«εiδησψ> καί μάλιστα σημαντική, τότε ή είδηση αυτή λέει 

πάρα πολλά γιά τήν πολιτική ζωή του τόπου («Ή Αυγή»). 

Βέβαια, οί φανατικοί καί aπό τίς δύο πλευρές θά πρά

ξουν δ, τι μπορουν γιά νά μειώσουν τή «σημασία» τής χει

ρονομίας, ήδη δέ τό επιχειρουν χαρακτηρίζοντάς την μό

νο «τυπική» ή «ψυχρή». Θά πρέπει νά τούς υπενθυμίσει 

κανείς τό βαθύτερο νόημα τής προεδρικής πρωτοβουλίας, 

δηλαδή τήν aντιμετώπιση τών οξυνόμενων εθνικών θεμά

των πού προϋποθέτει τήν μέγιστη δυνατή όμοψυχία καί 

συνεννόηση . Γι' αυτό ελπίζει καί εuχεται νά καρποφορή

σει δσο τό δυνατό ταχύτερα ή πρώτη αυτή προσέγγιση, 

εξελισσόμενη σέ συγκεκριμένες θετικές aντιμετωπίσεις 

τών προβλημάτων καί στήν παράλειψη κάθε νέας περιττής 

aπό τά πράγματα οξύτητας («Μεσημβρινή»). 

8-11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1984 

'Ο Κ. Καραμανλής, συνοδευόμενος aπό τόν 

ύπουργό 'Εξωτερικών, Ι. Χαραλαμπόπουλο, καί τό 
γενικό γραμματέα τής Προεδρίας τής Δημοκρατίας, 

Π . Μολυβιάτη, πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη 

στήν ' Ισπανία. 
Τόν πρόεδρο τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας ύπο

δέχτηκαν στό αεροδρόμιο τής Μαδρίτης ό βασιλεύς 
Χουάν Κάρλος, καί ό πρωθυπουργός, Φ. Γκονζάλες. 

Τό μεσημέρι, ό aρχηγός του ίσπανικοu Κράτους πα

ρέθεσε πρός τιμή του πρόγευμα, κατά τή διάρκεια 

του όποίου ανταλλάχτηκαν τιμητικές διακρίσεις καί 

δώρα. Τό aπόγευμα, ό Κ. Καραμανλής δέχτηκε τόν 

Φ. Γκονζάλες καί, λίγο aργότερα, διπλωμάτες διαπι

στευμένους στήν ίσπανική πρωτεύουσα. Τό βράδυ, 

παρακάθησε σέ δείπνο στήν έλληνική πρεσβεία. 
Τήν έπομένη, ό aρχηγός του έλληνικου Κράτους 

επισκέφθηκε τό δημαρχείο, δπου ό δήμαρχος, Π. 

Καλβάν, του παρέδωσε τό χρυσό κλειδί τής πόλεως. 

'Απαντώντας, ό Κ. Καραμανλής ύπογράμμισε δτι 

εκτιμά iδιαίτερα τήν προσφορά αύτή, aφou ή Μαδρί

τη φέρει τή σφραγίδα ίστορίας αiώνων, &λλά καί 

«του πιό εύαίσθητου συyκερασμοv δύο μεγάλων πο

λιτισμών». Στή συνέχεια, επισκέφθηκε τό Κοινοβού

λιο, δπου τόν ύποδέχτηκαν οί πρόεδροι τής Βουλής 

καί τής Γερουσίας καί τόν προσφώνησαν θερμά εκ

πρόσωποι τών ίσπανικών κομμάτων. 'Ο Κ. Καρα

μανλής εκφώνησε τόν ακόλουθο χαιρετισμό: 

«Κύριε πρόεδρε, 

»ΣιΊς εvχαριστώ θερμqτατα γιά τούς φιλόφρονας λό

γους σας, καθώς καί γιά τήν τιμή πού μου έκάματε νά μέ 

ύποδεχθείτε στόν ίερό αvτό χώρο. 'Ένα χώρο πού μου ε{

ναι άγαπητός καί οiκείος, δεδομένου δτι έθήτευσα στό έλ

ληνικό Κοινοβούλιο έπί σαράντα πέντε περίπου χρόνια. 

'Αλλά σιΊς εvχαριστώ προπαντός, κύριε πρόεδρε, γιατί μέ 

τήν πρόσκλησή σας μου έδώσατε τήν εvκαιρία νά άπευθύ

νω τό λόγο πρός τούς άξιότιμους έκπροσώπους του ίσπα
νικου λαου. 

»Κυρίες καί κύριοι, 

ιιΠρώτα άπ ' δλα θά ήθελα νά σιΊς μεταφέρω τόν χαιρε

τισμό του έλληνικου λαου. Ένός λαου, πού, δπως προκύ

πτει άπό τήν πολιτική του ίστορία, μοιάζει μέ τόν δικό σας 

τόσο στίς άρετές δσο καί στά έλαττώματα. Καί ή όμοιότη

τα αvτή πού οφείλεται κυρίως στό μεσογειακό τους χαρα

κτήρα, θά διευκολύνει άσφαλώς τή συνεργασία τών δύο 

λαών μας στά πλαίσια τής Εvρωπαϊκής Κοινότητος, δπου 

συντόμως θά συναντηθουν. 

ιιΚύριε πρόεδρε, 

ιι Ά ναφερθήκατε στά iδανικά τής έλευθερίας καί τής 

δημοκρατίας. Θά έπωφεληθώ τής εvκαιρίας αvτής γιά νά 

διατυπώσω καί έγώ τίς σκέψεις μου πάνω σέ ώρισμένα κρί

σιμα θέματα τής έποχής μας πού άπασχολουν δλους τούς 
λαούς καί πού θέτουν σέ κίνδυνο τίς βασικώτερες άξίες τής 
ζωής μας, δ πως ε{ναι ή έλευθερία, ή δικαιοσύνη καί ή εlρή

νη. 

ιιΣτόν πολιτικό τομέα έχουμε τήν κρίση τών θεσμών. 

Ε{ναι προφανές δτι ή άνθρωπότητα περνιΊ σήμερα μιά δύ

σκολη μεταβατική περίοδο, πού τήν χαρακτηρίζει καθολι-
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κή και εντονη aνησυχία. 'Α νυσυχία πού εκδηλώνεται ύπό 

διάφορες μορφές aπό τό άγχος μέχρι καί τή βία. Γιατί ό 

άνθρωπος τής εποχής μας θέλει νά aπομακρυνθεί aπό ifνα 

τρόπο ζωής καί aναζητεί καινούργιο. Δυσπιστεί πρός τούς 

ύφιστάμενους θεσμούς καί aναζητεί καινούργιους, χωρίς 

δμως νά μπορεί νά προσδιορίσει - καί αύτό είναι επικίν

δυνο - τή μορφή καί τό περιεχόμενό τους. 

»Εiδικώτερα ή δημοκρατία, πού είναι τό εύγενέστερο 

aλλά καί τό εύπαθέστερο πολίτευμα, δοκιμάζεται σκληρά 
άλλοτε aπό τήν κατάχρηση τής εξουσίας καί άλλοτε aπό 

τήν κατάχρηση τής ελευθερίας. Καί πέραν αύτών, ύπονο

μεύεται aπό τό πνευμα του εύδαιμονισμου πού κυριαρχεί 

στήν καταναλωτική μας κοινωνία. Γιά νά έπιζήσει ή δη

μοκρατία καί νά γίνει δημιουργική, θά πρέπει νά aναμορ

φωθεί καί νά προσαρμοσθεί στίς συνθήκες τής έποχής μας. 

Νά συνδυάσει άρμονικά τήν έλευθερία μέ τήν τάξη καί τήν 
τάξη μέ τήν κοινωνική δικαιοσύνη. 

»Είναι γνωστό, έξάλλου, δτι τά μεγαλύτερα καί μόνιμα 

προβλήματα, μέ τά όποία έπί αiώνες aσχολείται ή aνθρωπό

τητα, είναι ή εiρήνη καί ή aνθρώπινη aθλιότητα. Παρά 

ταυτα, τά προβλήματα αύτά όχι μόνο παραμένουν άλυτα, 

aλλά καί γίνονται κάθε μέρα καί 6ξύτερα· καί αύτό, μολο
νότι ή συνδυασμένη καί ταυτόχρονη λύση τους είναι καί 

δυνατή καί εύκολη, εάν επικρατήσει ή κοινή λογική. 

ιιΓιατί, άν μειωθουν σταδιακά οί στρατιωτικές δαπάνες, 

aφενός μέν θά περιορισθουν οί κίνδυνοι πού aπειλουν τήν 

εiρήνη καί aφετέρου θά δημιουργηθουν οί πόροι εκείνοι 

πού είναι aπαραίτητοι γιά τή θεραπεία τών πληγών πού 

βασανίζουν τήν aνθρωπότητα καί εiδικώτερα ή πείνα καί ή 

aρρώστια. Παρά ταυτα, είναι τόσος δ παραλογισμός πού 
επικρατεί στήν εποχή μας, ωστε τό άπλό καί λογικό αύτό 

πράγμα νά μήν ήμπορεί νά γίνει πραγματικότητα. 

»Κύριε πρόεδρε, 

»Τά προβλήματα, στά όποία aναφέρθηκα είναι γνωστά. 

Καί aποτελεί ίσως κοινοτοπία ή επανάληψή τους. Τό κάνω 

δμως γιατί δίνουν τή μορφή καί τήν lκταση τής συγχύσεως 

πού έπικρατεί σήμερα στόν κόσμο. "Οπως δείχνουν καί 

τούς μεγάλους στόχους πρός τούς όποίους 6φείλουμε νά 

στρέψουμε τήν προσοχή μας: τήν έμπέδωση δηλαδή τής 

εiρήνης του κόσμου καί τής εύημερίας τών λαών στά πλαί

σια μιίiς νέας διεθνους πολιτικής καί οiκονομικής τάξεως. 
»Τερματίζω ν τήν δμιλία μου, κύριε πρόεδρε, θά ήθελα 

νά σίiς εύχαριστήσω καί πάλι γιά τήν τιμή πού μου έκάμα

τε νά μέ aκούσετε. Καί νά σίiς διαβεβαιώσω δτι aπό τήν 

έπίσκεψή μου αύτή στό ίσπανικό Κοινοβούλιο θά διατηρή

σω τίς καλλίτερες aναμνήσεις». 

Τό μεσημέρι, ό Κ. Καραμανλfjς συναντήθηκε μέ 

τό Φ. Γκονζάλες, μέ τόν όποίο εξέτασε τά προβλή
ματα τfjς Εύρώπης καί · τό θέμα τfjς εντάξεως τfjς 
'Ισπανίας στήν ΕΟΚ. Στή συνέχεια, κατά τή διάρ

κεια προγεύματος πού παρέθεσε πρός τιμή του 'Έλ

ληνα προέδρου, ό 'Ισπανός πρωθυπουργός εξfjρε 
τήν πείρα του Κ. Καραμανλfj στά εύρωπαϊκά θέματα 

καί άναφέρθηκε σέ σύμπτωση συμφερόντων μεταξύ 

τών δύο χωρών. 

Τό βράδυ, τό βασιλικό ζευγος τfjς 'Ισπανίας παρέ

θεσε δείπνο πρός τιμή τοt Κ. Καραμανλfj. 'Ο βασι-

λεύς Χουάν Κάρλος, ύπογράμμισε δτι επρόκειτο γιά 

τήν πρώτη επίσκεψη άρχηγου του έλληνικου Κρά

τους στήν 'Ισπανία, άναφέρθηκε στήν έπιδίωξη τfjς 

χώρας του νά ένταχθεί στήν ΕΟΚ καί εξfjρε τήν 

προσωπικότητα του Κ. Καραμανλfj: 

«Στήν πόλη πού γεννηθήκατε, στήν Πρώτη, στήν κατε

χόμενη τότε Μακεδονία, έδέχθητε τίς ύποθηκες μιaς οiκο

γένειας, ή όποία έπί γενεές ε{ χε άγωνισθεί γιά τήν άνεξαρ

τησία της χώρας. Μεγαλώσατε μεταξύ άνθρώπων, οί δποί

οι ζουσαν μέ τό χέρι στήν κάνη του τουφεκιου καί όνειρευ
τήκατε σάν τούς άλλους νέους του περιβάλλοντός σας νά 

γίνετε "καπετάνιος" γιά νά άνακαταλάβετε γιά λογαρια

σμό της χώρας σας τή θέση πού σaς άνήκει στήν Εύρώπη ... 
>>' Αφιερώσατε τή ζωή σας στήν ύπηρεσία της χώρας 

σας καί τήν ύπηρετήσατε σέ ποικίλες περιστάσεις . Περά

σατε στιγμές βαθιaς λύπης, οταν δ έλληνικός λαός εύρί

σκετο κάτω άπό μιά δικτατορία, άλλά τό πεπρωμένο σaς 

έκάλεσε έκ νέου νά έπαναφέρετε τό εθνος μέ τό χέρι σας 

στή δημοκρατία καί τή συμφιλίωση». 

'Ο Κ. Καραμανλfjς άπάντησε: 

((Μεγαλειότατε, 

»Σίiς εύχαριστώ γιά τή θερμή ύποδοχή πού μου επιφυλά

ξατε καί γιά τά φιλόφρονα λόγια σας γιά τήν πατρίδα μου 
καί γιά τόν λαό της. Τά λόγια αύτά τά έκτιμώ, τοσούτφ 

μάλλον καθ' όσον προέρχονται aπό μιά προσωπικότητα 

πού μέ τό θάρρος καί τή σωφροσύνη της έκέρδισε όχι μόνο 

τό σεβασμό καί τήν aγάπη του λαου της, aλλά καί τήν 

εκτίμηση τής διεθνους κοινής γνώμης. 

»Είχα τήν aγαθή τύχη, Μεγαλειότατε, νά γνωρίσω καί 
σίiς καί τή βασίλισσα Σοφία aπό τά νεανικά σας χρόνια. 

Καί είμαι εύτυχής, γιατί οί εύχές καί οί προβλέψεις πού 

εκαμα γιά τό μέλλον σας δικαιώθηκαν πλήρως aπό τά γε

γονότα. 

» 'Εξεδηλώσατε, Μεγαλειότατε, τή συμπάθεια καί τήν 
έκτίμησή σας γιά τόν έλληνικό λαό. Σίiς παρακαλώ νά 
βεβαιωθείτε δτι τόσο έγώ δσο καί δ έλληνικός λαός τρέ

φουν αiσθήματα εiλικρι νους φιλίας καί θαυμασμου γιά τόν 

λαό τής 'Ισπανίας. 'Ένα λαό, δ όποίος lχει μακρά ίστορία 

καί ό δποίος έπλούτισε μέ τό πνευμα καί τά lργα του τόν 

εύρωπαϊκό πολιτισμό. "Ενα λαό πού έκυριάρχησε έπί μα

κρόν χρόνον στίς θάλασσες καί άνοιξε, μέ τίς τολμηρές 
εξερευνήσεις του, καινούργιους δρίζοντες όχι μόνο γιά 

τήν εύρωπαϊκή aλλά καί γιά τήν παγκόσμια ίστορία. 

»Πιστεύω, Μεγαλειότατε, δτι ή σημερινή μας συνάν

τηση θά aποτελέσει δρόσημο στήν έξέλιξη τών σχέσεων 
τών δύο λαών μας γιατί θά μίiς επιτρέψει νά διευρύνουμε 

τή συνεργασία μας καί συγχρόνως νά aνταλλάξουμε χρή

σιμες σκέψεις τόσο γιά τήν πορεία τής Εύρώπης, δσο καί 

γιά τά γενικώτερα καί κρίσιμα προβλήματα πού aπασχο

λουν σήμερα τόν κόσμο. 

»Οί διμερείς μας σχέσεις, Μεγαλειότατε, ε{ναι όμαλές. 
Καί όχι μόνο δέν παρουσιάζουν προβλήματα, aλλά προσφέ

ρονται καί γιά περαιτέρω aνάπ'τυξη. Καί είναι βέβαιο δτι 

μέ τήν lνταξη τής 'Ισπανίας στήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα 
ή μέχρι τουδε περιορισμένη συνεργασία μας, θά γίνει 

aσφαλώς εύρύτερη καί γονιμώτερη. 
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» v Αλλωστε, αυτό διευκολύνεται καί aπό τό γεγονός ο τι 

ή πορεία τών δύο χωρών μας ύπήρξε σχεδόν παράλληλη 

κατά τά τελευταία χρόνια. Τόσο ή 'Ισπανία οσο καί ή 

'Ελλάδα, vστερα aπό μιά σκοτεινή περίοδο τής εθνικής 

τους ζωής, aποκατέστησαν ταυτόχρονα τή δημοκρατία. 

Καί πέραν αυτοίJ, μετέχουν στήν ίδια Συμμαχία καί πιστεύ

ουν καί οι' δύο στό μέλλον τής Ευρώπης. VΕχουν μέ άλλα 

λογια τούς ίδιους πολιτικούς προσανατολισμούς. 

» 'Εξεδηλώσατε, Μεγαλειότατε, τίς aνησυχίες σας γιά 
τήν παροίJσα διεθνή κατάσταση. Συμμερίζομαι τίς aνησυ

χίες άας καί θά μποροίJσα νά πώ οτι πλειοδοτώ. Ή σύγχυ
ση καί ή αναρχία πού επικρατοίJν σήμερα στόν κόσμο 

παίρνουν τέτοια μορφή καί τέτοιες διαστάσεις, dfστε νά 

δημιουργείται ή εντύπωση οτι επιδιώκουμε τήν αυτοκατα

στροφή μας. Γιατί όχι μόνο δέν λαμβάνουμε τά μέτρα πού 

εlναι πρόσφορα γιά τή θεραπεία τών αiτιών πού προκαλοίJν 

τήν κρίση αυτή, ιiλλά με τήν εγωιστική συμπεριφορά μας 

τήν καθιστοίJμε όξύτερη. Καί εlναι τόσος ό παραλογισμός 
πού επικρατεί στήν εποχή μας, dfστε νά συζητήσουμε γιά 

τ6 ενδεχόμενο ένός πυρηνικοίJ πολέμου, μολονότι γνωρί
ζουμε εκ τών προτέρων τίς συνέπειές του. 

»Εlναι πο~λά καί ποικίλα τά συμπτώματα τής κρίσεως 
αυτής, πού εκδηλώνονται σέ ο λες τίς περιοχές τής γής. Θά 

μνημονεύσω ομως iδιαίτερα τό Κυπριακό καί διότι μtiς 

συγκινεί βαθύτατα εμtiς τούς 'Έλληνες, .ιiλλά καί γιατί δη

μιουργεί ευθύνες γιά ολο τόν ελεύθερο κόσμο, στούς κόλ

πους τοίJ όποίου γεννήθηκε καί διατηρείται αυτή ή τραγω

δία. 

»'Η aνθρωπότης εζησε βέβαια καί κατά τό παρελθόν 

παρόμοιες καταστάσεις πού όδήγησαν στίς γνωστές αι'μα

τηρές συγκρούσεις. ουδέποτε ομως aντιμετώπισε, οπως 

εlπα, τόν κίνδυνο ένός πυρηνικοίJ όλέθρου. Καί τόν κίνδυ
νο αυτό τόν γνωρίζουμε ολοι· καί ολοι επιθυμοίJμε καί 

εχουμε συμφέρον νά τόν aποτρέψουμε. 'ΕκφωνοίJμε δλοι 

ταυτόσημους σχεδόν λόγους καί διακηρύσσαμε στερεότυ

πα τήν πίστη μας στήν εiρήνη. Παρά ταίJτα, ιiδρανοίJμε 

στήν πράξη, ώσάν νά ύπέστησαν παράλυση τό πνείJμα καί 
ή ψυχή μας. Γιατί, ενώ εχουμε, δπως θά ελεγε ό Σαίξπηρ, 

τή δύναμη νά τό κάνουμε, ή δύναμή μας δέν lχει τή δύναμη 

νά τό κάνει. 

»Μεγαλειότατε, 

»Πιστεύω δτι δέν ύπάρχει πρόβλημα πού vά μήν εχει τή 

λύση του, γιατί κάθε πρόβλημα τό δημιουργοίJν ώρισμένα 

αίτια. v Α ν aφαιρέσουμε τά αίτια, θεραπεύουμε aυτόματα τό 

πρόβλημα. Ή επισήμανση δμως καί ή θεραπεία aυτών τών 

αiτίων προϋποθέτει καλή πίστη καί θάρρος πολιτικό. Καί 

νομίζω δτι είναι καιρός νά τά χρησιμοποιοίJμε καί τά δύο. 

»Εlναι προφανές δτι ή παροίJσα διεθνής κρίση, πού θέ

τει σέ κίνδυνο τήν εiρήνη τοίJ κόσμου, όφείλεται στήν 

αμοιβαία δυσπιστία ιiλλά ίσως καί τήν κακή πίστη πού 

επικρατοίJν στή διεθνή ζωή καί κυρίως στίς σχέσεις 'Α να

τολής καί Δύσεως. 

»Γιά νά προστατεύσουμε συνεπώς τήν εiρήνη, θά πρέπει 

νά εξαλείψουμε τά παραπάνω αί'τια πού μονίμως τήν ιiπει

λοίJν. Καί αυτό δέν μποροίJμε νά τό επιτύχουμε παρά μονά

χαμέ τήν οiκοδόμηση τής αμοιβαίας εμπιστοσύνης στόν 

κόσμο. Γιά τήν/οiκοδόμηση δμως τής εμπιστοσύνης αυτής 
θά πρέπει νά ενισχυθεί τό αίσθημα τής aσφάλειας πού μό

νο μιά ελεγχόμενη iσορροπία δυνάμεων ήμπορεί νά τό εμ-

πνεύσει. 'Ισορροπία, βέβαια, πού θά πρέπει γιά λόγους 

ευνόητους νά πραγματοποιηθεί στό κατώτερο δυνατό επί

πεδο. Καί aυτό iσχύει κατά μείζονα λόγο γιά τούς ευρωπυ

ραύλους, πού εlναι τό κρισιμώτερο πρόβλημα τών ήμερών 

μας καί κρατεί σέ &γωνία όλόκληρο τόν κόσμο. 

»'Όλα aυτά δέν εlναι βέβαια δύσκολο νά γίνουν, · άν 

ύπάρξει καλή πίστη καί λογική. Γιατί τό θέμα δέν εlναι 
μεταφυσικό. Είναι πραγματικό καί ύπόκειται στή βούληση 

τή δική μας. Εlναι, συνεπώς, εύκολο νά εκτιμηθοίJν οι' έκα

τέρωθεν δυνάμεις καί νά aποκατασταθεί μέ aνάλογες aυ

ξομειώσεις ή iσορροπία, εάν διαπιστωθεί δτι ύπάρχει πράγ

ματι aνισότης. Καί φαίνεται νά ύπάρχει, γιατί διαφορετικά 

δέν θά εlχαν εννοια οί διεξαγόμενες σέ διάφορα επίπεδα 

διαπραγματεύσεις. 

f 'Όλα αυτά τά προβλήματα πού aνέφεραιiποδεικνύουν 
δτι ή διεθνής ζωή περνti μιά φάση επικίνδυνη καί μtiς ύπο
χρεώνει νά εντείνουμε καί νά συντονίσουμε τίς προσπάθει

ές μας γιά νά προασπίσουμε τήν είρήνη. Στήν Μαδρίτη 

εγινε τά τελευταία χρόνια μιά μεγάλη προσπάθεια γιά νά 

περισωθοίJν οί aρχές πού θέσαμε μέ τήν Τελική Πράξη τοίJ 

'Ελσίνκι. Γιά νά περισωθοίJν δμως οί aρχές aυτές θά πρέ

πει, πέρα aπό τίς θεωρητικές διακηρύξεις: 1) νά συμφωνή
σουμε επί τής πραγματικής εννοίας τών aρχών πού καθιε

ρώσαμε καί κυρίως εκείνες πού aφοροίJν στά aνθρώπινα 

δικαιώματα· γιατί εlναι φανερό οτι παρερμηνεύονται καί 

συνεχώς παραβιάζονται, 2) νά κάνουμε μέ θάρρος καί εiλι
κρίνεια τόν aπολογισμό τής μέχρι τοίJδε εφαρμογής τους 

καί 3) νά aναζητήσουμε πρακτικούς τρόπους aποκαταστά
σεως τής διεθνοίJς εμπιστοσύνης, ή ελλειψη τής όποίας 

μtiς ώδήγησε στά σημερινά aδιέξοδα. 

»Μεγαλειότατε, 

»Στήν aντιμετώπιση τής παρούσης διεθνοίJς κρίσεως

πολιτικής, οiκονομικής καί κοινωνικής - ήμπορεί ή Ευ

ρώπη νά συμβάλει aποφασιστικά. Θά πρέπει δμως πρός 

τοίJτο νά επιταχύνει τή διαδικασία τής ένοποιήσεώς της. 

' Προσωπικά πιστεύω στό μεγάλο ρόλο πού ήμπορεί καί 
πρέπει νά διαδραματίσει ή Ευρώπη γιά τήν κατοχύρωση τής 

διεθνοίJς εiρήνης, γιά τήν aναζωογόνηση τής δημοκρατίας 

καί τήν aναγέννηση τήν πολιτιστική. Καί εχει δλες τίς 

δυνατότητες πρός τοίJτο. 'Ο πληθυσμός της, ή οiκονομία 

της καί τό πολιτικό της δυναμικό τής επιτρέπουν όχι μόνο 

νά λύσει τα iδικά της προβλήματα, aλλά καί νά επηρεάσει 

ευεργετικά τήν πορεία τής aνθρωπότητας. Πς δυνατότητες 

δμως aυτές δέν φαίνεται νά εχει τή βούληση νά τίς aξιο
ποιήσει. Ή Ευρώπη δημιουργεί τήν εντύπωση δτι φοβti

ται εκείνο aκριβώς πού πρόκειται νά τή σώσει. 

»Πρός τήν Ευρώπη aυτή, Μεγαλειότατε, πορεύεται fίδη 

καί ή 'Ισπανία. Καί είμαι εύτυχής πού ή χώρα μου συμμετέ

χει στήν διαδικασία πού θά καταστήσει τή χώρα σας πλή

ρες μέλος τής Κοινότητας. Καί θά συνυπογράψει, δπως 

πιστεύω σύντομα, μαζί μέ τά άλλα Κράτη-μέλη τή συνθήκη 

προσχωρήσεώς σας στίς Εύρωπαϊκές Κοινότητες. 

»Μεγαλειότατε, 

»Σtiς ευχαριστώ καί πάλι, γιατί μέ τήν πρόσκλησή σας 

μοίJ δώσατε τήν ευκαιρία νά επισκεφθώ τήν ώρα ία καί μεγά

λη σας χώρα. Πιστεύω δτι ή επίσκεψή μου αυτή, ή πρώτη 

σέ επίπεδο aρχηγοίJ Κράτους, θά aποτελέσει σταθμό στή 

φιλία τών δύο λαών μας καί θά δώσει νέα ώθηση στή συ

νεργασία τους σέ δλους τούς τομείς. 
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»Καί μέ τίς σκέψεις αύτές προπίνω ύπέρ τής προσωπι

κής σας ύγείας καί εύτυχίας, Μεγαλειότατε, ύπέρ τής ύγεί

ας καί εύτυχίας τής Αύτής Μεγαλειότητας τής βασιλίσσης 

καί ύπέρ τής προόδου καί τής εύημερίας τοίί φίλου ίσπανι

κοίί λαοίί». 

Τήν επομένη, δ Κ. Καραμανλής έπισκέφθηκε τό 

Τολέδο, δπου εγραψε στό βιβλίο τών έπισήμων τοu 

καθεδρικοί) ναοu: «Ό καλλιτεχνικός πλοvτος τfjς 

ίστορικfjς αύτfjς Μητροπόλεως ύπερβαίνει τήν φαν

τασία μέ τήν όποία προσέρχεται ό επισκέπτης». Καί, 

λίγο αργότερα, στό σπίτι τοu Δομίνικου Θεοτοκό

πουλου, σημείωσε: «Αiσθάνθηκα ζωηρή συγκίνηση 

ώς 'Έλληνας, επισκεπτόμενος τό σπίτι τοv Θεοτοκό
πουλου, τοv μεγάλου 'Έλληνα καλλιτέχνη>>. 

Τό μεσημέρι, δ Κ. Καραμανλής παρακάθησε σέ 

γεuμα πού παρέθεσε δ πρωθυπουργός τής Καστίλ

λης, Χ. Μπόνο, ένώ τό βράδυ παρέθεσε μέ τή σειρά 

του δεϊ:πνο πρός τιμή τοu βασιλικοu ζεύγους τής 
'Ισπανίας. Τήν επομένη, αναχώρησε γιά ανεπίσημη 

έπίσκεψη στή Ρώμη . 

Στήν ιταλική πρωτεύουσα, δ Κ. Καραμανλής συ

ναντήθηκε μέ τόν πρωθυπουργό, Μπ. Κράξι, καί, με

τά τή συνομιλία, δήλωσε: 

«Μέ τόν κ. Κράξι είχαμε μία πολύ χρήσιμη καί εύχάρι

στη συνομιλία, κατά τή διάρκεια τής όποίας aνταλλάξαμε 

aπόψεις γιά τή διεύρυνση τής συνεργασίας τών δύο χωρών 

μας. Στή συνέχεια, έξετάσαμε τά έπίκαιρα διεθνή προβλή
ματα καί κυρίως τά aφορώντα τήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα. 

Μπορώ νά πώ ότι γιά τά προβλήματα που aντιμετωπίζει 

σήμερα ή Εύρώπη, συνέπεσαν οί aπόψεις μας. Καί Ιδίως 

έπί τοίί θέματος τοίί διπλασιασμοίί τών Ιδίων πόρων τής 

Κοινότητας, πού θά διευκολύνει αύτόματα καί τήν λύση 

τών καθημερινών προβλημάτων πού τήν aπασχολοίίν καί 

αναστέλλουν τήν πρόοδό της. Εlδικώτερα, μiiς aπασχόλη

σαν τό θέμα τών μεσογειακών προγραμμάτων καί τής διευ

ρύνσέως τής Κοινότητας. Ό κ. Κράξι έδειξε Ιδιαίτερο έν
διαφέρον aλλά καί κατανόηση γιά τό Κυπριακό καί τίς 

έλληνοτουρκικές σχέσεις, καθώς καί γιά τίς συνέπειες πού 

μπορεί νά έχει ή έκκρεμότητα τών προβλημάτων αύτών 

στήν εύαίσθητη περιοχή μας καί μέ διαβεβαίωσε ότι ή 

'Ιταλία θά κάνει, δ, τι μπορεί γιά νά συμβάλει στήν διευθέ

τηση τών προβλημάτων αύτών>>. 

15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1984 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τό προεδρεϊ:ο τής 

Παγκόσμιας 'Ομοσπονδίας Πολεμιστών, στή σύνο

δο τής δποίας απηύθυνε τό άκόλουθο μήνυμα: 

«'Απευθύνω θερμό χαιρετισμό πρός τήν 42α Σύνοδο 

τοίί Γενικοίί Συμβουλίου τής Παγκόσμιας 'Ομοσπονδίας 

Παλαιών Πολεμιστών. Καί καλωσορίζω στήν 'Αθήνα τούς 

έπιφανείς έκπροσώπους της, aπό 53 χώρες τοίί κόσμου, πού 

συγκεντρώθηκαν έδώ γιά νά διατρανώσουν ένωμένοι τήν 

πίστη τους στήν έλευθερία, τήν εΙρήνη καί τήν δικαιοσύ

νη. Στίς βασικότερες δηλαδή aξίες τής ζωής, πρός τίς 

όποίες προσβλέπουν μέ τόσες έλπίδες όλοι οί λαοί τής 

ΟΙκουμένης. 

»Καί τοίίτο ε{ναι φυσικό, δεδομένου ότι κανένας λαός 

δέν εύτυχεί, όταν στερείται τήν έλευθερία του· όπως καί 

κανένας λαός πού ε{ναι aπαλλαγμένος aπό νοσηρές έπιρ

ροές καί ξεπερασμένους έθνικισμούς δέν έπιθυμεί τόν πό

λεμο. Γιατί, όπως έλεγε καί δ 'Ηρόδοτος, ένώ στήν εΙρήνη 

τά παιδιά θάβουν τούς γονείς τους, στόν πόλεμο οί γονείς 

θάβουν τά παιδιά τους. 'Εσείς πού γευθήκατε, ό καθένας 

aπό τήν πλευρά του, τίς πικρές έμπειρίες καί τά δεινά τοίί 

πολέμου καί ύποστήκατε τίς αλλεπάλληλες όδυνηρές του 

συνέπειες, ε{στε σέ θέση νά γνωρίζετε περισσότερο aπό 

κάθε άλλον σέ όλη της τήν έκταση τήν aλήθεια αύτή. 

»Γι ' αύτό καί τό aντικείμενο τοίί Συνεδρίου σας aποκτii 
Ιδιαίτερη σπουδαιότητα. Σπουδαιότητα πού τήν ύπογραμ

μίζουν aκόμη περισσότερο οί δυσκολίες τών στιγμών πού 

διέρχεται σήμερα ή aνθρωπότητα καί πού δέν θά ξεπερα

στοίίν παρά μόνον μέ τήν aπόλυτη προσήλωση στό διεθνές 

δίκαιο καί τήν διεθνή ήθική. 

»Τήν aλήθεια αύτή τήν γνωρίζουμε βέβαια όλοι μας. 

Καί δέν παραλείπουμε καθημερινά νά τήν διακηρύσσουμε. 

Γιά νά γίνει όμως πραγματικότητα, θά πρέπει ή γενικώτερη 

κρίση τής έποχής μας νά aντιμετωπισθεί μέ μιά συγκεκρι

μένη διαδικασία, τό σημαντικώτερο βήμα τής όποίας πι

στεύω ότι ε{ναι ή έξάλειψη τής δυσπιστίας πού έπικρατεί 

στίς σχέσεις μεταξύ τών λαών. Δυσπιστία ή όποία τροφο
δοτεί τόν aνταγωνισμό τών έξοπλισμών καί aποτελεί μιά 

μόνιμη aπειλή γιά τήν παγκόσμια εΙρήνη. Γιά νά ανακοπεί 

όμως ό aνταγωνισμός τών έξοπλισμών, χρειάζεται προη

γουμένως νά aποκατασταθεί ή αμοιβαία έμπιστοσύνη στόν 

κόσμο· καί γιά νά aποκατασταθεί ή αμοιβαία έμπιστοσύνη 

χρειάζεται νά ένισχυθεί ό παράγων τής aσφαλείας- τέλος, 

γιά νά ένισχυθεί ό παράγων τής aσφαλείας, χρειάζεται -
όπως στερεοτύπως έπαναλαμβάνω - νά γίνει aποδεκτή 

aπό όλους μιά έλεγχόμενη Ισορροπία δυνάμεων, πού πρέ

πει νά πραγματοποιηθεί στό κατώτερο δυνατόν έπίπεδο. 

»Γιατί μόνον έτσι οί νεώτερες γενεές θά μπορέσουν νά 

ζήσουν σέ έναν κόσμο, στόν όποίο θά ε{ναι σεβαστά τά 

aνθρώπινα δικαιώματα καί aπαραβίαστη ή έθνική ανεξαρ
τησία καί ή κυριαρχία τοίί κάθε λαοίί. Σ' έναν κόσμο, στόν 

όποίο τά μέσα καί οί δυνάμεις οί δημιουργικές θά διατίθεν

ται aποκλειστικά γιά τήν οΙκονομική, τήν κοινωνική καί 

τήν πολιτιστική πρόοδο τής aνθρωπότητας. 

»Εύχομαι όλόψυχα οί εύγενείς σας προσπάθειες νά 

συμβάλουν θετικά πρός τήν κατεύθυνση αύτή». 

17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1984 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχτηκε τήν ύπουργό Πολι

τισμοu καί 'Επιστημών, Μ. Μερκούρη, τό γενικό 

γραμματέα τής 'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας, καθη

γητή Γ. Μυλωνii, καί τό γενικό γραμματέα του 

ύπουργείου Πολιτισμοu, Κ. 'Αλαβάνο. Θέμα τής συ

ναντήσεως ήταν ή πορεία τών προγραμμάτων πού 

έκτελοuνται σέ διάφορες περιοχές τής 'Ελλάδος, καί 

ειδικότερα τό κοινό πενταετές πρόγραμμα του ύπουρ

γείου Πολιτισμοu καί τής 'Αρχαιολογικής 'Εται

ρείας . 
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Στή συνέχεια, συγκροτήθηκε σύσκεψη μέ τή 

συμμετοχή καί ύπηρεσιακών παραγόντων, αντικεί

μενο τfjς δποίας - σύμφωνα μέ ανακοίνωση τfjς 

Προεδρίας τfjς Δημοκρατίας- ήταν «οί προοπτικέζ 
καί οί δυνατότητες τfjς πλήρους αναστηλώσεως του 

Διονυσιακοu Θεάτρου, εις τρόπον όSστε νά δύναται 

νά χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά γιά παραστάσεις 

aρχαίας τραγωδίας». 'Ο προέδρος τfjς Δημοκρατίας 

- ύπογράμμιζε η ανακοίνωση -συνέστησε επιτά

χυνση των διαδικασιών γιά τήν εναρξη του σημαντι

κοί) αύτου εργου . 

25-29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1984 

'Ο Κ. Καραμανλfjς επισκέπτεται τή Θεσσαλονίκη 

γιά νά παραστεί στίς εκδηλώσεις γιά τήν απελευθέ

ρωση τfjς πόλεως καί τήν έορτή τfjς 28ης 'Οκτωβρί

ου. Στό αεροδρόμιο, aπαντώντας στήν προσφώνηση 

του δημάρχου, Θ. Μαναβfj, δ πρόεδρος τfjς Δημο

κρατίας σημείωσε, μεταξύ aλλων: 

«Στή μακρά σταδιοδρομία μου, κύριε δήμαρχε, εlχα τό 

προνόμιο νά γίνω πολλές φορές δεκτός σάν τό τιμώμενο 

πρόσωπο σ' αύτούς τούς πανηγυρισμούς. Μπορώ νά σίiς 

βεβαιώσω δτι ποτέ δέν μέ συνεκίνησαν lδιαίτερα οί τιμές 

πού μοί5 aποδίδονται καί πού οφείλονται στήν έπίσημη 

ίδιότητα μου. Κάθε φορά πού πατώ τό χώμα τής Μακεδονί

ας στήν ψυχή μου κυριαρχεί τό aνθρώπινο, τό συναισθη

ματικό θά έλεγα, στοιχείο. 

»Καί τό στοιχείο αύτό εlναι ή βαθύτατη aγάπη πού έχω 

γιά τή Θεσσαλονίκη aπό τά νεανικά μου χρόνια. Μιά aγά

πη, τίς πηγές τής όποίας δέν μπορώ οί5τε καί έγώ καλά-κα
λά νά προσδιορίσω. Ν!σως γιατί, δπως λέει ό ποιητής, κα

μιά μεγάλη aγάπη δέν μπορεί καί δέν πρέπει νά χρειάζεται 

έξηγήσεις». 

Τήν έπομένη, δ Κ. Καραμανλfjς παρακολούθησε 

τήν επίσημη δοξολογία στόν 'Ιερό Ναό του 'Αγίου 

Δημητρίου, εν& τό μεσημέρι, στό Κυβερνείο, aπέ

νειμε τό μετάλλιο τfjς 'Ενώσεως Συντακτών 'Ημε

ρησίων 'Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης στό διευ

θυντή συντάξεως τfjς εφημερίδας «Μακεδονία», Κ. 

Δημάδη. Τό aπόγευμα παρέστη στόν πανηγυρικό 

έορτασμό στήν αϊθουσα τελετών του ΑΠΘ καί τό 

βράδυ σέ δεξίωση πού παρέθεσε πρός τιμή του δ δή
μαρχος. 

Στίς 27 ' Οκτωβρίου, στή Λέσχη 'Αξιωματικών 

Φρουρiiς Θεσσαλονίκης, δ Κ. Καραμανλfjς εκφώνη

σε δμιλία πού χαρακτηρίστηκε, τήν έπομένη, «αι

χμηρή» &.πό τήν «'Ελευθεροτυπία», «πρωτοφανής 

γιά τήν &.μεσότητα καί αύστηρότητα του uφους» &.πό 

τή «Βραδυνή», «δείγμα ύψηλοu πολιτικοu fjθους» 

&.πό τήν «Μακεδονία» καί «παρέμβαση» &.πό τό «Ρι

ζοσπάστη>>: 

«Στρατηγέ, 

»Σίiς εύχαριστώ, γιατί μέ τήν πρόσκλησή σας μοί5 δώ-

σατε τήν εύκαιρία γιά μιά άλλη φορά νά γιορτάσω μαζί σας 

τήν ήμέρα αύτή. Καί νά έπικοινωνήσω μέ τούς ~Ελληνες 

aξιωματικούς, γιά τούς όποίους, όπως γνωρίζετε, έχω lδι
αίτερη στοργή καί βαθειά έκτίμηση. 

»Κυρίες καί κύριοι, 

»Γιορτάζουμε σήμερα δύο μεγάλα ίστορικά γεγονότα. 
Τήν aπελευθέρωση τής Θεσσαλονίκης aπό τόν τουρκικό 

ζυγό καί τήν ύπερήφανη aντίσταση τής 'Ελλάδος στήν 

πρόκληση τή φασιστική. 

»Δέν εlναι βέβαια ή καθιερωμένη συνήθεια αύτή πού 

έπιβάλλει τούς πανηγυρισμούς τών μεγάλων ίστορικών 

έπετείων. Ή άπλή καί τυπική έπανάληψή τους θά ύποβί

βαζε καί τελικά θά έφθειρε &κάμα καί τούς ύψηλότερους 
συμβολισμούς, άν δέν τήν ύπαγόρευε μιά συλλογική ψυχι

κή aνάγκη: ή έπαναβεβαίωση τής έθνικής μας ταυτότητας 

καί ή συνειδητοποίηση διά μέσου τών έθνικών θριάμβων 

τών δυνατοτήτων μας ώς λαοί5. Καί πέραν αύτοί5, έάν οί 

πανηγυρισμοί αύτοί δέν έξυπηρετοί5ν μιά βαθύτερη έθνική 
σκοπιμότητα: τόν παραδειγματισμό. 

» 'Η ίστορία τοί5 έθνους μας διαιρείται τυπικά σέ περιό
δους. Ούσιαστικό της όμως γνώρισμα εlναι ή συνέχεια. 

Καί τή συνέχεια αύτή τή διακρίνουμε σέ μιά aλληλουχία 

aπό έξάρσεις μοναδικές καί θλιβερές οπισθοδρομήσεις. 

Καθήκον μας είναι σήμερα νά τιμήσουμε τίς πρώτες. Δέν 

πρέπει όμως νά λησμονοί5με τά τραγικά σφάλματα καί τά 

πάθη πού τίς διαδέχθηκαν καί προκάλεσαν στήν έθνική 

μας ζωή αλλεπάλληλες συμφορές. Ν Αλλωστε, ή ίστορική 

μνήμη, όπως είπα πολλές φορές, είναι τό καλλίτερο μάθη

μα γιά τούς πολίτες μιίiς χώρας. Γιατί τούς διδάσκει τί 

πρέπει νά κάνουν καί τί νά aποφεύγουν γιά νά έξασφαλί
σουν τήν έλευθερία καί τήν εύημερία τους. 

»'Ιδιαίτερα τά ίστορικά γεγονότα πού γιορτάζουμε σή

μερα μίiς διδάσκουν, μέ τίς γνωστές συνέπειες πού τά σημά

δεψαν, ότι ή μέν όμόνοια πού aποτελεί δύναμη αύτή κα

θαυτή όδηγεί σέ θριάμβους, ένώ ή διχόνοια σέ συμφορές. 

Μίiς διδάσκουν έπίσης ότι ή aγάπη γιά τήν πατρίδα δέν 
είναι aρκετό νά έκδηλώνεται μονάχα στά πεδία τών μαχών. 

Πρέπει έκδηλώνεται καί στήν καθημερινή μας ζωή, μέ τήν 

καθημερινή προσφορά μας ώς ύπευθύνων πολιτών. Γιά νά 

μήν χάνουμε στήν εlρήνη, δπως έλέχθη, δ, τι κερδίζουμε 

στόν πόλεμο. 

»Οι' χιλιοειπωμένες αύτές aλήθειες lσχύουν κατά μεί
ζονα λόγο σήμερα πού ή πατρίδα μας, πέρα aπό τά μεγάλα 

προβλήματα πού aπασχολοί5ν δλους τούς λαούς, aντιμε

τωπίζει καί εlδικώτερα προβλήματα πού έχουν άμεση σχέ

ση μέ τήν aσφάλεια καί τήν ανεξαρτησία της. Προβλήμα

τα τά όποία μίiς ύποχρεώνουν νά ένισχύουμε συνεχώς τίς 

ΝΕνοπλες Δυνάμεις μας παράλληλα μέ τά διεθvfί μας έρεί

σματα. Γιατί, όπως εlπα πέρυσι, ή aπομόνωση μιίiς χώρας 
στήν ζούγκλα τής σημερινής ζωής εlναι έπικίνδυνη καί 

aποτελεί πειρασμό γιά κάθε έπιδρομέα. 

»Δέν πρέπει νά λησμονοί5με ότι ή χάραξη τής aμυντι
κής μας πολιτικής προσδιορίζεται σχεδόν aποκλειστικά 

aπό τήν κρίσιμη γεωπολιτική θέση τής χώρας μας. 'Όπως 

δέν πρέπει νά λησμονοί5με ότι οί κίνδυνοι πού μίiς aπει

λοί5ν είναι τόσο σοβαροί, όiστε νά μήν συγχωροί5ν οί5τε 

διχασμούς έσωτερικούς οί5τε πειραματισμούς στίς έξωτε
ρικές μας σχέσεις πού μπορεί νά έξασθενίζουν τήν αμυντι

κή ίκανότητα τfίς χώρας. 
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ι>Κυρίες καί κύριοι, 

ιιΣτό σημείο αυτό θά ήθελα νά ύπογραμμίσω τόν aπο

φασιστικό ρόλο Πού διαδραματίζουν στήν εθνική μας ζωή 

οί ΥΕνοπλες Δυνάμεις τfjς χώρας. Ρόλο πού τίς καθιστά τό 

εκλεκτότερο τμήμα του έθνους, aφοί) στά χέρια τους εύρί

σκονται τά πολυτιμώτερα aγαθά του λαοί) μας, δπως εlναι 

ή aσφάλεια καί ή ελευθερία του. 

ιιΚαί δέν μπορώ παρά νά εκφράσω τήν ίκανοποίησή 

μου, γιατί οι' ΥΕνοπλες Δυνάμεις τής χώρας, πού βρίσκον

ται πράγματι σέ ύψηλό επίπεδο, aπαλλαγμένες aπό τούς 

φατριασμούς του παρελθόντος, εlναι προσηλωμένες σ, αυ

τή τήν ύψηλή aποστολή τους. 

»Βέβαια, ή ελευθερία ένός λαοv δέν εξαρτάται μονάχα 

aπό τίς ΥΕνοπλες Δυνάμεις του. , Εξαρτάται καί aπό τή 

συμπεριφορά του ίδιου τοv λαοv καί προπαντός τής ήγεσί

ας του, πού καλοvνται νά χαλυβδώσουν τόσο τό εσωτερικό 

δσο καί τό εξωτερικό μέτωπο τής χώρας. 'Η πείρα μάς έχει 
διδάξει δτι γιά νά ύπάρξει aσφάλεια καί πρόοδος σέ μιά 

χώρα χρειάζεται πολιτική όμαλότης. Άλλά καί γιά νά 

ύπάρξει όμαλότης πολιτική χρειάζεται aλληλεyyύη κοι
νωνική καί εθνική ένότης. 

ιιΑυτή ή ένότης, γιά τήν όποία δλοι όμιλοvμε χωρίς εν 

τούτοις νά εναρμονίζουμε τούς λόγους μας μέ τίς καθημε

ρινές μας πράξεις. Καί όχι μόνο αυτό aλλά πολλές φορές, 
τή στιγμή aκριβώς πού όμιλοvμε γιά ένότητα, χρησιμο

ποιοvμε γλώσσα πού πυροδοτεί τούς διχασμούς καί τά πά

θη. 

ιιΤό ίδιο, άλλωστε, κάνουμε καί μέ άλλες λέξεις πού 

συμβολίζουν ύψηλές aρχές καί έννοιες, δπως εlναι ή δη

μοκρατία, ή ελευθερία καί ή δικαιοσύνη· μέ aποτέλεσμα νά 

γίνονται καί αυτές πληθωρικές, νά χάνουν τήν πραγματική 

τους έννοια καί νά μήν συγκινοvν κανένα. 

»Κυρίες καί κύριοι, 

ιιΑυτή ή ευκολία, μέ τήν όποία κακοποιοvμε βασικές 

γιά τήν εθνική μας ζωή ~έννοιες μοv θυμίζει εναν aρχαίο 
Κινέζο φιλόσοφο πού, δταν τόν ερώτησαν τί θά έκανε εάν 

τοv παρέδιδαν τήν εξουσία, aπάντησε: "Πρώτ' aπ' δλα θά 

aποκαθιστοvσα τήν πραγματική έννοια τών λέξεων, γιά νά 

τίς κάνω σεβαστές". 

ιιΕlναι καιρός νομίζω νά κάνουμε κι εμείς τό ίδιο. Νά 

θέσουμε τέρμα στό δημαγωγικό βερμπαλισμό πού χαρα

κτηρίζει τή δημόσια ζωή μας καί νά βοηθήσουμε τό λαό 
μας νά κατανοήσει τά πραγματικά καί κρίσιμα προβλήμα

τά του. 

ιιΚαί προπαντός νά κατανοήσει τό μόνιμο πολιτικό του 

πρόβλημα καί τούς εξωτερικούς κινδύνους. τέλος, νά παύ

σουμε νά όμιλοvμε συνεχώς γιά πλειδότες καί μειοδότες, 

γιά ύποτελείς καί aνένδοτους, aμφισβητοvντες ό ενας τόν 

πατριωτισμό του άλλου. 

ιιΚυρίες καί κύριοι, 

»Πιστεύω δτι, ενώ δλοι θέλουμε τό καλό αυτοί) τοv τό

που, τό συγχέομε πολλές φορές μέ κομματικές σκοπιμότη

τες καί τό τραυματίζουμε. Κάποτε δμως θά πρέπει ν' aπαλ

λαγοvμε aπό τίς aδυναμίες μας αυτές καί νά aναπτύξουμε 
τίς aρετές μας. Νά πραγματοποιήσουμε δηλαδή τή μεγάλη 

εκείνη aλλαγή πού χρειάζεται ό τόπος. Τήν aλλαγή τοv 

πολιτικοί) κλίματος τής χώρας μας μέ τήν aλλαγή τής πο

λιτικής μας νοοτροπίας. Γιατί έτσι θά μπορέσουμε νά ξε

περάσουμε τίς δυσκολίες πού aντιμετωπίζουμε σήμερα, νά 

aποτρέψουμε τούς κινδύνους πού μiiς aπειλοvν καί νά θε

μελιώσουμε ενα καλλίτερο καί aσφαλέστερο μέλλονιι. 

Τό μεσημέρι, ό πρόεδρος της Δημοκρατίας εγκαι

νίασε τό Βελλίδειο Πολιτιστικό Κέντρο. 

Στίς 28 του μηνός, ό Κ. Καραμανλης κατέθεσε 
στέφανο στό 'Ηρώο του Γ' Σώματος Στρατοί> καί 

παρακολούθησε τή μεγάλη στρατιωτική παρέλαση . 

Τό ϊδιο άπόγευμα, στό κτίριο της 'Εταιρείας Μακε

δονικών Σπουδών, κήρυξε τήν εναρξη των εργασιών 
του Συμποσίου γιά τό Μακεδονικό 'Αγώνα, πού ορ

γάνωσε τό 'Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αϊμου, 

τό Μουσεϊ:ο Μακεδονικοί> 'Αγώνα καί ή 'Εταιρεία 

Μακεδονικών Σπουδών: 

«Κατ' aρχήν θά ήθελα νά συγχαρώ τό 'Ίδρυμα Μελε

τών Χερσονήσου τοv Α!μου, τό Μουσείο Μακεδονικοί) 

'Αγώνα καθώς καί τήν 'Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών 

γιά τήν πρωτοβουλία τους νά οργανώσουν τό Συμπόσιο 

αυτό, μέ τό όποίο κορυφώνονται οί πανελλήνιες εκδηλώ
σεις γιά τόν έορτασμό τοv Μακεδονικοί) 'Αγώνα. 

»Κυρίες καί κύριοι, 

ιιΤό aντικείμενο τοv Συμποσίου σας καλύπτει μιά άπό 

τίς λαμπρότερες σελίδες τής ίστορίας του έθνους μας: τόν 
αίματηρό καί πολύπλευρο aγώνα τοv Μακεδονικοί) Έλ

ληνισμοv γιά νά διασφαλίσει τήν εθνική του ταυτότητα 

καί νά aποκτήσει τήν άνεξαρτησία του. "Εναν άγώνα πού 

διεξήχθη μέσα σέ κλίμα μοναδικής εθνικής εξάρσεως καί 

πού ύπήρξε καρπός τοv πιό έντονου καί άδολου πατριωτι
σμοί). 

ιι Ώς άρχηγός Κράτους άλλά καί ώς 'Έλληνας πού ή 

παιδική του ήλικία σημαδεύτηκε έντονα aπό τά γεγονότα 

τής εποχής εκείνης, αίσθάνομαι τό χρέος νά aπΌτίσω τόν 

6φειλό~νο φόρο τιμής πρός δλους εκείνους τούς εθελον
τές τής ελευθερίας, επώνυμους καί aνώνυμους, πού ποτί

ζοντας μέ τό α[μα τους τά δοξασμένα αυτά χώματα, κατόρ
θωσαν νά κάνουν πραγματικότητα τά όνειρα τόσων γενε

ών. 

ιιΚυρίες καί κύριοι, 

»Γιορτάζουμε φέτος τήν συμπλήρωση 80 χρόνων aπό 
τότε πού ό Μακεδονικός 'Αγώνας μπήκε στήν τελική του 

πορεία. Μιά πορεία, πού vστερα aπό αlματηρές θυσίες καί 

μακρές καί επίπονες προσπάθειες, όδήγησε στήν διάσωση 

τού Έλληνισμοv τής Μακεδονίας καί άνοιξε τόν δρόμο 
γιά τήν aπελευθέρωσή της. 

»Σήμερα έχουμε βέβαια aπομακρυνθεί σημαντικά aπό 

τήν εποχή εκείνη. Τά δεινά τής εχθρότητας καί ol παλαιές 
πικρές δοκιμασίες δέν επηρεάζουν πλέον τίς σχέσεις τής 

χώρας μας μέ τούς γείτονές της, πού άναπτύσσονται μέσα 

σέ κλίμα εΙρηνικής συνυπάρξεως καί γόνιμης συνεργασί

ας. Ύπό τήν έννοια αυτή, έορτασμοί σάν τόν εφετεινό, 

πέραν aπό τήν άπότιση φόρου τιμής πρός τούς άγωνιστές, 

aποκλειστικό σκοπό έχουν τή συνειδητοποίηση τών εθνι

κών μας καταβολών καί προπαντός τή διατήρηση τής 

ι'στορικής μας μνήμης. 

ιιΚαί τοvτο, γιατί ή πορεία ένός έθνους εlναι πάντοτε 

aνάλογη μέ τήν καθαρότητα καί τό βάρος τής μνήμης του. 

Άπό αυτήν άντλεί τήν γνώση γιά τά επιτεύγματα ή τά 

σφάλματα του παρελθόντος- aπό αυτήν καί τίς άρχές, πού 
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πρέπει νά προσδιορίζουν τήν aποστολή του μέσα στό χρό

νο. Άλλά ίστορική μνήμη, σημαίνει ίστορική συνείδηση. 

Καί ίστορική συνείδηση γιά μiiς τούς 'Έλληνες σημαίνει 

συνείδηση τής συνέχειας, τής aδιάσπαστης συνέχειας τής 

έλληνικής ζωής aπό τούς όμηρικούς χρόνους μέχρι σήμε
ρα. Μιά συνέχεια πού έvισχύθηκε μέ τίς θυσίες γενεών- καί 

διατηρήθηκε χάρις στό πάθος τοϊί ~Ελληνα γιά τήν έλευ

θερία καί τήν σταθερή πίστη του στήν ι'ερότητα καί στό 
δίκαιο τών aγώνων του. 

>Πό μεγαλείο τοϊί Μακεδονικού Άγώνα βρίσκεται σ' 

aυτόν τόν ίδεαλισμό του. Ε{ναι ό ίδιος ίδεαλισμός πού 

χαρακτηρίζει καί όλες τίς προσπάθειες τοϊί σύγχρονου 

Έλληνιμοϊί νά aπελευθερώσει τά ύπόδουλα διαμερίσματά 

του καί νά τά ένοποιήσει σ' ifνa ένιαίο έθνικό Κράτος. 

»Αυτός ένέπνευσε στούς aγωνιστές τοϊί έλληνικοϊί 

Βορρii τό παράτολμο έκείνο θάρρος, πού κάνει τόν άνθρω

πο νά ξεπερανii τά όρια τής φύσεως καί νά μπαίνει στόν 

χώρο τής Ίστορίας. Αυτός dfθησε τούς ήρωικούς έθελον

τές νά σπεύσουν aπό όλα τά σημεία τοϊί έλεύθερου έθνους 
στήν μακεδονική γή νά πλαισιώσουν μέ aυταπάρνηση τόν 

Άγώνα· καί νά καταστήσουν έτσι τήν τύχη ifίς Μακεδο

νίας, ύπόθεση όλης τής Έλλάδος. Αυτός, τέλος, όπλισε μέ 
θάρρος καί aγωνιστικότητα ifναν όλόκληρο λαό- άνδρες, 

γυναίκες καί παιδιά -πού κατάφεραν νά ξεσηκωθούν καί 

νά aναχαιτίσουν μέ όσα μέσα διέθεταν τόν κίνδυνο πού 

τούς aπειλούσε. 

»Κυρίες καί κύριοι, 

»Στήν ίστορία τώνaτόμων καί στήν ίστορία τών έθνών, 

τίποτα δέν ε{ναι πιό ίσχυρό aπό τήν δύναμη τών iδεών. 

'Όταν ή δύναμη aυτή λείψει, τότε aρχίζει ή παρακμή. Καί 

ή ζωή, aπό aγωνιστιιcή γίνεται στατική. Στόν 'Έλληνα 

έδόθη πολλές φορές ή ευκαιρία, κατά τήν μακραίωνη 

ίστορία του, νά aποδείξει ότι διαθέτει τήν δύναμη aυτή. 
Μιά δύναμη πού ε{ ναι πλασμένη κυρίως aπό τήν πίστη του 

στίς lδέες πού συνιστούν τήν έθνική μας παράδοση. Αυτή 

τήν παράδοση, γιά τήν όποία δυστυχώς καμμιά φορά όμι

λοϊίμε μέ περιφρόνηση. 

»Αυτό είναι καί τό βαθύτερο δίδαγμα πού πρέπει νά 

aντλήσουμε όλοι- καί ίδιαίτερα οί νεώτεροι- aπό τήν 

Μακεδονική 'Εποποιία. Είναι aυτό πού πηγάζει άπό τίς 
θυσίες όλων έκείνων, πού μέ τήν ζωή καί τόν θάνατό τους 

μετέτρεψαν τό δίδαγμα aυτό σέ ίστορική πραγματικότητα. 

»Καί μέ τίς σκέψεις aυτές καί τήν βεβαιότητα ότι ή 

προσπάθειά σας θά δώσει στόν Άγώνα aυτό τίς άληθινές 

του διαστάσεις, κηρύσσω τήν έναρξη τών έργασιών τοϊί 

Συμποσίου σας καί εvχομαι πλήρη έπιτυχία στό έργο σας». 

Τήν 1:πομένη, τελευταία ήμέρα τής παραμονής 

του στή συμπρωτεύουσα, δ πρόεδρος τής Δημοκρα

τίας δέχτηκε τούς καθηγητές Μ. 'Ανδρόνικο καί Δ. 

Παντερμαλή, καθώς καί δμάδα άρχαιολόγων, προ

κειμένου νά ενημερωθεί γιά τήν πορεία των προ

γραμμάτων, βάσει των δποίων διεξάγονταν άρχαιο

λογικές ερευνες στή Βεργίνα, τό Δίο, τήν Πέλλα καί 
τή Θράκη. 

Στή σχετική άνακοίνωση τής Προεδρίας τής Δη

μοκρατίας άναφέρεται: 

«Κατά τή διάρκεια τής συσκέψεως, δ κ. πρόεδρος τής 

Δημοκρατίας ζήτησε άπό τούς ύπεύθυνους aρχαιολόγους 

λεπτομερείς πληροφορίες γιά τίς ανασκαφικές εργασίες 

καί έρευνες στίς δποίες, ώς γνωστόν, aποδίδει iδιαίτερη 

σημασία. Στόν κ. Καραμανλή άναφέρθηκε δτι ή εφαρμογή 

του προγράμματος γίνεται κανονικά καί δτι συνεχώς έρ

χονται στό φώς νέα σημαντικά εύρήματα τόσον άπό aρ

χαιολογικής δσο καί άπό εθνικής πλευρaς. 

»Σημειώνεται δτι τά προγράμματα αuτά εκπονήθηκαν 

πρό πενταετίας περίπου μέ πρωτοβουλία του κ. Κ. Καρα

μανλή . Χαρακτηριστικό του είναι δτι γιά τήν εκτέλεσή 

τους δρίσθηκαν εiδικοί aποκεντρωμένοι φορείς πού ενισχύ

θηκαν ϋστερα άπό τό επίμονο ενδιαφέρον του κ. προέδρου 
τής Δημοκρατίας μέ επαρκή οiκονομικά καί τεχνικά μέσα 

έτσι ωστε οί έρευνες νά γίνονται μέ μεθοδικότητα καί ταχύ 

ρυθμό. 

>>'Ο κ. Καραμανλής συνεχάρη τούς παρισταμένους γιά 

τήν μέχρι τώρα πρόοδο τών εργασιών καί τούς συνέστησε 

νά μεθοδεύσουν καί νά εντείνουν κατά τό δυνατόν τίς προ
σπάθειές τους, συνεργαζόμενοι στενά διά τήν δλοκλήρωση 

του έργου. 

»' Αναφερόμενος δέ κατά τήν διάρκεια τής συσκέψεως 
στήν γενικώτερη σημασία τής πολιτικής αναπτύξεως τής 

χώρας, ό κ. πρόεδρος τής Δημοκρατίας, μεταξύ άλλων, τό

νισε: 

»"'Ο πολιτιστικός τομέας ε{ ναι ό μόνος, στόν όποίο ή 

Έλλάς μπορεί νά συναγωνισθεί τίς μεγάλες καί πλούσιες 

χώρες. Γι' aυτό κι έμείς οί 'Έλληνες πρέπει νά aποδίδουμε 

σέ aυτόν iδιαίτερη σημασία. Δυστυχώς όμως, φαίνεται ότι 

δέν έχουμε κατανοήσει σέ όλη της τήν έκταση τήν άλήθεια 
aυτή. Καί ένώ γιά τό θέμα aυτό πολλά λέγονται, λίγα γi

νονται. Καί όσα έλάχιστα έχουν γίνει κατά τό Παρελθόν, 

ε{ ναι περισσότερο aποτέλεσμα μεμονωμένων δραστηριοτή

των fί περιστασιακών άναγκών καί λιγότερο καρπός μιiiς 

ένιαίας, σταθερής καί διαχρονικής πολιτικής. Τοϊίτο, άλ

λωστε, aποδεικνύεται καί άπό τό γεγονός ότι ί5στερα άπό 
160 χρόνια έλεύθερου βίου, μόλις τά τελευταία πέντε χρό
νια καταρτίσαμε συγκεκριμένα προγράμματα γιά τή συστη

ματική έρευνα, τή συνάντηση καί τήν προβολή τοϊί πλού

του τής προγονικής μας κληρονομιiiς- όπως ε{ναι τό πρό

γραμμα τής Μακεδονίας, τής Θράκης, τής 'Ακροπόλεως, 

τό Πενταετές Πρόγραμμα τοϊί ύπουργείου Πολιτισμού καί 
τής 'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας τοϊί Άγίου ΥΟρους κ.ά. 

» "Καί όμως στόν τομέα aυτόν μποροϊίμε νά κάνουμε 
θαύματα. 'Αρκεί νά aξιοποιήσουμε τίς aπεριόριστες δυνα
τότητες πού μiiς προσφέρει ή ίδια ή χώρα μας, μέ τήν ίστο

ρία της, τόν πολιτισμό της, άλλά καί τό άξιόλογο aνθρώ

πινο δυναμικό πού διαθέτει. Κάποτε θά πρέπει νά καταλά

βουμε ότι γιά τή σωστή πολιτιστική άνάπτυξη τής χώρας 
μας χρειάζεται προπαντός σωστός καί μακρόπνοος προ

γραμματισμός, σύστημα καί ένέργειες συντονισμένες. Καί 

ότι ή άνάπτυξη aυτή θά πρέπει νά aποβλέπει τόσο στήν 
άνάδειξη τοϊί λαμπροϊί παρελθόντος μας, όσο καί στήν 

καλλιέργεια τής ψυχικής καί πνευματικής ευαισθησίας τοϊί 

λαοϊί μας. Καλλιέργεια πού μπορεί νά άποβεί παράγων 
ευημερίας άλλά καί συντελεστής ουσιαστικών μεταβολών 

στήν νοοτροπία μας. 

»"'Ελπίζω οί άξιόλογες προσπάθειες πού καταβάλλον
ται τά τελευταία χρόνια νά γενικευθούν. Καί νά aποτελέ

σουν κίνητρο γιά τήν δημιουργία τών Προϋποθέσεων έκεί-
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νων πού θά έπιτρέψουν στήν 'Ελλάδα νά διεκδικήσει τή 

θέση πού τijς άνήκει στήν κοινωνία τών έθνών". 

»Στή συνέχεια, ό κ. πρόεδρος τής Δημοκρατίας ενημε

ρώθηκε γιά τήν πορεία τοϋ προγράμματος τοϋ 'Αγίου 

nΟρους άπό τά μέλη τοϋ Κέντρου Διαφυλάξεως 'Αγιορει

τικής Κληρονομιας. Στή σύσκεψη ελαβαν μέρος ό ύπουρ

γός Βορείου 'Ελλάδος, κ. Β. 'Ιντζές καί ό γενικός γραμμα

τέας τοϋ ύπουργείου Βορείου 'Ελλάδος, κ. Μ. Κυρατσοϋς, 

ύπό τήν iδιότητά του ώς προέδρου τοϋ ΚΕΔΑΚ. "Οπως 

είναι γνωστό, τό ΚΕΔΑΚ ίδρύθηκε ώς εiδικός άποκεντρω

μένος φορέας τό καλοκαίρι τοϋ 1981 μέ πρωτοβουλία τοϋ 
κ. Κ. Καραμανλή καί χρηματοδοτήθηκε εφάπαξ μέ τό πο

σό των 300 εκατομμυρίων δραχμών. 
»Κατά τή σύσκεψη, ό κ. πρόεδρος τής Δημοκρατίας 

άναφέρθηκε στή μεγάλη θρησκευτική καί ίστορική σημα

σία τοϋ εργου πού εχει επωμισθεί τό Κέντρο καί τόνισε τήν 

άνάγκη νά επιταχυνθουν οί εργασίες, διαβεβαιώνοντας 

τούς παρισταμένους δτι θά είναι πρόθυμος νά συνδράμει 

κάθε προσπάθειά τους πού θά άποβλέπει στή διάσωση, τή 

διαφύλαξη καί τήν προβολή τ&ν θησαυρών του 'Αγίου 

"'Όρους». 

'Η όμιλία του Κ. Καραμανλή στούς άξιωματι
κούς του Γ' Σώματος Στρατου προκάλεσε εύρύτατα 

σχόλια τίς έπόμενες ήμέρες . 'Ο κυβερνητικός εκπρό

σωπος άρνήθηκε νά τή σχολιάσει καί επανέλαβε δτι 

πρόθεση τής Κυβερνήσεως rμαν νά επανεκλεγεί ό Κ. 

Καραμανλής στό ϋπατο άξίωμα τήν προσεχή άνοιξη. 
'Έντονη δμως ήταν ή εντύπωση δτι ή Κυβέρνηση 

διοχέτευσε τή δυσαρέσκειά της μέ δημοσιεύματα του 

φιλικου πρός αύτήν τύπου πού εκαμε λόγο γιά εξω
θεσμική παρέμβαση του προέδρου τής Δημοκρατίας. 

Μέ τό θέμα άσχολήθηκε στίς 30 του μηνός τό 'Εκτε
λεστικό Γραφείο του ΠΑΣΟΚ. Γιά ύπέρβαση τών 

προεδρικών άρμοδιοτήτων εκαμε λόγο καί ό γενικός 

γραμματέας του ΚΚΕ (εσ.) . 'Από τήν πλευρά του, ό 

άντιπολιτευόμενος τύπος μίλησε γιά διαφωνίες προέ

δρου-πρωθυπουργου καί γιά μήνυμα του Κ. Καρα

μανλή δτι επρεπε νά άποφεύγονται οί πειραματισμοί 

στίς διεθνείς σχέσεις τής χώρας . 

'Ενδεικτικό είναι άπόσπασμα άρθρου πού δημο

σιεύτηκε στά «Νέα» τής 2ας Νοεμβρίου: 

Βγαίνοντας εξω άπό τά πλαίσια (θεσμικά καί εθιμικά) 

του ρόλου του ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας, κ. Καραμαν

λής, είναι σάν νά τοποθετεί ό ίδιος εμπόδια στό δρόμο γιά 

τήν επανεκλογή του. 

'Ο λόγος του στήν Θεσσαλονίκη δέν είναι ή κύρια 
αiτία, άλλ' είναι ή κρίσιμη σταγόνα. 

... Προκάλεσε ό ϊδιος ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας μέ 
τό λόγο του €να θέμα άρχής, πού άφορα στίς σχέσεις του 

μέ τήν Κυβέρνηση. 'Έβαλε πόδι - ετσι είναι - σέ άρμο

διότητες πού είναι άποκλειστικά κυβερνητικές. 

Ύίς δικές του τίς άρμοδιότητες τίς ξέρει. Καί τίς ξέρει 

καλά. 

... Είναι, έπομένως, βασικό θέμα άρχής δτι κάθε παρά
γοντας του δημοσίου βίου πρέπει νά σέβεται τό ρόλο του 

aλλου (εκαστος εφ, φ ετάχθη). 'ο πρωθυπουργός εδειξε 

(σέ πολλές ευκαιρίες) δτι σέβεται τό ρόλο του προέδρου 

τής Δημοκρατίας. 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας, εν τούτοις, εδειξε όρι

σμένες φορές δτι θέλει νά εχει λόγο στήν aσκηση τής 

πολιτικής τής Κυβερνήσεως. Μέ «παραινέσεις», συμβου

λές, ύποδείξεις, προτροπές. 

... Γιατί νά' χει λόγο ή Κυβέρνηση καί τό ΠΑΣΟΚ ν' 
άναζητήσουν τήν προεδρική λύση πέραν τοϋ κ. Καραμαν

λή; 'Η συνεργασία άνάμεσα στό μέγαρο τής 'Ηρώδου του 

'Αττικου καί στό μέγαρο του Μαξίμου περπατουσε καλά 

-χωρίς εμπόδια. Τά εμπόδια τά 'θεσε μόνος του τόν τε

λευταίο καιρό -γιατί;- ό ίδιος ό κ. Καραμανλής. 

Στίς 31 'Οκτωβρίου, ό Α. Παπανδρέου θά άπευθύ
νει στόν Κ. Καραμανλή επιστολή μέ άφορμή τό πε

ριεχόμενο τής προεδρικής όμιλίας: 

«'Αγαπητέ κύριε προέδρε, 

»Στήν όμιλία σας τής 27ης 'Οκτωβρίου τ.ε. στή Θεσ

σαλονίκη περιλαμβάνονται όρισμένα σημεία, πού ι'iπτον

ται σοβαρών τομέων τής εξωτερικής πολιτικής καί τής πο
λιτικής συμπεριφορας των κομμάτων στόν εσωτερικό δημό

σιο βίο. 'Ανάλογα σημεία είχαν περιληφθεί καί σέ παλαιό

τερες όμιλίες σας, δπως π.χ. στίς όμιλίες σας τής 1ης Φε

βρουαρίου 1983 στήν Καλαμάτα καί τής 28ης 'Ιουνίου 

1983 στίς Σέρρες, στό πρωτοχρονιάτικο μήνυμα 1984 καί 
στό μήνυμά σ<tς στίς 22 Μαίου 1984. 

»'Όπως γνωρίζετε, κύριε πρόεδρε, άπέφυγα σέ δλες αυ

τές τίς περιπτώσεις μέχρι σήμερα νά διατυπώσω σχετικά 

τή θέση μου. 'Αντίθετα, σέ κάθε ευκαιρία πού δόθηκε, 

δήλωσα δημόσια δτι τό Σύνταγμα τηρείται aψογα. Αυτό τό 

επραξα, γιατί θεώρησα δτι τά περιστατικά αυτά ήταν μεμο

νωμένης σημασίας καί δτι δέν θά επρεπε νά διαταράξουν 

τήν άρμονική συνεργασία μας, πού άποτελεί βάση τής 

ομαλής λειτουργίας του πολιτεύματος. 

»'Η άναφορά σας, δμως, στήν εξωτερική πολιτική πού 

περιέχεται στήν τελευταία σας όμιλία, είναι iδιαίτερα σο
βαρή καί φαίνεται νά ένέχει κριτική τής ύπεύθυνης Κυβέρ

νησης. Τουλάχιστον αυτή ή πολιτική έρι.iηνεία δόθηκε 
άπό σοβαρή μερίδα του ήμερήσιόυ Τύπου. 

»'Εάν αυτό ήταν στίς προθέσεις σας, είμαι ύποχρεωμέ

νος νά διατυπώσω τήν άνησυχία μου γιά τήν πρωτοβουλία 

σας αυτή. Μέ πλήρη συναίσθηση τής ευθύνης μου, δέν θά 

ijθελα σέ καμιά περίπτωση, κύριε πρόεδρε, άνεξάρτητα 

άπό τίς άρμονικές σχέσεις συνεργασίας μας, νά συμπράξω 
στή διαμόρφωση μιας πολιτικής πρακτικής, πού θά άλλοί

ωνε τό κοινοβουλευτικό μας πολίτευμα. Καί αiσθάνομαι 

δτι θά συνέπραττα aν άπέφευγα καί σήμερα νά διατυπώσω 

τήν άνησυχία μου. 

»Σχετικά μέ τό θέμα τής επιστολής μου αυτής, σας 

εσωκλείω, κύριε προέδρε, καί δύο γνωματεύσεις τοϋ νομι

κου μου συμβούλου, πού άναφέρονται στό μήνυμά σας τής 

22.5.84 καί στήν τελευταία όμιλία σας στή Θεσσαλονίκη. 
»Μέ τήν πεποίθηση, κύριε πρόεδρε, δτι καί σείς διακατέ

χεσθε άπό τίς ϊδιες σκέψεις γιά τήν άκριβή τήρηση του 

Συντάγματος καί γιά τήν μέχρι κεραίας διαφύλαξη του 

κοινοβουλευτικου χαρακτήρα τοϋ πολιτεύματός μας, πα

ρακαλώ νά κατανοήσετε τό νόημα τής επιστολής μου». 

'Ο Κ. Καραμανλής άπάντησε στίς 5 Νοεμβρίου: 
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τού Συμποσίου yιά τόν Μακεδονικό 'Αγώνα. 
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«'Αγαπητέ κ. πρωθυπουργέ, 

»'Ομολογώ δτι μέ έξέπληξε ή έπιστολή σας τής 
Jlης 'Οκτωβρίου. Καί διότι δημιουργείται ή έντύ

πωση δτι θέτετε μ' αVτήν γιά πρώτη φορά, θέμα 

άσκήσεως τών συνταγματικών μου άρμοδιοτήτων, 

&λλά πρό παντός γιατί φαίνεται νά υίοθετείτε έπί τού 

θέματος αvτοv τίς aπόψεις τού νομικού σας συμβού

λου, οί όποίες κατά τήν γνώμη μου δέν συμβιβάζον

ται μέ τό πνεύμα καί τό γράμμα τού Συντάγματος τού 

1975. 
))Δέν θεωρώ χρήσιμο, κύριε πρωθυπουργέ, νά 

ανασκευάσω στήν έπιστολή μου αvτή τίς έρμηνείες 
πού δίδονται aπό τόν νομικό σας σύμβουλο, τόσο 

στίς συνταγματικές μου άρμοδιότητες δσο καί στούς 

λόγους μου, τό περιεχόμενο τών όποίων μέ τίς γενι

κές καί οvδέτερες παραινέσεις του aποσκοπεί κυρίως 

στήν aποτροπή ακροτήτων καί δι , αvτής στήν διαφύ
λαξη τής όμαλής έξελίξεως τής πολιτικής μας ζωής. 

))Καί δέν τό κάνω γιά νά μή συjιβάλω στούς δύ

σκολους αvτούς καιρούς στήν δημιουργία γενικοτέ

ρου θέματος πού θά μπορούσε νά διαταράξει τήν άρ
μονική συνεργασία μας, ή όποία διασφαλίζει τήν 

όμαλή λειτουργία τού πολιτεύματος. 

))Δέν νομίζω, άλλωστε, δτι θέματα αvτής τής σο

βαρότητος ημπορεί νά συζητούνται &κινδύνως δι' 

έπιστολών ή καί διά τού τύπου καί νά γίνονται &ντι

κείμενο δημόσιας aντιδικίας. 

)) 'Α νεξάρητα δμως aπό τά παραπάνω, δυσκολεύ
ομαι νά κατανοήσω τίς aνησυχίες σας γιά τήν όμα

λή λειτουργία τού πολιτεύματος, δταν μάλιστα οί 

aνησυχίες σας αvτές έμπνέονται aπό όρισμένες όμι

λίες μου πού,~&νεξάρητα aπό τίς αυθαίρετες έρμηνεί

ες πού δίνει σ' αvτές ό τύπος, έχουν συνήθως παραι

νέσεις μέ έθνικό περιεχόμενο. Καί δταν γνωρίζετε 

καί αναγνωρίζετε δτι δέν έκρινα &ναγκαίον νά κάνω 

χρήση ουσιαστικών καί aποκλειστικών άρμοδιοτή

των μου πού θεμελιώνουν τό δικαίωμα τής διαφωνίας 

μου μέ τήν Κυβέρνηση, δπως στίς περιπτώσεις τής 

&ναπομπής νόμων, τού δημοψηφίσματος, τής διαλύ
σεως τής Βουλής, τού διαγγέλματος, κ.λ.π. 

))Πάντως, θά ήθελα νά βεβαιωθείτε, κύριε πρωθυ

πουργέ, δτι ή προσήλωσή μου στήν όμαλή λειτουρ

γία τού πολιτεύματος, δπως αvτό διαμορφώθηκε μέ 

τό lσχύον Σύνταγμα, εlναι τόσο aπόλυτη άJστε νά μή 
δικαιολογείται aνησυχία γιά ένδεχόμενη &λλοίωσή 

του. Τήν προσήλωσή μου, άλλωστε, αvτή στό πολί

τευμα, πού τυγχάνει νομίζω καθολικής αναγνωρίσε

ως, είχατε τήν εlλικρίνεια κι έσείς νά τήν διακηρύ
ξετε))Ι24. 

'Αναφερόμενος στό ίστορικό τοϋ θέματος πού 

προκλήθηκε aπό τήν προεδρική όμιλία στή Θεσσα

λονίκη, ό πρέσβης Π. Μολυβιάτης γράφει: 

«'Ο πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας εκρινε σκόπιμο νά 

επωφεληθεί τfjς εύκαιρίας του έορτασμου στήν Θεσσαλο

νίκη τfjς 28ης 'Οκτωβρίου γιά νά προβεί σέ όρισμένες 

επισημάνσεις καί παραινέσεις, μέ τόν λόγο πού !:ξεφώνησε 

στήν Λέσχη 'Αξιωματικ&ν τήν 27 'Οκτωβρίου 1984. Οί 
επισημάνσεις του αύτές ύποδήλωναν βέβαια άποδοκιμασία 

σημαντικ&ν τομέων τόσο τfjς έξωτερικfjς, δσο καί τfjς 

έσωτερικfjς πολιτικfjς τfjς Κυβερνήσεως. 

»'Η μεγάλη πλειοψηφία τfjς κοινfjς γνώμης άντέδρασε 

θετικά στήν δμιλία αύτή του προέδρου τfjς Δημοκρατίας, 

δπως προέκυψε καί άπό όλόκληρο τόν τύπο τfjς Κυριακfjς, 

28 'Οκτωβρίου . Τήν μεθεπομένη, δμως, ό φιλοκυβερνητι

κός τύπος, μέ όμοιόμορφα δημοσιεύματα, εδινε τήν εντύ

πωση κρίσεως στίς σχέσεις προέδρου Δημοκρατίας καί 

πρωθυπουργου. Καίτοι έπίσημα ή Κυβέρνηση εμφανίσθη

κε δτι άρνείται νά σχολιάσει τήν προεδρική όμιλία, ήταν 

προφανές δτι διοχεύτευε τήν δυσφορία της μέ τά δημοσιεύ

ματα του φιλικου της τύπου . 

»τίς επόμενες ήμέρες, τό θέμα δέν προεβλήθη άπό τόν 

τύπο άλλά ή εντύπωση τfjς κρίσεως εξακολούθησε νά πλα

νaται στήν κοινή γνώμη. 

»Τήν 1η Νοεμβρίου 1984, ό πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας 
ελαβε επιστολή του πρωθυπουργου πάνω στό ζήτημα αύτό, 

τήν όποία συνόδευε καί γνωμοδότηση του νομικου συμβού

λου του πρωθυπουργου. ' Η επιστολή ήταν όμολογουμένως 

πολύ προσεκτικά γραμμένη , εθετε δμως θέμα άσκήσεως 

των προεδρικ&ν άρμοδιοτήτων. 'Η δέ γνωμοδότηση άπε

ρίφραστα θεωρουσε τόν λόγο τfjς Θεσσαλονίκης άσυμβί

βαστο μέ τό Σύνταγμα. 

»Τίς έρμηνείες αύτές του Συντάγματος άπέρριψε ό πρό

εδρος τfjς Δημοκρατίας μέ έπιστολή του πρός τόν πρωθυ

πουργό . Τήν επιστολή αύτή έπέδωσα στό γραφείο μσυ 

στόν κ. Λιβάνη, τό μεσημέρι τfjς 5 Νοεμβρίου. 
»'Από φιλική συζήτηση πού είχα μαζί του στήν συνάν

τησή μας αύτή, άντελήφθην δτι τόν πρόεδρο κ . Παπαν

δρέου ενόχλησε iδιαίτερα ή χρησιμοποίηση άπό τόν πρό

εδρο τfjς Δημοκρατίας στόν λόγο του τfjς λέξεως "μειοδό
της" . Τήν λέξη αύτή είχε χρησιμοποιήσει ό ίδιος κατά τοu 

κ. Μητσοτάκη, καί έξ αύτου συνεπέρανε ό πρωθυπουργός 

δτι ό πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας έστρέφετο προσωπικά 

εναντίον του καί επεδίωκε νά ύποστηρίξει τόν κ. Μητσο

τάκη. 

>>'Ο κ . Λιβάνης είχε , τέλος, τήν γνώμη δτι θά ήταν 

χρήσιμο ό προέδρος τfjς Δημοκρατίας νά καλέσει σέ συ

νάντηση τόν πρωθυπουργό . Έπ' αύτου έπιφυλάχθηκα νά 

άπαντήσω. 

»Τό άπόγευμα τfjς ίδιας ήμέρας μου τηλεφώνησε ό κ. 

Λιβάνης δτι ό πρωθυπουργός θά ijθελε νά ένημερώσει τόν 

πρόεδρο τfjς Δημοκρατίας σέ συνάντησή του πού θά !:ζη
τείτο σύντομα. 

»Πράγματι, στίς 7 Νοεμβρίου ό κ. Λιβάνης !:ζήτησε γιά 

λογαριασμό του πρωθυπουργου άκρόαση γιά τήν Δευτέρα, 

12 Νοεμβρίου, πρaγμα πού άπεδέχθην κατ' εντολήν του 
προέδρου τfjς Δημοκρατίας»Ι25. 

31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1984 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τό νέο πρόεδρο τής 

'Επιτροπής των Εόρωπαϊκ&ν Κοινοτήτων, Ζ. Ντε

λόρ, μέ τόν όποιο εξετάζει θέματα πού &φοροϋν τήν 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



414 ΟΛΟΚΛΉΡΩΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ 

ΕΟΚ, γενικότερα, καθώς καί τή θέση τής 'Ελλάδος 

στούς κόλπους της. 

Τήν ϊδια ήμέρα, ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας 

άπευθύνει στόν πρόεδρο τής 'Ινδίας, Γκ. Ζαίλ Σίνγκ, 

συλλυπητήριο τηλεγράφημα γιά τή δολοφονία τής 

πρωθυπουργοί), I. Γκάντι. Στίς 2 Νοεμβρίου, ό Κ. 
Καραμανλής θά μεταβεί στήν ίνδική πρεσβεία, δπου 

καί θά σημειώσει στό βιβλίο συλλυπητηρίων: 

« Έκ μέρους του έλληνικου λαου καί έμου προ
σωπικώς έκφράζω βαθύτατη θλίψη γιά τόν τραγικό 

θάνατο τής Νlντιρα Γκάντι. Εvχομαι δέ δπως ό lνδι

κός λαός καλύψει μέ τήν ένότητά του τό κενό πού 

άφησε ό θάνατος τής μεγάλης ήγέτιδάς του». 

5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1984 

'Ο Κ. Καραμανλής συναντίiται μέ τόν πρόεδρο 

τής Κυπριακής Δημοκρατίας, ό όποϊ:ος, κατά τήν επι

στροφή του άπό τή Νέα 'Υόρκη, τόν ενημερώνει γιά 

τίς επαφές πού είχε στήν εδρα τοu ΟΗΕ. 

6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1984 

, Μέ άφορμή δημοσίευμα άπογευματινής εφημερί
δας, σύμφωνα μέ τό όποίο δέν επιθυμεί νά ύποβάλει 

εκ νέου ύποψηφιότητα γιά τό ϋπατο άξίωμα, μή επι

θυμώντας νά θεωρηθεί συνυπεύθυνος γιά τά άποτελέ

σματα τής κυβερνητικής πολιτικής στόν τομέα των 

εξωτερικών σχέσεων, ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας 

κάμει τήν άκόλουθη δήλωση: 

ιι'Όπως έδήλωσα καί κατά τό παρελθόν, δέν έπιθυμώ τό 

όνομά μου νά έμπλέκεται στούς aνταγωνισμούς τών κομμά

των. Γιατί τοvτο δυσχεραίνει τήν aποστολή μου καί συνε

πώς τήν όμαλή λειτουργία' του πολιτεύματος». 

7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1984 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας άπέστειλε στό νι

κητή τών άμερικανικών προεδρικών εκλογών, Ρό

ναλντ Ρήγκαν, τό άκόλουθο τηλεγράφημα: 

«'Αγαπητέ κύριε πρόεδρε, 

»'Επιθυμώ νά σaς άπευθύνω τά θερμά μου συγχα

ρητήρια γιά τήν έπανεκλογή σας στήν προεδρία τών 

'Ηνωμένων Πολιτειών καί τίς εlλικρινείς εύχές μου 

γιά τήν έπιτυχία τής νέας σας άποστολής χάρη τής 

προόδου καί τής εύημερίας του άμερικανικου έθνους. 

»Οί δύο χώρες μας, κύριε πρόεδρε, βρέθηκαν συ

στρατευμένες σέ κρίσιμες iστορικές στιγμές γιά τήν 

προάσπιση τής έλευθερίας καί τής δημοκρατίας. Καί 

εlμαι πεπεισμένος δτι αύτοί oi παραδοσιακοί δεσμοί 
φιλίας θά έμπνέουν καί στό μέλλον τήν πορεία τών 

σχέσεων μεταξύ τών δύο λαών μας». 

12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1984 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τόν πρωθυπουργό, εό-

θύς μετά τήν επιστροφή του άπό επισκέψεις στή 

Σουηδία, Πολωνία, Συρία καί 'Ιορδανία: 

«Δέχθηκα σήμερα τόν κ. πρωθυπουργό κατόπιν 

αlτήσεώς του. Ή συνάντηση αύτή fίταν κρίσιμη καί 

ϊσως καθοριστική γιά τίς μελλοντικές έξελίξεις τής 
πολιτικής μας ζωής. Εlχε προηγηθεί ή γνωστή όμι

λία μου στήν Θεσσαλονίκη καί oi άντιδράσεις τής 
Κυβερνήσεως πού έξεδηλώθησαν διά του τύπου καί 
προπαντός διά τής άπό 31 'Οκτωβρίου έπιστολής 

του πρωθυπουργου, πού έθεταν ύπό άμφισβήτηση τίς 

συνταγματικές μου άρμοδιότητες. 

»Μέ τήν άπαντητική μου έπιστολή τής 5ης Νο

εμβρίου, πού άπέρριπτα τίς συνταγματικές έρμηνείες 

του πρωθυπουργου, έπεβεβαιώνετο ή διαφωνία μας 

δσον άφορα τόν ρόλο του άρχηγου του Κράτους καί 

ύπήρχε κίνδυνος, άν έπέμενε στίς άπόψεις του, νά 

όδηγηθουμε σέ κρίση συνταγματική. 

»Δεδομένου δτι oi άντιδράσεις τής Κυβερνήσεως 
ύπήρξαν δχι μόνο συνταγματικά άβάσιμες, άλλά πή

ραν και προκλητική γιά μένα δημοσιότητα, fίταν 

φυσικό νά διερωτώμαι άν ό πρωθυπουργός έπεδίωκε 

σύγκρουση μαζί μου γιά νά ύπηρετήσει πολιτικούς 

σκοπούς ή ένήργησε, δπως συνήθως, παρορμητικά 

καί ύπό τήν πίεση τών άδιάλλακτων συνεργατών του. 

»Στήν άρχή τής συζητήσεως ό πρωθυπουργός μέ 

ένημέρωσε γιά τά πρόσφατα ταξίδια του στό έξωτε
ρικό, τά όποία, άπ' δσα μου εlπε, fίσαν όχι μόνο 

άντιφατικά άλλά καί έστερουντο Ιδιαιτέρου ένδιαφέ

ροντος, έκτός βέβαια άπό ώρισμένες έκδηλώσεις πού 

εlχαν καί πάλι αlχμές κατά τής Δύσεως. 

»Στήν συνέχεια, έθεσα έγώ ό ϊδιος τό θέμα τό 

συνταγματικό, πού δημιούργησε ό πρωθυπουργός μέ 

τήν έπιστολή του. Έξέφρασα τή δυσφορία μου γι' 

αύτό, του έξήγησα γιατί oi έρμηνείες του νομικου 

του συμβούλου fίσαν αύθαίρετες καί του άνέπτυξα 

λεπτομερώς πώς διαγράφεται ό ρόλος του άρχηγου 

του Κράτους κατά τό Σύνταγμα του 1975. 
»Στήν άπάντησή του ό πρωθυπουργός fίταν άπο

λογητικός καί μου εlπε δτι άναγκάσθηκε νά μου 

στείλει τήν έπιστολή έκείνη, γιατί ό άντιπολιτευτι

κός τύπος ένεφάνισε τήν όμιλία μου τής Θεσσαλονί

κης ώς άμεση έπίθεση κατά τής Κυβερνήσεως καί ώς 

άποδοκιμασία τής πολιτικής του- πρaγμα πού fίταν 

έν μέρει άληθές καί ένόχλησε καί μένα. Έδέχθη έν 

συνεχείg άνεπιφύλακτα τήν έρμηνεία πού του έδωσα 

γιά τή λειτουργία του πολιτεύματος καί γιά τό ρόλο 

τόν δικό μου καί μέ παρεκάλεσε νά καλέσω τόν κ. 

Κασιμάτη γιά νά του τά πώ καί του ϊδιου, πρaγμα πού 

άρνήθηκα βέβαια, έφόσον ό πρωθυπουργός συνεφώ

νησε μέ τίς άπόψεις μου. 

»Τόν έρώτησα κατόπιν πώς βλέπει τίς μελλοντι

κές πολιτικές έξελίξεις. Μου άπήντησε δτι θά φέρει 

στή Βουλή, δπως έδήλωσε, τόν Έκλογικό Νόμο τόν 
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Φεβρουάριο, δτι έμμένει στήν aρχική του θέση νά 

ύποστηρίξει τήν έπανεκλογή μου στήν προεδρία καί 
μου έξήγησε γιατί θεωρεί τήν παρουσία μου aπαραί
τητη γιά τήν όμαλή έξέλιξη τής πολιτικής μας ζωής. 

»Του συνέστησα νά καταθέσει τόν 'Εκλογικό Νό

μο εύθύς μετά τίς γιορτές καί του ε{πα δτι ό . Νόμος 

αύτός θά πρέπει νά ε{ναι aδιάβλητος, γιά νά μήν βρε

θώ στήν aνάγκη νά aντιδράσω προκαλώντας έν 

aνάγκυ καί δημοψήφισμα. Καί προσέθεσα δτι aδιά

βλητα έκλογικά συστήματα θεωρώ τό lσχύον, τό 
D'Hont καί τήν άπλή αναλογική. Στό σημείο αύτό 
μου έδήλωσε κατηγορηματικά δτι θά κινηθεί μέσα 

στά πλαίσια αύτά καί δτι πάντως δέν πρέπει νά aνη

συχώ, γιατί θά βρουμε ο{ δύο μας τήν καλλίτερη 

λύση. 

»'Όσον aφορa τήν έπανε!(λογή μου, του ε{ πα καί 

Jtάλι δτι δέν πρόκειται νά aποφασίσω γιά τό θέμα 

αύτό παρά στίς aρχές του 1985. Καί τουτο, γιατί aν
τιμετωπίζω ενα σκληρό δίλημμα μεταξύ τής έπιθυμί

ας μου νά τερματίσω τήν πολιτική μου σταδιοδρομία 

μέ τή λήξη τής θητείας μου καί του χρέους νά συνε
χίσω νά ύπηρετώ, έάν ο{ έξελίξεις τής πολιτικής μας 

ζωής καταστήσουν αναγκαία τήν παρουσία μου στήν 

προεδρία. 

»τέλος, μέ παρεκάλεσε νά τά ξανασυζητήσουμε 
δλα αύτά τά θέματα στίς aρχές του Δεκεμβρίου καί 
νά πάρουμε όριστικές aποφάσεις. Συνεφώνησα καί 

τερμάτισα τή συνομιλία μας μέ τή σύσταση νά έπα

νεξετάσει τήν έξωτερική μας πολιτική, ή όποία, 
δ πως του ε{πα πολλες φορές, έκθέτει τή χώρα σέ κι ν

δύνους. Του ε{πα μάλιστα δτι έπρόκειτο νά δεχθώ 

μεθαύριο τόν κ. Στέρνς, μετά aπό αi'τησή του, καί τόν 

έρώτησα έάν ήθελε νά περάσω στόν τελευταίο αύτό 

κανένα ένδιαφέρον μήνυμα. Μου ε{πε νά του έκφρά

σω τή λύπη του, γιατί ώρισμένες aτυχείς έκδηλώσεις 

του προκαλουν ένόχληση στήν Ούάσιγκτων. 

»Τό συμπέρασμά μου aπό τήν συνομιλία αύτή ε{

ναι δτι μέ τό συνταγματικό πρόβλημα πού δημιούρ

γησε δέν έπεδίωκε σύγκρουση μαζί μου, τοσούτφ 

μaλλον καθόσον σαφώς του έδήλωσα στι, aν θέλει 
σύγκρουση, θά τήν έχει καί τή διαφορά μας θά τή 

λύσει πλέον ό λαός. 'Εξεπλάγη μέ τή δήλωσή μου 

αύτή καί μου ε{πε δτι οvτε τήν πρόθεση έχει, aλλά 

οvτε καί συμφέρει στό έθνος νά έρθουμε γιά όποιοδή
ποτε λόγο σέ σύγκρουση. Πάντως, μέ τή μίνι αύτή 

κρίση, ο{ σχέσεις μας μπήκαν σέ μιά Καινούργια φά

ση σχετικής ψυχρότητας καί δυσπιστίας μέ aπρό

βλεπτες συνέπειες γιά τό μέλλον. 

;>Χαρακτηριστικό τής ψυχολογίας του ήταν τό 

γεγονός δτι, πρίν aποχωρήσει, μου ε{πε δτι θά ήταν 

χρήσιμο νά διοχετεύσει στόν τύπο τήν πληροφορία 

δτι ή συνομιλία μας ύπήρξε έγκάρδια. Τόν aπεθάρ
ρυνα καί του συνέστησα νά πεί μόνο δτι ή συνάντη

σή μας έπήγε καλά» 126 • 

14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1984 

·Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας είχε , στό Προε

δρικό Μέγαρο, φιλική συνομιλία μέ τόν πρώην πρω

θυπουργό, Π. Κανελλόπουλο . 

15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1984 

'Ο Κ. Καραμανλής εχει συνάντηση καί συνομι

λία τόν πρόεδρο τής ΝΔ, Κ. Μητσοτάκη, ό όποίος, 

σύμφωνα μέ δημοσιογραφικές πληροφορίες, άνέπτυ

ξε τίς θέσεις του γιά τόν έκλογικό νόμο καί τό κλίμα 
έκλογ&ν πού διαμορφώνεται στή χώρα, τήν έξωτερι

κή πολιτική τής Κυβερνήσεως καί τήν κατάσταση 

στά μέσα μαζικής ένημερώσεως. 

18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1984 

' Ο Α. Παπανδρέου, σέ συνέντευξή του πρός τήν 

έφη μερίδα «Τά Νέα», άναφέρεται στό θέμα τής προε

δρικής έκλς>γής : 

«Μέ βάση τίς σημερινές μου έκτιμήσεις, δέν νομίζω δτι 

θά ύπάρξει πρόβλημα. Μιά δμως πού μου θέτεις τό έρώτη

μα, θά ijθελα νά αναφερθώ στά πρόσφατα δημοσιεύματα 

- άλλα καλόπιστα, άλλα συνήθως όχι - γιά τή σχέση του 

προέδρου της Δημοκρατίας μέ τήν Κυβέρνηση, δηλαδή μέ 
έμένα ώς έκπρόσωπό της. Πρέπει νά π& - καί δέν αναφέ

ρομαι στίς σχέσεις στά πλαίσια τ&ν θεσμών - δτι θεωρώ 

τό σεβασμό τ&ν βασικών συνταγματικών θεσμών τfjς χώ

ρας απαραίτητη προϋπόθεση γιά τό στερέωμα της δημο

κρατίας . Μπορεί νά ύπάρχουν όρισμένες aπόψεις κομμά

των γιά αναθεώρηση του Συντάγματος. Καί ύπάρχουν τά 

πλαίσια, αν θέλει κανείς νά έπιδιώξει όποιαδήποτε αναθε

ώρηση. 'Εμείς, σ' αuτή τή σύνοδο, σ' αuτή τήν περίοδο, 

δέν προβλέπουμε ώς Κυβέρνηση νά προωθήσουμε όποιαδή
ποτε αναθεώρηση του Συντάγματος. Τήν άλλη τετραετία 

θά δούμε. 

»'Αλλά πιστεύω δτι ε{ ναι μεγάλο σφάλμα νά δημιουρ

γοuνται τεχνητά κρίσεις - καί συνήθως οί κρίσεις δημι

ουργοuνται τεχνητά - ανάμεσα σέ θεσμούς, δπως ε{ναι ή 

'Εκτελεστική 'Εξουσία καί ό πρόεδρος της Δημοκρατίας, 

τό κοινοβούλιο καί ή δικαιοσύνη . ~ Εχω μιλήσει στό πα

ρελθόν γι ' αuτό τό θέμα. Καί εχω μιλήσει iδιαίτερα γιά τόν 

κ. Καραμανλή. Δέν εχω ιiλλάξει άποψη σ' αuτά πού εχω 

πεί στό παρελθόν . Δέν εχω ιiλλάξει θέση . Καί πρέπει νά 

π& δτι καί κάτι άλλο -νομίζω δτι ε{ναι σωστό νά τό π& 

δτι ό πρόεδρος της Δημοκρατίας δέν εχει παρεμβάλει έμπό

δια στήν ύλοποίηση του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. 

'Υπάρχουν όρισμένα προνόμια τά όποία του αναγνωρίζει 

τό Σύνταγμα. Δέν εχει χρησιμοποιήσει τίς δυνατότητες 

πού του παρέχει τό Σύνταγμα γιά νά ανακόψει τήν πορεία 

του κυβερνητικοί) εργου . 

»Γιά νά τελειώνουμε, ή "rι;ροεδρολογία"» καί ή "έκλο

γολογία" γύρω aπό τό θέμα του προέδρου, μόνο aρνητική 

μπορεί νά ε{ναι. Καί γι' αuτό δέ θέλω νά δώσω συνέχεια 
στό θέμα αuτό». 

'Από τήν πλευρά του, σέ συνάντηση μέ τούς πο-
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λιτικούς συντάκτες, ό πρόεδρος τής ΝΔ, Κ. Μητσοτά

κης, παρατήρησε σχετικά, μετά τέσσερις ήμέρες: 

«Ή ΝΔ, δπως ε{χα δηλώσει καί προσφάτως, έφόσον ό 

κ. Κ. Καραμανλής aποδεχθεί ύποψηφιότητα γιά δεύτερη 

προεδρική θητεία, θά τόν ύπερψηφίσει. Δέν γνωρίζω δμως 

άν τό ΠΑΣΟΚ θά λέγει αι'Jτά πού εΙπε πρό ήμερων ό πρόε

δρός του, μετά τρείς μfjνες». 

22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1984 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τόν καθηγητή του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Μ. 'Ανδρόνικο, ό 

όποίος του προσφέρει τό πρώτο άντίτυπο βιβλίου 

του γιά τή Βεργίνα καί τόν εύχαριστεί γιά τή βοήθεια 

πού παρέσχε στό άνασκαφικό εργο. 

23 NOEMI)PIOY 1984 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τόν πρωθυπουργό. 

Είχαν προηγηθεί τίς προηγούμενες ήμέρες, ή 
άναβολή τής έκδικάσεως άπό τό 'Ανώτατο Ειδικό 

Δικαστήριο τής ύποθέσεως γιά τή συνταγματικότητα 

ή μή διατάξεων του νόμου γιά τά ΑΕΙ (ένώ στίς 19 
του μηνός ό πρωθυπουργός είχε, μέ δηλώσεις του, 

άμφισβητήσει τό δικαίωμα των δικαστηρίων νά κρί

νουν τή συνταγματικότητα διατάξεων ψηφισμένων 

άπό τή Βουλή)· ή συνάντηση στήν 'Ελούντα, μέ με

σολάβηση του Α. Παπανδρέου, του Γάλλου προέ

δρου, 'Φ. Μιττεράν, μέ τό Λίβυο ήγέτη, Μ. Καντάφι, 

στήν όποία έξετάστηκε ή κρίση στό Τσαντ· ή «Κα

τάργηση>> του ύπογεγραμμένου άπό τόν πρόεδρο τής 

Δημοκρατίας διατάγματος γιά τήν άντικατάσταση 

του διοικητή του ΟΗΕ- καί οί άλλεπάλληλες έκρή

ξεις βομβών στήν 'Αθήνα, τό βράδυ τής 22ας του 

μηνός. 

26-28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1984 

'Ο Κ. Καραμανλής, συνοδευόμενος άπό τόν 

ύπουργό 'Εξωτερικών Ι. Χαραλαμπόπουλο, καί τόν 

πρέσβη Π. Μολυβιάτη, πραγματοποιεί έπίσημη έπί

σκεψη στή Ρουμανία. 

Τόν Κ. Καραμανλή ύποδέχτηκε στό άεροδρόμιο 

του Βουκουρεστίου ό πρόεδρος Ν. Τσαουσέσκου. Τό 

άπόγευμα τής ϊδιας ήμέρας, οί άρχηγοί τών δύο Κρα

τών είχαν μιά πρώτη συνάντηση, κατά τήν όποία 

έξετάστηκαν οί διμερείς έλληνορουμανικές σχέσεις 
καί ή κατάσταση στή Βαλκανική. 

Τό βράδυ, κατά τή διάρκεια δείπνου πού παρέθε

σε πρός τιμή του 'Έλληνα προέδρου, ό Ν. Τσαουσέ

σκου έξέφρασε τήν άνησυχία του γιά τήν κλιμάκωση 
των έξοπλισμών καί τήν ενταση μεταξύ 'Ανατολής
Δύσεως, ένώ, γιά μιά άκόμη φορά, διαδήλωσε τήν 

ύποστήριξή του στίς προσπάθειες του γενικου γραμ

ματέα του ΟΗΕ γιά έπίλυση του Κυπριακου καί τά-

χθηκε ύπέρ τής συγκλήσεως διεθνους διασκέψεως 

γιά τό Μεσανατολικό. 

Ή άπάντηση του Κ. Καραμανλή: 

«Κύριε πρόεδρε, 

»Σiiς παρακαλώ νά βεβαιωθείτε, οτι αiσθάνομαι Ιδιαί

τερη χαρά πού βρίσκομαι καί πάλι στή φιλόξενη χώρα 

σας. Καί σiiς ει5χαριστώ γιατί μέ τή φιλική σας πρόσκλη

ση μοίJ δώσατε αι5τή τήν ει5καιρία. 

»Ή σημερινή μας συνάντηση, κύριε πρόεδρε, πού γί

νεται σέ μιά κρίσιμη πράγματι εποχή, άποκτii iδιαίτερο 

ενδιαφέρον, γιατί θά μiiς δώσει τήν ει5καιρία νά άνταλλά
ξουμε σκέψεις γιά τά μεγάλα προβλήματα πού άπασχολοίJν 

σήμερα τήν άνθρωπότητα καί -ιιά εξετάσουμε άπό κοινοίJ 

τήν πορεία τών σχέσεων τών δύο χωρών μας. 

»Οί διμερείς μας σχέσεις, κύριε πρόεδρε, εlναι εξαίρε

τες, γιατί ε[ναι θεμελιωμένες στήν παλαιά καί σταθερά φι

λία πού συνδέει τούς λαούς μας. Καί ε[ναι τόσο εiλικρινείς 

καί εγκάρδιες πού θά μποροίJσαν νά άποτελέσουν παράδει

γμα γιά πολλούς άλλους λαούς. 

»Ή Κοινή Δήλωση, εξ άλλου, πού ύπογράψαμε στό 
Βουκουρέστι, τό 1975, καί η κοινή μας πίστη σέ ώρισμένες 
βασικές άρχές πού διακηρύξαμε τότε, άπετέλεσε τό ει5ρύ
τερο πλαίσιο, μέσα στό όποίο διαμορφώθηκε τελικά η στε

νή συνεργασία τών δύο χωρών μας. 

ιι Ή θαυμάσια αι5τή εξέλιξη τών σχέσεών μας, κύριε 
πρόεδρε, επηρέασε ει5εργετικά καί τό κλίμα τής περιοχής 

μας. 'Όπως εlναι γνωστό, μετά τήν επιστροφή μου τό 1974, 
εγκαινίασα μιά πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, στά 

πλαίσια τής όποίας ενέταξα καί τή διαβαλκανική συνερ

γασία. Καί η συνεργασία αι5τή, παρά τή σχετική στασιμό

τητα πού εσημείωσε ,τά τελευταία χρόνια, δημιούργησε μιά 

καινούργια κατάσταση στό χώρο τής Βαλκανικής, μέ κύ

ριο χαρακτηριστικό τήν εiρηνική καί γόνιμη συμβίωση 

τών λαών της. Πιστεύω πάντοτε πώς η συνεργασία αι5τή θά 

πρέπει οχ ι μόνο νά συνεχισθεί άλλά καί νά διευρυνθεί γιά 

τό καλό τής Χερσονήσου μας, άλλά καί τής εiρήνης γενι

κώτερα. 

ιιΣέ άντίθεση ομως μέ ο, τι συμβαίνει στήν περιοχή μας, 

κύριε πρόεδρε, η διεθνής κατάσταση εξελίσσεται κατά τρό

ΠΟ iδιαίτερα άνησυχητικό. Πόλεμοι τοπικοί, εμφύλιοι πό

λεμοι καί προπαντός η lνταση πού επικρατεί τελευταία 

στή διεθνή ζωή συνταράσσουν τήν ύφήλιο καί άπειλοίJν 

τήν εiρήνη τοίJ κόσμου. 

ιι Ή άνθρωπότης lζησε, βέβαια, καί κατά τό παρελθόν 

παρόμοιες καταστάσεις πού ώδήγησαν στίς γνωστές αίμα

τηρές συγκρούσεις. Οι5δέποτε, ομως, άντιμετώπισε τόν 
κίνδυνο ένός πυρηνικοίJ όλέθρου. Καί τόν κίνδυνο αι5τό 

τόν γνωρίζουμε ολοι καί ολοι επιθυμοίJμε νά τόν άποτρέ

ψουμε. Γιατί δέν πιστεύω οτι ύπάρχει άνθρωπος, λαός ή 

καί Κυβέρνηση πού νά θέλει lναν τέτοιο πόλεμο. Τόν άν

τιμετωπίζουμε ομως μέσα σ , [να κλίμα καθολικής καί επι

κίνδυνης συγχύσεως, πού δέν μiiς επιτρέπει λογικά νά τόν 

ελέγξουμε. 

ιιΟί άνθρωποι πού δίκαια άνησυχοίJν γιά τήν κατάστα

ση αι5τή καί διαδηλώνουν κατά διάφορους τρόπους τίς 

άνησυχίες τους πρέπει καί lχουν τό δικαίωμα νά γνωρί

ζουν τή φύση καί τήν προέλευση τοίJ κινδύνου αι5τοίJ. Γιατί 
η σύγχυση πού τόν περιβάλλει μiiς άπομακρύνει άπό τήν 
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ούσία τοίJ προβλήματος καί aπειλεί νά μεταβάλει τό τερά

στιο θέμα τής εΙρήνης σέ θέμα Ιδεολογικής aντιπαραθέσε

ως καί προπαγάνδας διεθνοίJς. 

» Άπό τό 1979, πού &νέκυψε τό θέμα τών εύρωπυραύ
λων, ύποστηρίζω σταθερά καί έπίμονα δτι τό μοναδικό 

κλειδί γιά τήν aποκατάσταση τής ύφέσεως καί τήν προ

στασία τής εΙρήνης εlναι ή Ισορροπία δυνάμεων στό κα

τώτερο δυνατό έπίπεδο, μέ τελικό βέβαιο στόχο τόν πλήρη 

πυρηνικό aφοπλισμό. 

» 'Ασφαλώς οί προτάσεις πού γίνονται κατά καιρούς 
γιά τό θέμα τών έξοπλισμών μποροίJν νά &μβλύνουν τή 

διεθνή ένταση καί νά περιορίσουν τούς κινδύνους πού 

&πειλοίJν τήν εΙρήνη. Άλλά δέν όδηγοίJν κατ' &νάγκη στή 

λύση τοίJ προβλήματος πού συνίσταται, δπως εlπα, στήν 

έλεγχόμενη Ισορροπία δυνάμεων. Γιατί, άν ύπάρχει &νισό

της καί διατηρηθεί ή aνισότης αύτή, δέν διαλύεται ή &μοι

βαία δυσπιστία πού προκαλεί τήν κρίση. 'Εκείνος πού αl

σθqνεται δτι μειονεκτεί εlναι φυσικό νά κατέχεται aπό 

aνησυχία καί νά προσπαθεί νά έξουδετερώσει τήν ύπερο

χή τοίJ άλλου, μέ aποτέλεσμα νά συνεχίζεται ό φαίJλος 

κύκλος τής κλιμάκωσης τών εξοπλισμών. 
»Κύριε πρόεδρε, 

»Εlναι προφανές δτι ή έπικίνδυνη αύτή κατάσταση, πού 

έχει σάν έπίκεντρο τό κρίσιμο θέμα τών εύρωπυραύλων, 

οφείλεται στήν &μοιβαία δυσπιστία πού επικρατεί στή διε

θνή ζωήκαί κυρίως στίς σχέσεις Ά νατολής καί Δύσεως. 

»Γύρω aπό τό θέμα αύτό διεξάγονται, ώς γνωστόν, συ

νεχείς &λλά καί άκαρπες συζητήσεις. Καί aποβαίνουν 

άκαρπες οί συζητήσεις αυτές γιατί στήν &μοιβαία δυσπι
στία προστίθεται καί ή έλλειψη καλής πίστεως καί θάρ

ρους. 

»'Ανταλλάσσονται καθημερινά προτάσεις καί &ντι

προτάσεις γιά ένα θέμα πού εlναι μεγάλο μέν &λλά καί 
άπλό. Γιατί ή προστασία τής εΙρήνης, διά τής μειώσεως 

καί εξισορροπήσεως τών εξοπλισμών, δέν ε{ναι, δπως ε{πα 

πολλές φορές, θέμα μεταφυσικό. Εlναι θέμα πραγματικό 

πού ύπόκειται στόν έλεγχο καί τή βούληση τή δική μας. 

'Εάν ο{ δύο συνασπισμοί καί εiδικώτερα οί δύο ύπερδυνά

μεις συνειδητοποιήσουν τίς ευθύνες τους καί &παλλαγοίJν 

aπό τήν &μοιβαία δυσmστία τους, θά βροίJν εύκολα τόν 

τρόπο νά προστατεύσουν τήν εΙρήνη. Καί τό πρώτο βήμα 

μπορεί καί πρέπει νά εlναι ή άμεση έπανάληψη εlλικρι

νοίJς διαλόγου. Εlναι δέ ενθαρρυντικό τό γεγονος δτι προ

γραμματίζονται ήδη συναντήσεις, οί όποίες μπορεί νά 

άνοίξουν τόν δρόμο γιά τόν διάλογο αυτό. 

»'Ένα άλλο μεγάλο θέμα πού έχει σχέση μέ τήν τύχη 

τής &νθρωπότητος εlναι ή aνισότης μεταξύ Βορρii καί Νό

του. Ά νισότης οΙκονομική, κοινωνική, 'καί πολιτιστική, 

πού γίνεται συνεχώς καί πιό έπικίνδυνη, γιατί μέ τήν πά

ροδο τοίJ χρόνου οί φτωχοί δέν γίνονται μόνο φτωχότεροι 

άλλά καί περισσότεροι. 

ι>Υό πρόβλημα αύτό διαταράσσει τήν οΙκονομική καί 

κοινωνική Ισορροπία τοίJ κόσμου καί άπειλεί έμμεσα τήν 

εΙρήνη. Καί εlναι καιρός νά aντιμετωπισθεί κατά τρόπο 

σοβαρό καί ύπεύθυνο. Οί &νεπτυγμένες χώρες οφείλουν νά 

καταλάβουν δ τι δχι μόνο ή δική τους πρόοδος, &λλά καί ή 

aσφάλειά τους, εξαρτώνται &Πό τήν προαγωγή τής οΙκονο
μίας τών ύπό &νάπτυξη χωρών. 

»Παράλληλα δμως καί οί ύπό &νάπτυξη χώρες θά πρέ-

πει νά πεισθοίJν δτι εlναι &νάγκη νά οργανωθοίJν κατά τρό

ΠΟ όJστε νά μποροίJν νά aξιοποιήσουν τίς προσφερόμενες 

ευκαιρίες. Καί προπαντός νά παύσουν νά συναγωνίζονται 

καί αύτές σέ έξοπλισμούς. 

»Κύριε πρόεδρε, 

ιι 'Εκτός aπό τά παραπάνω μεγάλα προβλήματα, πού 

&νέφερα, δέν ε{ ναι δυνατόν ν' &γνοήσει κανείς καί δσα 

συμβαίνουν στήν εύρύτερη περιοχή μας πού εκτείνεται 

aπό τήν Ά νατολική Μεσόγειο μέχρι καί τήν Κεντρική 

Άσία καί πού έξακολουθεί ν' aποτελεί ένα aπέραντο πε

δίο συγκρούσεων καί έστιών πού &πειλοίJν τήν εΙρήνη τοίJ 

κόσμου. 

»Μιά aπό τίς έστίες αύτές εlναι καί ή τραγωδία τής 

Κύπρου πού συνεχίζεται έπί δέκα περίπου χρόνια καί γιά 

τήν όποία εμείς οί 'Έλληνες έχουμε Ιδιαίτερη εύαισθησία. 

Καί εlναι καιρός ή διεθνής κοινωνία νά &ναλογισθεί τίς 

εύθύνες της γιά τήν τραγωδία αύτή καί νά ύποστηρίξει 

ένεργά καί aποφασιστικά τίς προσπάθειες τοίJ γενικοί) 

γραμματέα τοίJ ΟΗΕ γιά τήν έξεύρεση μιiiς δίκαιης λύσεως 

τοίJ προβλήματος αύτοίJ. 

»Κύριε πρόεδρε, 

»Μέσα σ' αύτό τόν aσυνάρτητο καί αναρχούμενο κό

σμο, πού όδηγείται aπό τήμιά κρίση στήν άλλη, ή σημε

ρινή μας συνάντηση &ποκτii, δπως εlπα ήδη, Ιδιαίτερη ση

μασία. Οί χώρες μας μποροίJν, νομίζω, νά συμβάλουν στό 

μέτρο τών δυνάμεών τους, δχι μόνο στήν έδραίωση τής 

γαλήνης στήν περιοχή μας, &λλά καί στόν περιορισμό τών 

κινδύνων πού &πειλοίJν γενικώτερα τή διεθνή εlρήνη. Κι 

αυτό θά τό επιτύχουμε, άν συντονίσουμε τίς προσπάθειές 

μας καί aσκήσουμε τήν έπιρροή μας παντοίJ δπου ημπορεί 

ή φωνή μας ν' &κουσθεi- Στήν προσπάθεια αύτή, κύριε 

πρόεδρε, ή δική σας συμβολή ημπορεί, δπως aπέδειξε ή 

μέχρι τοίJδε πολιτική σας, νά είναι πολύτιμη, Καί γι ' αυ

τόν τόν πρόσθετ9 λόγο αΙσθάνομαι Ιδιαίτερη ίκανοποίηση 

γιά τή συνάντησή μας αύτή. 

»Μέ τή βεβαιότητα δτι οί συνομιλίες πού θά έχουμε θά 

&ποδειχθοίJν γόνιμες γιά τό μέλλον τών δύο χωρών μας, 

&λλά καί γιά τό γενικώτερο συμφέρον τής περιοχής μας, 

προπίνω ύπέρ τής εύημερίας τοίJ φίλου ρουμανικοί) λαοίJ, 

ύπέρ τής προσωπικής σας ύγείας καί εύτυχίας, κύριε πρόε

δρε, καί ύπέρ τής φιλίας τών δύο λαών μας». 

Στίς 27 του μηνός, 6 Κ. Καραμανλfjς κατtθί:σε 
στέφανο στό Μνημείο των 'Ηρώων, συναντήθηκε εκ 

νέου μέ τό Ν. Τσαουσέσκου καί επισκέφθηκε τό 

'Ιστορικό Μουσείο τfjς Σοσιαλιστικfjς Δημοκρατίας 

τfjς Ρουμανίας. Τρίτη συνομιλία των δύο προέδρων 

πραγματοποιήθηκε τήν επομένη, πρίν άπό τήν άνα

χώρηση του Κ. Καραμανλfj γιά τήν 'Αθήνα. 

Σέ συνομιλία του μέ εκπροσώπους του τύπου, με

τά τήν 6λοκλήρωση τfjς επισκέψεως, 6 Κ. Καραnαν
λfjς παρατήρησε δτι οί διμερείς σχέσεις είναι εξαί

ρετες, ή κατάσταση στά Βαλκάνια ίκανοποιητική, 

άλλά τό πολιτικό σκέλος τfjς διαβαλκανικfiς συνερ

γασίας δέν εχει άναπτυχθεί λόγω των βουλ γαρικων 

επιφυλάξεων, ενω ύπάρχει στασιμότητα στό οικονο
μικό καί τεχνικό τομέα τfjς πολυμερους συνεργασί

ας: τά σχετικά ζητήματα εχουν τεθεί άπό πολλών 
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έτών, aλλά δέν δχουν προωθηθεί. Σέ κάθε περίπτω

ση, τόνισε ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας, ή συνεργα

σία προσφέρεται νά είναι κατά τομείς διμερής, τριμε

ρής η πολυμερής, ώστόσο ή ανάπτυξή της προσκρού
ει πάντα στήν έπιφυλακτικότητα τής Βουλγαρίας, 

στήν aπουσία τής 'Αλβανίας καί στά προβλήματα 

πού δημιουργεί ή Τουρκία. Γιά τίς συζητήσεις σχε

τικά μέ τήν aπύραυλη Βαλκανική- πού προτάθηκε 

τό 1957 aπό τή Ρουμανία καί τό 1959 aπό τήν ΕΣΣΔ 
- ύπήρχαν πάντα οί τουρκικές αντιρρήσεις: aφου 

μιά χώρα aρνούνταν νά τή συζητήσει, ή iδέα δέν 

μπορουσε νά προχωρήσει καί ό ϊδιος ό Κ. Καρα

μανλής είχε ζητήσει νά μήν συμπεριληφθεί στήν 

ήμερήσια διάταξη τής προσεχους διαβαλκανικής 
συνόδου, στό Βουκουρέστι. τέλος, ό πρόεδρος τής 

Δημοκρατίας αναφέρθηκε καί στίς συζητήσεις σχε

τικά μέ τόν έκλογικό νομο: 

«Πιστεύω ότι όλα θά έξελιχθοvν όμαλά. 'Από πλευρiiς 

μου θά κάνω δ, τι μπορώ. Θά aσκήσω τήν έπιρροή μου στά 

πλαίσια του ρυθμιστικοί) μου ρόλου πρός όλες τίς πλευρές, 

diστε οί έξελίξεις νά εlvαι όμαλές. Βεβαίως, γιά νά πετύχει 

αι5τή ή προσπάθεια, πρέπει όλες οί πλευρές νά κατεβάσουν 

τόν τόνο. 'Όπως lχω πεί στή Βουλή, ή δξύτητα~δημιουρ

γείται εύκολα aνά πiiσα στιγμή. Άλλά, γιά νά aποκατα

στήσεις κλίμα fιρεμίας χρειάζονται μfjνες. Πρέπει ό τόνος 

νά είναι μετρημένος καί χαμηλός καί aπό τά κόμματα καί 

aπό τόν τύποι>. 

- 'Υπάρχει μέχρι στιγμfjς άνταπόκριση στήν προσπά

θεια γιά τή διατήρηση τfjς όμαλότητος : 

«Μιά τούς μαντεύω, μιά τούς χάνω. Πάντως, νομίζω ότι 

ύπάρχει αίσθημα ει5θύvης σ ' όλες τίς πλευρές». 

- Συνεπώς είστε αiσιόδοξος; 

«"Α ν έξαρτiiτο aπό μένα, δέν θά ήμουν μόνο αiσιόδοξος. 

Θά ήμουν βέβαιος. 'Αλλά μόνον έν μέρει θά μΠοροvσα νά 

έγγυηθώ». 

'Εξάλλου, aπαντώντας σέ έρώτηση γιά τήν κατά
σταση πού έπικρατεί σ~1 Δικαιοσύνη, ό προέδρος 
τής Δημοκρατίας τόνισε' δτι δέν πρέπει ή Δικαιοσύ
νη νά έμπλέκεται στούς πολιτικούς καί κομματικούς 

aνταγωνισμούς, γιατί είναι τό οχυρό τής δημοκρατί

ας καί aπό τό Σύνταγμa ύπάρχει σαφής διαχωρισμός 
τών έξουσιών. 

τέλος, αναφερόμενος στό θέμα τών 4.000 'Ελλή
νων φοιτητών πού σπουδάζουν στή Ρουμανία, ό Κ. 

Καραμανλής ύπενθύμισε δτι aπό τό 1958 εως σήμερα 
δχουν γίνει συνολικά πέντε έκπαιδευτικές μεταρρυ

θμίσεις καί aπέδωσε τό γεγονός αύτό στά προβλήμα

τα πού ανακύπτουν λόγω έλλείψεως παραδόσεως 

στήν 'Ελλάδα πάνω σέ μείζονα θέματα: 

« 'Η διατήρηση τfjς παραδόσεως κακώς lχει συνδεθεί 

στή χώρα μας μέ δfjθεν τάσεις συντηρητισμού. Ή παρά

δοση συνίσταται στό τί μπορεί νά προσθέσει κάθε γενιά 

στήν πείρα καί τά έπιτεύγματα τfjς προηγούμενης. Άντί
θετα, στή χώρα μας κάθε Κυβέρνηση θεωρεί έπιβεβλημένο 

νά διαγράψει τό lργο τfjς προηγούμενης καί νά aρχίσει τά 
πάντα aπό τήν aρχή. Είναι κρίμα πού δέν κατορθώσαμε νά 

διαμορφώσουμε μιά συναινετική καί διακομματική πολιτι

κή στά μείζονα θέματα πού μiiς aπασχολούν ώς lθνος». 

29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1984 

' Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας δέχτηκε τό 
προεδρείο τής 'Ελληνοαμερικανικής 'Οργανώσεως 
ΑΧ Ε ΠΑ. 

Σύμφωνα μέ ανακοίνωση τής Προεδρίας τής Δη

μοκρατίας: 

«'Ο κύριος Καραμανλής, μέ τήν εuκαιρία αuτή, έξfjρε 

τήν σταθερή προσήλωση της 'Ομογένειας ~τήν γενέτειρά 
της, τήν 'Ελλάδα, καί έξέφρασε τήν έκτίμησή του γιά τήν 

πολύτιμη συμβολή τfjς 'Ομογένειας στήν ένίσχυση τής 

παραδοσιακής φιλίας πού συνδέει τόν έλληνικό καί τόν 
άμερικανικό λαό. 'Ο έλληνικός λαός δέν ξεχνάει, είπε ό κ . 

Καραμανλής, τήν θερμή συμπαράσταση πού του παρέσχε 

ή 'Ομογένεια σέ κρίσιμες στιγμές τής πρόσφατης ίστορίας 

του . Έκτιμii iδιαιτέρως τίς συνεχείς προσπάθειες πού κα

ταβάλει ή 'Ομογένεια γιά νά κατανοήσουν καλύτερα τά 

έθνικά μας θέματα οί 'Ηνωμένες Πολιτείες. Προσπάθειες, 
κατέληξε ό κ. Καραμανλής, πού βοηθοuν καί τήν προώθη

ση τών έθνικών μας θεμάτων, άλλά καί τήν έπαναφορά τών 

έλληνικών- άμερικανικών σχέσεων στήν παλαιά τους έγ
καρδιότητα». 

2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1984 

'Από τήν Προεδρία τής Δημοκρατίας ανακοινώ

νεται: 

« 'Όσα γράφονται τόν τελευταίο καιρό γύρω άπό τό θέ

μα τfjς προεδρικής έκλογfjς είναι καί πρόωρα καί άνακρι

βfj, δεδομένου δτι ό IC. Καραμανλής δέν εχει άποφασίσει 

άκόμα αν θά είναι η οχ ι ύποψήφιος στήν επόμενη έκλογή» . 

Είχε προηγηθεί σειρά δημοσιευμάτων του τύπου, 
στά όποία γινόταν λόγος γιά συμφωνία μεταξύ του 
προέδρου τής Δημοκρατίας καί του πρωθυπουργου, 

μέ aντικείμενο τήν έπανεκλογή τοu Κ. Καραμανλή 

σέ συνδυασμό μέ τή σύνταξη κειμένου αποδεκτου 
aπό δλες τίς πλευρές σχετικά μέ τήν εκταση τών άρ
μοδιοτήτων του προέδρου. 

'Εξάλλου, τίς σχετικές πληροφορίες, καί iδιαιτέ
ρως αύτές πού αναφέρονταν σέ «μεσολάβηση» συν

ταγματολόγων, θά διαψεύσουν μέ δηλώσεις τους ό 
κυβερνητικός έκπρόσωπος, καθώς καί οί έπιφανείς 
καθηγητές του Συνταγματικου Δικαίου, Α. Μάνεσης 

καί Δ. Τσάτσος. 

3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1984 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τόν πρόεδρο τής ΝΔ, 
Κ. Μητσοτάκη, ό όποίος πρόκειται νά έπισκεφθεί τό 
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Δουβλίνο, τό Παρίσι καί τίς Βρυξέλλες. 

Τήν ίδια ήμέρα, ό πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας δέ

χεται τόν ύπουργό Δικαιοσύνης Γ.-Α. Μαγκάκη. ΕΙ

χε προηγηθεί θόρυβος καί είχε προκληθεί κλίμα εν

τονης οξύτητας μετά τήν άναβολή τfjς έκδικάσεως 

στό 'Ανώτατο Είδικό Δικαστήριο των ύποθέσεων 

γιά τή συνταγματικότητα τοϋ νόμου γιά τά ΑΕΙ καί 

γιά τήν εκπτωση τοϋ Α. Κουτσόγιωργα άπό τό βου

λευτικό άξίωμα. Ό ύπουργός Δικαιοσύνης είχε 

άναγγείλει τήν άσκηση διώξεως κατά τοϋ άρεοπαγί

τη, Γ. Βολ τfj καί τοϋ συμβούλου τfjς 'Επικρατείας, 

Η. Τσικλητήρα, ένώ είχε κατατεθεί σειρά αΙτήσεων 

έξαιρέσεως άπό τήν πλευρά των διαδίκων. 'Ενόψει 
τών κινδύνων πού έλλόχευαν γιά τό κύρος τfjς Δικαι

οσύνης, ό Κ. Καραμανλfjς, έκφράζοντας τήν άνησυ

χία του, θά προσβλέψει στήν άπόσυρcrη τών αΙτήσε
ων έξαιρέσεως, κατά τή συζήτηση των όποίων θά 

μποροϋσαν να έπαναληφθοϋν θλιβερά φαινόμενα. 

Πράγματι, στά μέσα 'Ιανουαρίου, ό πρόεδρος τοϋ 

Άρείου Πάγου, Γ. Κώνστας, καί ό Γ. Βολτfjς θά 

ύποβάλουν αΙτήσεις έξαιρέσεως άπό τή σύνθεση τοϋ 
'Ανωτάτου Είδικοϋ Δικαστηρίου. Θά άκολουθήσει, 

άντίστοιχα, παραίτηση άπό τίς αΙτήσεις έξαιρέσεως 

των διαδίκων. 

4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1984 

Δημοσιεύεται στούς <Πimes» τοϋ Λονδίνου άρθρο 

τοϋ Ν. Δεβλέτογλου, στό όποίο διατυπώνεται ό 

Ισχυρισμός δτι ό Κ. Καραμανλfjς είχε συναντηθεί 

μυστικά μέ τόν Μ π. 'Ετσεβίτ λίγες έβδομάδες πρίν 

τήν τουρκική εΙσβολή στήν Κύπρο καθώς καί δτι ό 

ίδιος καί ήγετικά στελέχη τfjς ΝΔ είχαν συνωμοτή

σει μέ τούς Τούρκους. Τούς Ισχυρισμούς αuτούς θά 

διαψεύσει άμέσως ή Προεδρία τfjς Δημοκρατίας, ένώ 

στίς 6 Δεκεμβρίου ό Κ. Καραμανλfjς θά άπευθύνει 
πρός τόν έκδότη τfjς έφημερίδας τήν άκόλουθη 

έπιστολή: 

« Ά γαπητέ κύριε, 
»Μέ μεγάλη εκπληξη εlδα δτι οί 'Ύimes" δέχθη

καν νά δημοσιεύσουν ενα άρθρο γιά τήν τουρκική 

εlσβολή στήν Κύπρο, τό όποίο δέν εlναι μόνο συκο

φαντικό γιά μένα; άλλά καί προφανέστατα άνόητο. 

;; 'Άλλο εlναι κάποιος κ. Δεβλέτογλου νά lσχυρί
ζεται δτι ό κ. 'Ετσεβίτ καί έγώ συνωμοτήσαμε νά 

πείσουμε τήν έλληνική χούντα νά κάνει πραξικόπη

μα κατά-"τοv μακαρίτη Μακαρίου καί κατ' αvτόν τόν 

τρόπο νά αυτοκτονήσει γιά νά άνοίξει τό δρόμο γιά 
τήν έπιστροφή μου στήν έξουσία. Καί άσφαλώς εlναι 

τελείως διαφορετικό μιά έφημερίδα μέ τό κvρος καί 

τήν παράδοση τών "τimes" νά δημοσιεύει αvτούς 

τούς συκοφαντικοι5ς παραλογισμούς γιά μιά συνάν
τηση πού δέν εγινε ποτέ. 

»Ή εκπληξη - καί ή λύπη μου- εlναι άκόμη 

μεγαλύτερη γιατί ol "τimes" ύπfjρξαν πάντα δίκαιοι 
άπέναντί μου σέ δλη τή μακρά μου σταδιοδρομία. 

»Θά ήθελα νά σημειώσω δτι ή έπιστολή αvτή δέν 

προορίζεται γιά δημοσιότητω; 1 27 • 

τίς σχετικές πληροφορίες θά διαψεύσει, άντί

στοιχα, καί ό Μπ. Έτσεβίτ, ένώ, παράλληλα, ό έκδό

της τfjς βρετανικfjς έφημερίδας, σέ έπιστολή του 

πρός τόν Κ. Καραμανλfj, θά έκφράσει τή λύπη του 

γιά τό έπεισόδιο. 

6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1984 

·Ο Κ. Καραμανλfjς συναντaται μέ τόν πρόεδρο 

τfjς Κυπριακfjς Δημοκρατίας, Σ. Κυπριανοϋ, ό όποί

ος βρίσκεται στήν 'Αθήνα γιά διαβουλεύσεις σχετι

κά μέ τό έπόμενο 'στάδιο τών συνομιλιών του μέ τό 
γενικό γραμματέα τοϋ ΟΗΕ καί τόν Ρ. Ντενκτάς. 

Τήν επομένη, γιά τό ίδιο θέμα θά συνεργαστεί ό 

πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας μέ τόν πρωθυπουργό. 

'Ο Κ. Καραμανλfjς θά προεδρεύσει καί σέ σύ

σκεψη, μέ τή συμμετοχή τοϋ Α. Παπανδρέου καί τοϋ 

Σ. Κυπριανοϋ, στίς 20 Δεκεμβρίου, μετά τήν όλοκλή
ρωση των συνομιλιών τοϋ άρχηγοϋ τοϋ κυπριακοϋ 

Κράτους στή Νέα 'Υόρκη. 

13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1984 

'Ο Κ. Καραμανλfjς δέχεται τόν πρωθυπουργό, ό 

όποίος τόν ένημερώνει γιά τίς συνομιλίες πού διεξή
γαγε κατά τίς πρόσφατες διασκέψεις τfjς ΕΟΚ καί 

τοϋ ΝΑΤΟ. Σύμφωνα, έξάλλου, μέ δημοσιογραφικές 
πληροφορίες, στή συνάντηση έξετάστηκαν καί οί 

έξελίξεις στό Κυπριακό, τά προβλήματα στή Δικαι
οσύνη καί ό έκλογικός νόμος. 

14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1984 

'Ο Κ. Καραμανλfjς δέχεται τόν άναπληρωτή 

ύπουργό 'Εξωτερικών τfjς ΑΙγύπτου, Μπούτρος Γκά
λι, μέ τόν όποίο έξετάζει τίς διμερείς σχέσεις καί τά 
προβλήματα πού άπασχολοϋν τήν εuρύτερη περιοχή 

τfjς άνατολικfjς Μεσογείου. 

Τήν ίδια ήμέρα, ό Κ. Καραμανλfjς παρίσταται 

στήν πανηγυρική έκδήλωση γιά τήν έπέτειο άπό τήν 

ϊδρυση τfjς ΕΣΗΕΑ. 'Ο προέδρος τfjς 'Ενώσεως, Β. 

Κοραχάης, άπένειμε στόν πρόεδρο τfjς Δημοκρατίας 

άναμνηστική πλακέττα καί άναφέρθηκε στίς δρα

στηριότητες τfjς ΕΣΗΕΑ. 

'Ο Κ. Καραμανλfjς άπάντησε: 

«Κύριε πρόεδρε, 

»Σίiς παρακαλώ νά βεβαιωθείτε δτι έκτιμώ βαθύτατα τήv 

άπόφαση τής Έvώσεώς σας vά μofJ άποvείμει τήν άναμνη

στική αvτή πλακέττα. Καί τήν έκτιμώ, τοσούτφ μίiλλον 

καθόσον μοίJ άπονέμεται εiς άναyνώριση τής συμβολής 
μου στήν άποκατάσταση τής δημοκρατίας στόν τόπο μας 
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καί δι' αuτής στήν κατοχύρωση τής ελευθερίας τοv τύπου. 

ι>Θά fίθελα, επίσης, νά βεβαιωθείτε δτι αiσθάνομαι εi

λικρινή χαρά γιατί μοv δώσατε σήμερα τήν ευκαιρία νά 

γιορτάσω μαζί σας τά έβδομήντα χρόνια τής 'Ενώσεώς 

σας. 'Εβδομήντα χρόνια, κατά τή διάρκεια τών όποίων ή 

'Ένωσή σας προσέφερε, iδίως σέ κρίσιμες εθνικώς στι

γμές, πολύτιμες ύπηρεσίες στόν τόπο μας. 

«'Ομιλήσατε, κύριε πρόεδρε, γιά τή μακρά καί πλούσια 

ίστορία τής 'Ενώσεώς σας. 'Ομιλήσατε γιά τά προβλήμα

τα πού aντιμετωπίζει σήμερα ό τύπος καί γενικώτερα τά 

Μέσα 'Ενημερώσεως. 'Ομιλήσατε επίσης γιά τήν &νάγκη 

καί τούς τρόπους τής θεραπείας τους. 

;;Καί &ναπτύξατε τό θέμα σας μέ τόση πληρότητα, ώστε 

νά μήν έχω νά προσθέσω τίποτα σ , αuτά πού ε[πατε πρό 

όλίγου. ~Αλλωστε, γιά τό !διο θέμα, σέ συνάρτηση καί μέ 

τό κρίσιμο θέμα τής τηλεοράσεως, έχουν λεχθεί καί έχουν 

γραφεί τόσα πολλά, ώστε νά θεωρείται θεωρητικά τουλά

χιστον εξηντλημένο τό θέμα. Τό πρόβλημά μας, συνεπώς, 
δέν είναι νά κατανοήσουμε τήν μεγάλη aποστολή τών Μέ

σων 'Ενημερώσεως, &λλά νά βροvμε τό θάρρος νά τά χρη

σιμοποιήσουμε σωστά καί ύπεύθυνα. 

;;Θά &ρκεσθώ, ώς εκ τούτου, σέ λίγες μόνο παρατηρή

σεις πού έχουν δμως άμεση σχέση μέ τήν όμαλή λειτουρ

γία τής δημοκρατίας μας. Γιά νά προστατεύσουμε τό πολί

τευμα θά πρέπει ό μέν τύπος νά τηρεί &παρέγκλητα, σχο

λαστικά θά έλεγα, τόν χρυσό κανόνα τοv μέτρου, ή δέ Πο

λιτεία νά σέβεται τήν aποστολή καί νά τήν ύποβοηθεί. 

;;Γιατί, δπως είπα καί παλαιότερα, τόσο ό περιορισμός 

τής ελευθερίας του τύπου, δσο καί ή κατάχρηση τής ελευ

θεροτυπίας, όδηγοvν κατά κανόνα στόν εκφυλισμό τής δη

μοκρατίας. Καί τής &λήθειας αuτής έχουμε πικρή πείρα 

aπό τό παρελθόν. 

;;Εύχομαι, κύριε πρόεδρε, ή σημερινή επέτειος νά είναι 

aφετηρία γιά μιά καινούργια καί καλλίτερη εποχή γιά τόν 

έλληνικό τύπο &λλά καί γενικότερα γιά τή δημόσια ζωή 

του τόπου μας;;. 

18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1984 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας, σέ μήνυμά του 

πρός τό γενικό διευθυντή τής UNICEF - μέ τήν 

εύκαιρία των έγκαινίων στό Λονδίνο έκθέσεως γιά 

τήν κατάσταση των παιδιων στίς άναπτυσσόμενες 

χωρες - άναφέρει: 

«Ή φετινή έκθεση τής UNICEF γιά τήν κατάσταση 
τών παιδιών στόν κόσμο, πού aνακοινώνεται σήμερα στό 

Αονδίνο, δίνει μιά τραγική εlκόνα γιά τά παιδιά τών aνα

πτυσσομένων χωρών. Κάθε μέρα πεθαίνουν aπό πείνα καί 

aρρώστιες 40.000 παιδιά στίς χώρες αuτές. Αuτό σημαίνει 
δτι ό aριθμός τών παιδιών πού πέθαναν σ , αuτές τίς χώρες 

aπό τίς αlτίες αuτές στούς τελευταίους δώδεκα μήνες είναι 

!σος περίπου μέ τό σύνολο τών παιδιών πού ζοvν στήν 

Δυτική Εuρώπη. 

;;Αuτό τό πρόβλημα, τίς διαστάσεις του όποίου είναι 

δύσκολο νά συλλάβει δ aνθρώπινος νοvς, έχει aναλάβει νά 

θεραπεύσει ή UNICEF. Καί ή συμβολή της στήν προστα

σία τοv παιδιού στόν avαπτυσσόμενο κόσμο είναι διεθνώς 

aναγνωρισμένη. 

;; 'Ο &γώνας δμως αuτός τής UNICEF δέν aρκεί. Χρειά

ζεται ή πανανθρώπινη κατανόηση τής φύσεως τοv δραμα

τικού αuτοv προβλήματος. 

;;Είναι γνωστό δτι ή aνθρώπινη &θλιότης καί ή εlρήνη 

είναι τά μόνιμα καί μεγαλύτερα προβλήματα, μέ τά όποία 

aσχολείται ή aνθρωπότης διά μέσου τών αiώνων. 'Όπως 

είπα καί άλλοτε, ή ταυτόχρονη λύση αuτών τών προβλημά

των δέν είναι άπλώς δυνατή. Είναι καί εύκολη, εάν επικρα

τήσει ή λογική καί ή καλή πίστη. 'Εάν δηλαδή μειωθούν 

σταδιακά οί στρατιωτικές δαπάνες, &φ ' ένός μέν θά περιο
ρισθούν οί κίνδυνοι πού aπειλούν τήν εΙρήνη καί aφ ' έτέ

ρου θά δημιουργηθούν οί πόροι εκείνοι πού είναι aπαραί
τητοι γιά τήν θεραπεία τών πληγών πού βασανίζουν τήν 

aνθρωπότητα καί εΙδικότερα τής πείνας καί τής aρρώ

στιας. 

;;Εύχομαι νά επικρατήσει, Ιδιαίτερα τίς ήμέρες αuτές, τό 

α!σθημα τής καθολικής ειJθύνης καί πρό παντός τής aνθρώ

πινης aλληλεγγύης. Καί νά aνταποκριθούν μέ γενναιο

ψυχία Κυβερνήσεις καί λαοί στήν έκκληση τής UNICEF 
γιά τήν σωτηρία τών παιδιών τoii Τρίτου Κόσμοω>. 

21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1984 

'Ο Κ . Καραμανλής συνεργάζεται μέ τόν πρωθυ

πουργό. Στή συνέχεια, δέχεται τή νέα ήγεσία των 

'Ενόπλων f\υνάμεων. 

31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1984 

Πρωτοχρονιάτικο διάγγελμα του προέδρου τής 

Δημοκρατίας πρός τόν έλληνικό λαό: 

« Έλληνίδες, 'Έλληνες. 

»Μέ τήν εvκαιρία τοί5 Καινούργιου Χρόνου πού 

διαδέχεται σέ λίγ~ τόν παλιό, άπευθύνω πρός δλους 

σας θερμές κ~i εΙλικρινείς εvχές. Εύχομαι νά εlναι 
εΙρηνικός καί δημιουργικός καί νά δικαιώσει τίς 

προσδοκίες μας γιά &να καλλίτερο μέλλον. 

»Βέβαια, μέσα στήν άέναη ροή τοί5 χρόνου, ή δια

δοχή αvτή εlναι συμβολική. 'Αποκτά δμως οvσια

στική χρησιμότητα, δταν μάς παρακινεί νά κάνουμε 

τόν άπολογισμό τής χρονιάς ποv πέρασε· νά συνει

δητοποιήσουμε τά προβλήματα τοί5 παρόντος καί, μέ 

τά δεδομένα αvτά, νά καθορίσουμε άσφαλέστερα τήν 

πορεία μας πρός τό μέλλον. 

»Καί αvτό έπιβάλλεται, Ιδιαίτερα σήμερα, πού ή 

διεθνής κατάσταση εlναι τόσο ρευστή καί συγκεχυμέ

νη, d5στε όλόκληρος ό κόσμος νά ύποδέχεται τόν 

Καινούργιο Χρόνο μέ αίσθημα &βεβαιότητας καί, θά 

έλεγα, άγωνίας. Γιατί, παρά τίς προσδοκίες δλων των 

άνθρώπων καί τίς διακηρύξεις 'Οργανισμων καί Κυ

βερνήσεων, τά μεγάλα προβλήματα πού άπασχολοί5ν 

τήν άνθρωπότητα δχι μονάχα δέν βρήκαν τή λύση 

τους μέσα στό χρόνο πού πέρασε, άλλά έγιναν καί 

όξύτερα. 
»'Η άπειλή κατά τής εΙρήνης παίρνει μορφές καί 

διαστάσεις δλο καί πιό έπικίνδυνες. Oi τοπικοί καί 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



422 ΟΛΟΚΛΉΡΩΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ 

έμφύλιοι πόλεμοι πολλαπλασιάζονται καθώς καί ή 

βία καί αύθαιρεσία. 'Ενώ ένα τεράστιο τμfjμα τfjς 

άνθρωπότητας μαστίζεται άπό τήν πείνα, τήν άθλιό

τητα καί τήν άρρώστια. 

»Βέβαια, τά προβλήματα αύτά εlναι γνωστά. Καί 

θά άποτελουσε ίσως κοινοτοπία ή έπανάληψή τους. 

Τό κάνω όμως γιατί μfiς δίδουν τή μορφή καί τήν 

έκταση τfjς συγχύσεως καί του παραλογισμου πού 

έπικρατουν σήμερα στόν κόσμο. "Οπως μfiς δίδουν 

καί τούς μεγάλους στόχους, πρός τούς όποίους όφεί

λουμε νά στρέψουμε, μικροί καί μεγάλοι, τήν προ

σοχή μας: τήν έμπέδωση δηλαδή τfjς διεθνους είρή

νης καί τόν περιορισμό τfjς άνθρώπινης δυστυχίας. 

»Θά άναφερθώ όμως είδικώτερα στό θέμα του άν

ταγωνισμου τών έξοπλισμών, όχι μόνον γιατί εlναι 
τό πιό κρίσιμο καί έπίκαιρο, άλλά ιςαί γιατί έχει 

περιβληθεί άπό μιά σύγχυση έπικίνδυνη, πού μfiς 

άπομακρύνει άπό τήν ούσία του προβλήματος καί 

άπειλεί νά μεταβάλει τό τεράστιο θέμα τfjς είρήνης 

σέ θέμα ίδεολογικών άντιπαραθέσεων καί προπα

γάνδας διεθνους. 

»Είναι φανερό ότι ή παρουσα διεθνής κρίση πού 
θέτει σέ κίνδυνο τήν είρήνη του κόσμου όφείλεται 

στήν άμοιβαία δυσπιστία καί ίσως καί στήν κακή 

πίστη πού έπικρατουν στή διεθνfj ζωή καί ίδίως στίς 

σχέσεις Άνατολfjς καί Δύσεως. Γιά νά προστατεύ

σουμε, συνεπώς, τήν είρήνη- πέραν άπό τίς θεωρη
τικές διακηρύξεις καί τίς άντιφατικές προτάσεις -
θά πρέπει νά έπισημάνουμε καί έν συνεχεία νά έξα

λείψουμε τά παραπάνω αίτια πού μονίμως τήν άπει

λουν. 

»Γιά τήν οίκοδόμηση όμως τfjς έμπιστοσύνης αύ

τfjς, θά πρέπει νά ένισχυθεί τό αίσθημα τfjς άσφαλεί

ας πού, όπως έπίμονα τονίζω, μόνον μιά έλεγχόμενη 

ίσορροπία δυνάμεων μπορεί νά έμπνεύσει. 'Ισορρο

πία, βέβαια, πού θά πρέπει γιά λόγους εύνόητους νά 

πραγματοποιηθεί στό κατώτερο δυνατόν έπίπεδο. 

Καί αύτό δέν εlναι δύσκολο νά γίνει, aν πράγματι τό 

έπιθυμουμε. 'Αρκεί νά ύπάρξει καλή πίστη καί θάρ
ρος πολιτικό. Γιατί εlναι πρακτικώς εύκολο νά έκτι
μηθουν οί έκατέρωθεν δυνάμεις καί νά αύξομειω
θουν, aν διαπιστωθεί ότι ύπάρχει άνισότης. 'Όσοι 

άρνουνται τή διαδικασία αύτή, άσφαλώς ύποκρίνον

ταιο όταν διακηρύσσουν τήν πίστη τους στή διεθνfj 
είρήνη. 

»'Ελληνίδες, "Ελληνες, 

»Μέσα σ' αύτόν τόν κόσμο, τόν ανησυχο καί 

άσυνάρτητο πρέπει vά ζήσει καί νά προκόψει καί ή 

πατρίδα μας. Καί πρέπει, πέραν άπό τά γνωστά προ

βλήματα πού άπασχολουν ήδη όλους τούς λαούς, νά 

άντιμετωπίσεικαί τά είδικώτερα καί κρίσιμα προβλή

ματα πού άπασχολουν τήν ίδια. Καί αύτά εlναι δυ

στυχώς πολλά καί πολύπλοκα. Προβλήματα οίκονο

μικά, προβλήματα κοινωνικά καί κυρίως προβλήμα-

τα πού συνδέονται άμεσα ή έμμεσα μέ τίς έξωτερικές 
μας σχέσεις καί συνεπώς μέ τήν άσφάλεια τfjς χώ

ρας. Ή δέ σοβαρότης τών τελευταίων αύτών προ

βλημάτων θά πρέπει νά συνειδητοποιηθεί άπ' όλους 

τούς UΕλληνες. 

»Αύτονόητο ε{ ναι ότι, γιά ν' άντιμετωπίσουμε 

έπιτυχώς τά προβλήματα αύτά, θά χρειασθεί όμό

νοια, δουλειά καί τάξη. Θά χρειασθεί όλοι- λαός 
καί ήγεσία- νά έντείνουμε συνεχώς τίς προσπάθει

ές μας καί νά ύποτάσσουμε στό γενικό συμφέρον τίς 

προσωπικές, ταξικές καί κομματικές μας έπιδιώξεις. 
Προπαντός όμως θά χρειασθεί κατάλληλο πολιτικό 

καί κοινωνικό κλίμα, χωρίς τό όποίο εlναι άδύνατη ή 

όμαλή λειτουργία τfjς Πολιτείας καί συνεπώς καί ή 

προκοπή του τόπου. 

»Βέβαια, γιά νά λειτουργήσει όμαλά τό πολίτευ

μα, θά πρέπει νά σεβόμαστε όλοι τίς βασικές έκείνες 

άρχές, έπάνω στίς όποίες στηρίζεται ή δημοκρατία. 

Γιατί ή παραβίαση τών άρχών αύτών, μέ όποιαδήπο

τε μορφή καί aν γίνεται, ήμπορεί νά κλονίσει τούς 

δημοκρατικούς μας θεσμούς. 

»Οί όξείς, έξάλλου, πολιτικοί άνταγωνισμοί θά 
πρέπει νά άμβλυνθουν στή διαδρομή του κρίσιμου 

χρόνου πού μfiς έρχεται, γιά νά μήν διχάσουν καί 

πάλι τό λαό μας καί όδηγήσουν τή χώρα στά γνωστά 

άπό τό παρελθόν άδιέξοδα. 
» ΝΕχουμε όλοι χρέος έθνικό νά επιβεβαιώσουμε 

μέ τή συμπεριφορά μας τή σταθερότητα τών δημο

. κρατικών θεσμών πού θεμελιώσαμε μετά τή δοκιμα
σία τfjς έφτάχρονης τυρρανίας. 

»'Ελληνίδες, "Ελληνες, 

»Σάν λαός έχουμε μεγάλη πείρα, παλαιά καί πρό

σφατη. Γνωρίζουμε συνεπώς τί πρέπει νά κάνουμε 

καί τί νά άποφεύγουμε γιά νά περάσουμε τίς δυσκο

λίες πού άντιμετωπίζουμε σήμερα, νά άποτρέψουμε 

τούς κινδύνους πού μfiς άπειλουν καί νά θεμελιώ

σουμε ένα καλλίτερο καί άσφαλέστερο μέλλον. Καί 

αύτό τό μπορουμε άσφαλώς νά τό κάνουμε. Φτάνει νά 

βρουμε τό θάρρος νά έπισημάνουμε τίς άδυναμίες 

μας καί τή θέληση νά τίς θεραπεύσουμε. 

»Μέ τήν έλπίδα αύτή καί τήν εύχή νά εlναι ό 
Καινούργιος Χρόνος καλλίτερος άπό τόν περασμέ

νο, άπευθύνω σέ όλους καί στόν καθένα χωριστά τίς 

θερμότερες εύχές μου». 

Τή μετάβαση στό νέο δτος, τά μεσάνυχτα, ό Κ. 

Καραμανλής θά έορτάσει στή Λέσχη 'Αξιωματικών 

'Ενόπλων Δυνάμεων. 

3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1985 

'Ο Κ. Καραμανλής συναντίiται μέ τόν πρωθυ

πουργό: 

«Δέχθηκα τόν πρωθυπουργό στίς 3 'Ιανουαρίου 
1985, ό όποίος τήν προηγούμενη μέρα μου έστειλε, 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



ΘΕΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΎ ΝΟΜΟΥ 423 

δπως είχαμε συμφωνήσει, τή συνημμένη επιστολή, 

στήν όποία περιέγραφε τό εκλογικό σύστημα, τό 

όποίο προε'rίθετο νά προτείνει στή Βουλή. 'Ομολο
γώ δτι δέχθηκα μέ άνακούφιση τήν πρότασή του, 

γιατί είχα τό φόβο δτι, παρά τίς άντίθετες διαβεβαι

ώσεις του, θά μποροvσε ύπό τήν πίεση τών συνεργα

τών του νά προτείνει νόθο εκλογικό σύστημα καί νά 

έρθουμε σέ ρήξη, δπως τόν είχα, άλλωστε, προειδο

ποιήσει. 

»MofJ εξήγησε δτι προέκρινε τή λύση αύτή καί 
γιά νά είναι συνεπής μέ τίς δημόσιες διακηρύξεις 

πού έκανε κατ, επανάληψη, άλλά καί προπαντός γιά 

νά είναι συνεπής μέ τή δέσμευση πού είχε άναλάβει 

άπέναντί μου νά προτείνει άδιάβλητο 'Εκλογικό Νό

μο. (TofJ είχα δηλώσει, ώς γνωστόν, δτι θεωρώ άδιά
βλητο εκλογικό σύστημα τήν ενισχυμένη άναλογική 

τό D'Hont πού είχε έτοιμάσει ό κ. Γεννηματάς καί 
τήν άπλή άναλογική). 

»TofJ είπα δτι θεωρώ άδιάβλητο άλλά καί επίκαι
ρο τό σύστημα πού προτείνει, άφοfJ δίνει ίσες δυνατό

τητες στά δύο μεγάλα κόμματα καί βρίσκεται μέσα 

στό πνεvμα πού είχαμε συμφωνήσει παλαιότερα. 

('Εκείνο πού δέν κατάλαβα είναι γιατί ό πρωθυπουρ

γός ήθέλησε νά δεσμευθεί άπέναντί μου δι, επισήμου 

επιστολής). 

»Συμφωνήσαμε, εν συνεχεία, νά συνταχθεί τό 

Νομοσχέδιο μέ βάση τό σχέδιο πού μofJ επρότεινε, 

νά μofJ σταλεί στά μέσα τfj έπομένης έβδομάδας τό 

όριστικό κείμενο καί νά συναντηθοvμε τήν έπομένη 

γιά νά διατυπώσω, εάν έχω, παρατηρήσεις επ' αύ
τοfJ». 

Τήν έπομένη, ό γενικός γραμματέας τής Προε

δρίας τής Δημοκρατίας, Π. Μολυβιάτης, θά ενημε

ρώσει σχετικά τόν πρόεδρο τής ΝΔ.: 

«Κατ' εντολή του κ. προέδρου τής Δημοκρατίας συ

ναντήθηκα σήμερα μέ τόν κ. Μητσοτάκη στό σπίτι του καί 

του είπα τά άκόλουθα: 
>>'Ο κ. πρόεδρος τής Δημοκρατίας θά ijθελε νά ενημε

ρώσει τόν κ. Μητσοτάκη γιά τή συνομιλία πού είχε χθές μέ 

τόν πρωθυπουργό πάνω στό θέμα του Έκλογικου Νόμου. 

Ή ενημέρωση αUτή είναι άπόρρητη καί γίνεται άποκλει

στικά γιά προσωπική του πληροφόρηση. 

»UΟπως γνωρίζει ό κ. Μητσοτάκης, ό κ. πρόεδρος είχε 

καταστήσει σαφές στόν πρωθυπουργό δτι θά τόν εϋρισκε 

άντίθετο σέ τυχόν προσπάθεια ψηφίσεως διαβλητου έκλο

γικου νόμου. ·Ως άδιάβλητα συστήματα ό κ. πρόεδρος θε

ωρουσε τό ισχύον, τήν άπλή άναλογική καί τό D'Hont. 
»Χθές ό πρωθυπουργός είπε στόν πρόεδρο δτι προέκρι

νε σύστημα άπλής άναλογικής μέ τό σόν ενα, τίς ύφιστά
μενες εκλογικές περιφέρειες , τήν άπογραφή του 1981 καί 
χωρίς περιορισμούς γιά τήν συμμετοχή στήν Α' καί Β' 

κατανομή. Γιά τήν Γ ' κατανομή, τίς άδιάθετες εδρες σέ 

κάθε περιφέρεια θά τίς επαιρνε τό κόμμα πού θά πλειοψη

φουσε σχετικά στήν περιφέρεια αότή καί σέ δλη τήν επι

κράτεια. Οί ύπόλοιπες θά κατενέμοντο άναλογικά μεταξύ 

τών κομμάτων ( στό σημείο αότό διάβασα στόν κ. Μ ητσοτά
κη τήν άκριβή διατύπωση άπό σχετικό σημείωμα). 

»ΈΩς πρός τήν διαδικασία, συνέχισα, τό σχετικό νομο

σχέδιο θά έδίδετο στά κόμματα καί τόν τύπο τήν προσεχή 

/;βδομάδα καί θά κατετίθετο στή Βουλή τήν μεταπροσεχή. 

»·Ο πρωθυπουργός είπε στόν προέδρο δτι προέκρινε τό 

σύστημα αότό πρώτον, διότι άποτελουσε προεκλογική δέ

σμευσή του, δεύτερον, διότι έπίστευε δτι θά συνέβαλλε 

στήν άμβλυνση τής πολιτικής οξύτητας καί τρίτον, γιά νά 

είναι συνεπής μέ τήν ύπόσχεση πού είχε δώσει στόν προέ

δρο δτι θά φέρει άδιάβλητο εκλογικό σύστημα. 'Εάν, τέ

λος, τό σύστημα αότό άπεκρούετο άπό τόν πρόεδρο καί τά 

κόμματα, τότε ό πρωθυπουργός θά άπεδεσμεύετο καί θά 

ένεργουσε κατά τήν κρίση του στό θέμα αότό. 

»'Επί τ& ν άνωτέρω, ή γνώμη του προέδρου τής Δημο

κρατίας είναι, πρώτον, δτι τό εκλογικό αότό σύστημα δέν 

είναι δυνατόν νά άποκρουσθεί ώς διαβλητό καί, δεύτερον, 

δτι ή Νέα Δημοκρατία θά επρεπε νά πάρει τή θέση δτι είναι 

διά λόγους άρχής καί εκ παραδόσεως ύπέρ τής ενισχυμέ

νης καί δτι θεωρεί άδιάβλητο τό προτεινόμενο σύστημα. 

Καί νά τονίσει δτι εκείνο πού εχει σημασία είναι ή άδιά

βλητη εφαρμογή του στήν πράξη, γιά τήν όποία καί θά 

άγωνισθεί. 

»'Επί του τελευταίου α ότου σημείου, ό κ. πρόεδρος θά 

ijθελε νά ενημερώσει τόν κ. Μητσοτάκη δτι ό πρωθυπουρ

γός άνέλαβε δέσμευση άπέναντί του δτι θά διορισθουν 

τέσσερις ύπηρεσιακοί ύπουργοί καί θά ύπάρξει διακομμα
τικός ελεγχος στήν τηλεόραση, κατά τήν προεκλογική πε

ρίοδο, δπως άκριβώς εγινε καί στίς εκλογές του 1981. 
»'Ο κ. Μητσοτάκης μου είπε δτι εόχαριστεί θερμά τόν 

κ. πρόεδρο τής Δημοκρατίας γιά τήν ενημέρωση, τής 

όποίας θά σεβασ,θεί βέβαια τόν άπόρρητο χαρακτήρα. ΕΙ

ναι ίκανοποιημένος άπό τό εκλογικό σύστημα, τό όποίο 

είναι άναμφισβήτητα τίμιο καί άδιάβλητο. Βέβαια, θά πρέ

πει νά δεί καί τό κείμενο του νόμου, μήπως εκεί παρεισφρύ

σουν παγίδες. Μέ αότή τήν επιφύλαξη, επανέλαβε δτι θεω

ρεί τό σύστημα τίμιο. 

»'Ε ρώτησα τόν κ. Μητσοτάκη μήπως του δημιουργεί 

πρόβλημα τό πρίμ πού δίνει ή τρίτη κατανομή στό πρώτο 

κόμμα καί μήπως θά ijθελε νά επιδιώξει ό κ. πρόεδρος 

βελτίωση του νόμου στό σημείο αότό. 

»Μου άπάντησε δτι θεωρεί τό πρίμ άσήμαντο καί πάν

τως δέν θέλει καμμιά άλλαγή του νόμου στό σημείο αότό, 

δεδομένου, άλλωστε, δτι είναι βέβαιος δτι ή Νέα Δημο

κρατία θά ελθει πρώτο κόμμα. 

»τέλος, ό κ. Μητσοτάκης έζήτησε άκρόαση άπό τόν κ. 

πρόεδρο γιά τήν προσεχή /;βδομάδα, γιά νά του εκφράσει, 

δπως είπε, τίς γενικότερες άνησυχίες του γιά τήν κατάστα

ση καί ιδιαίτερα στόν τομέα τής Δικαιοσύνης»ιzs. 

τίς άπόψεις του γιά τό θέμα του 'Εκλογικοί) Νό

μου, τήν κατάσταση στό χώρο τής Δικαιοσύνης καί 

τή γενική κατάσταση τής χώρας ό Κ. Μητσοτάκης 

θά άναπτύξει στόν πρόεδρο τής Δημοκρατίας στίς 7 
του μηνός. 

6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1985 

Σέ συνέντευξή του στήν «' Απογε1)ματινή», ό Κ. 
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Μητσοτάκης αναφέρεται στό θέμα τfjς επικείμενης 

εκλογfjς προέδρου τfjς Δημοκρατίας: 

«Στό θέμα τής Προεδρίας, ή θέση πού πήρε τό κόμμα 

μας καί εγώ προσωπικά, είναι άπλή καί σαφής. Καί τήν 
επαναλαμβάνω ευχαρίστως. Πιστεύουμε δτι ό κ. Κ. Καρα

μανλής δέν είναι άπλ&ς ό καταλληλότερος, είναι ίσως ό 

μόνος πού αυτή την ό)ρα μπορεί νά άνταποκριθεί μέ επιτυ

χία στό δύσκολο εργο του προέδρου τής Δημοκρατίας. 

'Όλη του ή μακρά πολιτική ίστορία, άλλά καί ό τρόπος 

πού άσκησε τά τελευταία πέντε χρόνια τά προεδρικά του 

καθήκοντα τό επιβεβαιώνουν». 

9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1985 

Σε όμιλία του στή Θεσσαλονίκη, ό Γ. Ράλλης 

εξαίρει τή σημασία τfjς εντάξεως τfjς 'Ελλάδος στίς 
Εuρωπαϊκές Κοινότητες καί τή συμβολή του Κ. 

Καραμανλfj στήν επίτευξη αuτου του στόχου: 

«'Η ενταξη τής χώρας μας στήν ΕΟΚ είναι επιλογή του 

Κωνσταντίνου Καραμανλή καί μπορ& νά π& δτι ίσως τΊταν 

ή επιτυχέστερη πολιτική πράξη πού πραγματοποίησε 

'Έλληνας πρωθυπουργός άπό τήν ϊδρυση του νεώτερου 
έλλ ηνικοu Κράτους. 'Η 'Ελλάδα, ώς ισότιμος έταίρος τής 

ΕΟΚ, άποδεσμευόταν άπό τίς πολιτικές κηδεμονίες, εξα

σφάλιζε τή δημοκρατική της εξέλιξη καί άνοιγε τό δρόμο 
πρός τήν οικονομική πρόοδο καί τήν ευημερία. Οί μέχρι 

τώρα εξελίξεις άπέδειξαν τήν ορθότητα αυτής τής επιλο

γής». 

10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1985 

'Ο Κ. Καραμανλfjς εχει συνεργασία μέ τόν πρω

θυπουργό πάνω στό θέμα του 'Εκλογικου Νόμου . 

Σχετικά, ό Κ. Καραμανλfjς αναφέρει: 

«Οί τελευταίοι δύο μήνες ύπήρξαν πράγματι δύ

σιωλοι γιά μένα. Γιατί εlχα ν' aντιμετωπίσω συσ

σωρευμένα καί δύσκολα προβλήματα πού θά επηρέα

ζαν aποφασιστικά τίς περαιτέρω εξελίξεις τής εθνι

κής μας ζωής. ΥΕπρεπε νά εξασφαλίσω αδιάβλητο 

'Εκλογικό Νόμο, σέ συνδυασμό μέ τόν χρόνο τών 
εκλογών καί τήν εκλογή του προέδρου τής Δημο
κρατίας νά διασώσω τή Δικαιοσύνη aπό τήν πλήρη 

διάλυσή της, πού θά μπορουσε νά όδηγήσει "aκόμα 
καί σέ κρίση συνταγματική· νά προστατεύσω τίς 

'Ένοπλες Δυνάμεις aπό τήν κομματική διάβρωση 

καί ν, aποκαταστήσω κάποια lσορροπία στή λει

τουργία τής τηλεόρασης, πού προκαλουσε έντονη 
aντίθεση μεταξύ aντιπολιτεύσεως καί Κυβερνήσεως, 
λόγω τής καταχρήσεως πού έκανε ή τελευταία αvτή, 

εlς βάρος τής πρώτης, τών μέσων ενημερώσεως. 

)) ΥΕπρεπε δλα αvτά τά θέματα δχι άπλώς νά τά 
συζητήσω κατ' επανάληψιν μέ τόν πρωθυπουργό, 

aλλά καί νά τόν πείσω νά υίοθετήσει θέσεις λογικές 

καί μετριοπαθείς γιά ν, aποφύγουμε εξαιτίας αvτών 

σύγκρουση μεταξύ μας. 

»Στίς 21 Δεκεμβρίου δέχθηκα τόν κ. πρωθυπουρ
γό. Κατά τή συνάντησή μας αvτή, πέραν τών συνή

θων θεμάτων πού είχαμε συζητήσει κατά τήν προη

γούμενη συνάντησή μας, έθεσα τό θέμα τών περαιτέ

ρω εξελίξεων τής πολιτικής μας ζωής καί lδίως τό 
θέμα του 'Εκλογικου Νόμου. Του εlπα δτι i]ρθε ή 

ώρα νά πάρουμε επί τών 4ξελίξεων αvτών όριστικές 
aποφάσεις. Συμφωνήσαμε νά συναντηθουμε εvθύς 

μετά τίς γιορτές τών Χριστουγέννων καί νά καθορί

σουμε τήν περαιτέρω πορεία τής χώρας». 

Καί αφου αναφερθεί στή συνάντησή του μέ τόν 

Α. Παπανδρέου τfjς 3ης ~ Ιανουαρίου (βλ. παραπάνω 

σσ.422-423), ό Κ. Καραμανλfjς συνεχίζει: 

«'Όταν συναντηθήκαμε, στίς 10 'Ιανουαρίου, 

του εlπα δτι έχω νά κάνω τίς έξής παρατηρήσεις επί 

του νομοσχεδίου: Πρώτον, νά aποκλεισθουν aπό 

τήν τρίτη κατανομή οί συνασπισμοί κομμάτων, γιά 

νά μήν aποτελέσει αvτό κίνητρο aθέμιτων συμβιβα

σμών. ('Εδέχθη τήν παρατήρησή μου aλλά διεπι

στώθη aργότερα πρακτική αδυναμία τής εφαρμογής 

της). Δεύτερον, νά δοθεί τό νομοσχέδιο τήν έπομένη 

στά κόμματα καί νά κατατεθεί στή Βουλή τήν προ

σεχή Δευτέρα, γιά νά μήν παρατείνεται ύπέρμετρα ή 

εκκρεμότητα αvτή. Τρίτον, καί σπουδαιότερον, νά 

διεξαχθουν οί εκλογές μέ τίς εγγυήσεις πού διεξή
χθησαν οί εκλογές του 1981, μέ τέσσερις δηλαδή 
ύπηρεσιακούς ύπουργούς καί διακομματικό έλεγχο 

τής τηλεοράσεως. • ο πρωθυπουργός απεδέχθη τίς 
παραπάνω προτάσεις μου καί μάλιστα τήν τελευταία 

αvτή τήν επιβεβαίωσε καί μέ τή συνημμένη επιστολή 

του τήν ίδια εκείνη μέρα. 

»'Εν τψ μεταξύ, ενημέρωσα τόν κ. Μητσοτάκη, ό 

όποίος aποδέχθηκε μέ ανακούφιση τή συμφωνηθεί

σα λύση. 'Όταν μάλιστα του διεμήνυσα aν πρέπει νά 

επιδιώξω βελτίωση στήν τρίτη κατανομή ύπέρ του 
δεύτερου κόμματος τό ήρνήθη, γιατί πιστεύει δτι ή 
Νέα Δημοκρατία θά έρθει στίς εκλογές τό πρώτο 

κόμμα. Ή ίδια ανακούφιση aλλά καί αlσιοδοξία 
εξεδηλώθη ενσυνεχείq_ καί στίς τάξεις τής Νέας Δη
μοκρατίας, ή όποία εφοβείτο δτι ή Κυβέρνηση θά 

επέβαλλε στραγγαλιστικό γι' αvτή 'Εκλογικό Νό

μο. 

»'Όταν σέ μιά στιγμή εlπα στόν πρωθυπουργό δτι 
ύπάρχει ή εντύπωση δτι aποβλέπει στήν μετεκλογι
κή συνεργασία μέ τό Κομμουνιστικό κόμμα 'Ελλά

δας, πράγμα πού θά δημιουργουσε καί γιά μένα δύ

σκολα προβλήματα, μου δήλωσε κατηγορηματικά 

δτι aποκλείει οίαδήποτε συνεργασία μέ τό Κομμου

νιστικό κόμμα. Μου εlπε μάλιστα χαρακτηριστικά 

δτι ή 'Ελλάδα δέν ε[ ναι Γαλλία γιά νά ή μπορεί ν' 

aνεχθεί τέτοια πράγματα. Τό περίεργο εlναι δτι καί ό 

κ. Φλωράκης, δταν τόν δέχθηκα ϋστερα aπό λίγες μέ

ρες, μου έκανε τήν ίδια κατηγορηματική δήλωση. 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΌ 425 

» Έν συνεχεία, συζητήσαμε τό θέμα του χρόνου 
τών εκλογών καί συμφωνήσαμε ότι οί εκλογές aπο

κλείεται νά γίνουν πρό τής προεδρικής εκλογής καί 

ότι, άν δέν μεσολαβήσει έκτακτο γεγονός, θά γίνουν 

τόν 'Οκτώβριο του1985. Γιά τήν προεδρική εκλογή 

μέ παρεκάλεσε νά άρω τίς επιφυλάξεις μου, τοσούτφ 
μaλλον καθόσον θεωρεί, όπως μου εlπε καί παλαιό

τερα, . &ναγκαία τήν παρουσία μου στήν Προεδρία. 

Του εlπα καί πάλι ότι εξακολουθώ νά έχω τό γνωστό 

δίλημμα καί ότι τήν aπόφασή μου επ, αύτου θά τήν 

πάρω μετά τήν ψήφιση του 'Εκλογικου Νόμου. 

» 'Εδώ πρέπει νά σημειώσω ότι τό δίλημμά μου 
αύτό εlναι βασανιστικό καί γίνεται κάθε μέρα καί 

όξύτερο. Γιατί, άν aρνηθώ ύποψηφιότητα, ύπάρχει ή 
βεβαιότητα ότι θά εκλεγεί aπό τήν παρουσα ή τήν 

έπομένη Βουλή πρόεδρος Δημοκρατίας του ΠΑΣΟΚ, 

όπότε θά μου καταλογίσει ό λαός καί ίδίως οί όπαδοί 

τής Νέας Δημοκρατίας τήν εύθύνη γιά τίς εν συνε

χεία εξελίξεις, πού θά εlναι όπωσδήποτε δυσάρεστες, 
άν όχι όδυνηρές. ΝΑν aντιθέτως δεχθώ τήν επανε

κλογή μου, εκτός του ότι θά εξακολουθήσω νά παίζω 
τόν άχαρι σημερινό μου ρόλο, ημπορεί μέσα στήν 

&βεβαιότητα πού θά επικρατεί νά τερματίσω τή στα

διοδρομία μου μέ καμμιά δυσάρεστη περιπέτεια, 

πράγμα πού εlναι σύvηθε~ στήν 'Ελλάδα. Καί πέραν 

αύτου ημπορεί νά κατηγορηθώ καί στήν περίπτωση 

αύτή aπό τούς ανεγκέφαλους ότι διά τής επανεκλογής 

μου ενισχύω aρνητικά τό ΠΑΣΟΚ, εφόσον ή παρου

σία μοu στήν Προεδρία θά aποτελεί δήθεν φραγμό 

γιά τούς κινδύνους στούς όποίους ημπορεί τό κόμμα 

αύτό νά εκθέσει τή χώρα. 'Ημπορεί δηλαδή νά χρη

σιμοποιηθεί τό ίδιο ηλίθιο καί δόλιο επιχείρημα πού 

χρησιμοποιήθηκε καί κατά τίς εκλογές του1981. Καί 

τό χαρακτηρίζω ηλίθιο καί δόλιο, γιατί θά έπρεπε καί 

θά πρέπει ή επανεκλογή μου νά επηρεάσει aντίστρο

φα τή σκέψη του εκλογέα - νά ενισχύσει δηλαδή 

aντί του ΠΑΣΟΚ τή ΝΔ - &φου γιά νά διευκολυνθεί 

ό ρόλος μου ώς προέδρου θά πρέπει νά έχω Κυβέρ

νηση φιλική καί σύμφωνη μέ τίς aπόψεις μου καί όχι 

Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, τής όποίας ή πολιτική καί 

οί aντιλήψεις γιά τό μέλλον του έθνους εlναι τόσο 
aντίθετες μέ τίς δικές μου, d5στε νά καθιστουν προ

βληματική τή συνεργασία μας καί ν' &πειλουν κάθε 

τόσο τή χώρα μέ τό ενδεχόμενο μιaς συνταγματικής 

κρίσεως. 

» Άφου εξαντλήσαμε τά παραπάνω θέματα, ό 
πρωθυπουργός μου εlπε ότι εlναι aνήσυχος γιά τό 

θέμα τής Δικαιοσύνης εν όψει τής δικασίμου τής 

17ης 'Ιανουαρίου καί ότι θά πρέπει ν' αναζητήσουμε 

τρόπους γιά ν, aποφύγουμε περαιτέρω όξυνση τών 

πραγμάτων πού ημπορεί νά έχει επικίνδυνες γιά τό 

πολίτευμα συνέπειες. Του εlπα ότι θά μπορουσε ίσως 

ν, aποφύγουμε τόν κίνδυνο αύτό, άν επείθοντο ό πρό

εδρος κ. Κώνστας καί ό κ. Βολτής νά ζητήσουν oi 

ίδιοι, διά λόγους εύθιξίας, τήν αύτοεξαίρεσή τους 
aπό τή διαδικασία τών γνωστών ύποθέσεων πού εl

χαν πάρει εκρηκτικές πολιτικές διαστάσεις. Του εl

πα ότι όφείλει νά καλέσει τόν κ. Κώνστα καί νά τόν 

πείσει ν, aποδεχθεί τήν παραπάνω λύση, όπότε θά 

εφρόντιζα καί εγώ εμμέσως νά κάνει τό ίδιο καί ό κ. 

Βολτής. Πάντως, του εlπα ότι ό ύπουργός Δικαιοσύ
νης έκαμε σοβαρά σφάλματα στό χειρισμό αύτών 

τών ύποθέσεων καί μέ τίς επιλογές του καί μέ τίς 

&λλεπάλληλες άστοχες δηλώσεις του. 

»'Εν συνεχεία, έθιξα τό θέμα τών μεταβολών πού 

έγιναν κατά τή διάρκεια τών έορτών στίς ΝΕνοπλες 

Δυνάμεις καί τά Σώματα 'Ασφαλείας, γιά νά του εκ

φράσω έντονα τή δυσφορία μου γιά τόν τρόπο μέ τόν 

όποίο έγιναν εφέτος οί μεταβολές αύτές. Καί διότι, 

όπως του εlπα, διά πρώτη φορά δέν ενημερώθηκα 

εγκαίρως γι ' αύτές &λλά καί γιά τή σπουδή καί τά 
κομματικά κριτήρια πού χρησιμοποιήθηκαν στίς 

κρίσεις. Προσπάθησε νά μου δώσει aόριστες εξηγή

σεις (ότι μερικοί aξιωματικοί εξεφράζοντο κατά τής 
Κυβερνήσεως, επέρριψε τίς εύθύνες στούς ύπουρ

γούς του, μου ζήτησε συyyνώμη καί μου εδήλωσε ότι 

δέν εlχε καί δέν έχει τήν πρόθεση νά κάνει κομματι

κές διακρίσεις στίς 'Ένοπλες Δυνάμεις. 'Επωφελή

θηκα τής εύκαιρίας γιά νά του πώ ότι δέν θά μείνω 

&διάφορος εάν επαναληφθουν παρόμοιες αύθαιρεσί
ες στό μέλλον. Μου ζήτησε καί πάλι συγγνώμη καί 

μου παρέσχε καθησυχαστικές διαβεβαιώσεις. 

»Πάντως, οι' ενέργειές του αύτές, σέ συνδυασμό 

καί μέ άλλες αύθαιρεσίες πού σημειώθηκαν aπό 

πλευρaς Κυβερνήσεως τόν τελευταίο καιρό- εlχε 

προηγηθεί καί ή γνωστή κρίση γύρω aπό τό συνταγ

ματικό - ήταν φυσικό νά ενισχύσουν τήν ύπόνοιά 

μου ότι ημπορεί ν , aποβλέπει, όπως πολύς κόσμος 

τό φοβaται, στήν σταδιακή κομματικοποίηση του 

Κράτους. Καί σκεφτόμουν πλέον ν' &ναζητήσω εύ~ 

καιρία νά έλθω σέ σύγκρουση μαζί του, προσφεύγων 

εν &νάγκη στό λαό. Καί ενόμιζα ότι ό 'Εκλογικός 

Νόμος, εάν ήταν διαβλητός, θά μου έδινε τήν εύκαι
ρία γιά τή σύγκρουση αύτή. Ή συμμόρφωσή του 

όμως μέ τίς δεσμεύσεις πού &νέλαβε aπέναντί μου 

καί προπαντός ή επιλογή &διαβλήτου εκλογικου 

συστήματος, άμβλυνε, άν δέν διέλυσε, τίς aνησυχίες 
μου αύτές» 129 • 

Μετά τή συνάντηση, τό κείμενο του εκλογικοu 

νομοσχεδίου καί ή σχετική είσηγητική εκθεση δό

θηκαν στούς εκπροσώπους του τύπου. 

'Ο Α. Παπανδρέου χαρακτήρισε τό εκλογικό νο

μοσχέδιο ώς «μεγάλο νομοθέτημα», «θεμελι&δες», 

καί «τό δημοκρατικώτερο νομοσχέδιο πού εχει περά

σει άπό τήν πολιτική ζωή της 'Ελλάδος». 'Ο Κ. 

Μητσοτάκης επεσήμανε: «Ό νόμος αύτός στήν 

πραγματικότητα άποτελεί μορφή ενισχυμένης άνα-
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λογικής καί όχι άπλής, δπως ή Κυβέρνηση ισχυρίζε

ται. Πάντως, πρόκειται περί εντιμου εκλογικοϋ 

συστήματος». Τό Πολιτικό Γραφείο τοϋ ΚΚΕ χαρα

κτήρισε τό νομοσχέδιο «καλπονοθευτικό», καί «κομ

μένο-ραμμένο νά ύπηρετεί τά σχέδια τοϋ δικομματι

κοϋ παιχνιδιοϋ τοϋ κατεστημένου», ενώ τό ΚΚΕ (εσ.) 

χαρακτήρισε τό εκλογικό σύστημα ώς «Καθαρόαιμη 

ενισχυμένη» καί ύποστήριξε ότι παραμένουν όλα «τά 

στοιχεία κριτικής, πού ή 'Αριστερά άσκοϋσε εδώ καί 

35 χρόνια, καί τό ΠΑΣΟΚ άπό τό 1974 rος τό 1981, 
γιά τά εκλογικά συστήματα τής Δεξιίiς». 

10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1985 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τόν πρωθυπουργό τής 

'Αλγερίας, Α. Μπραχίμι, ό όποίος πραγματοποιεί 

επίσημη επίσκεψη στήν 'Ελλάδα. 

11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1985 

'Ο Κ. Καραμανλής συναντίiται με αντιπροσω

πεία 'Αμερικανών βουλευτών, ύπό τόν πρόεδρο τής 

'Επιτροπής Κανονισμοϋ, Κλ. Πέππερ, μέ τούς όποί

ους εξετάζει τίς διμερείς ελληνοαμερικανικές σχέ

σεις καθώς καί εuρύτερα διεθνή θέματα. 

12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1985 

'Ενόψει τής επικείμενης νέας μεταβάσεώς του 

στή Νέα 'Υόρκη, ό πρόεδρος τής Κυπριακής Δημο

κρατίας, Σ. Κυπριανοϋ, επισκέπτεται καί ενημερώνει 

σχετικά τόν Κ. Καραμανλή. Σέ άνακοίνωση τής 

Προεδρίας τής Δημοκρατίας, μετά τή συνομιλία, δη

λώνεται εκ νέου ότι ή 'Ελλάδα καί ή Κύπρος ύπο

στηρίζουν τήν πρωτοβουλία τοϋ γενικοϋ γραμματέα 

τοϋ ΟΗΕ. 

14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1985 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας δέχτηκε τό γενικό 

γραμματέα τοϋ Κομμουνιστικοϋ Κόμματος 'Ελλά

δος, Χ. Φλωράκη, ό όποίος τοϋ εξέθεσε τίς άπόψεις 
τοϋ κόμματός του γιά τή γενική κατάσταση τής χώ

ρας, καθώς καί γιά τό νέο εκλογικό νόμο. 

Τήν προηγουμένη, ό Χ. Φλωράκης, μιλώντας σέ 

στελέχη τοϋ ΚΚΕ, ε{χε ύπογραμμίσει ότι «ή οuσία 

τής πολιτικής τής Κυβέρνησης τοϋ ΠΑΣΟΚ αποκα

λύπτεται άπό τόν εκλογικό νόμο, γιατί αuτός αποδει

κνύει ότι ΠΑΣΟΚ καί Δεξιά πίiνε μαζί στόν εκλογι
κό νόμο, στήν εκλογή τοϋ προέδρου τής Δημοκρατί-

' ας, στίς βάσεις, στό ΝΑΤΟ, στή "Λήμνο", στά εξο-

πλιστικά προγράμματα πού ύπαγορεύει τό ΝΑΤΟ, 

iδιαίτερα στήν "άγορά τοϋ αiώνα" Κ.λ.Π.)). 

16-17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1985 

'Ο πρόεδρος τής Αiγύπτου, Χ. Μουμπάρακ, συ-

νοδευόμενος άπό τούς ύπουργούς 'Εξωτερικών, Κοι
νωνικών 'Υπηρεσιών καί Προγραμματισμοϋ, πραγ

ματοποιεί επίσημη επίσκεψη στήν 'Αθήνα. 

'Ο Κ. Καραμανλής παρέθεσε πρόγευμα πρός τιμή 

τοϋ επίσημου ξένου, μέ τόν όποίο συνομίλησε, λίγο 
άργότερα, γιά τήν κατάσταση στή Μέση 'Ανατολή. 

Τό βράδυ, κατά τή διάρκεια επίσημου δείπνου, ό πρό

εδρος τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας προσφώνησε τό 

Χ. Μουμπάρακ: 

«Κύριε πρόεδρε καί aγαπητέ φίλε, 

ι>Σας παρακαλώ νά βεβαιωθείτε δτι σας ύποδέχομαι μέ 

lδιαίτερη χαρά σήμερα στήν 'Αθήνα. Καί αvτό γιατί στό 

πρόσωπό σας ύποδέχομαι εναν εξέχοντα πολιτικό, πού εl
ναι συγχρόνως καί ήγέτης μιας χώρας, μέ τήν όποία ή 

'Ελλάδα έχει μακρά παράδοση σχέσεων φιλικών. 

ι>Οί επαφές μεταξύ τών δύο λαών μας χάνονται πράγμα

τι στό βάθος τfίς 'Ιστορίας. VΗδη, aπό τήν εποχή πού ή 

Φαιστός καί ή Κνωσσός κυριαρχοίJσαν στήν Κρήτη, οί 

τεχνίτες καί οί καλλιτέχνες της aντλοfΊσαν εμπνεύσεις καί 

aπό τήν αlγυπτιακή τέχνη. 'Αργότερα, aνδρες σάν τόν 

Πυθαγόρα καί τόν Πλάτωνα ταξίδευαν στήν Αίγυπτο γιά 

ν' aνταλλάξουν γνώσεις καί σκέψεις μέ τούς Αlγύπτιους 

συναδέλφους τους. Άλλά οί επαφές τfίς εποχfίς εκείνης 

δέν περιορίζοντα μόνο στόν τομέα τfίς τέχνης καί τfίς σκέ

ψης. Τό 460 π. Χ., δ ταν ή Αίγυπτος aγωνιζόταν γιά ν' aπο
κρούσει τήν περσική εlσβολή, οί 'Αθηναίοι δέν δίστασαν 

νά στείλουν στόλο καί στρατό πού πολέμησε στι) πλευρό 

τών Αlγυπτίων. Καί δταν ό Μέγας 'Αλέξανδρος έφερε τό 

έλληνικό πνεfΊμα σέ επαφή μέ τούς μεγάλους πολιτισμούς 

τfίς εποχfίς του, έδωσε στήν Αίγυπτο τή θέση πού ύπαγό

ρευε τό μεγαλείο της. Τό Μουσείο καί ή Βιβλιοθήκη πού 

ίδρυσαν οί διάδοχοί του στήν 'Αλεξάνδρεια aπετέλεσαν 
πηγή πνευματικοfΊ πλούτου πού επηρέασε γιά πολλούς αl

ώνες τήν εξέλιξη του δυτικοfΊ πολιτισμοfΊ. 

ι>Οί δεσμοί αvτοί μεταξύ τών χωρών μας συνεχίσθη
καν διά μέσου τών αlώνων καί ενισχύθηκαν lδιαίτερα κατά 

τή νεώτερη ίστορία τους, μέ τήν παρουσία στή φιλόξενη 

χώρα σας μιας σημαντικfίς καί δημιουργικfίς έλληνικfίς 

παροικίας. Μιας παροικίας πού, δπως διακηρύξατε καί 
εσείς, κύριε πρόεδρε, τόν περασμένο χρόνο, ύπfίρξε ή μόνη 

aπό τίς ξένες παροικίες πού συμπορεύθηκε μέ τόν αlγυπτι
ακό λαό, αlσθάνθηκε τά προβλήματά του καί συμμερίσθη

κε τίς aνάγκες καί τούς πόθους του. 

ι>Κύριε πρόεδρε, 

ι>ΘυμοfΊμαι μέ iδιαίτερη ίκανοποίηση τή θερμή ύποδο

χή πού μοfΊ επιφυλάξατε κατά τήν τελευταία επίσκεψή μου 

στήν Αίγυπτο. Μας δόθηκε τότε ή εvκαιρία νά επαναβε

βαιώσουμε καί νά aνυψώσουμε τό επίπεδο τών πολιτικών 

μας σχέσεων. Νά προωθήσουμε aμοιβαία ίκανοποιητικές 

λύσεις μέ διμερfί ζητήματα πού εκκρεμοίJσαν aπό καιρό. 

Καί νά επαναφέρουμε τίς σχέσεις τfίς Αlγύπτου μέ τήν 

Κύπρο στήν παλαιά τους εγκαρδιότητα. 

ι>Εlμαι βέβαιος δτι καί ή σημερινή μας συνάντηση θά 

ε{ναι πλούσια σέ aποτελέσματα. Γιατί θά συμβάλει στήν 

περαιτέρω σύσφιγξη τfίς φιλίας πού συνδέει τούς δύο λα

ούς μας. 

»'Αλλά καί γιατί θά μας δώσει τήν εvκαιρία ν' aναζητή-
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-

'Άφιξη του προέδρου Μουμπάρακ στήv 'Αθήνα. 
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σουμε τρόπους διευρύνσεως τής συνεργασίας μας καί ν' 

aνταλλάξουμε άπόψεις τόσο γιά τά έπίκαιρα διεθνή προ
βλήματα δσο καί προπαντός γιά τά προβλήματα πού άπα

σχολουν Ιδιαίτερα τήν περιοχή μας. 

»Κύριε πρόεδρε, 

)) ΟΗ παραδοσιακή αvτή φιλία πού συνδέει τούς δύο λα
ούς μας προσλαμβάνει Ιδιαίτερη σημασία σήμερα πού ή 

διεθνής κατάσταση εlναι τόσο συγκεχυμένη καί επικίνδυ

νη, ώστε νά διερωτάται κανένας έάν ή σημερινή ήγεσία 

τής aνθρωπότητας έχει συνείδηση τών εvθυνών της. ~Η δη, 

πόλεμοι τοπικοί, έμφύλιοι πόλεμοι καί παντός εlδους βία 

καί αύθαιρεσία συνταράσσουν τόν κόσμο καί aπειλουν τή 

διεθνή εΙρήνη. 

»Θά μπορουσα ν' άναφέρω πολλά παραδείγματα. Τά 

πιό χαρακτηριστικά δμως εlναι αvτά πού συμβαίνουν στήν 
περιοχή πού έκτείνεται aπό τήν 'Ανατολική Μεσόγειο μέ

χρι καί τήν Κεντρική 'Ασία καί πού τόν τελευταίο καιρό 

παρουσιάζουν έξαρση επικίνδυνη. 

»Γιά τά προβλήματα αvτά θά έπαναλάβω όρισμένες σκέ

ψεις μου πού, κατ · έπανάληψη, ύπεστήριξα στό παρελθόν. 

;;Καί θ' aρχίσω aπό τό Κυπριακό, πού εlναι φυσικό νά 

συγκινεί lδιαίτερα έμάς τούς ~Ελληνες. #Ήδη καί ένώ ή 

τραγωδία τής Κύπρου συνεχίζεται έπί δέκα χρόνια, γιά 

πρώτη φορά ή γνωστή πρωτοβουλία του γενικου γραμματέ

ως του ΟΗΕ δημιουργεί όρισμένες έλπίδες γιά μιά δίκαιη 

καί βιώσιμη λύση του Κυπριακου. Ή έλληνική πλευρά 

έχει ήδη aποδείξει τήν καλή πίστη μέ τήν όποία προσέρ

χεται στό διάλογο αύτό. 'Ελπίζω καί ή τουρκική πλευρά, 

aπό τήν όποία κυρίως έξαρτάται ή λύση, νά προσεγγίσει 
τό πρόβλημα έξίσου εποικοδομητικά. Ι)μί πρός αύτή τήν 
κατεύθυνση θά πρέπει vά στραφουν oi προσπriθειες δσων 
μπορουν καί οφείλουν νά aσκήσουν τήν έπιρροή τους γιά 

τή διευθέτηση του δραματικοv αvτου προβλήματος. 

;; ο Ο συνεχιζόμενος, έξάλλου, πόλεμος μεταξύ του 

'Ιράκ καί του 'Ιράν, έκτός aπό τίς τεράστιες aνθρώπινες 

aπώλειες καί τίς ύλικές ζημίες πού προκαλεί στίς δύο χώ
ρες, περικλείει τόν κίνδυνο τής διευρύνσεώς του καί τής 

αναφλέξεως όλόκληρης τής περιοχής, μέ aπροσδιόριστες 

συνέπειες γιά τήν παγκόσμια τάξη καί εlρήνη. Ή Έλλάς 

συνιστά τήν ιΊ.μεση κατάπαυση τών έχθροπραξιών καί εfJ

χεται τήν εlρηνική διευθέτηση τής αι'ματηρής αvτής διενέ-
ξεως. · 

;Πό Ιδιο θri μπορουσε να λεχθεί καί για τήν δραματική 

κατάσταση πού έχει δημιουργηθεί στό Αίβανο καί τήν 

όποία έμείς οί ffΕλληνες παρακολουθουμε μέ lδιαίτερη 

συμπάθεια. Καταδικάζουμε τή χρήση βίας πού aσκείται 

στή δύστυχη αvτή χώρα aπό διάφορες πλευρές καί ύπο

στηρίζουμε τήν aποκατάσταση τής ανεξαρτησίας, τής κυ
ριαρχίας καί τής έδαφικfjς της ακεραιότητας, διά τής aπο

χωρήσεως δλων τών ξένων δυνάμεων πού, πέραν τών άλ

λων, ενθαρρύνουν καί συντηρουν καί τόν εμφύλιο σπαρα

γμό στήν φίλη αvτή χώρα. 

;;Καί έρχομαι ήδη, κύριε πρόεδρε, στό περίφημο Με

σανατολικό πρόβλημα πού aφορά καί τή δική σας χώρα. 

'Ένα πρόβλημα πού ταλαιπωρεί επί δεκαετίες τούς λαούς 

τής περιοχής αύτή ς καί άπειλεί συνεχώς τή διεθνή εlρήνη. 

;Πό πρόβλημα τής Μέσης 'Ανατολής, πού ε{χε σάν 

aφετηρία του τό Παλαιστινιακό, περιεπλάκη έπικίνδυνα 

στή διαδρομή του χρόνου, γιατί έγινε aντικείμενο πολιτι-

κών, lδεολογικών, οΙκονομικών καί θρησκευτικών aντα

γωνισμών &κόμη. 'Εξετράπη έτσι aπό τήν άρχική καί φυ

σική του κοίτη, πού συνίστατο στήν εfJλογη επιθυμία τόσο 

τώvΠαλαιστινίων δσο καί τών 'Ισραηλινών νri έχουν τή 

δική τους πατρίδα. 'Επήρε διαστriσεις παγκοσμίου προ

βλήματος καί φορτίστηκε μέ πάθη καί προκαταλήψεις πού 

κατέστησαν άδύνατη τήν ψύχραιμη καί λογική aντιμετώ

πισή του. 

;;Καί οφείλω εδώ νά αναγνωρίσω, κύριε πρόεδρε, τό 

θάρρος καί τό ρεαλισμό, μέ τόν όποίο ή χώρα σας προσπri

θησε καί προσπαθεί νά προωθήσει τή διαδικασία τής εlρη

νεύσεως τής περιοχής αuτής. Εlναι αuτός ένας ρόλος πού 

δικαιωματικά aνέλαβε ή Αlγυπτος καί λόγω τών εuθυνών 

πού έχει σάν μεγάλη χώρα τής περιοχής αuτfjς, aλλά καί 

λόγω τών θυσιών πού έχει ύποστεί καί ύφίσταται &κόμη. 

;; Ώς ήγέτης μιάς χώρας γειτονικής, ή όποία τρέφει 
ανέκαθεν αlσθήματα φιλίας πρός δλες ανεξαιρέτως τίς 

aραβικές χώρες καί ή όποία ύφίσταται, έστω καί έμμεσα, 

τούς άντικτύπους τής κρίσεως τής Μέσης 'Ανατολής, επι
θυμώ νά εκφράσω τήν εvχή νά υίοθετηθεί δσο μπορεί συν

τομώτερα μιά λύση πρακτική καί δίκαιη γιά δλους τούς 

ενδιαφερόμενους. Ή λύση δηλαδή εκείνη, ή όποία θά 

εξασφαλίζει, δπως ε{πα, γιά δλους τούς λαούς τής περιο

χής σύνορα άσφαλij καί εθνική έστία στούς Παλαιστίνιους. 

Καί πιστεύω δτι αvτό θά μπορουσε νά διευκολυνθεί, εάν 

δ λ οι οι ν Αραβες συμφωνουσαν έπάνω σέ μιά κοινή, σταθε

ρή δσο καί ρεαλιστική πολιτική. Μιά τέτοια πολιτική, 

εlμαι βέβαιος δτι θά επιβάλλετο τελικά σέ δλα τά, ιΊ.μεσα ή 

έμμεσα, ένδιαφερόμενα μέλη. 

;; Ή Έλλάς, κύριε προέδρε, θά κriνει πάν δ, τι εξαρτά

ται aπό αvτή γιά νά συμβάλει στήν επίλυση του Μεσανα

τολικοv· καί πέραν αuτου θά ενθαρρύνει τήν Εvρωπαϊκή 

Κοινότητα, τijς όποίας aποτελεί μέλος, νά εκδηλώσει έντο

νώτερα τό ενδιαφέρον της γιά τό μέγα αuτό πρόβλημα, 

lδίως τώρα πού σημειώνεται κάποια ενθαρρυντική κινητι

κότητα γύρω aπ' αuτό. Καί ή Εvρώπη έχει συμφέρον νri τό 

κάνει γιατί ύφίσταται καί ή !δια ποικιλοτρόπως τίς οδυνη

ρές συνέπειες άπό τήν παράταση τijς κρίσεως αvτijς. 

;;Κύριε πρόεδρε, 

;;Υά προβλήματα πού ανέφερα επιβαρύνονται καί aπό 

τή μεγάλη διεθνή κρίση πού πήρε τελευταία τήν εντονώτε

ρη μορφή της μέ τόν aνταγωνισμό τών πυρηνικών εξοπλι

σμών. Γιά τό κρίσιμο αuτό θέμα ύποστηρίζω, δπως γνωρ{
ζετε, σταθερά καί επίμονα δτι τό μοναδικό κλειδί εlναι ή 

Ισορροπία δυνάμεων, στό κατώτερο δυνατό επίπεδο, μέ τε

λικό βέβαια στόχο τόν πλήρη πυρηνικό aφοπλισμό. 

;; 'Ασφαλώς οι' προτάσεις πού γίνονται κατά καιρούς 
γιά τό θέμα τών εξοπλισμών μποροDν ν ' aμβλύνουν τή 

διεθνή ένταση καί νά περιορίσουν τούς κινδύνους πού 

aπειλοDν τήν εlρήνη. Άλλri δέν όδηγουν κατ' aνάγκη στή 

λύση του προβλήματος πού συνίσταται, δπως εlπα, στήν 

ελεγχόμενη ισορροπία δυνάμεων. Γιατί, ιΊ.ν ύπάρχει aνισό

της καί διατηρηθεί ή aνισότης αuτή, δέν διαλύεται ή άμοι

βαία δυσπιστία πού προκαλεί τήν κρίση. 'Εκείνος πού αl

σθάνεται δτι μειονεκτεί εlναι φυσικό νά κατέχεται άπό 

aνησυχία καί νri προσπαθεί νri εξουδετερώσει τήν ύπεροχή 

του ιΊ.λλου, μέ aποτέλεσμα νri συνεχίζεται ό φαvλος κύκλος 

τijς κλιμάκωσης τών έξοπλισμών. Γι' αuτό εlναι Ιδιαίτερα 

ενθαρρυντικό τό γεγονός δτι συνεφωνήθη στή Γενεύη ήδη 
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η έπανέναρξη τών διαπραγματεύσεων γιά τόν περιορισμό 
τών πυρηνικών έξοπλισμών. 

»Κύριε προέδρε, 

»Ή σημερινή μας συνάντηση έχει βαθύτερη σημασία 

όχι μόνο γιατί θά δώσει νέα ώθηση στή συνεργασία τών 

λαών μας, aλλά καί γιατί πραγματοποιείται σέ μιά στιγμή 

πού η διεθνής κατάσταση είναι κρίσιμη. Σέ μιά στιγμή 

πού η ει5ρύτερη περιοχή μας aντιμετωπίζει δύσκολα προ

βλήματα καί έχει aνάγκη aπό τολμηρές πρωτοβουλίες. 

Πιστεύω ότι η Έλλάς καί η Αί'γυπτος ι]μποροvν, στενά 

συνεργαζόμενες, νά συμβάλουν στήν aντιμετώπιση τών 

κρισίμων αι5τών προβλημάτων. Γιά τό καλό τό δικό τους 

γιά τό καλό τής περιοχής μας καί ηά τό καλό τής εiρήνης 

γενικώτερα. Στήν προσπάθεια αι5τή, κύριε πρόεδρε, η δική 

σας συμβοΧή ύπήρξε καί μπορεί νά εlναι πολύτιμη. Και γι' 

αι5τόν aκριβώς τόν πρόσθετο λόγο αΙσθάνομαι Ιδιαίτερη 

ίκανοποίηση γιά τήν συνάντησή μας αι5τή. 

»Μέ τή βεβαιότητα ότι οί συνομιλίες πού είχαμε θά 

aποτελέσουν ίστορικό σταθμό στή φιλία καί τή συνεργα

σία τών χωρών μας καί θά έπηρεάσουν ει5εργετικά τίς έξε

λίξεις τής περιοχής μας, προπίνω ύπέρ τής ει5ημερίας του 
φίλου αiγυπτιακοv λαοv, ύπέρ τής ύγείας καί ει5τυχίας 

ύμών, κύριε πρόεδρε, καί τής κυρίας Μουμπάρακ καί ύπέρ 

τής φιλίας τών δύο λαών μας». 

Στήν aπάντησή του, δ Χ . Μουμπάρακ άναφέρθη

κε καί αύτός στούς στενούς δεσμούς πού ενώνουν τά 

δύο Κράτη, στή θετική γιά τή χώρα του συμβολή τής 

ελληνικής κοινότητας, καθώς καί στή βοήθεια πού 

παρέσχε ή 'Ελλάδα στήν προσπάθεια τής Αίγύπτου 

γιά κατοχύρωση τής άνεξαρτησίας της, άλλά καί 

στόν άγώνα γιά δίκαιη έπίλυση τοϋ Μεσανατολικοί>. 

'Επέμεινε στήν άνάγκη γιά τή διεξαγωγή διαπρα

γματεύσεων γιά τήν κατάσταση στά κατεχόμενα καί 

τήν aποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων άπό τό 

Λίβανο καί έπεσήμανε τήν άναγκαιότητα τοϋ τερμα

τισμοί> τοϋ πολέμου 'Ιράν - 'Ιράκ . τέλος, ύπογράμ

μισε τό ένδιαφέρον τής χώρας του γιά τήν έπίλυση 

τόϋ Κυπριακοί> καί έξέφρασε τήν έλπίδα δτι οί νέες 

συνομιλίες στή Νέα 'Υόρκη θά συμβάλουν πρός τήν 

κατεύθυνση αύτή. 

Τήν επομένη, δ Κ. Καραμανλής είχε νέα συνομι

λία μέ τόν Αίγύπτιο πρόεδρο: 

«Οί δύο πρόεδροι aνταλλάσσουν ταυτόσημες aπόψεις 

γιά τίς σχέσεις 'Ανατολής- Δύσεως, τήν παγκόσμια ϋφε

ση , τόν aνταγωνισμό των εξοπλισμών καί τήν aνάγκη μει

ώσεως καί έλέγχου των πυρηνικών δπλων. 

»Στή συνέχεια, ό κ. Μουμπάρακ έρωτα τόν κ. πρόεδρο 

ποία εiναι ή προοπτική γιά τήν συνάντηση Κυπριανου -
Ντενκτάς τής 17.1.85 στή Ν. Ύόρκη. 

)) 'ο κ. πρόεδρος aπαντa δτι ύπάρχει μία μικρή έλπίδα 
καί προσθέτει λέγοντας δτι ή βελτίωση του κλίματος των 

ελληνοτουρκικών σχέσεων έξαρτaται aπό τήν έπίλυση του 
Κυπpιακου . 

»Στό σημείο αuτό, · ό κ. πρόεδρος αναφέρεται έκτενώς 

στό Κυπριακό, στήν αδιαλλαξία των Τουρκοκυπρίων καί 

τής Τουρκίας καί στήν προσπάθεια έμπεδώσεως των τετε

λεσμένων γεγονότων aπό μέρους των Τούρκων. 

» Ό κ. Μουμπάρακ παρεμβαίνει λέγοντας δτι οί Τουρ
κοκύπριοι είχαν ζητήσει, μέσω τής Τουρκίας, aπό τήν Σ. 

'Αραβία νά άναγνωρίσει "αuτό πού ονομάζουν Κράτος 

τους", άλλ ' δτι ή Αίγυπτος, μόλις τό πληροφορήθηκε, συ

νέστησε στούς Σαουδάραβες νά μή τό πράξουν. 

»Στή συνέχεια, ό κ. πρόεδρος άναφέρεται έκτενώς στίς 

έλληνοτουρκικές σχέσεις καί στήν άρνητική στάση τής 
Τουρκίας εναντι τής 'Ελλάδος γενικώτερα καί στά θέματα 

του Αiγαίου εiδικώτερα. 'Ο κ. πρόεδρος συνεχίζει λέγον

τας δτι ό έλληνικός λαός αiσθάνεται δτι άπειλείται άπό 

τήν Τουρκία καί δτι ή τελευταία έξασκεί έπεκτατική πολι

τική εiς βάρος τής ' Ελλάδος καί επιδιώκει νά παίξει ρόλο 

μεγάλης δυνάμεως στήν περιοχή καί καταλήγει τονίζοντας 

δτι, έάν δέν έπιλυθεί τό Κυπριακό, δέν πρόκειται νά δεχθεί 

ή 'Ελλάδα διάλογο μέ τήν Τουρκία γιά τά έλληνοτουρκικά 

προβλήματα. Στό σημείο αuτό ύπογραμμίζει δτι τουτο πρέ

πει νά γίνει κατανοητό άπό τήν Τουρκία. 

»'Ακολούθως ό κ. πρόεδρος αναφέρεται στίς παλαιότε

ρες προσπάθειές του - δταν ήταν πρωθυπουργός - γιά 

διάλογο μέ τήν Τουρκία πού δμως δέν βρήκαν άνταπόκρι

ση άπό τήν τουρκική πλευρά λόγω έλλείψεως σοβαρου 

συνομιλητή καί διερωτaται έάν μπορεί κανείς νά άναλάβει 

τόν διμερή διάλογο μέ τήν σημερινή ήγεσία τής Τουρκίας. 
»'Ο κ. Μουμπάρακ λέει δτι ή Τουρκία θά πρξ.πει νά 

εχει σχέσεις καλής γειτονίας μέ τήν 'Ελλάδα καί νά άσκή

σει πολιτική πού θά ενισχύει τήν άμοιβαία εμπιστοσύνη 

καί προσθέτει δτι πρόκειται νά επισκεφθεί προσεχώς τήν 
Τουρκία καί δτι είναι διατεθειμένος, έάν τό θελήσουμε, νά 

προσφέρει τήν φιλική του βοήθεια γιά τήν εξομάλυνση 

των έλληνοτουρκικών σχέσεων, γιά τήν μεταφορά άπόψε

ων η iδεών. Συναφώς, προτείνει, έάν θέλουμε, νά στείλει 

- πρίν άπό τό ταξίδι του στήν "Αγκυρα - προσωπικό του 
άπεσταλμένο στήν 'Αθήνα γιά νά συναντηθεί μέ τόν κ. 

πρόεδρο, είτε ό κ. πρόεδρος νά στείλει άπεσταλμένο του 

στό Κάιρο, προκειμένου νά συναντηθεί μέ τόν κ. Μουμπά

ρακ, πάντοτε πρίν άπό τό ταξίδι του τελευταίου στήν "Α γ

κυρα. 'ο κ. πρόεδρος aπαντa "καλά, θά δουμε"» 130. 

23 IANOYAPIOY 1985 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας aντάλλαξε στό 

Προεδρικό Μέγαρο άπόψεις μέ τόν ύπουργό 'Εξω

τερικών τής Κύπρου, Γ. 'Ιακώβου, σχετικά μέ τίς 

έξελίξεις στό έθνικό θέμα, μετά τό ναυάγιο τών συ
νομιλιών πού είχε στή Νέα Ύόρκη δ πρόεδρος Κυ

πριανοϋ . 

24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1984 

'Ο Κ. Καραμανλής προεδρεύει σέ σύσκεψη, μέ 

τή συμμετοχή τής ύπουργοϋ καί τοϋ γενικοϋ γραμμα

τέα τοϋ ύπουργείου Πολιτισμοί>, Μ. Μερκούρη καί 

Κ. 'Αλαβάνου, τοϋ γενικοϋ γραμματέα τής 'Αρχαιο

λογικής 'Εταιρείας, Γ. Μυλωνii, καί ύπηρεσιακών 

παραγόντων. Σχετική άνακοίνωση τής Προεδρίας 

τής Δημοκρατίας άναφέρει: 
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«Θέμα τής συσκέψεως ήταν ή πορεία των εiδικων άρ

χαιολογικων προγραμμάτων πού έκτελοuνται σέ διάφορες 

περιοχές τής 'Ελλάδος. Συγκεκριμένα πρόκειται γιά τίς 

άναστηλωτικές κυρίως έργασίες στό 'Ιλίου Μέλαθρον, 

στό Μυστρά, στήν 'Επίδαυρο, στή Ζάκρο καί στό Διονυ

σιακό Θέατρο, πού πραγματοποιοuνται άπό τό ΥΠ.ΠΕ. μέ 

φορέα τήν ' Αρχαιολογική ' Εταιρεία. Καί γιά τίς έπιστη

μονικές άνασκαφές τής Μακεδονίας, τής Θράκης, του 

'Ιδαίου 'Άντρου, τής Βραβρώνας καί τήν άνέγερση του 

Μουσείου Μυκηνων, πού διεξάγονται μέ φορέα καί ύπό τήν 

αiγίδα τής 'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας. 
»Τά προγράμματα αuτά πού συμβάλλουν σημαντικά 

στήν προώθηση τής επιστημονικής ερευνας καί στήν διε

θνή προβολή τής χώρας μας στόν τομέα αuτό , εχουν ενι

σχυθεί ϋστερα άπό τό εντονο προσωπικό ένδιαφέρον το\) Κ. 

προέδρου τής Δημοκρατίας, μέ άφθονα οiκονομικά καί τε

χνικά μέσα, οϋτως ωστε οί έργασίες νά διεξάγονται μέ με

θοδικότητα καί ταχό ρυθμό. 
»Μετά τή σύσκεψη , ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας κ . 

Καραμανλής επισκέφθηκε τόν χωρο του Διονυσιακοί) Θεά
τρου, προκειμένου νά ενημερωθεί γιά τήν πορεία των άνα

στηλωτικων _έργασιων πού διεξάγονται καί νά διαπιστώσει 
έπί τόπου τήν ύλοποίηση των άποφάσεων πού είχαν λη

φθεί κατόπιν συστάσεώς του , γιά τήν πλήρη άναστήλωση 

του θεάτρου . 

)) ' ο κ. Καραμανλής συνέστησε στούς άρμοδίους επιτά
χυνση των έργασιων καί μεθοδικότητα, οϋτως ωστε τό ερ

γο νά όλοκληρωθεί τό συντομότερο δυνατόν καί νά άποδο

θεί ετσι στό άρχαιότερο Θέατρο τής 'Ελλάδος ή παλαιά 

του μορφή. 

»Είναι, έξάλλου, γνωστό δτι στό Διονυσιακό Θέατρο 

άνέβηκαν, γιά πρώτη φορά στήν άρχαιότητα, παραστάσεις 

άρχαίου δράματος. Καί αuτό δίνει τό μέτρο τής μεγάλης 

σημασίας του καί τής άξίας των εργων πού γίνονται γιά 

τήν άναστήλωσή του. 

» Ύ πενθυμίζεται δτι ή πλήρης άναστήλωση του Διονυ
σιακοί) Θεάτρου, μέ σκοπό τό Θέατρο νά άποδοθεί άπο

κλειστικά σέ παραστάσεις άρχαίας τραγωδίας, είναι θέμα 

πού είχε άπασχολήσει καί κατά τό παρελθόν τόν κ . Καρα
μανλή. Τό 1978 μάλιστα είχαν ελθει, μέ πρωτοβουλία του, 

Γερμανοί εiδικοί στήν ' Ελλάδα, οί όποίο ι μέ έπικεφαλής 

τόν άρχιτέκτονα Βούρστερ εκαναν μελέτη γιά τήν πλήρη 

άναστήλωση του Θεάτρου . ' Η μελέτη αuτή , πού μέχρι πρό

τινος παρέμενε άνεκτέλεστη, έτέθη πρό 6μήνου περίπου σέ 

έφαρμογή. 

»Οί άναστηλωτικές έργασίες του Διονυσιακοί) Θεάτρου 

εχουν ένταχθεί στό εiδικό κοινό πρόγραμμα του ΥΠ.ΠΕ. 

καί τής 'Αρχαιολογικής ' Εταιρείας καί εχουν χρηματοδο

τηθεί μέ πρωτοβουλία του προέδρου τής Δημοκρατίας μέ 

τό ποσό των 60 εκατομμυρίων δραχμων». 

Στίς 2 Φεβρουαρίου, πολλοί είδικοί επιστήμονες, 
μέ ανακοίνωσή τους, εξέφρασαν αντιρρήσεις γιά τήν 

αναστήλωση του Θεάτρου του Διονύσου καί τήν 

απόδοσή του γιά παραστάσεις αρχαίου δράματος. 

Συγκεκριμένα, ύποστήριξαν δτι τά ερείπια του θεά

τρου ήταν πλέγμα ύπολειμμάτων διαδοχικών επο

χών, καί ή αναστήλωσή του θά είχε ώς άποτέλεσμα 

τήν καταστροφή όρισμένων τμημάτων του μνημείου. 

Τάχθηκαν, &κόμη, εναντίον τfjς χρησιμοποιήσεως 

του χώρου γιά «έορταστικές εκδηλώσεις». 'Απαν

τώντας, ό Γ. Μυλωνiiς σημείωσε δτι ή κακή κατά

σταση του χώρου εξέθετε διεθνώς τήν 'Ελλάδα καί 
ήταν απαράδεκτο, τή στιγμή πού, χάρη στή μέριμνα 

του προέδρου τfjς Δημοκρατίας, εχουν βρεθεί τά 

αναγκαία κονδύλια, νά μήν προχωρήσουν οί εργα

σίες. 'Από τήν πλευρά της, ή ύπουργός Πολιτισμου 

τόνισε : 

<Πό εργο τής 'Επιτροπής διέπεται άποκλειστικά καί 

μόνον άπό τήν επιστημονική δεοντολογία καί σκοπός του 

είναι ή διάσωση, στερέωση καί σωστή συντήρηση του Θεά

τρου, του όποίου ή σημερινή κατάσταση δέν τιμa τή σύγ

χρονη 'Ελλάδα. Γιά τό σκοπό αuτό, δπως είναι γνωστό, 
καί μέ τό προσωπικό ένδιαφέρον του προέδρου τής Δημο

κρατίας, εχει προγραμματιστεί ή διάθεση 30.000.000 δρχ. 
καί θά διατεθοuν καί άλλα, έάν κριθεί δτι είναι άναγκαίω>. 

»Κίνητρο τής πρωτοβουλίας μας, σέ καμιά περίπτωση, 

δέν ύπήρξε τό ενδεχόμενο τής χρησιμοποίησης του θεά

τρου . Τό θέμα αuτό δέν είναι του παρόντος. Πιστεύω δμως 

δτι τ' άρχαία μνημεία δέν είναι κειμήλια νεκρά, άν οί άξίες 

πού εκφράζουν μένούΎ πάντα ζωντανές . Καί εχω τήν αί
σθηση, δτι καί δσοι ύπογράφουν τό κείμενο δέν θά είχαν 

άντίρρηση νά ξανακουστεί ό άρχαίος λόγος στό χω ρο πού 

γεννήθηκε ή τραγωδία - μέ τόν αυτονόητο, βέβαια, δρο 

δτι δέν θά τραυματιζόταν καί δέν θά κινδύνευε στό παραμι

κρό τό μνημείο . 

»Θεωρω περιττό νά ύπογραμμίσω δτι καμιά έπέμβαση 

καί καμιά έκδήλωση δέν πρόκειται νά γίνει στό Διονυσια

κό Θέατρο, χωρίς τήν εγκριση τής 'Επιτροπής καί του 

Κεντρικου 'Αρχαιολογικοί) Συμβουλίου». 

25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1985 

Μετά τήν αναγγελία του θανάτου του Η. 'Ηλιου, 

ό πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας απέστειλε στή σύζυγο 

του εκλιπόντος πολιτικου τό ακόλουθο συλλυπητή

ριο τηλέγραφημα: 

«Μέ βαθειά λύπη πληροφορήθηκα τό θάνατο τοv 

συζύγου σας. 
»'Ο Η. 'Ηλιοv αγωνίσθηκε σέ δλη του τή ζωή 

γιά τίς lδέες στίς όποίες έπίστευε. 'Αγωνίσθηκε μέ 

πίστη χωρίς πολιτικό φανατισμό. Καί μέ μαχητικό

τητα χωρίς προσωπική έμπάθεια. Καί τίς aρετές του 

αvτές τίς αναγνώριζαν aκόμη καί οί aντίπαλοί του. 

»Δεχθείτε παρακαλώ τά εlλικρινή συλλυπητήριά 

μοω>. 

26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1985 

'Ο πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας παρέστη στήν 

εναρκτήρια εκδήλωση γιά τόν εορτασμό των 75 χρό
νων &πό τήν ϊδρυση του Σώματος ·Ελλήνων Προσκό

πων. 

'Ο Κ. Καραμανλfjς, &φου παρέλαβε &πό τόν πρό-
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'Επίσκεψη στό Θέατρο τού Διονύσου, μέ τήv ύπουργό Πολιτισμού, Μ. Μερκούρη. 
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εδρο του ΣΕΠ εiδική αναμνηστική πλακέττα, εκφώ

νησε σύντομο χαιρετισμό : 

«Κύριε πρόεδρε, 

»Σιiς παρακαλώ νά βεβαιωθείτε δτι έκτιμώ βαθύτατα 

τήν άπόφαση τοίί Συμβουλίου σας νά μοίί άπονείμει τήν 
άναμνηστική αvτή πλακέττα. Καί έκτιμώ τήν τιμή αvτή 

άκόμα περισσότερο, γιατί μοίί γίνεται μέ τήν ευκαιρία τfjς 

συμπληρώσεως 75 χρόνων άπό τήν !δρυση τοίί προσκοπι
σμοί) στή χώρα μας. Μία μακρά περίοδος, κατά τή διάρ

κεια τfjς δποίας έδραιώθηκε δ προσκοπισμός στήν 'Ελλά
δα καί έκαλλιέργησε έπιτυχώς τίς ύψηλές lδέες πού τόν 

έμπνέουν. Τήν πίστη στό Θεό, τήν άφοσίωση στήν πατρί

δα καί τήν άλληλεγγύη πρός τόν συνάνθρωπο. 

)) ' ο προσκοπισμός, μέ τίς άρχές του αvτές, διδάσκει 
τούς νέους δτι θά πρέπει τήν ζωτικότητα καί τούς ένθουσι

ασμούς τους νά τούς διοχετεύουν σέ έργα δμορφα καί δη

μιουργικά καί δχι σέ δραστηριότητες πού δδηγοίίν στήν 

ι}θική καί κοινωνική άποσύνθεση καί θεωροίίvται διεθνώς 

ξεπερασμένες. 

»Πιστεύω δτι δ καθένας άπό σιiς έχει κάνει βίωμά του 

τίς ύψηλές αvτές άρχές- γιά νά γίνει μέ τόν τρόπο αvτό 

καλός πρόσκοπος, καλός aνθρωπος καί προπαντός καλός 

πολίτης. Καί λέγω προπαντός, γιατί αvτό τό τελευταίο ε{

ναι έκείνο πού χρειάζεται κυρίως δ τόπος: καλούς πολίτες. 

» v Α ν έπιτύχετε σ' αvτά, θά μπορείτε νά πείτε σέ μιiς 

αύτό πού έλεγαν στήν άρχαιότητα οί νέοι πρός τούς πρε

σβυτέρους τους "aμμες δέ γ ' έσόμεθα πολλq) κάρρονες"». 
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'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τόν πρόεδρο τής 

'Αργεντινής, Ρ. 'Αλφονσίν, ό όποϊ:ος βρίσκεται 

στήν 'Αθήνα, προκειμένου νά λάβει μέρος στή συ

νάντηση γιά τήν εiρήνη καί τόν aφοπλισμό, aπό 

κοινου μέ τόν Α. Παπανδρέου, τούς προέδρους τής 

Τανζανίας, Τζ. Νυερέρε, του Μεξικου, Μ. ντέλα 

Μαντρί νι, καί τούς πρωθυπουργούς τής Σουηδίας, Ο. 

Πάλμε, καί τής 'Ινδίας, Ρ. Γκάντι. 

Τό aπόγευμα, ό Κ. Καραμανλής παρέθεσε δεξίω

ση πρός τιμή των μελών τής διασκέψεως, ενω, τήν 

έπομένη, συναντήθηκε μέ τόν πρώην πρωθυπουργό 

του Καναδά, Π.-Ε. Τρυντώ, ό όποϊ:ος είχε παρακο

λουθήσει τίς εργασίες τής συναντήσεως: 

«Μετά aπό τίς συνήθεις φιλοφρονήσεις καί τήν aνταλ

λαγή αναμνήσεων aπό τίς προηγούμενες συναντήσεις 

τους, ό κ. Καραμανλης ρώτησε τόν κ. Τρυντώ γιά τίς εντυ

πώσεις του aπό τήν χθεσινή διάσκεψη . 

»'Ο κ. Τρυντώ aπάντησε δτι τήν βρηκε χρήσιμη, γιατί 

βοηθά στήν κινητοποίηση της κοινης γνώμης στό θέμα 

της εiρήνης, &λλά καί στήν διαβεβαίωσή της δτι οί ήγέτες 

του κόσμου φροντίζουν γιά τήν προστασία της ειρήνης. 

»'Ο κ. Κ. Καραμανλης παρατήρησε δτι κάθε προσπά

θεια πού aποβλέπει στήν κατοχύρωση της ειρήνης είναι 

aσφαλώς εuπρόσδεκτη καί χρήσιμη. 'Όπως είναι γνωστό , 

γιά τό θέμα αuτό γίνονται πολλές προτάσεις. Καί ή ί\παρξη 
πολλών προτάσεων aποδεικνύει δτι δέν εχει βρεθεί ή μιά, 

ή σωστή . Καί ή μόνη σωστή λύση είναι ή ελεγχόμενη 

ισορροπία δυνάμεων, στό κατώτερο δυνατό επίπεδο. 

»Τό πάγωμα, πού προτείνει ή πρωτοβουλία τ&ν 'Έξι, 

είναι μιά aτελής πρόταση πού δέν aρκεί, μόνη της , νά 

προστατεύσει τήν ειρήνη . Γιατί, άν τήν στιγμή του παγώ

ματος ύπάρχει aνισορροπία, δπως καί ύπάρχει, τότε αuτός 

πού μειονεκτεί θά προσπαθήσει νά φθάσει στό επίπεδο του 

άλλου . Καί αuτό μπορεί κάλλιστα νά όδηγήσει σέ επίταση 

του aνταγωνισμου των εξοπλισμών. 

>>'Επομένως, ή πρωτοβουλία τ&ν 'Έξι θά εχει νόημα 

μόνο i:άν είναι ή πρώτη μόνο φάση. Μέ δεύτερη φάση τήν 

εξασφάλιση μιάς ισορροπίας δυνάμεων, ελεγχομένης, στό 
κατώτερο δυνατό επίπεδο . Αuτή ή ισορροπία είναι ό μόνος 

τρόπος γιά νά διαλυθεί ή δυσπιστία πού ύπάρχει σήμερα 

μεταξύ τ&ν δύο πλευρών καί κατά συνέπεια είναι καί ή 
μόνη πραγματική εγγύηση της ειρήνης . 

» ' Ο κ. Τρυντώ συμφώνησε καί προσέθεσε δτι, κατά τήν 

γνώμη του, οί προτάσεις τ&ν 'Έξι γιά τό διάστημα καί τήν 

κατάπαυση των πυρηνικών δοκιμών εναρμονίζονται μέ τίς 

σκέψεις αuτές του κ. προέδρου. 

»'Ο κ . Καραμανλης παρετήρησε, στήν συνέχεια, δτι 

γύρω aπό τό θέμα των έξοπλισμ&ν επικρατεί μεγάλη σύγ
χυση πού οφείλεται στήν ελλειψη επαρκους πληροφορή

σεως της κοινης γνώμης. Είναι αναμφισβήτητο δτι στήν 

Εuρώπη εχει τήν υπεροπλία ή Ρωσία καί δχι μόνο στά 
συμβατικά δπλα, δπου ή σχέση είναι τρία πρός ενα εiς 

βάρος της Δύσεως, aλλά καί στά πυρηνικά μετά τήν έγκατά

σταση των πυραύλων SS 20. Γι ' αuτό, αλλωστε , καί ό τότε 

καγκελλάριος Σμίτ ζήτησε aπό τούς ' Αμερικανούς, τό 

1979, νά εγκαταστήσουν στήν Εuρώπη τούς Κρούζ καί 
Πέρσιγκ Π. Έάν, λοιπόν, οί λαοί της Εuρώπης έγνώριζαν 

αuτή τήν πραγματικότητα, δχι μόνο δέν θά aνεπτύσσοντο 

τά ειρηνιστικά κινήματα έναντίον των αμερικανικών πυ

ραύλων, &λλά καί θά i:ζητουσαν οί ϊδιοι τήν ένίσχυση της 

άμυνάς τους εναντίον της σοβιετικης υπεροπλίας. 

»Θυμάμαι, συνέχισε ό κ. Καραμανλης, δτι, δταν μέ είχε 

επισκεφθεί έδ& στήν 'Αθήνα ό Σοβιετικός πρωθυπουργός 

κ . Τιχόνωφ, του είχα επισημάνει δτι ειρηνιστικές δια
δηλώσεις γίνονται μόνο στήν Δυτική Εuρώπη καί δχι στήν 

Ρωσία. Πράγμα πού /;σήμαινε, ή δτι ό σοβιετικός λαός δέν 

Ί']σθάνετο δτι aπειλεί το aπό τήν Δύση, ή, εάν τό Ί']σθάνετο, 

δτι δέν είχε τήν έλευθερία νά διαδηλώσει . Καί ό κ. Τιχό

νωφ μου aπάντησε δτι ... τό σοβιετικό Σύνταγμα aπαγο
ρεύει τόν πόλεμο! 

»'Ο κ. Καραμανλης κατέληξε λέγοντας δτι ό πυρηνικός 

πόλεμος πρέπει νά aποκλείεται βάσει της λογικης. Διότι 

καί οί δύο πλευρές γνωρίζουν δτι aπό εναν τέτοιο πόλεμο 

δέν πρόκειται νά ύπάρξει νικητής καί ήττημένος, aλλά μό

νον ήττημένος. 'Αλλά καί αν ύπάρξει νικητής, δέν μπορεί 

νά κατακτήσει τόν κόσμο . 'Αλλά καί αν τόν κατακτήσει, 

δέν μπορεί νά τόν κυβερνήσει. 'Ο πόλεμος, λοιπόν, δέν 

εχει νόημα. 

»Αuτό, βέβαια, πού δέν μπορεί νά aποκλεισθεί είναι μιά 

σύγκρουση aπό λανθασμένο ύπολογισμό ή aπό μιά κλιμά

κωση τοπικών πολέμων» 131 • 
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Ό Κ. Καραμανλής δέχεται τό γενικό γραμματέα 

τοϋ Συμβουλίου τής Εύρώπης, Μ. Όρέχα, καί, στή 
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συνέχεια, προεδρεύει σέ σύσκεψη μέ τή συμμετοχή 

καί τής ύπουργου Πολιτισμου, Μ. Μερκούρη, στήν 

όποία εξετάζονται τρόποι προωθήσεως τών δραστη

ριοτήτων του Εόρωπαϊκου Πολιτιστικου Κέντρου 

Δελφών, μέ τή συμβολή του Συμβουλίου τής Εόρώ

πης. 

Μέ άφορμή τή δημόσια συζήτηση γιά τό Θέατρο 

του Διονύσου καί τή μέριμνα του Κ. Καραμανλή γιά 

τό Κέντρο Δελφών, ή εφημερίδα «Μεσημβρινή» θά 

δημοσιεύσει εκτενές aρθρο: 

τίς τελευταίες ήμέρες, μέ άφορμή τίς συζητήσεις γιά τό 

Διονυσιακό Θέατρο καί τό Δελφικό Κέντρου, ήρθαν πάλι 
στήν επικαιρότητα τά πολιτιστικά ζητήματα τfjς χώρας. 

'Ακούστηκαν διάφορες γνώμες γύρω άπό τήν πολιτι

στική μας κληρονομιά καί διασταυρώθηκαν τά ξίφη τών 
ειδημόνων ώς πρός τί δέν πρέπει νά γίνει. 'Έτσι, τελικά, ή 

εντύπωση πού άπεκόμισε ό άναγνώστης άπό τούς διαξιφι

σμούς αυτούς είναι άσφαλώς συγκεχυμένη καί κατά μεγά

λο ποσοστό παραπλανητική. 

Είναι πρώτα-πρώτα άπορίας άξιο δτι άπ' δλους δσους 

πολυπραγμονουν γύρω άπό τά θέματα αυτά ουδείς άναφέ

ρεται στό εργο του σημερινου προέδρου τfjς Δημοκρατίας. 

'Έργο πού δπως, δυστυχώς, τονίζουν οί ξένοι καί άγνοουν 

επιδεικτικά οί 'Έλληνες επαίοντες, μετέτρεψε τήν 'Ελλά

δα άπό «ερημψ> χώρα του 1955 σέ χώρα μέ εντονο πολιτι
στικό παρόν καί μέλλον. Γιατί πραγματικά, άνακεφαλαιώ

νοντας τήν πολιτιστική πολιτική του Καραμανλfj, δέν 

μπορεί κανείς παρά νά διαπιστώσει δτι δσα εγιναν στόν 

τομέα αυτό οφείλονται άποκλειστικά στίς πρωτοβουλίες 

του σημερινου προέδρου τfjς Δημοκρατίας. Πέρα άπό αυτή 

τήν άλήθεια δέν ύπfjρξε μέχρι τώρα τίποτε άλλο παρά μόνο 
κουβεντολόι καί δημαγωγία. 

«Τά έθνη», είπε κάποτε ό σημερινός πρόεδρος τfjς Δη

μοκρατίας, <ιτοποθετοvvται στήν ίστορία κυρίως μέ τίς πο

λιτιστικές τους επιδόσεις. Κανένας ποτέ λαός δέν επιβλή

θηκε στήν παγκόσμια συνείδηση μέ επιτεύγματα ύλικά. 

'Επιβλήθηκαν οί λαοί έκείνοι πού εδημιούργησαν πολιτι

σμό καί μέ τόν πολιτισμό τους έγραψαν ίστορία». 

Πεποίθηση του Κ. Καραμανλfj ήταν δτι ή άφετηρία τfjς 

πολιτιστικfjς άναπτύξεως πρέπει νά είναι κατ' άρχήν ή 

άποκατάσταση του μνημειακου πλούτου τfjς χώρας, τfjς 

φυσιογνωμίας δηλαδή του έλληνικου πολιτισμου. Στή συ

νέχεια, ή ενταξη καί ή επανατοποθέτηση του πολιτισμου 

αυτου μέσα στίς λειτουργίες τfjς σύγχρονης ζωfjς καί παι

δείας. Καί, τέλος, ή δημιουργία τών προϋποθέσεων εκεί

νων, πού θά επέτρεπαν τήν πλήρη άνάπτυξη τών πολιτι
στικών μας δυνατοτήτων ώς σύγχρονου εθνους. 

~Ετσι, τό εργο του στόν τομέα αυτό άναπτύχθηκε οργα

νικά καί μέ συνέπεια διά μέσου τών ετών, βάσει ένός συστή

ματος επιδιώξεων. Καί εντάχθηκε σέ κυβερνητικά προ

γράμματα, στά όποία συνωστίζονταν άλλες βαρύτατες οι

κονομικές προτεραιότητες, κυρίως στήν πρώτη μεταπολε

μική περίοδο, μέ τίς φοβερές εμπειρίες, τίς άνίατες κοινω

νικές πληγές, τίς μεγάλες στερήσεις, καί τούς εθνικούς 

κινδύνους. Ήταν μιά στάση μεγάλης τομfjς καί βασικου 

προσανατολισμου τfjς χώρας γιά μιά νέα πολιτιστική άκ

μή. 

Προηγήθηκαν οί μεγάλες επικράτειες του άρχαίου κό

σμου: 'Αθήνα, Δελφοί, 'Ολυμπία. 

Κατά τήν περίοδο τfjς οκταετίας διαμορφώνεται ή πε

ριοχή τfjς 'Ακροπόλεως καί του Φιλοππάπου καί παίρνει 

περίπου τήν μορφή πού εχει σήμερα. Γίνεται άναδάσωση 

καί πλακόστρωση τfjς περιοχfjς, γίνεται τό κέντρο «Διό

νυσος» καί διαμορφώνεται ή λεωφόρος Διονυσίου 'Αρεο

παγίτου. 'Ακόμη καί ό πεζόδρομος πού εγινε μεταξύ Προ

πυλαίων καί Παρθενώνας γιά νά διευκολύνει τήν κίνηση 

τών επισκεπτών εγινε μέ ύπόδειξη καί επιμονή του Κ. Κα

ραμανλfj. Δενδροφυτεύεται καί εξωραίζεται ό χώρος πρός 

βορρα του Όλυμπιείου, ενώ στήν νότια περιοχή γίνονται 

άνασκαφές. 'Αναπαλαιώνεται τό τοπίο του 'Ιλισσου, ενώ 

παράλληλα κατασκευάζεται ή όμώνυμη λεωφόρος. 

'Αναστηλώνεται τό 'Ηρώδειο. Θεσπίζεται τό «Ήχος 

καί Φώς» καί άναπτύσσονται μέ τή σημερινή τους μορφή 

τά Φεστιβάλ 'Αθηνών καί 'Επιδαύρου, τά όποία εκτοτε 

άποτελουν μιά ύψηλου επιπέδου πολιτιστική λειτουργία 

καί μιά προβολή τfjς 'Ελλάδος διεθνώς. 

Διαμορφώνεται ή ευρύτερη περιοχή τών Δελφών καί 

τfjς 'Ολυμπίας μέ άναδάσωση, πλακόστρωση τών προσβά

σεων πρός τόν άρχαιολογικό χώρο καί άνανέωση του όμώ

νυμου Μουσείου, μέ τήν εκτέλεση μεγάλης εκτάσεως οι

κοδομικών εργασιών καί διαμορφώσεως του πέριξ χώρου. 
Συγχρόνως, ύλοποιείται στήν 'Ολυμπία ή ϊδρυση τfjς 

Διεθνους 'Ολυμπιακfjς 'Ακαδημίας, ή όποία εκτοτε λει

τουργεί σέ διεθνές επίπεδο καί συμβάλλει στήν διατήρηση 

καί διάσωση του γνήσιου Όλυμπιακου Πνεύματος καί 

στήν εφαρμογή τών κοινωνικών άρχών τών 'Ολυμπιακών 

'Αγώνων. 

Στούς Δελφούς θεμελειώνεται τό Δελφικό Κέντρο, τό 

όποίο, δυστυχώς, οί διάδοχοι του Καραμανλή εγκατέλει
ψαν. Τό θέμα τίθεται πάλι άπό τόν ίδιο, μετά τήν επιστρο

φή του, όπότε θεσπίζεται τό 1975 μέ ειδικό νόμο ή ϊδρυση 
του Ευρωπαϊκου Πολιτιστικου Κέντρου Δελφών. 

'Έκτοτε, τό Δελφικό Κέντρο συγκεντρώνει ώς θεσμός 

άξιόλογες πολιτιστικές δραστηριότητες, μερικές μάλιστα 
άπό τίς όποίες είναι εντεταγμένες στό ευρύτερο πολιτιστι

κό πρόγραμμα του Συμβουλίου τfjς Ευρώπης. Τελική δμως 

επιδίωξη του ·κ. Καραμανλfj ήταν καί εξακολουθεί νά είναι 

- μετά τήν εκτέλεση τών βασικών εργων ύποδομfjς - ή 

προώθηση τfjς tδέας άνεγέρό"εως έθνικών περιπτέρων, μέ 

πολιτιστική δραστηριότητα συντονισμένη καί άλληλο

συμπληρούμενη. 

Στήν περίπτωση αυτή οί ξένες Κυβερνήσεις θά άνε
λάμβαναν τήν άνέγερση καί τή λειτουργία τών περιπτέρων 

τους σέ χώρο πού θά διατίθεται άπό τό έλληνικό Κράτος. 

Δυστυχώς δμως, τό θέμα αυτό βρίσκεται άκόμη σέ έκκρεμό

τητα. 

Παράλληλα, άναστηλώνονται τά θέατρα Δωδώνης καί 

Φιλίππων, ενώ στό ίδιο πλαίσιο εντάσσεται καί ή άνέγερ

ση του 'Αρχαιολογικου Μουσείου Θεσσαλονίκης (1961-
1962) καθώς καί ή κατασκευή τής νέας πτέρυγός του τό 
1979. 

'Ιδιαίτερα δμως τόν Καραμανλfj τόν άπασχόλησε ή 

δημιουργία τών προϋποθέσεων έκείνων πού θά έπέτραπαν 

-σέ συνδυασμό πρός τήν εθνική μας παράδοση - τήν 

πλήρη άνάπτυξη δλων τών πολιτιστικών μας δυνατοτήτων 

ώς σύγχρονου εθνους. Τό θεάτρο Λυκαβηττου, τό θέατρο 
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του Κέδρηνου Λόφου στή Θεσσαλονίκη, τό Κρατικό Θέα

τρο Β. 'Ελλάδος, ή Κρατική 'Ορχήστρα Θεσσαλονίκης 

καθώς καί ή προώθηση τής ανεγέρσεως καί λειτουργίας 

των θεάτρων Ρόδου καί Κερκύρας ό.ποτελοuν ενδεικτικά 
άπλώς στοιχεία τής προσπάθειας του Κ. Καραμανλή νά 

δημιουργήσει ύπόβαθρο γιά τήν πολιτιστική ανάπτυξη αu

τοu του τόπου καί νά προάγει συγχρόνως τήν ποιότητα τής 

πολιτιστικής μας ζωής. 

Περίοπτη θέση στό σημείο αuτό κατέχει ή δημιουργία 

τοu Πολιτιστικοu Κέντρου 'Αθηνών. Ό σκόπος τοu Πο

λιτιστικοί) Κέντρου' Αθηνών, χωρίς τό όποίο, δπως ό ίδιος 

ε{χε πεί, «ή παρουσίαση συγκροτημένης πολιτιστικής ζω

ής καί γιά τό λαό μας καί γιά τούς ξένους ήταν σχεδόν 

aνύπαρκτη», συνίσταται στή συγκέντρωση, τήν aξιοποίη
ση καί τήν προαγωγή τής έλληνικής καλλιτεχνικής δημι

ουργίας καθώς καί τήν προβολή της στό εξωτερικό. Χρειά

σθηκε περίπου μιά 20ετία καί μεγάλη επιμονή γιά νά ύπερ

πηδηθοuν τά εμπόδια, νά εξευρεθοuν οί άπαραίτητοι χώ
ροι, νά εξασφαλισθοuν οί άναγκαίοι πόροι καί νά εκπονη

θεί ενα πλήρες οικοδομικό καί λειτουργικό πρόγραμμα, 

πού νά άνταποκρίνεται στίς σύγχρονες άνάγκες τής καλλι

τεχνικής καί πολιτιστικής μας ζωής. Τό άποφασιστικό βή

μα γιά τήν \:δρυσή του έγινε τό 1977, εν& ή προπαρασκευή 
του χώρου γιά τήν ανέγερσή του εlχε ηδη aρχίσει δταν ό 
εμπνευστής του έργου aνήλθε στό άνώτατο aξίωμα τής 

Πολιτείας. Δυστυχώς, μικρότητες, προκαταλήψεις καί 

ακρότητες - φαινόμενα όχι σπάνια στόν τόπο μας -
ι'ίφησαν ήμιτελές καί τό μεγαλεπήβολο αuτό ~ργο . 

ν Άλλωστε, στόν aρχαιολογικό τομέα, πέραν τών τα

κτικών κατά τομείς προγραμμάτων, μέ πρωτοβουλία του Κ. 

Καραμανλή, τέθηκαν σέ εφαρμογή η εκπονήθηκαν γιά νά 

τεθοuν στή συνέχεια σέ εφαρμογή είδικά aποκεντρωμένα 

προγράμματα, μέ σκοπό τήν άναβίωση τής fστορίας του 

εθνικοί) χώρου καί τήν απόδειξη τής συνέχειας του έλλη
νικοu πολιτισμοu. 

Γνώστης τών έλληνικών πραγμάτων ό Κ. Καραμανλής 

φρόντισε νά συστηθοuν είδικοί φορείς γιά τήν εκτέλεσή 

τους καί εξασφάλισε τήν ι'ίνετη χρηματοδότησή τους μέ 

ποσά άδιανόητα γιά τόν περιορισμένο οίκονομικά χώρο 

τής aρχαιολογικής επιστήμης. Μέσα στά aποτελέσματα 

τής πολιτικής αuτής εντάσσεται ή άνάσταση τής ίστορίας 

τοu έλληνικοu βορρίi. Οί άνασκαφές τής Βεργίνας, τοu 

Δίου καί τής Πέλλας έφεpαν στό φώς μιά εκθαμβωτική 

επικύρωση τής έλληνικότητος ~ής Μακεδονίας, καί πα

ράλληλα, εκατομμύρια προσκυνητών των χώρων καί των 

εύρημάτων της. Τό ίδιο συμβαίνει καί γιά τή Θράκη, μέ τίς 

άνασκαφές τής 'Αμφιπόλεως, τών 'Αβδήρων καί τής Μα

ρώνειας. 

Συγχρόνως, άντιμετωπίζεται ριζικά ή κρισιμότερη ίσως 

ίστορική άνάγκη του κόσμου: ή διάσωση καί ή συντήρηση 

τών μνημείων τής 'Ακροπόλεως. Γιά πρώτη φορά τό 1976 
ι'ίρχισε κάτω άπό τή διεθνή επιδοκιμασία ενα τεράστιο έρ

γο, πού προχωρεί πάνω σέ μελέτη 'Ελλήνων επιστημόνων, 

'Ελλήνων τεχνικών καί μέ δαπάνες του έλληνικοu καί μό

νον προϋπολογισμοί), ό.φοu ό Κ. Καραμανλής ε{χε κρίνει 

δτι ξένη ενίσχυση (διεθνής έρανος τής Οuνέσκο) γιά δ,τι 

μεγάλο έχουν oi 'Έλληνες- τήν 'Ακρόπολη -έπρεπε νά 

αποκλεισθεί. 

Έξάλλου, μέ σκοπό τή διάσωση του 'Αγίου 'Όρους 

καί τήν επιβίωση τής Μοναστικής Πολιτείας, ίδρύεται τό 

1981, μέ πρωτοβουλία τοu Κ. Καραμανλή, ώς προέδρου 
πλέον τής Δημοκρατίας, άποκεντρωμένος φορέας μέ εδρα 

τή Θεσσαλονίκη, τό Κέντρο Διαφυλάξεως 'Αγιορείτικης 
Κληρονομίας. 

'Αξίζει νά αναφερθεί δτι καί τό είδικό πρόγραμμα γιά 

άναστηλωτικές, συντηρητικές καί μουσειακές εργασίες 

στούς άρχαιολογικούς χώρους τής 'Ολυμπίας καί τής Δή

λου καί γιά τήν όργάνωση καί τόν εξοπλισμό του Κέντρου 
'Υποβρυχίων 'Αρχαιολογικών 'Ερευνών στήν Πύλο κα

θώς καί τό είδικό κοινό πρόγραμμα του ύπουργείου Πολι
τισμοί) καί 'Επιστημών καί τής 'Αρχαιολογικής 'Εται

ρείας, πού πρόσφατα εξαγγέλθηκε, μέ άνασκαφικές, άνα

στηλωτικές καί μουσειακές εργασίες σέ διάφορες περιοχές 

τής 'Ελλάδος, εντάσσονται μέσα στό tδιο πλαίσιο τής πο

λιτικής τοu Καραμανλή γιά τήν πολιτιστική άνάπτυξη αu

τοu του τόπου καί τής καθοριστικής συμβολής του σ' αu

τήν καί άπό τήν θέση του προέδρου τής Δημοκρατίας πού 

σήμερα κατέχει. 

Στόν Κ. Καραμανλή όφείλεται καί ή θεσμοποίηση τών 

πολιτιστικών aνταλλαγών. Πρόκειται γιά μιά εθνική πολι
τική, στό όνομα τής όποίας διοργανώθηκαν στό εξωτερικό 

εκθέσεις άρχαίας έλληνικής τέχνης δύο εθνικών περιοχών 

μας: τοu Αίγαίου καί τής Μακεδονίας, aπό τίς όποίες ι'ίπει

ρη ήταν ή διεθνής ώφέλεια τής 'Ελλάδος. 

Αuτά είναι σέ γενικές γραμμές μερικά άπό τά σημαντι

κότερα σημεία τής προσφορίiς του Κ. Καραμανλή στήν 

πολιτιστική ό.νάπτuξη τοu τόπου. Γιά νά εκτιμηθεί δέ τό 

μέγεθος τής προσφορίiς αuτής, θά πρέπει νά ληφθεί ύπόψη 

δτι τίποτε τό σημαντικό δέν έγινε στόν τομέα αuτό κατά τά 

τελευταία 30 χρόνια πού νά μήν ε{ ναι έργο του Καραμαν
λή. Καί δέν μπορεί παρά νά εκφράσει κανείς τή λύπη του, 

γιατί δλοι δσοι ό.σχολοuνται μέ τά θέματα αuτά, aντί νά 

παραδειγματισθοuν άπό αuτό, δείχνουν νά τό άγνοοuν. Καί 

δείχνουν νά τό dγνοοuν άκόμη καί αuτοί πού συνέπραξαν η 

επωφελήθηκαν άπό αuτό. Τοuτο, πέραν του δτι άποτελεί 

μιά αρνητική στάση aπέναντί στήν ίστορία, όπωσδήποτε 

δέν συνιστa εuοίωνες προοπτικές γιά τό μέλλον αuτοu του 

τόπου. 

5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1985 

'Ο Κ. Καραμανλfjς εχει συνάντηση καί συνομι

λία μέ τούς Σ. Κυπριανου καί Α. Παπανδρέου, γιά τήν 

πορεία του Κυπριακοί), μετά τήν άποτυχία των συνο

μιλιών τfjς Νέας 'Υόρκης, άλλά καί τή διάσταση 

άπόψεων πού εκδηλώθηκε στή Λευκωσία σχετικά μέ 
τούς χειρισμούς τfjς κυπριακfjς Κυβερνήσεως: 

«Δέχθηκα σήμερα τόν κ. Κυπριανού καί τόν κ. 

Παπανδρέου, προκειμένου νά έξετάσουμε τήν πορεία 
τοv Κυπριακού μετά τήν άποτυχία τών διαπραγματεύ

σεων τijς Νέας Ύόρκης. 

»Προτοv μiiς έξηγήσει δ κ. Κυπριανού τούς λό
γους τijς άποτυχίας, έτόνισα τή σοβαρότητα τijς κα

ταστάσεως, έξεδήλωσα τή δυσφορία μου γιά τίς έν
δοκυπριακές διενέξεις καί έπεσήμανα τίς οδυνηρές 
συνέπειες πού θά έχει γιά δλόκληρο τόν 'Ελληνισμό 
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ή όριστική άποτυχία τής πρωτοβουλίας του γενικου 

γραμματέως του ΟΗΕ καί ή πραγματοποίηση τής δι

χοτομήσεως τής Κύπρου. 

» 'Εξέφρασα τήν άπορία μου γιά τό ναυάγιο τών 
διαπραγματεύσεων, δεδομένου δτι οί σημαντικές καί 

άπροσδόκητες, κατ ' έμέ, ύποχωρήσεις τών Τουρκο

κυπρίων σέ βασικά θέματα, δπως ή έτήσια έναλλαγή 

του προέδρου τής Δημοκρατίας, τό έδαφικό καί ή 

άναλογία 7 πρός 3, άνοιγαν τό δρόμο γιά μιά ίκανο
ποιητική τακτοποίηση του Κυπριακου. 

»'Εν συνεχεία, ό κ. Κυπριανου μiiς έξήγησε τούς 

λόγους τής άποτυχίας τών συνομιλιών, άλλά κατά 

τρόπο τόσο συγκεχυμένο, ό5στε νά μου είναι άδύνατο 

νά πεισθώ δτι δέν έγιναν σφάλματα κατά τίς διαπρα

γματεύσεις άπό μέρους τής έλληνικής πλευρiiς. Δέν 

κατάλαβα τί άκριβώς του ζητουσαν νά ύπογράψει καί 

γιατί τό άρνήθηκε, άν τά κείμενα αύτά διασφάλιζαν 

τίς ύποχωρήσεις τών Τούρκων στά θέματα πού άνέ

φερα παραπάνω. Δέν κατάλαβα έπίσης γιατί ό Ντέ 

Κουεγιάρ άπέρριψε, δπως μiiς έβεβαίωσε ό κ. Κυ

πριανου, προτάσεις τών 'Αμερικανών νά έπέμβουν 

τήν τελευταία στιγμή γιά νά άποτρέψουν τό ναύαγιο, 

δταν είναι γνωστό δτι σέ προηγούμενες έπεμβάσεις 

τών 'Αμερικανών όφείλοντο οί ύποχωρήσεις τών 

Τούρκων. 

» Ό κ. Κυπριανου είπε δτι ό Ντέ Κουεγιάρ τό 
έκαμε γιατί είναι ρωσόφιλος καί φίλος του Παπαϊω
άννου. 'Ο δέ κ. Παπανδρέου άπέδωσε τό ναυάγιο σέ 

συνωμοσία τής άμερικανικής Κυβερνήσεως, ή όποία, 

γιά νά προωθήσει τήν πολιτική της στό Κογκρέσσο, 

ήθέλησε νά φορτώσει τήν εύθύνη στήν έλληνική 

πλευρά. 

>>Τούς είπα δτι δ λα αύτά τά θεωρώ άπίθανα καί δτι 

έάν ύπήρχε πρακτικός τρόπος νά διασφαλίσουμε τήν 

πρόταση τών Τούρκων στά βασικά θέματα πού άνέ

φερα καί πού άποτελουν τήν ούσία του προβλήμα

τος, έκάναμε σφάλμα νά μήν έπωφεληθουμε. 

>>Είπα έπίσης στόν κ. Κυπριανου δτι έκανε σφάλ

μα νά δημιουργήσει κατά τήν κρίσιμη αύτή περίοδο 

έσωτερικά προβλήματα μέ τόν άνασχηματισμό τής 

Κυβερνήσεως, τή διάρρηξη τής συνεργασίας του μέ 

τό ΑΚΕΑ, τίς περίεργες άπόπειρες συνεργασίας του 

μέ τόν Κληρίδη κ.λ.π. 

>>'Ο κ. Παπανδρέου έδέχθη τίς έξηγήσεις του κ. 
Κυπριανου καί έξεδήλωσε τήν άλληλεγyύη του πρός 

αύτόν. 'Εζήτησε, μάλιστα, νά τόν καλύψουμε τόσο 

γιά τούς χειρισμούς του στή Νέα Ύόρκη δσο καί 

έναντι τών άλλιΟν κυπριακών κομμάτων. 'Απέρριψα 
τήν πρόταση αύτή καί συνέταξα ένα ούδέτερο άνα

κοινωθέν, άφου τούς είπα δτι θά πρέπει νά έπιδιώ

ξουμε τήν έπανάληψη τής πρωτοβουλίας του Ντέ 
Κουεγιάρ, νά προκαλέσουμε καί πάλι τήν παρέμβαση 

τής 'Αμερικής καί, άν όρισθεί νέα συνάντηση, νά 

καθορίσουμε τίς θέσεις μας κατά τρόπο ρεαλιστικό 

καί συγκεκριμένο, γιά ν' άποτρέψουμε τή διχοτόμη

ση καί τά δεινά πού θά τήν άκολουθήσουν. 

>>Πάντως, έάν έπιβεβαιωθεί ή εύθύνη τής έλληνι

κής πλευρiiς γιά τό ναυάγιο τών διαπραγματεύσεων 

τής Νέας 'Υόρκης, θά έχει άπωλεσθεί, ί5στερα άπό 

τόσες άλλες, μιά τελευταία εύκαιρία γιά τόν τερμα
τισμό του δράματος τής Μεγαλονήσου;;Ι32. 

8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1985 

'Ο Κ. Καραμανλής συναντάται μέ τόν πρωθυ

πουργό, πρίν αύτός αναχωρήσει γιά έπίσημη έπί

σκεψη στή Μόσχα. ~Εχει προηγηθεί ή συνάντηση 

των UΕξι γιά τόν aφοπλισμό, κατά τήν όποία ό Α. 

Παπανδρέου έπανέλαβε δήλωσή του, ότι δέν θά 

δίσταζε νά δράσει μονομερώς έφόσον δέν προωθηθεί 

ή tδέα τής βαλκανικής aπύραυλης ζώνης στή θέση 

αύτή είχε aντιδράσει εντονα ό 'Αμερικανός ύπουρ
γός ~ Αμυνας, Κ. Ούάινμπεργκερ. 

Σχετικό σημείωμα του Κ. Καραμανλή &.ναφέρει: 

«Δέχθηκα σήμερα τόν κ. πρωθυπουργό. 'Ύστερα 

άπό μιά σύντομη άνασκόπηση τών τρiχόντων προ
βλημάτων τής χώρας, έθεσε ό ίδιος τό θέμα τής προ

εδρικής έκλογής. 

>>Μου δήλωσε δτι είναι άνάγκη νά δεχθώ τήν έπα
νεκλογή μου, δτι είναι όριστική ή άπόφασή του νά 
τήν ύποστηρίξει, δτι είναι χρήσιμο νά έπισπεύσουμε 
τήν προεδρική έκλογή καί δτι θά ήθελε νά του δώσω 

τήν εύκαιρία νά προτείνει πρώτος αύτός τήν ύποψη

φιότητά μου, γιά νά μ ή δημιουργηθεί ή έvτύπωση δτι 

σύρεται άπό τή Νέα Δημοκρατία. τέλος, μου είπε, 

δτι είναι βέβαιος δτι τό κόμμα του θά πειθαρχήσει 
· στήν πρότασή του, μέ έξαίρεση ίσως 10-15 βουλευ
τών πού μπορεί νά μή συμμορφωθουν, έπωφελούμε

νοι τής μυστικότητας τής ψηφοροίας. 

»Τόν εύχαρίστησα γιά τίς προθέσεις του, άνα

φέρθηκα καί πάλι στούς γνωστούς δισταγμούς μου 

καί του είπα δτι τήν τελική μου άπόφαση θά τήν 

έξαρτήσω άπό τίς προοπτικές πού θά έχω γιά τή μελ
λοντική πορεία του τόπου. Καί είδικώτερα, γιά τήν 

πολιτική πού θά άκολουθήσει ό ίδιος στήν περίπτω

ση πού θά κερδίσει τίς προσεχείς έκλογές. Γιατί, 

δπως έχει διαπιστωθεί, σέ πολλά θέματα διαφωνουμε 
καί τά παραμερίζουμε γιά ν ' άποφύγουμε τή ρήξη. 
'Εάν οί άπόψεις μας, του είπα, συμπέσουν στήν πο
λιτική πού θά πρέπει ν' άκολουθήσουμε στό μέλλον, 

ίδίως στίς έξωτερικές μας σχέσεις, ήμπορεί νά άρω 

τίς έπιφυλάξεις μου. Μέ καθησύχασε, μέ τή διαβε
βαίωση δτι θά τά βρουμε καί μου είπε δτι θά ήθελε 

μετά τήν έπιστροφή του άπό τή Μόσχα νά τά συζητή

σουμε. Καί μέ τήν εύκαιρία αύτή έπιβεβαιώσαμε τή 

θέση μας γιά τή διεξαγωγή τών έκλογών τόν προσε

χή 'Οκτώβριο. 
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»'Όταν τοv εlπα δτι δέν καταλαβαίνω, γιατί επιμέ

νει στήν επανεκλογή μου, μου aπάντησε δτι, λόγω 

του μεγάλου κύρους καί τfίς πείρας πού διαθέτω, 

aποτελώ εγγύηση τόσο γιά τήν όμαλή εξέλιξη τijς 
πολιτικijς μας ζωijς δσο καί γιά τή διεθνfί κοινή 

γνώμη. 

»'Εν συνεχεία, μιλήσαμε γιά τήν επίσκεψή του 

στή Μόσχα καί τοv εlπα δ τι θά πρέπει ν' aποφύγει, 

κατά τήν εκεί παραμονή του, λόγους if πράξεις πού 
θά μποροvσαν νά μiiς δημιουργήσουν προβλήματα 

μέ τούς συμμάχους μας καί Ιδίως κατά τήν περίοδο 

αύτή πού οί σχέσεις μας μέ τήν 'Αμερική βρίσκον

ται σέ ένταση επικίνδυνη. Δέν πρέπει νά λησμονοv

με, του εlπα, δτι, εφόσον ύπάρχει ή τουρκική aπειλή, 

περαιτέρω χαλάρωση τών σχέσεών μας μέ τή Δύση 

ήμπορεί νά εκθέσει τή χώρα σέ κινδύνους. 'Η 'Αμε

ρική, προσέθεσα, ήμπορεί προκαλούμενη νά ενισχύ

σει ύπέρμετρα τήν Τουρκία καί νά μiiς δημιουργήάει 
δραματικά αδιέξοδα. Μέ καθησύχασε καί μέ βεβαίω
σε δτι δλα αύτά τά έχει ύπόψη του»Ι33_ 

14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1985 

'Ο πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας δέχτηκε τόν aρχη

γό τfjς aξιωματικfjς aντιπολιτεύσεως, Κ. Μητσοτά

κη, ό όποίος του έξέθεσε τίς aπόψεις του γιά τήν 
γενική κατάσταση τfjς χώρας. 

15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1985 

Μέ τήν εύκαιρία του έορτασμου των 150 χρόνων 
aπό τήν ϊδρυσή της, ό πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας 

aπευθύνει χαιρετισμό στήν 'Ιατρική 'Εταιρεία 'Αθη

νών: 

«Κωλυόμενος νά παραστώ εΙς τόν έορτασμόν τών 

150 χρόνων aπό τήν ίδρυσιν τijς 'Ιατρικijς 'Εταιρεί
ας 'Αθηνών, θέλω νά διαβεβαιώσω δ τι εκτιμώ Ιδιαί

τερα καί τούς λόγους του έορτασμοv καί τούς σκο

πούς τijς 'Εταιρείας. 

»Εlναι πρός τιμήν τοv λαοv μας, aλλά Ιδιαιτέρως 

τών 'Ελλήνων Ιατρών, δτι ή 'Ελλάς μόλις aπελευ

θερώθηκε aπό τόν τουρκικό ν ζυγόν συνεκρότησε ένα 

δργανον, διά του όποίου ήνώνοντο οί προσπάθειες 

τών 'Ελλήνων Ιατρών καί aπεδίδετο ή δέουσα κοι

νωνική καί επιστημονική σημασία εΙς τό λειτούργη

μά τους. Εlναι επίσης πρός τιμήν τών 'Ελλήνων Ια

τρών δτι αύτή ν τήν ένωσίν των τήν διετήρησαν επί 

ένάμιση αΙώνα. ΕΙς ένα τόπο, δπου δυστυχώς δλα 

γίνονται μέ σπουδή καί προχειρότητα καί εν συνε

χεία διαλύονται, ή διατήρηση τijς 'Ιατρικijς 'Εται

ρείας επί τόσα έτη ε{ναι ένα γεγονός άξιον εξάρσεως. 
»Καί εΙς τούς εΙρηνικούς καιρούς, aλλά καί εΙς 

τάς πολεμικάς περιόδους ό Ιατρός aσκεί ένα λει

τούργημα ίερόν καί εθνικό ν, fερόν διότι προστατεύει 

δ, τι πολυτιμότερον έδωσε ό Θεός στόν άνθρωπο, τήν 

ζωήν. 'Εθνικό διότι ή μεγαλύτερη δύναμις ένός 

έθνους ε{ναι ή ύγεία του. 

» Τά τελευταία 50 χρόνια ή Ιατρική επιστήμη έχει 
κάνει τόσο καταπληκτικές προόδους, d5στε νά μπορεί 

νά ύποστηρίξομε δτι ή επιστήμη άλλαξε δομή καί 
περιεχόμενο. 'Ο νέος, διά νά γίνει Ιατρός, χρειάζεται 

περισσότερα έτη σπουδών, περισσότερον μόχθον 

aπό κάθε άλλον επιστήμονα. 'Αλλά πέρα aπό τίς 

διαρκώς aνανεούμενες γνώσεις του, χρειάζεται aν

θρωπιά, συμπόνια, aγάπη στόν πλησίον. 'Οσονδή

ποτε καί άν μηχανοποιήθηκε ή Ιατρική, ό aπαραίτη

τος παράγων στήν άσκηση τijς Ιατρικijς παραμένει ό 

άνθρωπος. 'Ο άνθρωπος πού σκύβει στό κρεβάτι του 

aρρώστου. 

» Ό Ιατpός πλησιάζει τόν άνθρωπον εκεί, δπου 
ολοι οί άνθρωποι εlναι ίσοι, στόν πόνο καί στόν κίν

δυνο του θανάτου. 
»Ή κυρία aμοιβή τοv Ιατροv εlναι ήθική, ή χαρά 

του δτι βpijκε τρόπον νά σώσει έναν άνθρωπο. 
»Εlναι φυσικό, λοιπόν, παρ' δλες τίς παρεκκλί

σεις, παρ' δλες τίς aνθρώπινες aδυναμίες, τούς Ια

τρούς νά τούς συνδέει μιά κοινή νοοτροπία, ένας κοι

νός σκοπός. 

»Εlναι ό σκοπός πού ένωσε πρό 150 ετών δλους 
τούς 'Έλληνες Ιατρούς καί πού πρέπει νά τούς ένώνει 

καί τώρα. 'Ένας σκοπός πού στηρίζεται σέ δύο σκέ

λη, στήν επιστήμη καί στήν aγάπη του πλησίον. 

»Γι' αύτό, τόσο ή κοινωνία, δσο καί ή Πολιτεία 

όφείλουν νά περιβάλλουν μ , εμπιστοσύνη καί στορ
γή τόν Ιατρόν, νά του εξασφαλίσουν τήν aρμόζουσα 
θέσιν στό εθνικόν σύνολον καί νά ύποβοηθοvν τήν 

aποστολήν τού. 

»Καί μέ τίς σκέψεις αύτές, κηρύσσω τήν έναρξιν 
του έορτασμοv τών 150 χρόνων aπό τήν ίδρυσιν τijς 
Ίατρικijς 'Εταιρείας 'Αθηνών καί εϋχομαι συνεχfί 

επιτυχία στό πολύτιμο έργο της». 
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'Ο γενικός γραμματέας τfjς Προεδρίας τfjς Δημο

κρατίας εχει συνεργασία στό Προεδρικό Μέγαρο μέ 

τό διευθυντή του Πολιτικου Γραφείου του πρωθυ

πουργου, Α. Λιβάνη: 

«Συναντήθηκα σήμερα στό γραφείο μου μέ τόν κ. Α. 

Λιβάνη. Σκοπός τής συναντήσεως, πού €γινε κατ' εντολή 

του κ. προέδρου τής Δημοκρατίας, ήταν νά προετοιμασθεί 

ή επικείμενη συνάντηση του προέδρου τής Δημοκρατίας 

μέ τόν κ. πρωθυπουργό, μέ τήν διευκρίνηση τών εκατέρω

θεν σκέψεων πάνω στά θέματα τής προεδρικής εκλογής καί 

τών βουλευτικών εκλογών. 

»'Ο κ. Λιβάνης μου εΙπε, ώς πρός τόν χρόνο τής προε

δρικής έκλογής, δτι, κατά τήν γνώμη του κ. 'Αλευρά, ή 

καταλληλότερη ήμερομηνία θά ήταν ή 27η Μαρτίου, ιiλλά 

πάντως δέν €χουν καταλήξει σέ καμμιά πρόταση. 'Ως πρός 
τήν οuσία του θέματος, ή ήγεσία του ΠΑΣΟΚ τό συζητά 
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αύτές τίς μέρες σέ βάθος. Δύο είναι κυρίως τά θέματα πού 

ό:πασχολουν τήν ηγεσία του κόμματος. Πρωτον, η aρνητι

κή τοποθέτηση ένός τμήματος του ΠΑΣΟΚ στήν ύπερψή

φιση του κ. Καραμανλή. Καί δεύτεροy, ό προβληματισμός 

τής ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ γιά τήν στάση πού θά τηρήσει ό 

κ. Καραμανλής aπέναντί του, μετά τήν επανεκλογή του. 

)) Ώς πρός τόν χρόνο των βουλευτικων εκλογων, όρι
σμένοι ύποστηρίζο~ν τήν επίσπευσή τους γιά τόν Μάιο ή 
'Ιούνιο, ενω άλλοι θεωρουν προτιμότερη τήν διεξαγωγή 

τους τόν 'Οκτώβριο . Τήν στιγμή αύτή δέν εχει ληφθεί 

όριστική ό:πόφαση. 

)) 'Εκείνο πού aπασχολεί προσωπικά τόν πρωθυπουργό 
είναι τό ενδεχόμενο νά καταψηφίσουν τόν κ. Καραμανλή, 

επώνυμα, περί τούς 20 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Αύτό θά 
ισοδυναμουσε μέ ανταρσία στό κόμμα, πού θά επρεπε νά 

αντιμετωπισθεί μέ άμεση προσφυγή σέ εκλογές. 

))Είπα στόν κ. Λιβάνη δτι aντιλαμβάνομαι βέβαια τά 

προβλήματα πού αντιμετωπίζει τό ΠΑΣΟΚ στό θέμα τής 
προεδρικής εκλογής καί των βουλευτικων εκλογων καί 

ιδιαίτερα τό τελευταίο πού μου ό:νέφερε. 'Από τήν πλευρά 

του δμως ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας δέν είναι δυνατό νά 

δεχθεί τήν σύνδεση τής προεδρικής εκλογής μέ όποιοδή

ποτε άλλο θέμα. Οϋτε ό χαρακτήρας του κ. Καραμανλή 

οϋτε τό κύρος του θεσμου επιτρέπουν τήν δημιουργία τής 

εντυπώσεως, δτι η εκλογή προέδρου γίνεται aντικείμενο 

τής όποιασδήποτε συναλλαγής . Γι' αύτό καίμίiς είχε ιδιαι
τέρως ενοχλήσει τό γεγονός δτι ό:πό τό περιβάλλον του 

πρωθυποuργου είχε λεχθεί δτι ή εκλογή προέδρου καί η 
επίσπευση των εκλογων aποτελεί "πακέττο". Σ' αύτούς 

πού μου τά μετέφεραν αύτά, είχα απαντήσει δτι, άν αύτά 

πιστεύει τό ΠΑΣΟΚ, τότε νά ψάξουν νά βρουν άλλον πρό

εδρο. 

))'Εν πάση περιπτώσει, κατέληξα, θά πρέπει νά γίνει 

σαφές δτι ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας δέν δέχεται αύτόν 

τόν συνδυασμό, διότι πρωτον, δέν επιτρέπεται νά καταστεί 

ή προεδρική εκλογή aντικείμενο οίασδήποτε συναλλαγής 

καί δεύτερον, δέν είναι δυνατόν ό:πό τώρα, νά δεσμεύσει 

τήν χώρα μέ αύτό τό θέμα, ό:φου δέν είναι γνωστόν οϋτε άν 

θά είναι ύποψήφιος οϋτε άν θά εκλεγεί. 

)) 'Επομένως, τό θέμα του χρόνου τής διεξαγωγής των 
βουλευτικων εκλογων θά πρέπει νά τεθεί, εάν τό επιθυμεί ή 

Κυβέρνηση, μετά τήν προεδρική εκλογή, όπότε καί θά 

κρίνει ό πρόεδρος άν συντρέχουν τότε οί συνθήκες πού 

προβλέπει σχετικά τό Σύνταγμα. 

)) 'Ο κ. Λιβάνης συμφώνησε δτι ή προεδρική εκλογή 
δέν πρέπει νά συνδυαστεί μέ κανένα άλλο θέμω)134 • 
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Δολοφονήθηκε, ένώ μετέβαινε στό γραφείο του, ό 

έκδότης τfjς έφημερίδας «'Απογευματινή» καί πρόε

δρος τής 'Ενώσεως 'Ιδιοκτητών 'Ημερησίων 'Εφη

μερίδων 'Αθηνών, Νίκος Μομφεράτος. 

'Ο πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας, ό όποίος ένημε

ρώθηκε αμέσως γιά τίς συνθήκες κάτω aπό τίς όποίες 

διαπράχθηκε ή δολοφονία, εκαμε τήν ακόλουθη δή

λωση: 

«Μέ βαθειά λύπη άλλά καί άνησυχία πληροφορήθηκα 

τήν άνανδρη δολοφονία του Νίκου Μομφεράτου, διευθυν

του τfjς "Άπογευματινfjς" καί προέδρου τfjς 'Ενώσεως 

'Ιδιοκτητών 'Ημερησίων 'Εφημερίδων, καθώς καί τόν 

τραυματισμό του άτυχους όδηγου του. 

»Τό άποτρόπαιο αvτό έγκλημα εντάσσεται προφανώς 

σέ μιά σειρά παρομοίων εγκλημάτων πού διεπράχθησαν 

κατά τά τελευταία χρόνια καί ενισχύει τήν εντύπωση δτι 

πρόκειται περί όργανωμένης ενεργείας. 

ιιΕlμαι βέβαιος δτι ή Πολιτεία μέ τήν συμπαράσταση 

καί τfjς κοινωνίας θά εντείνει τήν έπαγρύπνησή της γιά νά 

έξουδετερωθεί ή βία καί ή τρομοκρατία στόν τόπο μαςιλ 

Παράλληλα, ό Κ. Καραμανλής τηλεγράφησε πρός 

τήν οίκογένεια του θύματος: 

«Μέ λύπησε βαθύτατα ό τραγικός θάνατος του 

Νίκου, πού ύπήρξε έπί πολλά χρόνια προσωπικός 

μου φίλος κ:αί τίς άρετές του όποίου ίδιαίτερα έκ:τι

μουσα». 

τέλος, μήνυμα θά αποστείλει, τήν έπομένη, καί 

στούς συντάκτες τfjς έφημερίδας «'Απογευματινή»: 

«Γιά τήν "'Απογευματινή" πού διακρίθηκε πάν

τοτε γιά τούς συνεπείς κ:αί θαρραλέους άγώνες της 
ύπήρξε μεγάλη άπώλεια ό τραγικός θάνατος του άει

μνήστου Νίκου Μομφεράτου. 

»Είμαι βέβαιος δτι οί ι'iξιοι συνεργάτες του θά 
καλύψουν τό κενό πού ι'iφησε ό θάνατός του μέ τή 

φιλοτιμία κ:αί τήν ύπευθυνότητα πού τούς δια!SJ),ίνει». 

Τήν εύθύνη της δολοφονίας ανέλαβε ή όργάνωση 

«17 Νοέμβρψ. 
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Πραγματοποιείται συνάντηση του Κ. Καραμανλή 

μέ τόν πρωθυπουργό, ή όποία είχε aρχικά προγραμ
ματιστεί νά λάβει χώρα τρείς ήμέρες νωρίτερα. 'Η 

αναβολή της είχε δώσει λαβή σέ δημοσιεύματα γιά 

έμπλοκή στή διαδικασία τfjς έπικείμενης έκλογfjς 

προέδρου τfjς Δημοκρατίας. 

«Δέχθηκα σήμερα τόν κ:. πρωθυπουργό, ό όποίος 

μέ ένημέρωσε δι' όλίγων γιά τό ταξίδι του στή Μό

σχα, άπό τό όποίο ήταν καταφανώς άπογοητευμένος, 

κ:αί διά τίς έπικ:ίνδυνες έξελίξεις πού σημειώνονται 

στό Κυπριακό. 

»'Εν συνεχεία, συζητήσαμε τίς μελλοντικές πο

λιτικές έξελίξεις στή χώρα μας. 

ii 'Ο κ:. πρωθυπουργός μου έδήλωσε δτι άποδέχε
ται τήν ι'iποψή μου ν' άποσυνδέσουμε τό θέμα τών 

γενικών έκ:λογών άπό τό θέμα τής προεδρικής έκ:λο

γής, δπως του είχα ήδη διαμηνύσει. Γιά τήν προε

δρική έκ:λογή μου έπρότεινε νά συγκληθεί ή Βουλή 

στίς 27 Μαρτίου, δεδομένου δτι ήθελε νά προηγη
θουν οί φοιτητικές έκ:λογές. Του είπα δτι δέν είναι 

σωστό νά παραμένει έκ:κ:ρεμές τό θέμα αύτό έπί 
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μακρό χρόνο καί διότι φθείρεται ό θεσμός άλλά καί 

διότι ένοχλουμαι καί προσωπικά μέ τά καθημερινά 

καί άνεύθυνα σχόλια. Καί έπρότεινα δπως συγκλη

θεί ή Βουλή γιά τήν έκλογή του προέδρου στίς 15 
Μαρτίου. 'Ο πρωθυπουργός συνεφώvησε μέ τήν 

άποψή μου καί έν συνεχεία μέ διεβεβαίωσε καί πάλι 

δτι τό κόμμά του θά ύποστηρίξει τήν ύποψηφιότητά 

μου» 135 • 
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Τά κόμματα τfjς 'Αριστερiiς λαμβάνουν θέση aπέ

ναντι στό θέμα τfjς έκλογfjς πρόεδρου τfjς Δημοκρα

τίας. 

'Ήδη aπό τίς 22 Φεβρουαρίου δ γενικός γραμμα
τέας του ΚΚΕ, Χ. Φλωράκης, σέ δμιλία του στήν 

Πάτρα, κατηγόρησε τό ΠΑΣΟΚ δτι στό θέμα τfjς 

προεδρικfjς έκλογfjς έπέλεγε τή συναίνεση «μέ τίς 

δυνάμεις τfjς συντήρησης καί οχι μέ τίς δυνάμεις 

τfjς aλλαγfjς», τάχθηκε κατά τfjς έπανεκλογfjς του Κ. 

Καραμανλfj καί σημείωσε δτι τό πρόβλημα ήταν πο

λιτικό καί οχι έπιλογfjς προσώπων. Τήν 1η Μαρτίου, 

τό ΚΚΕ, μέ ανακοίνωσή του, εθεσε ζήτημα «δημο

κρατικfjς αναθεώρησης» του Σύντάγματος, μέ κα

τάργηση των «ύπερεξουσιων» του aρχηγου του Κρά

τους. 

Στίς 27 Μαρτίου, δ γραμματέας τfjς Κεντρικfjς 
'Επιτροπfjς του ΚΚΕ (έσ.), Ι. Μπανιάς, ανακοίνωσε 

aπόφαση του κόμματος ύπέρ τfjς έπιλογfjς προσώπου 

ίίλλου aπό τόν Κ. Καραμανλfj καί καταφέρθηκε κατά 

των «ύπερεξουσιων» του προέδρου, δπως αύτές δρί
ζονται aπό τό Σύνταγμα του 1975. Σχετικά, δ Λ. Κύρ
κος διευκρίνησε δτι έπρόκειτο γιά πολιτική έπιλογή 

καί οχι γιά έπιλογή προσώπου. 

Τήν έπομένη, έναντίον τfjς έπανεκλογfjς του Κ. 

Καραμανλfj τάχθηκαν τό κόμμα των Φιλελευθέρων 

καί ή Χριστιανική Δημοκρατία. 

Στίς 3 Μαρτίου, ή Διοικούσα 'Επιτροπή τfjς 

ΕΔΑ, μέ ψήφους 41 ύπέρ, 26 κατά καί 5 λευκά, απο
φάσισε νά ύποστηρίξει τήν έπανεκλογή του Κ. Κα
ραμανλfj, έκτιμώντας, δπως ανέφερε ή σχετική ανα

κοίνωση, τή θετική συμβολή του στήν δμαλή λει

τουργία του δημοκρατικου πολιτεύματος καί αναμέ

νοντας δτι στό μέλλον θά έξασφαλιζόταν ή «έπιβαλ

λόμενη άρμονική συνεργασία του προέδρου μέ τήν 

Κυβέρνηση πού έκφράζει τή θέληση τfjς πλειοψηφί

ας του λαου καί δέν θά γίνει χρήση των αύξημένων 

συνταγματικων προεδρικων έξουσιων». 

Στίς 6 Μαρτίου, τέλος, ή δλομέλεια τfjς Κεντρι
κfjς 'Επιτροπfjς του ΚΚΕ ανακοίνωσε δτι δέν θά 

ύποστήριζε τήν έπανεκλογή του Κ. Καραμανλfj, τόν 

όποίο χαρακτήρισε «έκπρόσωπο του κατεστημένου, 

aρχιτέκτονα ένός έλεγχόμενου δικομματικου συστή

ματος καί θεμελιωτή του αύταρχικου Συντάγματος». 

'Ο κυβερνητικός έκπρόσωπος, σχολιάζοντας δη

μοσιεύματα πού εφεραν aριθμό βουλευτων του 

ΠΑΣΟΚ νά aντιδρουν στήν έπανεκλογή ώς προέδρου 

τfjς Δημοκρατίας του Κ. Καραμανλfj, δήλωσε δτι ή 

Κεντρική 'Επιτροπή του κόμματος ήταν τό aνώτατο 

οργανό του καί οί αποφάσεις της ήταν ύποχρεωτικές 

γιά δλους. 
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'Ο Κ. Καραμανλfjς δέχεται τόν πρωθυπουργό, μέ 

τόν όποίο έξετάζει τό θέμα τfjς προεδρικfjς έκλογfjς, 

καθώς καί τfjς aντιδικίας πού εχει ανακύψει στήν 

Κύπρο σχετικά μέ τήν πρωτοβουλία του γενικου 

γραμματέα του ΟΗΕ: 

«Δέχθηκα σήμερα έκ νέου τόν κ. πρωθυπουργό. 

Κατ' άρχήν συμφωνήσαμε καί στείλαμε άμέσως μή

νυμα στόν κ. Κυπριανου όχι μόνο νά μήν παραιτηθεί, 

δπως άπειλουσε, άλλά καί στό διάγγελμα πού έτοί

μαζε, νά εlναι μετριοπαθής, γιά νά μήν όξύνει περαιτέ

ρω τήν κατάσταση. 

»'Όσον άφορά τήν προεδρική έκλογή, συμφωνή

σαμε δπως ό πρόεδρος τής Βουλής συγκαλέσει τήν 

έπομένη fί τή μεθεπομένη τό Σilψα γιά τίς 15 Μαρτί
ου, δ πως είχαμε fίδη άποφασίσει. 'Ο πρωθυπουργός 

μέ πληροφόρησε δτι τήν προηγουμένη ή 'Εκτελε

στική 'Επιτροπή του κόμματός του ήσχολήθη μέ τό 

θέμα τής προεδρικής έκλογής καί άπεφάσισε όμο

φώνως νά προτείνει τήν ύποψηφιότητά μου. Άνέ

βαλε δέ καί τή σύγκληση τής Κεντρικής 'Επιτροπής 

γιά τίς 9 άντί τίς 7 του μηνός, γιά νά εχει περισσότε
ρο χρόνο νά έξουδετερώσει τίς έλάχιστες άντιδρά
σεις πού σημειώνονται στό κόμμα του κατά τής 

έκλογής μου. Εlδικώτερα, προκειμένου περί τών άν

τιδρώντων βουλευτών, τούς ύπολογίζει, δπως μου εl

πε, γύρω στούς 10 μέ 15. 
»Μου έτόνισε καί πάλι δτι θεωρεί τήν παρουσία 

μου στήν Προεδρία άπαραίτητη, τόσο γιά τήν όμαλή 

έξέλιξη τής πολιτικής μας ζωής δσο καί γιατί προ
βλέπει τό μέλλον δύσκολο καί θά χρειάζεται τή συμ

παράστασή μου έάν διατηρήσει τήν έξουσία μετά τίς 
έκλογές. 

» 'Επωφελήθηκα τής εύκαιρίας γιά νά του πώ δ τι 
θά άποδεχθώ τήν πρόταση του κόμματός του, έάν 

βεβαιωθώ δτι ή νέα Κυβέρνησή του, σέ περίπτωση 

πού θά κερδίσει τίς έκλογές, θ' άκολουθήσει ύπευ

θυνότητα πολιτική, lδίως στίς έξωτερικές μας σχέ
σεις πού έκθέτουν, κατά τή γνώμη μου, τή χώρα σέ 

κινδύνους. Μέ διέκοψε καί μου εlπε δτι δέν ύπάρχει 

λόγος νά άνησυχώ, γιατί γνωρίζει τίς άπόψεις μου, 

έπιθυμεί στό μέλλον ή συνεργασία μας νά εlναι στε
νώτερη καί νά άποφασίζουμε άπό κοινου γιά τά μεγά

λα θέματα τής χώρας. Μέ παρεκάλεσε μάλιστα νά 

του δώσω τίς'συμβουλές μου, aν κερδίσει τίς έκλο-
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γές, γιά τή συγκρότηση καί τή λειτουργία τijς Κυ

βερνήσεώς του. 

)) Υέλος, του εlπα δ τι δέν έπιθυμώ ή πρόταση του 
κόμματός του γιά τήν ύποψηφιότητά μου νά δικαιο

λογηθεί κατά τρόπο πού νά θίγει τό κυρος μου. Συμ

φώνησε καί μου έπρότεινε νά συναντηθουμε τήv 

Πέμπτη, 7 Μαρτίου, γιά νά θέσει ύπόψη μου τό σχε
τικό κείμενο. Συμφωνήσαμε, έπίσης, ή δρκωμοσία 

μου, γιά τήν όποία, μετά προηγούμενη έντολή, εlχαν 

διατυπώσει τίς άπόψεις τους οί νομικοί μας σύμβου

λοι, νά γίνει πρό τijς 25ης Μαρτίου. 

»Μετά τήν άποχώρηση του κ. πρωθυπουργου πα

ρεκάλεσα καί τήν ήγεσία τijς Νέας Δημοκρατίας νά 

άναβάλει τή συνεδρίαση τijς κοινοβουλευτικijς όμά

δας, ή όποία θά ήσχολείτο μέ τό θέμα τijς προεδρι

κijς έκλογijς, γιά τήν προσεχij Τετάρτη, είς τρόπον 

ώστε, άφενός μέν νά έχει προηγηθεί καί έπισήμως ή 

σύγκληση τijς Βουλijς άπό τόν πρόεδρό της, άλλά 

καί γιατί θά ήθελα γιά λόγους ψυχολογικούς νά μήν 

άπέχουν πολύ οί άποφάσεις πού θά λάβουν τά δύο 

κόμματα» 136• 

28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1985 

'Από τήν 'Οργανωτική 'Επιτροπή του Εύρωπαϊ

κοu Πρωταθλήματος Κλειστοί) Στίβου 1985 άνακοι
νώθηκε δτι ό πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας δέν θά κηρύ

ξει - δπως άρχικά ε{ χε άνακοινωθει - τήν εναρξη 
τών άγώνων στίς 2 Μαρτίου, στό Στάδιο Είρήνης καί 
Φιλίας, λόγω κωλύματος. 

Μέ άφορμή σχόλια του τύπου, σύμφωνα μέ τά 

όποια ό Κ. Καραμανλfjς δέν θά κηρύξει τήν εναρξη 
του Εύρωπαϊκοu Πρωταθλήματος εξαιτίας διαφωνιών 
του μέ τήν κυβερνητική πολιτική στό χώρο του 'Α

θλητισμοu , εκδόθηκε άπό τήν Προεδρία τfjς Δημο

κρατίας ή άκόλουθη άνακοίνωση: 

« ' Η άδυναμία του προέδρου τής Δημοκρατίας κ. Κων

σταντίνου Καραμανλή νά κηρύξει αύριο τήν εναρξη του 
Εύρωπαϊκου Πρωταθλήματος όφείλεται σέ πραγματικό 

κώλυμα, συνιστάμενο σέ άνειλημμένες προγενέστερες 

ύποχρεώσεις». 

3 ΜΑΡτΙΟΥ 1985 

'Εορτή τfjς Κυριακfjς τfjς 'Ορθοδοξίας, ό πρόε
δρος τfjς Δημοκρατίας παρέστη στή Θεία Λειτουργία 

πού τελέστηκε στό Μητροπολιτικό Ναό 'Αθηνών. 

4 ΜΑΡτΙΟΥ 1985 

'Ο Κ . Καραμανλfjς δέχεται σέ άκρόαση τόν πρό

εδρο τfjς ΝΔ, Κ. Μητσοτάκη. 

Τήν ϊδια ήμέρα, ό άρχηγός τfjς άξιωματικfjς άν

τιπολιτεύσεως διέψευσε δημοσιογραφικές πληροφο

ρίες, σύμφωνα μέ τίς όποιες άριθμός βουλευτών τfjς 

ΝΔ ε{χε άποφασίσει νά μή στηρίξει τήν επανεκλογή 

του Κ. Καραμανλfj. 

4 ΜΑΡτΙΟΥ 1985 

'Ο ύπουργός Προεδρίας, Α. Λάζαρης, ύπεύθυνος, 

άπό κυβερνητικfjς πλευράς, γιά τήν προώθηση τfjς 

προτάσεως γιά τή μόνιμη τέλεση τ& ν 'Ολυμπιακών 

'Αγώνων στήν 'Ελλάδα, σέ συνομιλία μέ εκπροσώ

πους του τύπου, εκφράζει τήν αίσιοδοξία του δτι τό 
1996 οί 'Αγώνες θά διεξαχθοuν στήν 'Ελλάδα καί 
ύπογραμμίζει δτι «ή ίδέα Καραμανλfj» εχει δλο καί 

εύρύτερη άπήχηση στή διεθνfj κοινή γνώμη καί 

στούς διεθνεις άθλητικούς κύκλους. 

' Ακόμη, ό Α. Λάζαρης άναφέρθηκε στό ζήτημα 

τfjς μελέτης πού όφείλει νά ύποβάλει ή 'Ελλάδα στή 

ΔΟΕ σχετικά μέ τήν άπαιτούμενη ύποδομή , τονί

ζοντας ότι εχει δραστηριοποιηθει ή 'Ελληνική 

'Επιτροπή 'Ολυμπιακών 'Αγώνων καί εχει όριστει, 

κατόπιν αίτήσεως τfjς ' Αθήνας, καί εμπειρογνώμο

νας - μέλος τfjς ΔΟΕ. 'Ο ϊδιος ό Κ. Καραμανλfjς θά 

άναλάβει, προσωπικά, ενεργή πρωτοβουλία· καί, άκό

μη, γιά τόν ϊδιο σκοπό θά δραστηριοποιηθει καί ή 

όμογένεια. τέλος, παραδέχτηκε δτι γιά κάποιο διά

στημα ε{χε χαθει χρόνος, άλλά τόνισε δτι ή Κυβέρ

νηση, τώρα, ενστερνίζεται πλήρως τήν ίδέα. 

'Ο Α. Λάζαρης ε{ χε συναντηθει μέ τόν πρόεδρο 

τfjς Δημοκρατίας στίς 25 Φεβρουαρίου. 

5 ΜΑΡτΙΟΥ 1985 

'Ο I. Πεσμαζόγλου, μέ δήλωσή του, άναφέρεται 
στήν προεδρική εκλογή : 

«Τό θέμα τής εκλογής του προέδρου τής Δημοκρατίας 

εΙναι εθνικής σημασίας καί γιά τουτο θεωρω άναγκαίο νά 

δηλώσω τά έξή ς- διακόπτοντας πρός στιγμήν τήν άποχή 

μου άπό τήν ενεργό πολιτική. 'Η επανεκλογή του Κων

σταντίνου Καραμανλή στό ϋπατο άξίωμα τής Πολιτείας 

ύπό τίς σημερινές εσωτερικές καί διεθνείς συνθήκες άπα

τελεί έχέγγυο δμαλότητας καί συνέχειας στήν εξελικτική 

πορεία τής χώρας. 

»Παρά τίς άνεπάρκειες καί άδυναμίες στή λειτουργία 

των θεσμων τής πολυκομματικής δημοκρατίας, ή πενταε

τής θητεία του Κωνσταντίνου Καραμανλή, ώς εγγυητή καί 

ρυθμιστή του δημοκρατικου πολιτεύματος, ύπήρξε βασι

κός παράγοντας πολιτικής ίσορροπίας καί συνεκτικός 

κρίκος τής εναλλαγής των πολιτικων δυνάμεων στήν δια

κυβέρνηση τής χώρας. 

»Σέ μιά περίοδο, δπου δ τόπος χρειάζεται εύρύτερη 

εθνική συνοχή καί κινητοποίηση, καθώς καί σοβαρή καί 

νηφάλια άντιμετώπιση των προβλημάτων, χωρίς δογματι

σμούς, φανατισμούς καί άκρότητες, ή έπανεκλογή του Κ. 

Καραμανλή συνιστίi ύπεύθυνη πράξη εθνικής σωφροσύ

νης». 

Παράλληλα, σέ δηλώσεις του, ό γενικός γραμμα

τέας του ΚΟΔΗΣΟ, Χ. Πρωτοπαππίiς, άναφέρει: 
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«'Από τόν 'Οκτώβριο τό ΚΟΔΗΣΟ i\θεσε τό θέμα δτι, 

γιά νά ύπάρξει όμαλή δημοκρατική πορεία, χρειάζεται 

συμφωνία τών κομμάτων σέ πέντε βασικά σημεία. Τό πρώ

το ήταν ή ύποστήριξη ενός προσώπου κοινfjς ή εστω εύρύ

τερης άποδοχfjς γιά τήν Προεδρία τfjς Δημοκρατίας. Μετά 

άπό συζητήσεις άντιληφθήκαμε δτι ό σημερινός πρόεδρος 

περιβάλλεται άπό εύρύτερη άποδοχή, γι' αύτό καί ύπο

στηρίζουμε τήν ύποψηφιότητά του . Αύτό πού λέγαμε πάν

τα, τό λέμε καί τώρα. Δέν τό άνακαλύψαμε όψιμα, δπως 

κάποιοι ι'iλλου>. 

Τήν ϊδια ήμέρα, σέ συνάντησή του μέ δημοσιο

γράφους, ό ύπουργός 'Εργασίας, Ε. Γιαννόπουλος, 

δηλώνει: 

«Θά ύποστηρίξω τήν επανεκλογή του σημερινου προέ

δρου τfjς Δημοκρατίας. Σκέπτομαι, μάλιστα, νά είμαι ό 

πρώτος εiσηγητήζ στήν Κεντρική 'Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ, 
δταν θά i\λθει τό θέμα πρός συζήτηση. 'Υπάρχει, βέβαια, 

κάποιο θέμα στή βάση του κινήματος. Καί αύτό προκύπτει 

άπό τίς επαφές πού i\χω στίς διάφορες συνεστιάσεις τών 

τοπικών όργανώσεων. 'Αλλά, δταν τούς εξηγήσει κανείς 

πώς άκριβώς τίθεται τό θέμα, πείθονται». 

6 ΜΑΡτΙΟΥ 1985 

'Η κοινοβουλευτική όμάδα τής ΝΔ, εγκρίνοντας 

σχετική εισήγηση του Κ. Μητσοτάκη, αποφασίζει 

όμόφωνα νά προτείνει τήν ύποψηφιότητα του κ. 

Καραμανλή γιά τό προεδρικό αξίωμα. 

Στήν εισήγησή του, ό αρχηγός του κόμματος, 

μεταξύ άλλων, σημείωσε: 

«Πρώτα, θά ήθελα νά τονίσω δτι δέν ύπάρχει καμιά 

άμφιβολία δτι ή άπόφαση τfjς εκλογfjς, ή επιλογή του 

προσώπου του προέδρου τfjς Δημοκρατίας γιά τήν επομένη 

πενταετία, είναι καμπή στήν πορεία τfjς πολιτικfjς μας ζω

fjς. Είναι μιά πολύ σημαντική άπόφαση, άπό τήν όποία θά 

εξαρτηθεί εν πολλοίς καί ή ενότητα του εθνους, άλλά καί ή 

όμαλή καί ύγιής πορεία του πολιτικου μας βίου. 

»'Η επιλογή του Κωνσταντίνου Καραμανλfj σάν προέ

δρου τfjς Δημοκρατίας γίνεται εν όψει τών δυνατοτήτων 

πού εχει καί πού είναι μεγαλύτερες άπό εκείνες όποιουδή

ποτε ι'iλλου σέ δ,τι άφορα τίς ίκανότητές του, τήν πείρα του 

καί τήν εσωτερική καί διεθνfj άναγνώριση. 

»Θέλω νά τονίσω άκόμα δτι, μέ τήν επανεκλογή του 

Κωνσταντίνου Καραμανλfj στό άξίωμα τοu προέδρου τfjς 
Δημοκρατίας ή Νέα Δημοκρατία τιμti τό i\ργο μιtiς όλό

κληρης ζωfjς πολλών δεκαετηρίδων ύπηρεσιών στόν τόπο. 

Καί εiδικότερα, τήν πολύτιμη συμβολή του στήν άποκατά

σταση τfjς δημοκρατικfjς όμαλότητος τό 1974 μετά τήν 
κατάρρευση τfjς δικτατορίας. 'Όπως, επίσης, καί τό γεγο

νός δτι καί κατά τή διάρκεια τfjς πρώτης θητείας του σάν 

προέδρου τfjς Δημοκρατίας εστάθη ύπεράνω τών κομματι

κών άντιθέσεων καί είχε πάντα σάν γνώμονα τό γενικότερο 

συμφέρον του τόπου. ~Ετσι, δπως εμείς θέλουμε τόν πρόε

δρο τfjς Δημοκρατίας. 

»Καί θέλω, τέλος, νά δηλώσω δτι ή Νέα Δημοκρατία 

ψηφίζει τόν Κωνσταντίνο Καραμανλfj στίς δύσκολες αύτές 

περιστάσεις, προπαντός σάν εγγύηση τfjς όμαλότητας καί 

τfjς συνταγματικfjς τάξης. Είναι αύτός πού μέ περισσότερο 

άπό όποιονδήποτε ι'iλλον κΌρος, μπορεί νά εξασφαλίσει 

τήν τήρηση του Συντάγματος τfjς Έλληνικfjς Δημοκρατί

ας στούς δύσκολους μfjνες καί στά χρόνια πού θά επακο

λουθήσουν». 

Τήν έπομένη, ό Κ. Μητσοτάκης θά απευθύνει 

επιστολή στόν πρόεδρο τής Βουλής, Ι. 'Αλευρa: 

«Κύριε πρόεδρε , 

»'Εν όψει τfjς επικειμένης εκλογfjς νέου προέδρου τfjς 

'Ελληνικfjς Δημοκρατίας, διά τήν προσεχfj πενταετία, καί 

τfjς παρ' ύμών συγκλήσεως πρός τοuτο τfjς Βουλfjς διά τήν 

15ην τρέχοντος μηνός, ή κοινοβουλευτική όμάδα τfjς Νέας 

Δημοκρατίας, κατά τήν συνεδρίαση τfjς Τετάρτης, 6 Μαρ
τίου, τρέχοντος ετους, ελαβε όμόφωνα τήν άπόφαση νά 

προτείνει ώς ύποψήφιον τόν σημερινό πρόεδρο τfjς 'Ελ

ληνικfjς Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνο Καραμανλfj. 

»'Εκπληρώνω εύχάριστον χρέος, κύριε πρόεδρε, μέ τήν 

άνακοίνωση τfjς προτάσεως τfjς Νέας Δημοκρατίας, διά 

τούς λόγους, οί όποίοι εκτίθενται εiς τό σχετικόν πρακτι

κόν τfjς κοινοβουλευτικfjς όμάδας, τό όποίον επισυνάπτε

ται εiς τήν παροuσα, καί σtiς παρακαλώ, δπως εύαρεστη

θείτε νά προβείτε εiς τάς ενεργείας, τάς όποίας προβλέπει τό 

Σύνταγμ<! μας καί ό Κανονισμός τών Έργασιών τfjς Βου

λfjς». 

Στίς 8 Μαρτίου, ό Κ. Μητσοτάκης απευθύνθηκε, 
μέ επιστολή του, στόν ϊδιο τόν Κ. Καραμανλή: 

«'Αξιότιμε κύριε πρόεδρε, 

»'Η κοινοβουλευτική όμάδα τfjς Νέας Δημοκρατίας, σέ 

εκτακτη συνι;δρίασή της, τήν περασμένη Τετάρτη 6.3.85, 
ϋστερα άπό πρότασή μου, άπεφάσισε όμόφωνα νά σtiς προ

τείνει ώς ύποψήφιο πρόεδρο τfjς 'Ελληνικfjς Δημοκρατί

ας γιά τήν επόμενη περίοδο καί μέ εξουσιοδότησε νά 
άπευθύνω σχετική επιστολή στόν πρόεδρο τfjς Βουλfjς τών 

'Ελλήνων καί νά σtiς πληροφορήσω σχετικά. 

»Χθές άπηύθυνα στόν πρόεδρο τfjς Βουλfjς τών 'Ελλή

νων, κ. Γιάννη 'Αλευρά, επιστολή, μέ τήν όποία σtiς προ

τείνω ώς ύποψήφιο πρόεδρο καί σήμερα βρίσκομαι στήν 

εύχάριστη θέση νά σtiς άνακοινώσω τή σχετική άπόφαση 

του κόμματός μας, μέ τήν ελπίδα δτι θά θελήσετε νά τήν 

άποδεχτείτε προσφέροντας μιά άκόμη μεγάλη ύπηρεσία 

στή χώρα». 

8 ΜΑΡτΙΟΥ 1985 

'Ο γενικός γραμματέας τής Προεδρίας τής Δη

μοκρατίας, πρέσβης Π . Μολυβιάτης, συναντaται μέ 

τόν Α. Κουτσόγιωργα, ό όποίος μεταφέρει τή διαβε

βαίωση του πρωθυπουργοί\ δτι θά ύποστηριχτεί ή 

επανεκλογή του Κ. Καραμανλή στό ϋπατο αξίωμα 

του Κράτους. 

Γιά τήν εξέλιξη των σχετικ&ν διαβουλεύσεων, σέ 
σημείωμά του, ό Π. Μολυβιάτης αναφέρει: 

«'Ο πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας δέχθηκε γιά τελευταία 
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φορά τόν πρωθυπουργό τήν Πέμπτη, 28.2.1985. Κατά τή 
διάρκεια τής συναντήσεως αύτή ς μ' /;κάλεσε ό κ. πρόεδρος 

γιά νά θέσω ύπόψη αύτοu καί του κ. πρωθυπουργοί) τό 

κείμενο τής άνακοινώσεως πού θά Ι;ξεδίδετο άπό τήν Προ

εδρία. 'Αφοu ενεκρίθη τό κείμενο αύτό, ό πρόεδρος είπε 

στόν κ. πρωθυπουργό: 

» "Σiiς sπαvαλ'αμβάvω, κ. πρόεδρε, δτι, av, έχετε δυσκο
λίες, έlμαι πρόθυμος vά σiiς aποδεσμεύσω aπό τήv ύπό

σχεσή σαr; yιά τήv sπαvεκλοyή μου. Θά μποροvσε μάλιστα 

vά μεθοδ~υθεί τό ζήτημα κατά τρόπο πού vά μή δημιουρ
γείται πρόβλημα yιά καvέvα μας. Νά μέ προτείνετε δηλαδή 
ύπό δ ρους, τούς όποίους syώ δέv θά μποροvσα v' aποδε
χθώ". 

»'Ο κ. Παπανδρέου άπάντησε δτι δέν τίθεται τέτοιο 

θέμα, άφοu δέν ύπάρχουν σοβαρές δυσκολίες. ~Οχι μόνο ό 

ίδιος άλλά καί δλα τά μέλη τοu Έκτελεστικοu Γραφείου 

του ΠΑΣΟΚ είναι σύμφωνα γιά τήν επανεκλογή του. 

'Επομένως, τό μεταπροσεχές Σάββατο ή Κεντρική 'Επι

τροπή θά εγκρίνει τήν άπόφαση αύτή. 

)) . ο κ. πρόεδρος, εχων ύπόψη του όρtσμένα δημοσιεύ
ματα του κυβερνητικοί) τύπου, παρατήρησε δτι, αν τελικά 

τό ΠΑΣΟΚ προτείνει τήν επανεκλογή του, ή πρόταση αύ

τή δέν θά επρεπε νά γίνει μέ δ ρους πού νά τόν θίγουν εστω 

καί εμμεσα. Διότι, τότε θά ήταν ύποχρεωμένος νά μήν άπα

δεχθεί τήν ύποψηφιότητά του. 

»'Ο κ. Παπανδρέου άπάντησε δτι άσφαλώς δέν πρόκει

ται ή πρότασή του νά γίνει κατά τρόπο πού νά θίγει τόν κ. 

πρόεδρο. Γιά νά μήν ύπάρχουν μάλιστα άμφιβολίες γι' 

αύτό, /;πρότεινε νά συναντηθοuν καί πάλι τήν Πέμπτη 

(7.3.85), γιά νά θέσει ύπόψη του κ. προέδρου τό κείμενο τής 
εiσηγήσεώς του πρός τήν Κεντρική 'Επιτροπή του 

ΠΑΣΟΚ. 

»Τήν Τετάρτη, 6.3.85, κατ' εντολή του κ. προέδρου, 
τηλεφώνησα στόν κ. πρωθυπουργό δτι ή συνάντηση αύτή 

δέν ήτο δυνατόν νά πραγματοποιηθεί, διότι ό πρόεδρος 

είχε γρίππη μέ ύψηλό πυρετό καί δτι είμαι στή διάθεσή του 

γιά νά μεταφέρω εγώ τό σχετικό κείμενο στόν κ. πρόεδρο. 

>>'Ο κ. Παπανδρέου μου είπε δτι θά μέ εiδοποιοuσε τήν 

επομένη, δταν θά ήταν ετοιμο τό κείμενο, νά συναντηθοuμε 

γιά νά μaς τό παραδώσει. 

>>Τό βράδυ τής Πέμπτης, 7.3.85, μοu /;τηλεφώνησε ή 
κυρία Κοκάλα δτι ό πρωθυπουργός /;λυπaτο, διότι δέν ήταν 

άκόμη ετοιμο τό κείμενο τής εiσηγήσεώς του, δτι συνέχιζε 

άκόμη τίς επαφές του καί δτι θά μaς εiδοποιοuσε τήν επομέ

νη. 

>>Τό εσπέρας τής επομένης, 8.3.85, μέ επισκέφθηκε, 

άφοu μέ εiδοποίησε άπό τηλεφώνου στό γραφείο μου, ό κ. 

Κουτσόγιωργας. Σκοπός τής επισκέψεώς του, μοu είπε, 

ήταν νά ενημερωθεί ό κ. πρόεδρος εκ μέρους του κ. πρωθυ

πουργοί), δτι ό κ. Παπανδρέου θά συνέχιζε μέχρι άργά τό 

βράδυ τίς επαφές του, διότι ύπήρχε άκόμη ενα 10% περίπου 
τών μελών τής Κεντρικής 'Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ πού δέν 

συμφωνοuσε μέ τήν ύποψηφιότητα του κ. Καραμανλή. 'Ο 

κ. Παπανδρέου ήθελε νά μειώσει καί αύτό τό μικρό ποσο

στό, άπλώς καί μόνο γιά νά μή δημιουργηθεί ή εντύπωση 

δτι δέν ελέγχει άπόλυτα τό κόμμα του. 'Ως πρός τήν κοι

νοβουλευτική όμάδα, δέν ύπήρχε κανένα πρόβλημα, διότι 

ολοι σχεδόν οί βουλευτές του ΠΑΣΟΚ θά /;ψήφιζαν τόν κ. 

Καραμανλή . 'Αφοu συνεννοήθηκα μέ τόν κ. πρόεδρο, είπα 

στόν κ. Κουτσόγιωργα δτι ό κ. πρόεδρος εύχαριστεί τόν κ. 

Παπανδρέου γιά τό μήνυμα αύτό, άντιλαμβάνεται τίς δυ

σκολίες πού ύπάρχουν καί εκτιμά τίς προσπάθειες πού γί

νονται. 'Εν πάση δ μ ως περιπτώσει, άν τό ΠΑΣΟΚ προτεί

νει τήν ύποψηφιότητά του, ή πρόταση δέν θά επρεπε νά 

διαμορφωθεί κατά τρόπο πού νά θίγει τό κuρος του προέ

δρου ή νά δημιουργεί θέματα σχετικά μέ τήν άσκηση τών 

συνταγματικών άρμοδιοτήτων του. Διότι τότε θά είναι 

ύποχρεωμένος νά σκεφθεί άν θά δεχθεί τήν ύποψηφιότητα. 

>>'Ο κ. Κουτσόγιωργας κράτησε σημείωση, μου είπε δτι 

δέν είναι δυνατόν νά θίγεται τό κuρος του προέδρου άπό 

τήν πρόταση καί ερώτησε τί εννοοuμε μέ τά συνταγματικά 

θέματα. 

»Του είπα δτι, κατά τή γνώμη μου, ό πρόεδρος εννοεί 

θέματα σχετικά μέ τόν τρόπο άσκήσεως τών άρμοδιοτήτων 

του, δεδομένου δτι είχαν γίνει τίς ήμέρες έκείνες σχετικοί 

ύπαινιγμοί στόν κυβερνητικό τύπο. 

»Τήν επομένη, 9.3.85, νωρίς τό πρωί, φίλος δημοσιογρά
φος μοu /;τηλεφώνησε δτι κυκλοφοροuν φήμες σέ κύκλους 

τής 'Αριστερaς δτι τό ΠΑΣΟΚ θά προτείνει τόν κ. Σαρ

τζετάκη. 'Αργότερα, ό ίδιος δημοσιογράφος ήταν ό πρώ

τος πού μοu άνεκοίνωσε τήν άπόφαση τής Κεντρικής 

'Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, όπότε καί ενημέρωσα τόν κ. πρό

εδρο τής Δημοκρατίας, δ δποίος πληροφορήθηκε κατ ' αύ

τόν τόν τρόπο τήν άπόφαση τοu ΠΑΣΟΚ νά ύποδείξει {όν 
κ. Σαρτζετάκη. 

»'Ο κ. πρωθυπουργός, οϋτε καί τήν τελευταία στιγμή 

δέν ενημέρωσε τόν κ. πρόεδρο τής Δημοκρατίας γιά τήν 

άλλαγή τών προθέσεών του. Μόνο μετά τήν άπόφαση τής 

Κεντρικής Έπιtροπής τοu ΠΑΣΟΚ, μοu /;τηλεφώνησε δ 
κ. Κουτσόγιωργας γιά νά πεί δτι ή άπόφαση αύτή i;λήφθη, 

διότι 76 μέλη τής Κεντρικής 'Επιτροπής είχαν τελικά τα
χθεί εναντίον τής ύποψηφιότητας του κ. προέδρου καί κα

τόπιν αότοu ό κ. Παπανδρέου άντιμετώπιζε κίνδυνο άνταρ

σίας καί διασπάσεως του κόμματος, αν επέμενε στήν ύπο

ψηφιότητα του κ. Καραμανλή. (Οί iσχυρισμοί βέβαια αό

τοί δέν είναι δυνατόν νά /;λεγχθοuν, άφοu στήν Κεντρική 

'Επιτροπή οϋτε συζήτησις οϋτε ψηφοφορία διεξήχθη έπί 

του θέματος). 'Απάντησα δτι δέν επιθυμώ νά κάνω σχόλια, 

τά όποία, άλλωστε, περιττεύουν, πάνω σ' αύτά πού μου 

είπε καί δτι θά τά μεταφέρω άπλώς στόν κ. πρόεδρο. 

»Σάν συμπέρασμα θά μποροuσε νά λεχθεί δτι τά γεγονό

τα αύτά είναι δύσκολο νά Ι;ξηγηθοuν λογικά. Καί δυσκο

λώτερο άκόμη νά δικαιολογηθοuν ήθικά καί πολιτικά. 

»Τό ΠΑΣΟΚ είχε βέβαια τό δικαίωμα νά επιλέξει δποι

ον ήθελε γιά πρόεδρο τής Δημοκρατίας, τοσούτφ μaλλον 

καθόσον ό .κ. Καραμανλής οϋτε επεζήτησε οϋτε καί είχε 

δεχθεί άνεπιφύλακτα τήν ύποστήριξη του ΠΑΣΟΚ, έπιφυ

λαχθείς νά λάβει θέση δταν θά είχε δεδομένη τήν πρότασή 

του. Τό ΠΑΣΟΚ είχε άκόμη τό δικαίωμα καί νά άλλάξει 

γνώμη. Δέν είχε δμως τό δικαίωμα νά άποκρύψει άπό τόν κ. 

πρόεδρο τής Δημοκρατίας τό γεγονός δτι άλλαξε γνώμη

άν πράγματι αύτό συνέβη. Τήν εγκαιρη ενημέρωση του κ. 

προέδρου τής Δημοκρατίας γιά τίς προθέσεις τοu ΠΑΣΟΚ 

επέβαλε όχι μόνον ή στοιχειώδης εντιμότης καί ή πολιτική 

εύπρέπεια άλλά καί ή άνάγκη νά διαφυλαχθεί στό εσωτε

ρικό καί τό εξωτερικό τό κuρος καί ή άξιοπρέπεια του 
πρωθυπουργικοί) άξιώματος. Διότι αότό πού συνέβη άπα

τελεί πράξη ισοδύναμη μέ πολιτική άπάτη. 
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»Δυστυχώς, πολλή λίγη σημασία εχει σέ τελευταία 

άνάλυση εάν τή συμπεριφορά αύτή τήν επέλεξε οικειοθε

λώς δ ϊδιος δ κ. πρωθυπουργός ή εάν τήν επέβαλε κάποια 

άδιάλλακτη μερίδα τοϋ ΠΑΣΟΚ. Διότι δ, τι άπό τά δύο καί 
νά συνέβη, προκαλεί τίς ϊδιες άκριβώς άνησυχίες γιά τό 

μέλλον αύτοϋ τοϋ τόπου»137 • 

9 ΜΑΝΙΟΥ 1985 

Αιφνιδιάζοντας άκόμη καί τούς πιό στενούς του 

συνεργάτες, ό πρωθυπουργός άνακοινώνει, κατά τήν 

σύνοδο τής Κεντρικής 'Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ πού 

άναμενόταν νά άποφασίσει τή στήριξη τής έπανε
κλογής του Κ. Καραμανλή, δτι τό κόμμα θά ύποδεί
ξει ώς ύποψήφιο τόν άρεοπαγίτη Χρ. Σαρτζετάκη. 
Παράλληλα, προτείνει τήν άναθεώρηση του Συντάγ

ματος, προκειμένου νά περιοριστουν oi άρμοδιότη
τες του άνώτατου άρχοντα. 

'Ο Α. Παπα:νδρέου δικαιολόγησε τήν άπόφασή 

του ώς έξής: 

«Δέν ύπάρχει άμφιβολία δτι ή προεδρική θητεία τοϋ Κ. 
Καραμανλή ύπήρξε άψογη- κάτι πού τόνισα πολλές φο

ρές στό παρελθόν. 'Όμως, δέν πρέπει νά ξεχνοϋμε πώς τό 
Σύνταγμα τοϋ 1975 είναι πνευματικό του τέκνο. Καί θά 
ήταν πράγματι παράδοξο εάν ζητούσαμε άπό τόν Κ. Καρα

μανλή νά θητεύσει ώς πρόεδρος στά πλαίσια ένός άναθεω
ρημένου Συντάγματος πού επεκτείνει τήν εξουσία τοϋ Κοι

νοβουλίου- μειώνοντας άντίστοιχα τίς εξουσίες τοϋ προέ

δρου. Τά μέλη τοϋ Έκτελεστικοϋ Γραφείου καί εγώ, ϋστε

ρα άπό μακρές καί ούσιατικές συζητήσεις καί εκτιμήσεις, 
καταλήξαμε σέ μιά πρόταση πού άνανεώνει τό πολιτικό 

σκηνικό τής χώρας μας. 

»Προτείνουμε ώς ύποψήφιο πρόεδρο τόν διακεκριμένο 

δικαστή καί άγωνιστή τής Δημοκρατίας Χρήστο Σαρτζετά

κη καί πρέπει νά προσθέσω δτι ή πρότασή μας γίνεται εν 

άγνοία του, μέ τήν πεποίθηση δτι δέν θά άρνηθεί τή μεγά
λη αύτή προσφορά στή Δημοκρατία». 

'Η εισήγηση του Α. Παπανδρέου εγινε όμόφωνα 
δεκτή. 

['Εκ τών ύστέρων, θά γίνει γνωστό δτι ό πρωθυ

πουργός ε{χε άναζητήσει άπό καιρό άλλο πρόσωπο 
γιά τό άξίωμα του προέδρου τής Δημοκρατίας. Σχε
τική πρόταση ε{χε κάμει καί στόν πρώην πρωθυ

πουργό, Π. Κανελλόπουλο. 'Η προσφορά του εγινε 

τελικά δεκτή άπό τόν Χρ. Σαρτζετάκ:η.] 
'Αμέσως μόλις γνωστοποιήθηκε τό περιεχόμενο 

τής εισηγήσεως Παπανδρέου, ό πρόεδρος τής Δημο

κρατίας εδωσε στή δημοσιότητα τήν άκόλουθη δή

λωση: 

«Εlναι γνωστό ότι άπό κανένα δέν ζήτησα τήν 
έπανεκλογή μου. 'Αντιθέτως, εlχα σοβαρές έπιφυλά
ξεις νά τήν άποδεχθώ. Πς τελευταίες έβδομάδες οί 
άρχηγοί τών δύο μεγάλων κομμάτων, προεξάρχοντος 
του άρχηγου του ΠΑΣΟΚ, αύτόκλητοι μου έδήλω
σαν ότι προτίθενται νά προτείνουν τήν έπανεκλογή 

μου. Καί αύτό γιατί τήν θεωρουν άναγκαία γιά τήν 

όμαλή έξέλιξη τής πολιτικής μας ζωής καί γιά τήν 
ένότητα του έθνους. 

» 'Επεφυλάχθην καί τούς έδήλωσα ότι τήν όρι
στική μου άπόφαση έπ' αύτου θά τήν λάβω όταν θά 

έχω δεδομένες τίς προτάσεις τους, τίς όποίες καί θά 
έκτιμήσω άνάλογα μέ τίς γενικές συνθήκες πού θά 
έπικρατουν στή χώρα κατά τή στιγμή έκείνη. 

»'Ήδη τό θέμα ώς πρός έμέ έλύθη αύτομάτως». 

'Ο Α. Παπανδρέου σχετικά, είπε: 

«Δέν θεωρώ δτι ή στιγμή επιτρέπει δποrάδήποτε άπάν

τηση επί τής δηλώσεως τοϋ προέδρου τής Δημοκρατίας». 

Τό άπόγευμα τής ίδιας ήμέρας, ό Κ. Καραμανλής 

άπηύθυνε πρός τόν πρόεδρο τής Βουλής, Ι. 'Αλευρii, 

τήν άκόλουθη έπιστολή: 

«Κύριε πρόεδρε, 

»Παρακαλώ νά θεωρηθεί ώς μή υφισταμένη ή τι

μητική πρόταση τής Ν. Δημοκρατίας γιά τήν υπο

ψηφιότητά μου, δεδομένου ότι δέν έπιθυμώ νά εlμαι 
υποψήφιος κατά τήν προσεχή προεδρική έκλογή». 

'Η εισήγηση Παπανδρέου γιά τήν ύποστήριξη 

τής ύποψηφιότητας Σαρτζετάκη καί τήν άναθεώρη

ση του Συντάγματος ' έπικυρώθηκε κ:αί τυπικά άπό 
τήν κοινοβουλευτική όμάδα του κόμματος, πού συ
νεδρίασε τό ίδιο άπόγευμα στήν αίθουσα Γερουσίας 
τής Βουλής, ένώ ή πρόταση άναθεωρήσεως (>πογρά

φηκε άπό τό σύνολο τών βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, 

προκειμένου νά κατατεθεί στό Κοινοβούλιο. 

Σέ δηλώσεις τους, oi ήγέτες τών πολιτικών κομμά
των καί ήγετικές προσωπικότητες του πολιτικου κό

σμου σχολίασαν τήν αιφνιδιαστική άπόφαση του Α. 

Παπανδρέου: 

Κ. Μητσοτάκης (Νέα Δημοκρατία): «Μέ τή σημερινή 

(χθεσινή) ύπαναχώρηση τοϋ προέδρου τοϋ ΠΑΣΟΚ στό 
θέμα τής εκλογής τοϋ προέδρου τής Δημοκρατίας ή χώρα 

μας, πού χάρις στόν Κωνσταντίνο Καραμανλή καί στή Νέα 

Δημοκρατία άπό τό 1974 είχε πετύχει παραδειγματική δη
μοκρατική δμαλότητα, μπαίνει σέ μιά κρίσιμη καί επικίν

δυνη περίοδο τής iστορίας της. 

>>Ταυτόχρονα, δμως, ή πολιτική εiκόνα άποκτίi σαφή

νεια καί καθαρότητα. Γιατί διελύθη ή σύγχυση πού σκόπι

μα εκαλλιεργείτο. Γιατί επεσε ή λεοντή. Καί γιατί σήμερα 
δλόκληρος δ έλληνικός λαός μπορεί νά δεί κατά πρόσωπο 

τήν πραγματικότητα. 

»'Ο κ. 'Ανδρέας Παπανδρέου είχε άσφαλώς τό δικαίω
μα νά μήν ψηφίσει τόν κ. Κ. Καραμανλή. Τό φαινόμενο, 

δμως, ένός πρωθυπουργοϋ, πού εως τήν τελευταία ώρα σέ 

ενα τόσο μεγάλο θέμα εταλαντεύετο καί παρέπαιε - γιατί 
δέν θέλουμε νά δεχθοϋμε δτι συνειδητά παραπλανοϋσε 

- είναι θλιβερό καί προπαντός επικίνδυνο. Καί είναι eνα 
πρόσθετο στοιχείο γιά νά κρίνει δ έλληνικός λαός άν μπο

ρεί νά τοϋ εμπιστεύεται άκόμη, σέ δύσκολες μάλιστα &ρες, 

τήν τύχη του. 
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))Οί σημερινές εξελίξεις καθιστουν τίς προσεχείς έκλο

γές dκόμα πιό κρίσιμες. Γιατί σέ αuτές θά γίνει η τελική 

αναμέτρηση τής φιλελεύθερης δημοκρατίας μέ τόν aντι

δημοκρατικό ψευδοσοσιαλισμό του ΠΑΣΟΚ. Καί dκόμα, 

γιατί οί εξελίξεις αuτές αuξάνουν τούς κινδύνους στήν με
ταβατική φάση μέχρι τίς εκλογές . 

))Καλώ δλους τούς 'Έλληνες δημοκράτες, δλους τούς 

dληθινά φιλελεύθερους 'Έλληνες πού dποτελοίJν τή συν

τριπτική πλειοψηφία του λαου μας νά στρατευθουν μαζί 

μας στόν κρίσιμο dγώνα, γιά νά προστατεύσουμε τήν δη

μοκρατία καί νά λύσουμε μαζί τά μεγάλα οικονομικά καί 

έθνικά προβλήματα πού μiiς κληροδοτεί τό ΠΑΣΟΚ. 

))Τό ξεκαθάρισμα τής πολιτικής εικόνας είναι βέβαιο 

πώς μiiς δυναμώνει. 

))Γιά δλους τούς υΕλληνες ήρθε σήμερα η ι:Ορα του μεγά

λου ΝΑΙ ή του μεγάλου Ο ΧΙ. 'Η δημοκρατία θά νικήσει)). 

Γ. Ράλλης: «Μετά τό aποτέλεσμα τών εκλογών τής 

18ης 'Οκτωβρίου 1981 είπα δτι εϋχομαι ό έλληνικός λαός 
νά μήν μετανοήσει γιά τήν επιλογή του. Δυστυχώς, οί μέ

χρι σήμερα εξελίξεις μέ /:δικαίωσαν. 'Η δλη πολιτεία τής 

Κυβερνήσεως του ΠΑΣΟΚ στά τέσσερα σχεδόν χρόνια 

πού κυβερνii, aποδεικνύει δτι εφαρμόζει ενα μεθοδευμένο 

σχέδιο γιά τήν εγκατάσταση στή χώρα ένός μονοκομματι

κοί) καθεστώτος. 'Όλες οί μεγαλοστομίες περί δημοκρατί

ας καί ελευθερίας δέν dποσκοπουν παρά στόν aποπροσα

νατολισμό του λαου καί εφησυχασμό όποιουδήποτε παρά

γοντος τής πολιτικής ζωής πού θά μπορουσε νά aντιδράσει 

στήν εφαρμογή αuτου του σχεδίου. 

)) 'Η τακτική πού έφήρμοσε ό κ. Παπανδρέου aποκαλύ
πτεται τώρα. 'Η μεθόδευση πού εγκαινίασε νοθεύει τό δη

μοκρατικό πολίτευμα καί ανατρέπει τήν ισορροπία τής 

συνταγματικής τάξεως, μεταβάλλοντας τόν πρόεδρο τής 

Δημοκρατίας, σέ ενα ανδρείκελο κατάλληλο μόνο νά πα

ρίσταται σέ εγκαίνια καί σέ παρελάσεις καί aνίσχυρο νά 

aσκήσει ρυθμιστικό ρόλο στήν αυθαιρεσία τής εκτελεστι

κής έξουσίας. Μέ τήν αναθεώρηση του Συντάγματος aπο

βλέπει στήν επιβολή στόν τόπο μας ένός αuταρχικου κα

θεστώτος παρόμοιου μέ /:κείνο τής 'Αλβανίας, τής Λιβύης 

ή τής Τανζανίας. 

)) 'Η συμπεριφορά του, aπέναντι στό ρυθμιστή του πο
λιτεύματος, ύπήρξε πρωτοφανής καί ανεπίτρεπτη. Ποτέ, 

σέ καμιά εποχή καί σέ καμιά χώρα, πρωθυπουργός δέν 

παρεπλάνησε τόν aρχηγό του Κράτους, aποκρύπτοντας τίς 

πραγματικές προθέσεις του τήν παραμονή λήψεως κρισί

μων aποφάσεων, δπως είναι η αναθεώρηση του Συντάγμα

τος ή η έκλογή προέδρου Δημοκρατίας. Είναι φανερό, δτι 

τόν σημερινό πρωθυπουργό, τόν καθιστουν αναξιόπιστο οί 
σημερινές ενέργειές του, καί είμαι βέβαιος δτι καί ό πιό 

άπλοϊκός πολίτης aντιλαμβάνεται τώρα σέ ποιό σημείο 

διακυβεύονται, aπό δώ κι εμπρός οί δημοκρατικές του 

ελευθερίες. 

)) Πιστεύω δτι εφτασε η ι:Ορα, ό έλληνικός λαός νά 

αναλάβει τίς εuθύνες του aπέναντι στό μέλλον τό δικό του 

καί τής χώρας)). 

Πολιτικό Γραφείο ΚΚΕ:«' Η aπόφαση του ΠΑΣΟΚ νά 

μή ψηφίσει τόν κ. Κ. Καραμανλή γιά πρόεδρο τής Δημο

κρατίας καθώς καί γιά αναθεώρηση του Συντάγματος, aπο

τελεί θετική aνταπόκριση στά δημοκρατικά αισθήματα 

του έλληνικου λαου καί στίς διαθέσεις του κόσμου τής 

άλλαγής πού εκφράστηκαν μέ κατηγορηματικό καί αδιαμ

φισβήτητο τρόπο. 'Η άπόφαση αuτή άποτελεί ενα σοβαρό 

γεγονός πού κάτω άπό όρισμένες προϋποθέσεις μπορεί νά 

συμβάλει στήν προώθηση εξελίξεων στόν δρόμο τής προό

δου. 

))Τό ΚΚΕ, δπως είναι γνωστό, aντιτάχθηκε στήν ψήφι

ση του σημερινοί) προέδρου καί είχε τονίσει, δτι τό θέμα 

τής εκλογής προέδρου δέν είναι ενα μεμονωμένο θέμα, άλ

λά συνδέεται μέ τή γενικότερη πορεία του τόπου καί τήν 

Πολιτική τής Κυβέρνησης . 'Η θέση αuτή άποκτii άκόμη 

μεγαλύτερη σημασία μετά τήν άπόφαση του ΠΑΣΟΚ. 'Η 

εκλογή δημοκρατικοί) προέδρου, ή δημοκρατική άναθεώ

ρηση του Συντάγματος, η δρομολόγηση πολιτικών εξελί

ξεων στό δρόμο τής δημοκρατίας καί τής προόδου καί η 

aντιμετώπιση τής δημαγωγικής έπίθεσης τής Δεξιiiς άπαι
τουν μιά γενικότερη άλλαγή πλεύσης τής κυβερνητικής 

πολιτικής. 

))Μιά άλλη πολιτική, βασισμένη στούς στόχους τής 

άλλαγής, θά συσπειρώσει τή μεγάλη πλειοψηφία του έλ

ληνικου λαου, θά βρεί άντα'πόκριση σέ κάθε δημοκράτη, 
άνεξάρτητα άπό άλλες πολιτικές καί ιδεολογικές διαφο

ρές, θά άφοπλίσει τή Δεξιά καί θά δώσει θετική τροπή στίς 
παραπέρα πολιτικές εξελίξεις. 

)) 'Η συγκεκριμένη στάση του ΚΚΕ σχετικά μέ τό πρό
σωπο του προέδρου τής Δημοκρατίας θά καθοριστεί άπό 

τήν Κεντρική 'Επιτροπή, πού θά συνέλθει σύντομα)). 

'Εκτελεστικό Γραφείο ΚΚΕ (έσ.): «Μέ τήν αιφνιδια

στική άπόφαση του ΠΑΣΟΚ πάνω στό θέμα τής εκλογής 

του προέδρου τής Δημοκρατίας, δημιουργείται ήδη μιά νέα 

πολιτική πραγματικότητα στή χώρα. 

))Στά πλαίσια αuτά, τόσο η έκλογή νέου προέδρου στήν 

κατεύθυνση προώθησης τής δημοκρατίας δσο καί οί iδέες 

γιά τήν άναθεώρηση του Συντάγματος, μπορουν καί πρέπει 

νά προχωρήσουν χωρίς επικίνδυνες δραματοποιήσεις καί 

πολώσεις άπό όπουδήποτε καί άν προέλθουν. 

))Οί συνθήκες διαφάνειας, πού δέν ύπήρχαν μέχρι σή

μερα, γίνονται πλέον Ι: πι τακτικές. 'Επιβάλλεται μιά νηφά

λια καί ύπεύθυνη προσέγγιση στή νέα κατάσταση άπό 

δλους τούς παράγοντες καί τίς πολιτικές δυνάμεις του τό

που γιά νά άποφευχθουν άδιέξοδα. 

))Σήμερα, περισσότερο άπό πρίν, είναι άνάγκη οί εκλο

γές νά διεξαχθουν σέ κλίμα άντιπολωτικό, όμαλότητας καί 

iσοτιμίας γιά δ λα τά κόμματα. Σ' αuτό θά συμβάλει άπα

φασιστικά η άμεση καθιέρωση του συστήματος τής άνό

θευτης άπλής άναλογικής. 

)) Ή Κεντρική 'Επιτροπή του Κόμματος, πού συνέρχε
ται τή Δευτέρα, θά μελετήσει συνολικά τή νέα κατάσταση 

πού διαμορφώνεται)). 

Χαρ . Πρωτοπαππiiς (ΚΟΔΗΣΟ): «'Η άπόφαση τής 

Κεντρικής 'Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ νά προτείνει τόν κ. 

Σαρτζετάκη γιά πρόεδρο τής Δημοκρατίας άποτελεί μιά 

ριψοκίνδυνη κίνηση, εξω άπό τίς όργανικές διαδικασίες 
τής πολιτικής μας ζωής. 

))Μέ τή δημοκρατική διαμόρφωση τών πολιτικών δυνά

μεων τής χώρας ή άπόφαση αuτή όδηγεί aντικειμενικά 

στήν όξυνση των πολιτικών αναμετρήσεων, σέ ενδεχόμε

νες aπότομες μετατοπίσεις του εκλογικοί) σώματος, μέ 
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απρόβλεπτες έπιπτώσεις γιά τήν όμαλή έξελικτική πορεία 
του τόπου». 

Ι. Πεσμαζόγλου: «'Η αιφνίδια απόφαση τfjς ήγεσίας 

του ΠΑΣΟΚ σέ αντίθεση πρός τίς προγενέστερες θέσεις 

του ίδιου του κ. Παπανδρέου ώς πρός τήν έπανεκλογή του 
Κωνσταντίνου Καραμανλfj ώς προέδρου τfjς Δημοκρατίας, 

πού συγκεντρώνει τή~ εuρύτατη έθνική αποδοχή, θέτει σέ 
κίνηση διχαστικές διαδικασίες έπιζήμιες γιά τά συμφέρον

τα του λαου καί του τόπου. 

»'Η έκλογή του προέδρου τfjς Δημοκρατίας ijταν καί 

παραμένει θέμα έθνικfjς καί θεσμικfjς σημασίας, πού επρε

πε καί πρέπει νά αντιμετωπισθεί οχι μέ κομματικά κριτή

ρια καί φανατισμούς, Cιλλά μέ τήν πιό πλατιά όμοψυχία. 

'Η ξαφνική απομάκρυνση Cιπό τή διαδικασία αuτή ισοδυ
ναμεί μέ έμπαιγμό του δημοκρατικου κόσμου καί αναπό

τρεπτα όδηγεί σέ περιπέτεια. 

»'Η διέξοδος Cιπό τή διαγραφόμενη σοβαρή έμπλοκή 
δέν μπορεί νά στηριχθεί σέ προτάσεις ύπαγορευόμενες από 

κομματική ή προσωπική tδιοτέλεια. Μόνο ή γενικότερη 

συσπείρωση του δημοκρατικου κόσμου καί των τάσεων 

πού καταδικάζουν τίς ακρότητες καί τίς μετωπικές αναμε

τρήσεις μπορεί νά αποτρέψει έπιζήμιες έξελίξεις καί νά 

έξασφαλίσει τήν όμαλή έθνική πορεία». 

Οί έξελίξεις στό θέμα τfίς προεδρικfίς έκλογfίς 
εγιναν άντικείμενο έκτενους σχολιασμοί) άπό τόν 

τύπο τfίς lΟης Μαρτίου: 

Τό πολιτικό ijθος ύπέστη χθές συντρηπτικό τραυματι

σμό Cιπό τόν πρωθυπουργό τfjς χώρας ... Οuδέν πρόβλημα 
ασφαλως δέν θά ύπfjρχε αν ό πρωθυπουργός είχε ύποδείξει 
έξ Cιρχfjς τόν κ. Σαρτζετάκη ή τόν κ. Μαυρο. Είναι γνωστό 

δμως στούς πάντες ποιά κατάσταση είχε δημιουργήσει δη

μοσίως, μέ πρωτοβουλία του εως χθές ... 'Η χθεσινή μετα
στροφή του Cιρχηγου του ΠΑΣΟΚ, στίς δώδεκα παρά πέν

τε, πάει πολύ πίσω τό πολιτικό ρολόι. Καί Cιφήνει έπικίν

δυνα ανοίγματα πρός ανεντόπιστες ροπές καί τροπές, μέ τή 

' ρευστότητα πού προκαλεί καί στή συνταγματική τάξη. 'Η 

μεγάλη πλειοψηφία των' Ελλήνων πολιτων πού πιστεύουν 

στήν δημοκρατική όμαλότητα, καλείται νά δώσει τή σωτή

ρια απάντηση («Ή Καθημερινή»). 

Σέ έξελίξεις μέ &βέβαιες τίς πολιτικές καταλήξεις, στίς 

όποίες τώρα έμπλέκεται οχι μόνο τό θέμα των πρόωρων 

έκλογων, Cιλλά καί αότός ό ίδιος ό θεσμός τfjς προεδρευομέ
νης Κοινοβουλευτικfjς Δημοκρατίας, όδηγείται ή χώρα Cιπό 

χθές τό πρωί («Ή Βραδυνή»). 

Ή απόφαση που πfjρε χθές τό μεσημέρι ή ΚΕ του 

ΠΑΣΟΚ μετά αιφνιδιαστική εισήγηση του προέδρου του 

κ. Α. Παπανδρέου καί του Έκτελεστικου Γραφείου, προ

κάλεσε ένθουσιώδεις έκδηλώσεις στά μέλη καί τούς Όπα
δούς του Κινήματος, Cιλλά καί πραγματικό «σόκ» στά iiλλα 

κόμματα καί τούς πολιτικούς παρατηρητές, πού δέν ανέμε

ναν βέβαια δτι δέν θά προτεινόταν ή έπανεκλογή του κ. 

Καραμανλfj (<Πά Νέα») . 

'Η ίστορική κρίσιμη χθεσινή όμόφωνη απόφαση - κλει
δί του Α. Παπανδρέου καί τfjς ΚΕ του Κινήματος γιά τήν 
ύπόδειξη ώς ύποψηφίου προέδρου του ήρωικου καί εντιμου 

δικαστικου Χρήστου Σαρτζετάκη, δίνει δλες τίς πρωτο
βουλίες των πολιτικων έξελίξεων στό ΠΑΣΟΚ, γιά τό 

όποίο πιά ανοίγει ό δρόμος έλέγχου δλων των έξουσιων 
(«VΕθνος») . 

'Από χθές τό μεσημέρι εχουμε μιά πλήρη ανατροπή 

δλων των δεδομένων τfjς πολιτικfjς ζωfjς του τόπου. 'Όλα 

τά ενδεχόμενα είναι πιά ανοιχτά καί τίποτα δέν αποκλείε

ται. Ή απόφαση του ΠΑΣΟΚ .. . σημαίνει δτι κλείνει όρι
στικά τό κεφάλαιο τfjς μεταπολιτευτικfjς δεκαετίας 1974-
1984 καί Cιρχίζει κάτι νέο. Κάτι νέο, πού ακόμα κανείς δέν 
μπορεί νά γνωρίζει τί θά είναι («'Ελευθεροτυπία»). 

'Η είδησεογραφική κάλυψη των γεγονότων άπό 

τό «Βfίμω> δέν συνοδεύτηκε άπό όποιοδήποτε σχό

λιο. 'Η «Αύριανή» κυκλοφόρησε μέ τούς τίτλους 

«'Ο λαός νίκησε» καί «λύτρωση της δημοκρατίας», 

ένω ή «'Ακρόπολις» τιτλοφοροuσε τίς έξελίξεις μέ 

τή φράση: «'Ο 'Ανδρέας δίχασε τό εθνος» . 

10 ΜΑΡτΙΟΥ 1985 

Μέ έπιστολή του πρός τόν πρόεδρο τfίς Βουλfίς, 

Ι. 'Αλευρί'i, ό Κ. Καραμανλfίς παραιτείται άπό τήν 

ασκηση των καθηκόντων του γιά τό ύπόλοιπο διά

στημα τfίς προεδρικfίς του θητείας: 

«Κύριε πρόεδρε, 

»Σiiς παρακαλώ νά άνακοινώσετε στήν 'Εθνική 

'Αντιπροσωπεία ότι, εν όψει τών διαγραφομένων 
εξελίξεων, στίς όποίες δέν δύναμαι νά συμπράττω, 
άπό σήμερα παύω νά άσκώ τά καθήκοντά μου ώς 

προέδρου τijς Δημοκρατίας, παραιτούμενος τοv ύπο

λοίπου τijς θητείας μου». 

Μετά τή δήλωση αύτή, καθήκοντα προέδρου Δη

μοκρατίας άνέλαβε ό πρόεδρος τfίς Βουλfίς, σύμφωνα 

μέ τίς προβλέψεις του Συντάγματος. 

Τήν ϊδια ή μέρα, ό Α. Παπανδρέου άπηύθυνε στόν 

Κ. Καραμανλfί έπιστολή: 

«'Αγαπητέ κ. πρόεδρε, 

»Λυπουμαι εtλικρινά γιατί αισθανθήκατε τήν ανάγκη 

νά παραιτηθείτε πρίν Cιπό τή λήξη τfjς θητείας σας. Έπι

θυμω επίσης νά σίiς διαβεβαιώσω δτι ή συνεργασία μας 

ύπfjρξε πάντοτε απρόσκοπτη καί δτι ασκήσατε πράγματι 
iiψογα τίς άρμοδιότητές σας». 

Σέ δηλώσεις του, ό πρόεδρος τfίς ΝΔ, Κ. Μητσο
τάκης, σχολίασε τήν παραίτηση του προέδρου τfίς 

Δημοκρατίας καί ζήτησε τή διενέργεια έκλογων: 

«Ή Νέα Δημοκρατία πρότεινε γιά τήν Προεδρία τfjς 
Δημοκρατίας τήν έπομένη περίοδο τόν σημερινό πρόεδρό 

Κωνσταντίνο Καραμανλfj γιατί, δπως ή συντριπτική πλει

οψηφία των 'Ελλήνων, πίστευε πώς Cιποτελουσε τή στιγμή 

αuτή τή μόνη εγγύηση γιά τήν ένότητα του έλληνικου λα

ου καί τήν προστασία των δημοκρατικων μας θεσμων. Καί 

γιατί πίστευε, επίσης, πώς ή πολύχρονη καί αδιαμφισβή

τητη πείρα του καί τό κυρος του στό εσωτερικό καί εξωτε-
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ρικ:ό ήταν αναγκαία γιά τήν aντιμετώπιση των κρισίμων κ:ι 

aνοικτών πάντοτε έθνικ:&ν μας θεμάτων. Μετά τήν aπόφα

σή του νά μήν aποδεχθεί τήν ύποψηφιότητα, τό κόμμα μας 

δέν θά προτείνει άλλον ύποψήφιο. 

»'Η aπόφασή μας αύτή ε{ ναι καθαρά πολιτική κ:αί δέν 

συνδέεται μέ τό πρόσωπο του aρεοπαγίτη Σαρτζετάκη. 

'Αντιτίθεται δμως αuτή τήν ώρα στήν έκ:λογή του, διότι 

πιστεύουμε δτι έκ:εί πού εφθασαν τά πράγματα, ή χώρα μας 

πρέπει νά προχωρήσει πρός άμεσες έκ:λογές. Καί πιστεύ

ουμε aκ:όμη δτι ή πλειοψηφία Π()ύ θά προέλθει aπό αuτές 

θά πρέπει νά έκ:λέξει τόν πρόεδρο τής 'Ελληνικής Δημο
κρατίας γιά τήν έπόμενη πενταετία». 

Έξάλλου, τό Πολιτικό Γραφείο του ΚΟΔΗΣΟ 
ελαβε τήν ακόλουθη aπόφαση: 

«1. Ό Κων. Καραμανλής ώς πρόεδρος τής Δημοκρατί
ας aποτέλεσε παράγοντα ισορροπίας του πολιτεύματος. 

»2. Ή aπόφαση τής Κεντρικής 'Επιτροπής του ΠΑ
ΣΟΚ όξύνει τήν πόλωση κ:αί δημιουργεί aνωμαλίες πού 

όδηγουν στόν έθνικ:ό διχασμό. 
»3. 'Η συσπείρωση των δημοκρατικών προοδευτικών 

δυνάμεων, πού aποτελεί τήν μόνη δυνατή ό.ντιπολωτικ:ή 

λύση, γίνεται έπιτακ:τικ:ή. 

»4. 'Εξουσιοδοτείται τό Πολιτικό Γραφείο νά προωθή
σει aποφασιστικά κάθε ένέργεια πού aποσκοπεί στήν δη

μοκρατική όμαλότητω>. 

Ή ζωηρή εντύπωση πού προκλήθηκε από τήν 

παραίτηση τοu προέδρου τfjς Δημοκρατίας αποτυ

πώθηκε στά σχόλια του ήμερήσιου τύπου. 'Η«' Ελευ

θεροτυπία» αναρωτήθηκε <'iν ό Κ. Καραμανλfjς θά 

ίδιωτεύσει η θά αναμιχθεί εκ νέου, εστω καί εμμεσα, 

στήν πολιτικη, ενω σέ «ερωτηματικά καί aπορίες», 

σχετικά μέ τή μελλονηκή στάση του, αναφέρθηκε τό 

«'Έθνος», πού κυκλοφόρησε μέ τίτλο «δλες οί εξου

σίες στήν αλλαγή». Σέ «<'iνευ λόγου παραίτηση», 

«νέα πρόκληση Καραμανλfj» καί «Κίνηση aντιπερι

σπασμοί)» αναφέρθηκαν τά «Νέα».' Από τό χώρο του 

αντιπολιτευόμενου τύπου, χαρακτηριστικό ήταν τό 
σχόλιο τfjς «Βραδυνfjς»: 

Ό Κωνσταντίνος Καραμανλής διεχώρισε πλήρως τίς 

εuθύνες του aπό τήν πορεία στήν όποία δρομολογεί τή 

χώρα τό ΠΑΣΟΚ κ:αί aποφάσισε χθές νά παραιτηθεί. .. 'Η 
έπίσπευση τής aποχωρήσεως του κ:. Καραμανλή άπό τά 

καθήκοντά του ένέτεινε τούς φόβους, τήν aνησυχία, τίς 

ύποψίες του έλληνικ:ου λαου πού ξαπλώθηκαν ό.μέσως σέ 
δλόκ:ληρη σχεδόν τή χώρα μόλις εγινε γνωστή ή αναδί

πλωση του κ:.Α. Παπανδρέου νά μήν ύποστηρίξει τήν ύπο
ψηφιότητά του γιά μιά δεύτερη θητεία ... 'Η aντικατάστα
ση του κ:. Καραμανλή στό ϋπατο aξίωμα τής χώρας, προ

σωπικότητας μέ παγκόσμιο κύρος, ίκ:ανής νά παίξει ση

μαντικό ρόλο σέ περίπτωση διεθνους περιπλοκής, μέ πρό

σωπο άπειρο και άσχετο μέ τήν πολιτική κ:αί περιορισμέ

νης φυσικά ό.κ:τιvοβολίας, δέν ήταν άδικ:αιολόγητο γιατί 

προκάλεσε πρόσθετες άνησυχίες στήν κοινή γνώμη πού 

ό.μέσως διερωτήθηκε: η θά γίνει πλέον ή χώρα μέ τόν 

τρόπο πού μας όδηγεί ή Ι(υβέρνηση κ:αί ό έπικ:εφαλής της; 

'Ο «'Ελεύθερος Τύπος» επεσήμανε: 

'Η δωρική άλλά κ:αί δραματική φράση του Κ. Καρα

μανλή «διότι δέν δύναμαι νά συμπράττω στίς διαγραφόμε

νες έξελίξεις ... » μετέτρεψε τήν άνησυχία σέ άγωνία ... Γιατί 
τώρα ό Α. Παπανδρέου εμεινε πιά μόνος κ:αί άσύδοτος 

στήν ίεραρχία τής πολιτικής έξουσίας ... Οί φόβοι αuτοί 
ένισχύονται δραματικά κ:αί aπό τό γεγονός δτι ό πρωθυ

πουργός aπέδειξε χθές πανηγυρικά δτι δέν διστάζει νά κά
νει τήν δποια κίνηση, τόν δποιο αιφνιδιασμό, προκειμένου 

νά έξασφαλίσει όφέλη κ:αί νά παραμείνει - πάση θυσία 

- στήν έξουσία. 

Σχετικά μέ τήν παραίτηση του Κ. Καραμανλfj, 

εκπρόσωπος τοu Σταίητ Ντηπάρτμεντ εξέφρασε τό 
θαυμασμό τfjς χώρας του «γιά τόν τέως πρόεδρο, σάν 

<'iνθρωπο καί σάν πολιτική προσωπικότητα, πού συνέ

βαλε σημαντικά στήν αποκατάσταση καί εμπέδωση 
τfjς δημοκρατίας στή χώρα του, στίς ελληνοαμερι

κανικές σχέσεις καί στήν ύπόθεση τfjς Δύσεως», ενω 

ό ϊδιος ό πρόεδρος τών ΗΠΑ, Ρ. Ρfjγκαν, απηύθυνε 

στόν Κ. Καραμανλfj τήν ακόλουθη επιστολή: 

«Μέ βαθύτατη λύπη πληροφορήθηκα τήν παραίτησή 

σας aπό τήν Προεδρία τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας. 

»Κατά τή διάρκεια τής μακράς κ:αί σοφής σταδιοδρομί

ας σας τόσον ώς πρφθυπουργου δσον κ:αί ώς προέδρου, οί 

'Ηνωμένες Πολιτείες κ:αί ή 'Ελλάς συνεργάσθηκαν στενά 

πρός τό κοινό συμφέρον. 

»Οί 'Ηνωμένες Πολιτείες εχουν αναγνωρίσει aπό πολ

λου τήν aπαράμιλλη συμβολή ~ας στήν aποκατάσταση 
κ:αί τήν ένίσχυση τής δημοκρατίας στήν 'Ελλάδα. 

» Έκ:τιμουμε βαθύτατα τήν aταλάντευτη ύποστή ριξή 
σας πρός τίς δημοκρατικές παραδόσεις πού άποτελουν τό 

θεμέλιο τής Δύσεως καθώς κ:αί τήν ειλικρινή κ:αί συνεπή 

πίστη σας στήν έλληνοαμερικ:ανικ:ή φιλία. 

»Δεχθείτε παρακαλώ τόν αδιάλειπτο βαθύτατο σεβασμό 

μου κ:αί τίς θερμές φιλικές εuχές μου». 

'Ο Κ. Καραμανλfjς απάντησε στόν 'Αμερικανό 

πρόεδρο, στίς 21 Μαρτίου: 

«'Αγαπητέ κύριε πρόεδρε, 

» 'Εξετίμησα βαθύτατα τό μήνυμα πού μου άπα
στείλατε μέ τήν ευκαιρία τής παραιτήσεώς μου. Καί 

μέ συγκίνησαν τά αίσθήματα πού έκφράζετε γιά τό 

έργο μου καί γιά μένα προσωπικά. 

»Ή φιλία τής 'Ελλάδος μέ τίς 'Ηνωμένες Πολι
τείες στηρίζεται, κύριε πρόεδρε, σέ σταθερά θεμέλι;; 
Υίς δύο χώρες μας συνδέει ή άκλόνητη πίστη τους 

στά κοινά ίδεώδη τής έλευθερίας καί δημοκρατίας. 

Τήν συνδέουν άκόμη oi κοινοί άγώνες καί προσπά
θειες yιά τήν ύπεράσπιση αvτών τών ίδανικών. Τή 

συνδέει έπίσης ή άποφασιστική βοήθεια τής 'Αμε

ρικής πρός τήν 'Ελλάδα σέ κρίσιμες στιγμές του 

έθνικου της βίου. Τή συνδέουν, τέλος, οί ίσχυροί 
δεσμοί συγγενείας πού δημιουργεί ή παρουσία στή 

χώρα σας τής πολυπληθους καί εvημερούσης έλλη

νικής παροικίας. 
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»Εlμαι πεπεισμένος ότι αύτή ή παραδοσιακή φι

λία μεταξύ τών χωρών μας εlναι πολύ iσχυρότερη 

aπό όποιεσδήποτε παροδικές παρεξηγήσεις. Καί πι
στεύω ότι θά συνεχίσει νά αναπτύσσεται καί στό 

μέλλον πρός τό κοινό μας συμφέρον. 

»Δεχθείτε, παρακαλώ, τή βαθύτατη έκτίμησή μου 
καί τίς εlλιιφινείς μου εύχές γιά τήν προσωπική σας 

ύγεία καί εύτυχία καί γιά τήν πρόοδο καί εύημερία 

τοϊ5 μεγάλου aμερικανικοϊ5 έθνους». 

'Επιστολές άπηύθυναν στόν Κ. Καραμανλfί καί 

aλλες εξέχουσες προσωπικότητες τfίς άμερικανικfίς 
δημόσιας ζωης ενδεικτικά: 

Τζώρτζ Σούλτζ (ύπουργός 'Εξωτερικών ΗΠΑ): 

«'Αγαπητέ κύριε πρόεδρε, 

»Πληροφορήθηκα μέ εντονο αtσθημα aπωλείας τήν 

παραίτησή σας aπό τήν 'Ελληνική Προεδρία. Κατά τή 

διάρκεια τfjς μακρέ'iς καί δια,j(εκριμένης σταδιοδρομίας σας 

κυβερνήσατε μέ θάρρος τήν 'Ελλάδα σέ μερικές aπό τίς 

πιό δυσκολες ώρες της. 'Η aφοσίωσή σας στόν έλληνικό 

λαό, στήν ίδέα τfjς ελευθερίας καί στή φιλία μεταξύ τfjς 
Έλλάδος καί τών 'Ηνωμένων Πολιτειών εξασφάλισαν τό 

σεβασμό πρός τό πρόσωπό σας όχι μόνο στή χώρα μου 

aλλά καί σέ όλόκληρο τό δημοκρατικό κόσμο. 'Η επιρροή 

σας ύπfjρξε βαθύτατη στή χώρα σας καί σέ δλους εκείνους 

πού πιστεύουν στά {δανικά πού ενέπνευσε ή 'Ελλάς . 

»Πιστεύω δτι θ{~υνεχίσουμε νά rοφελούμεθα ~καί στό 
μέλλον aπό τίς σοφές συμβουλές σας. Δεχθείτε παρακαλώ 

τίς καλλίτερες ευχές μου καί τή βαθύτατη εκτίμησή μου». 

Κάσπαρ Ούάινμπεργκερ (ύπουργός 'Αμύνης 

ΗΠΑ): 

«'Αγαπητέ κύριε πρόεδρε, 

»'Η aγγελία τfjς παραιτήσεώς σας μέ λύπησε βαθύτατα. 

' Η aποχώρησή σας aπό τήν 'Ελληνική Προεδρία θά aπο

τελέσει μιά &τυχfj aπώλεια γιά τήν Έλλάδα καί τό Δυτικό 

κόσμο. 

»Θά ήθελα νά εκφράσω σέ σάς προσωπικά καί στόν 

έλληνικό λαό τή βαθύτατή μου εκτίμηση γιά τή θαρραλέα 

ύποστήριξή σας πρός τίς δημοκρατικές παραδόσεις πού 

aποτελοϊ>ν τό θεμέλιο τfjς Δύσεως. Θά λείψει σέ δλους μας 

ή ρωμαλέα ύποστήριξή σας καί ή ανεξάρτητη φιλία σας μέ 

τίς 'Ηνωμένες Πολιτείες πού επιδείξατε καθ' δλη τή διάρ

κεια τfjς περίλαμπρης σταδιοδρομίας σας». 

Π. Σαρμπάνης: 

« ' Αγαπητέ κύριε πρόεδρε, 

»Σάς στέλνω τό μήνυμα αυτό γιά νά σάς εκφράσω τόν 

βαθύτατο σεβασμό μου γιά τόν μοναδικό ήγετικό ρόλο πού 

διαδραματίσατε όχι μόνο γιά τήν 'Ελλάδα, aλλά καί γιά 

δλους δσους πιστεύουν στίς aξίες του δυτικοί> πολιτισμοί>. 
»Oi όραματισμοί καί τό κουράγιο σας τόνωσαν δσους 

πιστεύουν στά δημοκρατικά ιδεώδη καί εδωσαν τό ύψηλό 

παράδειγμα πού θά πρέπει νά aκολουθουν δλοι οί πολιτι

κοί. 

»'Ελπίζω δτι θά εχω τήν ευκαιρία νά σας δ& σύντομα 

καί νά σας εκφράσω aπό κοντά τίς ευχαριστίες μου γιά τή 

φιλία σας καί τό θαυμασμό μου γιά τήν ίστορική σας προ

σφορά». 

'Από τίς επιστολές των Εύρωπαίων ήγετών, ίδιαί

τερο ενδιαφέρον παρουσιάζει του Πορτογάλου προ

έδρου, Ρ. Έάνες: 

«Κύριε πρόεδρε καί &γαπητέ φίλε, 

»'Από τή στιγμή πού πληροφορήθηκα τήν πρόθεση 

τfjς 'Εξοχότητός σας νά μήν επανυποβάλετε ύποψηφιότη

τα γιά τό aξίωμα του προέδρου τfjς ' Ελληνικfjς Δημοκρα

τίας, rι πρόθεσή μου ήταν νά σας aπευθύνω αυτές τίς γραμ

μές, τίς όποίες παρακαλώ νά θεωρήσετε σάν aπόδειξη ε{

λικρινους φιλίας. 

>>Τό δτι μόνο τώρα, μερικές ήμέρες μετά τήν aπόφασή 

σας αυτή, aπευθύνομαι στήν ' Εξοχότητά σας, όφείλεται, 
όχι στό , όλίγο ενδιαφέρον, μέ τό όποίο παρακολούθησα 

τήν aπόφαση πού ή Έξοχότητά σας εθεώρησε καλό νά 

λάβει, &λλά διότι δέν επιθυμοuσα ή χειρονομία μου αυτή, 

&κόμη καί αν ήταν προσωπική, νά εκληφθεί δτι εννοουσε 

κατά κάποιον τρόπο νά επέχει θέση εκφράσεως γνώμης 

στήν έλληνική πολιτική ζωή. 

»'Υπάρχουν, εντούτοις, πολλοί λόγοι πού δέν μου επι

τρέπουν νά τό αναβάλω περισσότερο . Πρώτον, aφfjστε με 

νά τό επιβεβαιώσω, ύπάρχει ή εκτίμηση πού μέ συνδέει μέ 

τήν Έξοχότητά σας . νΕπειτα, διότι στόν σημερινό κόσμο 

δέν μας επιτρέπεται νά aγνοοuμε τά γεγονότα πού συμβαί

νουν σέ φίλες χώρες, καί κυρίως σέ αυτές γιά τίς όποίες ή 

δημοκρατία, δπως στήν Πορτογαλία, είναι μιά νέα κατά

κτηση καί, γιά τόν λόγο αυτόν, &ναγκαqτικ~ύπό παγίωση. 

τέλος, aπό αtσθημα αλληλεγγύης πρός τή στάση τfjς 

'Εξοχότητάς σας, ή όποία, στήν προοπτική ενδυναμώσεως 

αυτης ακριβώς τfjς δημοκρατίας, πρέπει νά θεωρηθεί σάν 

χειρονομία πού τfjς δίνει τήν ανάλογη aξιοπρέπεια, καί 

πού σάν τέτοια, aξίζει κάθε σεβασμό. 

»Είμαι βέβαιος δτι ή Έξοχότητά σας προσέφερε &κό
μη μία ύπηρεσία στό έλληνικό εθνος. Καί δέν εχω λιγότε

ρες &μφιβολίες δτι ή Έξοχότητά σας, ενεργώντας σύμφω

να μέ τίς aρχές πού προσανατόλισαν δλες σας τίς πολιτι

κές πράξεις, εδωσε ενα παράδειγμα ηθικής ακεραιότητας, 

τό όποίο aσφαΧ:ως δέν θά λησμονηθεί aπό τό έλληνικό 
εθνος καί τό όποίο θά εχει θετικές επιδράσεις στήν εξωτε
ρική είκόνα τfjς 'Ελλάδος. 

»Δράττομαι τfjς ευκαιρίας, κύριε πρόεδρε, νά σας ανα

νεώσω γιά μία ακόμα φορά τήν aπόδειξη τfjς φιλίας μου 
καί νά σάς εκφράσω τούς καλύτερους χαιρετισμούς μου 

εκδηλώνοντάς σας τήν ευχαρίστηση πού θά εtχαμε, εγώ 

καί ή γυναίκα μου, νά σας δεχθοuμε στό σπίτι μας κατά τή 

διάρκεια τfjς επισκέψεως πού ελπίζω σύντομα νά πραγμα

τοποιήσετε στήν Πορτογαλία». 

'Η άπάντηση του Κ. Καραμανλfί: 

«Κύριε πρόεδρε καί aγαπητέ φίλε, 

» 'Εξετίμησα lδιαίτερα τή σκέψη σας νά μοϊ5 γρά
ψετε μέ τήν εύκαιρία τής παραιτήσεώς μου. Μιiiς 

παραιτήσεως πού τήν κατέστησε αναγκαία ή διαπί

στωση ότι ή περαιτέρω παραμονή μου στήν Προε-
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δρία προϋπέθετε συμβιβασμούς πού θά ήσαν άντίθε
τοι όχι μόνο μέ τό χαρακτήρα μου άλλά καί μέ τά 

συμφέροντα τής χώρας μου. 

»Ή δημοκρατική διαδικασία, όπως γνωρίζετε κύ

ριε πρόεδρε, μοιάζει μέ τά συγκοινωνούντα άγγεία. 

Γιά νά ύπάρξει σοβαρός καί ύπεύθυνος διάλογος, θά 
πρέπει ή νά άνεβάσετε τούς άντιπάλους σας στό επί

πεδο τό δικό σας ή νά κατεβείτε εσείς στό επίπεδο τό 
δικό τους. 'Εγώ, άποτυχών στό πρώτο καί μ ή άποδε

χόμενος τό δεύτερο, προτίμησα νά άποσυρθώ, άντί 

νά κάνω συμβιβασμούς μέ τή συνείδησή μου. 

»Χάρηκα, κύριε πρόεδρε, γιά τήν ένταξη τής 

Πορτογαλίας στήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα. 'Ένταξη, 

τήν όποία, όπως γνωρίζετε, σταθερά ύποστήριξα, 

γιατί πίστευα ότι θά άποβεί ώφέλιμη όχι μόνο γιά τή 

χώρα σας άλλά καί yιά τήν Εύρώπη γενικώτερα. 

»Σiiς παρακαλώ νά βεβαιωθείτε, κύριε πρόεδρε, 

ότι διατηρώ ζωηρές τίς άναμνήσεις άπό τίς συναντή

σεις πού είχαμε κατά τό παρελθόν. Στό πρόσωπό σας 

γνώρισα έναν ήγέτη πού συνδυάζει τό θάρρος μέ τή 

φρόνηση. Είναι κρίμα πού τό Σύνταγμά σας δέν επι

τρέπει τήν επανεκλογή σας. Πιστεύω όμως ότι θά 

βρείτε aλλους τρόπους νά ύπηρετήσετε τή χώρα σας 

καί νά άξιοποιήσετε γιά τό καλό της αύτές τίς άρετές 

σας. 

»Σiiς παρακαλώ, επίσης, νά μεταφέρετε τά σέβη 

μου στήν κυρία 'Βάνες, ή όποία στέκει επάξια κοντά 
σας» 138 • 

11 ΜΑΡΠΟΥ 1985 

'Ο Ι. ' Αλευρiiς, ό όποιος άσκει προσωρινά καθή

κοντα προέδρου τής Δημοκρατίας, σέ συνάντησή 

του μέ τόν πρέσβη Π. Μολυβιάτη, άποκαλύπτει ότι ό 

πρωθυπουργός είχε παραπλανήσει στό θέμα τής προ

εδρικής έκλογής καί τούς aμεσους συνεργάτες του: 

«'Επισκέφθηκα χθές τό πρωί τόν πρόεδρο τής Βουλής, 

κ. 'Αλευρά, στό γραφείο του, γιά νά τόν ενημερώσω γιά 

διάφορα ύπηρεσιακά θέματα τής Προεδρίας τής Δημοκρα

τίας. 

»Μετά τήν ενημέρωση αuτή, )ό κ. 'Αλευράς εφερε τή 

συζήτηση, μέ δική του πρωτοβουλία, στίς τελευταίες εξε

λίξεις. Μου είπε δτι τήν aπόφαση νά προταθεί ό κ. Σαρτζε

τάκης γιά τήν Προεδρία τήν πληροφορήθηκε ιiπό τόν κ. 

Παπανδρέου μόνο τό πρωί του Σαββάτου (9 Μαρτίου), δταν 
τόν κάλεσε στό γραφείο του γιά νά μεταβουν μαζί στό 

ξενοδοχείο "'Αστήρ", δπου θά συνεδρίαζε ή Κεντρική 

'Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ. 'Από τήν Πέμπτη δμως είχε aρ

χίσει νά ύποθέτει δτι ό κ. Παπανδρέου θ' ίiλλαζε γνώμη 

γιά τήν ύποψηφιότητα του Κ. Καραμανλή. Διότι, δταν του 

επανέλαβε, σέ τηλεφωνική επικοινωνία τους, τό επιχείρη

μα δτι τυχόν ύπαναχώρησή του ύπό τήν πίεση τών διαφω

νούντων θά ήταν μειωτική γιά τό κυρος του, ό κ. Παπανδρέ

ου παρέμεινε &διάφορος, εν& σέ προηγούμενη συζήτησή 

τους είχε χαρακτηρίσει σωστό αuτό τό επιχείρημα. 

»Παρά ταυτα, ό κ. 'Αλευράς εξεπλάγη ιiπό τήν εκλογή 

του κ. Σαρτζετάκη. Μου είπε δτι τόν εγνώριζε πολύ καλά 

ιiπό χρόνια καί τήν εποχή τής δικτατορίας ήταν μαζί φυ

λακή . 

»'Ο κ. ' Αλευράς συνέχισε δτι, κατά τή διαδρομή ιiπό 

τό πρωθυπουργικό γραφείο πρός τό ξενοδοχείο "'Αστήρ", 

ερώτησε τόν κ . Παπανδρέου αν είχε ενημερωθεί ό κ. Κα

ραμανλής γιά τήν ιiλλαγή τής ύποψηφιότητας. 'Ο κ . Πα

πανδρέου του aπάντησε δτι ό κ. Καραμανλής ήταν ήδη 

ενήμερος, ιiφου χθές τό βράδυ τόν είχε ειδοποιήσει μέ 

aπεσταλμένο του δτι δέν θά ήταν καλό, οuτε γιά εκείνον, 
οuτε γιά τόν ίδιο νά επέμενε τό ΠΑΣΟΚ στήν ύποψηφιότη

τά του. 

»Στό σημείο αuτό είπα στόν κ. ' Αλευρά δτι είναι βέ

βαια σεβαστό τό aξίωμα του πρωθυπουργου, ιiλλά ιiκόμα 

πιό σεβαστή είναι ή ιiλήθεια. Γι' αuτό, είμαι ύποχρεωμέ

νος νά ~0υ π& δτι, πράγματι, είχε ελθει τό βράδυ τής Πα
ρασκευής στό γραφείο μου ό κ. Κουτσόγιωργας ώς aπε

σταλμένος του κ. Παπανδρέου. 'Αλλά ό κ. Κουτσόγιωργας 

μου εζήτησε νά πω . στόν πρόεδρο, εκ μέρους του πρωθυ
πουργου δτι μόνο ενα Ιο% τ& ν μελών τής Κεντρικής 'Επι
τροπής εξακολουθεί νά διαφωνεί γιά τήν ύποψηφιότητά 

του καί δτι ό κ. Παπανδρέου συνέχιζε τίς επαφές του γιά νά 

μεταπεισθουν καί αuτοί, οϋτως ωστε νά δοθεί εiκόνα πλή

ρους όμοφωνίας. 'Ως πρός τήν κοινοβουλευτική όμάδα του 

ΠΑΣΟΚ, δέν ύπήρχε πρόβλημα, ιiφου ολοι σχεδόν θά εψή

φιζαν τόν κ . Καραμανλή . 'Όταν μάλιστα, συνέχισα, είπα 

στόν κ. Κουτσόγιωργα δτι ή πρόταση του ΠΑΣΟΚ δέν 

πρέπει νά δικαιολογηθεί κατά τρόπο πού νά θίγει τόν κ . 

Καραμανλή, διότι τότε μπορεί νά μήν τήν άποδεχθεί, ό κ. 

Κουτσόγιωργας μέ διαβεβαίωσε δτι δέν είναι δυνατόν νά 

θιγεί τό κυρος του προέδρου. 

»'Ο κ. 'Αλευράς εδειξε κατάπληκτος ιiπό αuτά πού του 

είπα καί παρετήρησε: "Μά ό κ. Κουτσόγιωργας είναι ό 
aρχιτέκτων τής λύσεώς Σαρτζετάκη" . 

»Στό τέλος τής συνομιλίας μας, ό κ. ' Αλευράς μου είπε 

δτι λυπάται εiλικρινά πού παραιτήθηκε ό πρόεδρος, άφου 

μάλιστα είναι σχεδόν βέβαιο δτι δέν θά εκλεγεί ό κ. Σαρ

τζετάκης καί δτι θά πάμε σέ εκλογές. 'Ελπίζει πάντως δτι 

θά ξαναεκλεγεί ό κ. Καραμανλής πρόεδρος». 

Τήν έπομένη, τόν Ι. 'Αλευρii δέχτηκε ό ϊδιος ό Κ. 

Καραμανλής : 

«Στίς 12 Μαρτίου δέχθηκα τόν κ. Άλευρii σέ 

εθιμοτυπική επίσκεψη. 7Ηταν καταφανώς άμήχανος 

καί επιχείρησε ν, άναφερθεί στά γεγονότα τών τε

λευταίων ήμερών. 

» Άφοv μοv εξέφρασε τή λύπη του γιά τήν 

άπροσδόκητη τροπή πού πήρε τό θέμα τής προεδρι

κής εκλ<,Jγής, εξεφράσθη μέ δυσφορία γιά τή συμπε
ριφορά ' καί γενικώτερα γιά τόν χαρακτήρα του κ. 
Παπανδρέου, γιά τόν όποίο, εiρήσθω εν παρόδφ, μοv 

μιλούσε πάντοτε επικριτικά. 

»Μέ διαβεβαίωσε ότι τήν άλλαγή τής θέσεως τοv 

πρωθυπουργού τήν πληροφορήθηκε άπό τόν ίδιο μό

νο στίς 9 τό πρωί τοv Σαββάτου καί ότι πιστεύει 
- δέν κατάλαβα γιατί τό είπε - πώς γρήγορα θά 
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βρεθω καί πάλι στήν Προεδρία τής Δημοκρατίας. 

» Tov ε[πα δ τι δέν έπιθυμω νά σχολιάσω τά τελευ
ταία γεγονότα καί πρόσθεσα δτι δέν προτίθεμαι νά 

άναπτύξω τώρα πολιτικές πρωτοβουλίες. Έάν δμως 

τό ΠΑΣΟΚ έπιχειρήσει νά κάμει αvτά πού φοβάται ό 

κόσμος (νά δημιουργήσει μονοκομματικό κράτος, νά 

aποκόψει τήν 'Ελλάδα άπό τή Δύση κ.λ.π.λ τότε δχι 

μόνο θ' άναλάβω πρωτοβουλίες, άλλά θά κατέβω καί 

στό πεζοδρόμιο άκόμα, γιά νά aποτρέψω τούς κινδύ

νους αvτούς. Καί αvτό, του ε[πα, θά πρέπει νά τό 

γνωρίζει ό πρωθυπουργός. 

»Καί τερμάτισα έκεί τή συνομιλία μας πού δέν 

ύπερέβη τά 15-20 λεπτά, άφοίJ τοίJ ε[πα νά περιορι
σθεί στή δήλωση δτι τόν ένημέρωσα γιά θέματα 

ύπηρεσιακά τής Προεδρίας» 1 39. 

Παράλληλα, αντικείμενο εντονης συζητήσεως 

γινόταν καί τό ζήτημα, εάν είχε τό δικαίωμα ό Ι. 

'Αλευρας νά ψηφίσει στήν προσεχfj εκλογή προέ

δρου, εφόσον &σκουσε πλέον καθήκοντα &ρχηγου 

του Κράτους. Τό θέμα &ποκτουσε &κόμη μεγαλύτερη 

σημασία, καθώς η ψfjφος 'Αλευρα ήταν aπαραίτητη 

γιά τή διαμόρφωση τfjς απαιτούμενης πλειοψηφίας 

των τριων πέμπτων κατά τήν κρίσιμη τρίτη ψηφοφο

ρία, πού θά καθόριζε καί εάν θ'ά διενεργουνταν εκλο

γές γιά τήν &νάδειξη προέδρου τfjς Δημοκρατίας. 
'Ακόμη, τήν ίδια ημέρα, 12 Μαρτίου, η ΝΔ, μέ ανα
κοίνωση του Πολιτικου της Γραφείου, στηλίτευε 

τήν πρόταση τfjς Κυβερνήσεως νά αναθεωρηθεί τό 

άρθρο 110 του Συντάγματος, τό σχετικό μέ τή διαδι
κασία μελλοντικων αναθεωρήσεων του Καταστατι

κου Χάρτη, σέ κατεύθυνση πού θά επέτρεπε πλέον 

στήν έκάστοτε Κυβέρνηση νά μεταβάλει τό Σύντα

γμα χωρίς τήν παρεμβολή εκλογων. Ή aποδοχή τfjς 

κυβερνητικής προτάσεως, τονιζόταν στήν ανακοί

νωση, θά εξίσωνε τό Σύνταγμα ουσιαστικά μέ εναν 
άπλό νόμο καί θά εξέθετε τό πολίτευμα σέ κάθε 

είδους αυθαιρεσία τfjς πλειοψηφίας τfjς Βουλfjς. 

'Ήδη, &πό τήν επαύριο τfjς 9ης Μαρτίου, ό τύ

πος, έλληνικός καί διεθνής, άρχισε νά διατυπώνει 

εκτενfj σχόλια γιά τήν πορεία των εξελίξεων, &λλά 
καί τfjς χώρας γενικότερα: 

«Καθημερινή»: Θά χρειασθεί νά περάσει κάποιο διά

στημα γιά νά διακρίνουμε τί άκριβώς ήταν εκείνο πού 

ώθησε τόν κ. Παπανδρέου νά εξαπολύσει τό Σάββατο τό 

μεσημέρι, μέσα στήν αίθρία των προβλέψεων, τόν κεραυνό 

του κ. Σαρτζετάκη, διαψεύδοντας δλες τίς προβλέψεις, 

άναιρώντας δλες τίς δηλώσεις καί αίφνιδιάζοντας τούς 

πάντες. Γιά νά διακρίνουμε ποιοί πρότειναν καί ποιοί άπο

φάόισαν· τί κέρδισαν καί τί εχασαν· πόσα προσδοκουσαν 

καί πόσα πέτυχαν· καί νά διακρίνουμε κυρίως πόσα κέρδι

σε καί πόσα εχασε ό τόπος πόσο ωφελήθηκε καί πόσο 

ζημιώθηκε ή δημοκρατία. Καί πόσο σοβαρά τραυματίσθη

κε τό πολιτικό μας ήθος. Γιατί αuτό είναι τό πρώτο θύμα 

του κεραυνου πού εξαπέλυσε ό κ. Παπανδρέου άπό τίς πο
λυτελείς αi:θουσες του σοσιαλιστικου «'Αστέρα» τής πλα

τείας Συντάγματος, τό πολιτικό ήθος. Ουδείς θά διενοείτο 

φυσικά νά άμφισβητήσει τό δικαίωμα καί τήν ελευθερία 

του κ. Παπανδρέου νά προτείνει δποιον ήθελε γιά τό προε

δρικό άξίωμα. 'Αλλά καί ουδείς είναι δυνατό νά άποδεχθεί 
τήν είσαγωγή αuτής τής συμπεριφορίiς στήν πολιτική μας 

ζωή, νά υίοθετήσει μεθόδους άπαράδεκτες σέ όποιοδήποτε 

επίπεδο ... 'Ο κ. Παπανδρέου μπορεί νά είναι βέβαιος δτι 
κατάφερε ενα συντριπτικό πλήγμα εναντίον του πολιτικου 

ήθους, πρόσφερε ενα κάκιστο παράδειγμα- πολιτικό καί 

άνθρώπινο- σέ δσους θά ήταν δυνατόν νά επηρεάσει καί 

εσπειρε τήν άμφιβολία γιά πολλούς καί γιά πολλά (12.3). 
c 

'Η κοινή γνώμη, στό εσωτερικό καί τό εξωτερικό, εί

ναι άκόμη κατάπληκτη άπό τήν συμπεριφορά του πρωθυ

πουργου. VΟχι διότι πρότεινε άλλον άπό τόν Κ. Καραμαν

λή ώς πρόεδρο τής Δημοκρατίας, πού, δπως εχουμε ήδη 

τονίσει,' θά ήταν άναφαίρετο δικαίωμα δικό του καί του 
κόμματός του. 

Κατάπληξη προκάλεσαν ή μεθόδευση καί οί χειρισμοί. 
Καί εδω, βέβαια, άπό πολιτική άποψη, εχει λιγότερη ση

μασία ή κοσμιότητα των κινήσεών του άπό τά συμπερά

σματα, πού άπό αuτήν συνάγονται γιά τήν άξιοπιστία πρω

θυπουργου χώρας πού τόσα εσωτερικά δσο εξωτερικά 
προβλήματα εχει καί των όποίων ή προώθηση καί ή επί

λυση εξαρτίiται άπό τόν προσεταιρισμό εσωτερικών καί 

εξωτερικών παραγόντων, άλλά καί του λαου μας, πού εμ

παίζεται καί πού τόσα άνομήματα τελουνται εν ονόματί του 

καί γιά ... τήν «προστασία καί αϋξηση τής κυριαρχίας του» 
(13.3). 

«'Ακρόπολις»: Ό κ. Παπανδρέου, μέ δσα διέπραξε τό 

Σαββατοκύριακο, άνοιξε τούς «άσκούς του Αίόλοω>, επι
διώκοντας νά δημιουργήσει μιά άξεπέραστη εθνική κρίση 

μέ άγνωστη τή δυνατότητα τής εξόδου άπ' αuτή (12.3). 

Στό πολιτικό παιχνίδι ή σοβαρότητα καί ή ύπευθυνό

τητα είναι άκρογωνιαίοι λίθοι γιά τή δημοκρατική σταθε

ρότητα καί πορεία. Καί συντελουν στή φυσιολογική άνά

πτυξη των τάσεων, μέ τελικό άποτέλεσμα τήν iσορρόπησή 
τους. 

Τό ΠΑΣΟΚ καί ό πρόεδρός του, μέ τήν άνευθυνότητα 

καί τήν ελλειψη σοβαρότητας πού τούς χαρακτηρίζουν, 

άνέτρεψαν τήν εξισορροπητική διαδικασία καί άπερρύ

θμισαν τή διαδικασία τfjς άνοχής. Καί θά είσπράξουν τούς 

καρπούς τής καταστροφικότητάς τους (14.3). 

«'Ελεύθερος Τύπος»: 'Από πλευράς πολιτικής ηθικής 

καμμιά εξήγηση ή δικαιολογία δέν χωρa. VΕκθετος θά πα

ραμείνει ό άρχηγός του ΠΑΣΟΚ καί τό κόμμα του γιά τήν 

πρωτοφανή εξαπάτηση του λαου καί τίς άθετημένες δημό

σιες διαβεβαιώσεις του πρός τόν πρόεδρο τής Δημοκρατί

ας, δτι θά ύποστηρίξει τήν εκλογή του. 'Ένας άναχρονι

στικός μακιαβελισμός πού καταρρακώνει τά πολιτικά μας 

ήθη. 

.... Δέν νομίζουμε δτι θά ύπάρξει καί ενας μόνος 'Έλλη
νας πολίτης πού δέν θά συμφωνήσει δτι κάτω άπό αuτές τίς 

συνθήκες βρίσκόμαστε μπροστά σ' εναν επικίνδυνο πολι

τικό τυχοδιωκτισμό. 
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«Βραδυνή»: Τό κυβερνων κόμμα κατάφερε, δταν οί άνε

μοι πού εξαπέλυσε μετατρέπονται σέ εθνική θύελλα, νά 

όρφανέψει τήν 'Ελλάδα aπό τήν προσωπικότητα πού ζή

λευαν οί φίλοι καί φθονοuσαν οί aντίπαλοι. 'Από τήν με

γαλύτερη, μετά τόν 'Ελευθέριο Βενιζέλο, πολιτική δύνα

μη, εμπειρία καί σωφροσύνη πού aνέδειξε ό τόπος . Αuτήν 

πού εχτισε τήν 'Ελλάδα καί ε κανε εργο της τήν συνένωση 

των ' Ελλήνων. ΑUτήν πού εκανε μιά Εuρώπη ύπεύθυνη γιά 

τήν 'Ελλάδα καί μιά 'Ελλάδα ύπεύθυνη γιά τήν Εύρώπη. 

Αuτόν πού, σέ πάμπολλες στιγμές, εσωσε aπό ολισθήματα 

τόν παρορμητικό πρωθυπουργό μας ... 
"Αθλιο θέαμα πολιτικής συμπεριφορaς καί άηθες δίδα

γμα πολιτικής πρακτικής στή νεότητα τής πατρίδας μας. 

'Η πρωθυπουργική aπόφαση είναι γνωστή. Θά παραμείνει 

μνημείο aσυνέπειας, παλινωδίας καί αναξιοπιστίας (11.3). 

«'Ελληνικός Βορρiiς»: Κι δλα άν ξεχαστοuν, η ίστορία 

δέν πρόκειται νά ξεχάσει δύο φράσεις. Αύτή τοu Καρα

μανλή - στή δωρική ανακοίνωσή του - δτι ό aρχηγός 

του ΠΑΣΟΚ, «αύτόκλητος» καί «προεξάρχων», τόν διαβε

βαίωνε δτι θεωpεί τήν ύποψηφιότητά του ώς εγγύηση τής 

πολιτικής όμαλότητος καί γι' αύτό θά τήν προτείνει. Κι 

αύτή του Παπανδρέου, δτι δέν είναι κατάλληλη η στιγμή 

νά aπαντήσει. 

Νά aπαντήσει, δηλαδή, καί νά πεί, τί; Νά διαψεύσει 

μήπως τόν Καραμανλή; Νά διαψεύσει όλόκληρο τόν έλλη

νικά λαό, πού είναι βέβαιος δτι διαπράχθηκε μιά πελώρια 

πολιτική προδοσία; 

Πολλά κατέστρεψε στήν 'Ελλάδα ό κ. Παπανδρέου. 

'Ίσως ενα aπ' τά πιό σπουδαία νά είναι κι αuτό: Τό πολιτι

κό ήθος των δημοσίων aνδρων (12.3). 

«Μεσημβρινή»: Τρείς μέρες τώρα ό λαός μας, κεραυνο

βολημένος aπό τήν αναπάντεχη στροφή πού επέβαλε στόν 

πρωθυπουργό του η «επαναστατική βάση» του ΠΑΣΟΚ, 

σοκαρισμένος aπό τήν aπαράδεκτη γιά τά έλληνικά ήθη 

καί γιά τήν πατροπαράδοτη «μπέσα», εξαπάτηση του aρ
χηγοί) του Κράτους aπό τόν aρχηγό τής 'Εκτελεστικής 

'Εξουσίας, βαθιά aνήσυχος γιά τό «τί θά βρέξει καί τί θά 

κατεβάσει» aπό εδω καί εμπρός, κοντοστέκεται πάλι, αύ

τοσυγκεντρώνεται, μελετa μέ πολλή προσοχή τά μηνύματα 

των καιρων καί σταθμίζει τά νέα δεδομένα ... 'Ο Κωνσταν
τίνος Καραμανλής, βαρύτατα χτυπημένος aπό τό ϋπουλο 

πλήγμα τοu Σαββάτου, σέ εφαρμογή μιiiς νέας aνορθόδο

ξης πρακτικής στούς πολιτικούς aγωνες, aποσύρεται σή

μερα στό σπίτι του καί, δπως συνηθίζει, θά παραμείνει 

σιωπηρός, άγνωστο γιά πόσο καιρό, aφou η σιωπή είναι 

πολιτική πράξη, ενω η φλυαρία όδηγεί σίγουρα στόν 

γκρεμό . Παραμένει δμως η εσχατη ελπίδα γιά εναν πανε

θνικό συναγερμό, εστω καί τήν τελευταία στιγμή (12.3.). 

«'Ελευθεροτυπία»: 'Από χθές τό μεσημέρι, λοιπόν, 

εχουμε μία πλήρη ανατροπή δλων των δεδομένων τής πο

λιτικής ζωής τοu τόπου. Ή aπόφαση τοu ΠΑΣΟΚ δέν 

σημαίνει μόνον δτι aποσύρεται ό Κ. Καραμανλής. Σημαί

νει, πολύ περισσότερο, δτι ό τόπος αύτός μπαίνει σέ μία 

νέα φάση. Σημαίνει δτι κλείνει όριστικά τό κεφάλαιο τής 

μεταπολιτευτικής δεκαετίας 1974-1984 καί aρχίζει κάτι 
νέο . Κάτι νέο, πού aκόμη κανείς δέν μπορεί νά γνωρίζει τί 

θά είναι (10.3.). 

Οί άπλοί πολίτες δέν τό γνωρίζουν, βέβαια, κ. πρόεδρε, 

(Α. Παπανδρέου). Σείς δμως τό γνωρίζετε, πολύ καλά, μέ 

πόση αγωνία, κυβερνητικά στελέχη, άμεσοι συνεργάτες 

σας, ζητοuσαν «νά στηριχτεί τό ΠΑΣΟΚ καί ό 'Ανδρέας 

σ' αύτή τή δύσκολη επιλογή του». 'Όπως τό γνωρίζουν 

καί τά στελέχη πού στείλατε νά δημιουργήσουν κλίμα στή 

βάση, γιά νά περάσει δσο γίνεται λιγότερο επώδυνα η επι

λογή πού είχατε κάνει. Καί ξαφνικά, ολοι αύτοί εμειναν 

μετέωροι ... Κάπου μaς ρίξατε δλους, βορά στήν όργή μιας 
μερίδας τής κοινής γνώμη'ς, κ. πρόεδρε. Κι αύτό δέν είναι 

παράπονο. Είναι επισήμανση ένός προβλήματος. Πού δέν 

aφορa κυρίως τίς εφημερίδες. 'Όπως δέν aφορa μόνο τά 

κυβερνητικά καί κομματικά στελέχη πού, &κόμη καί τό 

πρωί του Σαββάτου .. . , εξηγοuσαν στούς συγκεντρωμένους, 
εξω aπό τόν «'Αστέρω>, γιατί τό ΠΑΣΟΚ θά ψηφίσει 

Καραμανλή. Σέ τελευταία ανάλυση, τό πρόβλημα aφορa 

τήν aξιοπιστία τή δική σας, τής Κυβέρνησης καί τής ηγε

σίας τοu Κινήματος (11.3 .). 

«Αύγή»: 'Ανεξάρτητα aπό τό πως εκτιμa κανείς τήν 

«τελική» aπόφαση τής ηγεσίας τοu ΠΑΣΟΚ (γιατί, βέβαια, 

η κεντρική επιτροπή άπλως συμφώνησε καί. .. χειροκρό
τησε), εκείνο πού είναι βέβαιο , είναι δτι η δλη μεθόδευση 

στερείται σοβαρότητας ... 
'Όταν aφήνει νά «ζυμώνεται» τόσους μήνες η επανεκλο

γή Καραμανλή. 'Όταν ό ίδιος ό πρωθυπουργός δηλώνει δτι 

δέν βλέπει καταλληλότερο. 'Όταν τά πάντα σ' αuτό τόν 

τόπο σχεδιάζονται μέ βάση τήν «δεδομένη» προοπτική . 

πως είναι δυνατό ν' aλλάξει ετσι, aπό τή μιά μέρα στήν 

άλλη η aπόφαση. Μιά aπόφαση πού δέν πάρθηκε - ύποτί

θεται- αβασάνιστα (10.3.). 

'Η Κυβέρνηση τοu ΠΑΣΟΚ επαιξε τό πολιτικό της παι

χνίδι μέ σατανική εuφυία. Συνεργάστηκε κρυφά aπό τό λαό 

στίς λεγόμενες συναινετικές διαδικασίες μέ τή Νέα Δημο

κρατία καί τίς εuλογίες τοu κ. Καραμανλή καί aφou πέ

τυχε τόν καλπονοθευτικό νόμο πού ήθελε, μέ aντάλλαγμα 

τήν επανεκλογή τοu κ. Καραμανλή, στό τέλος τόν εγκατέ

λειψε προβάλλοντας τό θέμα τής αναθεώρησης τοu Συν

τάγματος. 'Αλλά τό θέμα τής αναθεώρησης τοu Συντάγμα

τος προϋπήρχε aπό τήν ημέρα τής ψήφισής του. Πως τό 

θυμήθηκε τήν τελευταία στιγμή τό ΠΑΣΟΚ;' Απλούστατα 

τό θυμήθηκε, γιατί είδε τήν αντίδραση των όπαδων του 

ΠΑΣΟΚ στήν πολιτική των «συναινετικων διαδικασιων» 

πού εφτασε rος τήν ύπερψήφιση τοu κ. Καραμανλή, κατα

λήφθηκε aπό πανικό καί προχώρησε στή θεαματική κίνη

ση τής ανατροπής τής ίδιας του τής πολιτικής. Αuτή είναι 

η έρμηνεία τής μεταστροφής τοu ΠΑΣΟΚ, μεταστροφής 

πού δσο κι άν είναι αναγκαία καί χρήσιμη στίς προοδευτι

κές δυνάμεις, στερείται aπό κάθε ηθική καί δεοντολογική 

επένδυση . Δέν ύπάρχει «μπέσα», δηλαδή, στήν πολιτική 

τοu ΠΑΣΟΚ γιά νά χρησιμοποιήσουμε μιά λαϊκή εκφραση 

(13.3.). 

Ό διεθνής τύπος &.πέδωσε μεγάλη σημασία στά 

γεγονότα πού σχετίζονται μέ τήν προεδρική εκλογή 

στήν 'Ελλάδα. 'Ασφαλ&ς, εξέχουσα θέση μεταξύ 

των σχετικων δημοσιευμάτων κατέχει τό ι'iρθρο του 

Β. Ζισκάρ ντ' Έσταίν, μέ τίτλο <Πιμή στόν Μακε-
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δόνα Καραμανλή», πού δημοσιεύτηκε στήν εφημερί

δα «Le Figaro», στίς 30 Μαρτίου: 

'Όταν εμαθε στίς 10 Μαρτίου δτι ή Κυβέρνηση καί τό 
σοσιαλιστικό κόμμα άπέσυραν τήν ύποστήριξή τους, πού 

του είχαν άνακοινώσει, γιά τήν επανεκλογή του στήν Προ

εδρία τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας, ό Κ. Καραμανλής πα

ραιτήθηκε τήν \:δια μέρα άπό τά καθήκοντά του . Χρησιμο

ποίησε γιά νά άνακοινώσει τήν άναχώρησή του άνάλογες 

ή - φευγαλέα άνάμνηση - αύθεντικές εκφράσεις του 

στρατηγου Ντέ Γκώλ τόν ' Απρίλη 1969. Τήν έπομένη, θά 
άποτραβηχτεί στό σπίτι του στό προάστειο Πολιτεία. Ζη

τώ άπό τούς συμπατριώτες μου νά του άπευθύνουμε ενθερ

μο φόρο τιμής. 

'Η πολιτική ζωή του είναι γεμάτη άπό έλληνικά σύμ

βολα. 

... 'Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής άποκατέστησε τή δη
μοκρατία καί ε βαλε τήν 'Ελλάδα στήν Εύρωπαϊκή Κοινό

τητα . Ήταν βιαστικός, άπό τόν κίνδυνο τής πολιτικής 

άστάθειας τής χώρας του. υΟταν ήταν πρωθυπουργός καί 

είχε τήν πλειοψηφία γιά νά άναθεωρήσει τό Σύνταγμα 

προβληματίστηκε γιά καιρό γιά τήν ισορροπία τής εξου

σίας πού θά διατηρουσε δσο τό δυνατόν περισσότερο τήν 

πολιτική σταθερότητα στήν 'Ελλάδα . Δέν πήγε μακριά 

δσο ή Γαλλία στόν όρισμό τών εξουσιών του προέδρου τής 

Δημοκρατίας. Φοβόταν, δτι ενας δραστηριοποιημένος 

πρόεδρος καί άμφισβητούμενος γι' αύτό, θά ήταν σέ μειο

νεκτική θέση, γιά νά εξασφαλίσει αύτό πού άντιπροσώπευε 
στά μάτια του τό κυριώτερο πράγμα: Τή συνέχιση τής δη

μοκρατικής εξελίξεως στήν 'Ελλάδα . 

Μετά τήν εκλογική άποτυχία του κόμματός του τό 1981 
εξακολουθουσε νά άσκεί τά καθήκοντά του καί νά συμβά
λει στό νά τηρ.είται ή γραμμή τής εξωτερικής πολιτικής 
τής χώρας του . 

'Ήθελε νά μείνει ή 'Ελλάδα στήν Εύρώπη. Καί μπορώ 

νά βεβαιώσω δτι δέν θά είχε ενταχθεί στήν Εύρωπαϊκή 
Κοινότητα χωρίς τήν επιμονή καί τήν δημοκρατική εγγύ

ηση του κ. Καραμανλή πού ήταν τότε επικεφαλής τής Κυ

βέρνησης. Πολλοί άπό τούς συμμάχους μας άναρωτιόνταν 

γιά τήν έλληνική άποφασιστικότητα σχετικά μέ τίς άναγ

καστικές ύποχρεώσεις πού επέβαλε ή κοινοτική ζωή. Ή 

θέληση του κ. Καραμανλή πού μερικές φορές ήταν τραχύς 

άλλά πάντα εύθύς καί ειλικρινής καί οί όδηγίες πού είχαν 

δοθεί στούς διαπραγματευτές του, άπομάκρυναν αύτό τό 

φόβο. 'Όφειλε κανείς νά λαμβάνει ύπόψη ενα δυνατό επι

χείρημα, δυνατότερο άπό κάθε ύπολογισμό συμφέροντος . 

Δέν είναι δυ~ατό νά ύπάρξει πολιτιστική Εύρώπη άποκομ
μένη άπό τίς έλληνικές ρίζες . 

"Αλλα χαρακτηριστικά δημοσιεύματα: 

r;ιατί ήθελε ό 'Έλληνας σοσιαλιστής πρωθυπουργός 

'Αν~ρέας Παπανδρέου νά εξώσει τόν πρόεδρο τής χώρας 

Κωνσταντίνο Καραμανλή; 

... 'Από όποιαδήποτε σκοπιά καί άν τό εξέτάσει κανείς 
είναι άδύνατο νά καταλήξει σέ εύνοϊκή έρμηνεία. 'Η εξ ω
ση του κ. Καραμανλή, βγάζει άπό τή σκηνή εναν πολιτικό 

πού είχε μιά κολοσιαία καριέρα, χωρίς νά μίiς ήταν δ λα του 

άρεστά : 'Απέσυρε τήν 'Ελλάδα άπό τό στρατιωτικό σκέ

λος του ΝΑΤΟ, εξαιτίας τής τουρκικής εισβολής στήν Κύ-

πρό τό 1974, κι αύτός επίσης κυβέρνησε μέ πυγμή καί, 
κατά διαστήματα, φαινόταν νά φλερτάρει μέ τή Μόσχα. 

'Αλλά θά τόν θυμόμαστε ώς φιλοδυτικό πρωθυπουργό πού 
σ' ενα διάστημα εξι χρόνων, μέχρι τό 1980, εφερε τήν 
'Ελλάδα άπό τή δικτατορία τών συνταγματαρχών στήν 

δημοκρατία καί στήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα ώς πλήρες 

μέλος (<Πhe Wall Street Journa1», 12.3). 

Ή έλληνική πολιτική πάντοτε ήταν θέμα στρατηγημά

των, άπότομων στροφών καί κατά καιρούς ζωηρου άντα

γωνισμου. Στό βαθμό αύτό τίποτε τό εκπληκτικό δέν ύπάρ
χει στίς μεθόδους πού άγγίζουν τά δρια τής «κατεργαριάς», 

μέ τίς όποίες ό πρωθυπουργός διασφάλισε τήν εκλογή 

προέδρου τής επιλογής του. Αύτό πού βάζει σέ σκέψεις 

είναι ή φαινομενική παρορμητικότητα, μέ τήν όποία ... 
κάνοντας τό άμετάστρεφτο εκείνο βήμα πρός τόν τυχοδιω

κτισμό .. . διέκοψε τόν συμβατικό γάμο, πού είχε συνάψει μέ 
τόν άποχωρήσαντα πρόεδρο Καραμανλή .. . 
Ή σιωπηρή συναίνεση άνάμεσα στούς δύο άνδρες, 

δσο κι άν συχνά ήταν άνετη, φάνηκε δτι δημιουργουσε 
βάσιμες ελπίδες δτι ή ' Ελλάδα θά ξεπερνουσε μιά μακρά 

ίστορία, πού σημαδεύτηκε κατά καιρούς άπό πραξικοπή

ματα καί άκόμη άπό εμφύλιο πόλεμο («Financial TimeS)), 
2.4). 

'Ο κύριος λόγος γιά τήν αιφνίδια παραίτηση του Κα

ραμανλή άπό τήν Προεδρία, στίς 10 Μαρτίου, πιθανότατα 
δέν ήταν ή προσωπική του πικρία άλλά ή εντονη άντίθεσή 

του σέ ενέργειες πού, κατά τή γνώμη του, θά άποστερουσαν 

τήν 'Ελλάδα άπό ελέγχους καί ισορροπίες πού προστατεύ

ουν τή δημοκρατία. 'Η παραίτησή του είχε επίσης τήν 

εννοια προειδοποιήσεως δτι ό Παπανδρέου άκολουθεί fjδη 

επικίνδυνη πορεία («Economisυ), 16.3). 

. .. Οί σύμμαχοι τής 'Ελλάδος ύποδέχτηκαν τή στροφή 
του κ. Παπανδρέου μέ μιά άνησυχία πού προέρχεται άπό 

άμφιβολίες, εδω καί τριάμισι χρόνια, σχετικά μέ τόν έπό

μενο στόχο του. 'Η άπομάκρυνση του κ. Καραμανλή ε κανε 

πιό εντονη τή δυτική νευρικότητα, κυρίως επειδή ό κ. Πα

πανδρέου τή συνδύασε μέ σχέδια γιά μείωση των εξουσιών 

πού διαθέτει ό πρόεδρος νά ελέγχει τόν πρωθυπουργό καί 

τήν κοινοβουλευτική πλειοψηφία («New York TimeS)), 
17.3). 

'Η άρνηση πού πρόβαλε τήν τελευταία στιγμή ό σοσι

αλιστής πρωθυπουργός Α. Παπανδρέου νά ύποστηρίξει 

τόν πρόεδρο Καραμανλή γιά άλλη μιά πενταετία σημειώ

νει τό τέλος μιίiς σημαντικής φάσεως στήν έλληνική πολι

τική ζωή καί tσως τήν άπαρχή κρίσεως γιά τήν 'Ελληνική 

Δημοκρατία. 'Η ενέργεια του Παπανδρέου θεωρήθηκε άπό 

τούς θαυμαστές του σάν άριστοτεχνικό πολιτικό πραξικό
πημα καί άπό τούς εχθρούς του σάν παραπλανητικός έλι

γμός ... 
Μετριοπαθείς καί συντηρητικοί 'Έλληνες δέν μπορουν 

πιά νά παραμείνουν fjρεμοι βλέποντας τήν επιρροή καί τήν 

ήθική δύναμη του προεδρικου κύρους καί τής ισχύος του 

Καραμανλή νά περιορίζεται, τή στιγμή πού εχουν σοβα

ρούς ενδοιασμούς γιά τά λόγια καί τίς πράξεις του Παπαν

δρέου. Πολλοί 'Έλληνες επίσης άνησυχουν γιατί διακρί

νουν μιά επικίνδυνη άπομόνωση γιά τή χώρα τους, τώρα 
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πού ό Καραμανλής φεύγει aπό τήν πολιτική σκηνή. Γιατί 

ορθώς ή εσφαλμένως θεωρείτο ή άγκυρα σταθερότητας γιά 

τήν 'Ελλάδα ... («Washington Post», 11.3). 

'Ο 'Έλληνας πρόεδρος Καραμανλής, ό συντηρητικός 

πολιτικός πού επανέφερε τήν δημοκρατία στήν 'Ελλάδα, 

τό 1974, ανακοίνωσε χθές δτι θά παραιτηθεί. Ό κ. Καρα
μανλής θεωρείται ώς σταθεροποιητική δύναμη στήν έλλη

νική πολιτική ... Ή aπόφαση τοu Α. Παπανδρέου ερριξε 
τήν 'Ελλάδα σέ πολιτική &βεβαιότητα. Τό θεατρικό αuτό 

πραξικόπημα σημαίνει μετακίνηση πρός τά aριστερά καί 

θά πολώσει τήν έλληνική πολιτική ζωή περισσότερο aπό 

κάθε άλλη φορά. 

Τό γεγονός αUτό δημιουργεί οξεία πολιτική κρίση, μιά 

καθεστωτική κρίση. 'Απομακρύνοντας τόν Καραμανλή, ό 

Παπανδρέου aπομάκρυνε τό μόνο σημαίνον πολιτικό πρό

σωπο μέ κuρος καί δημοτικότητα πού προσελκύει τήν 

όμοφωνία. Καί προσπαθώντας νά αναθεωρήσει τό Σύντα

γμα πού εξασφάλισε μιά άνευ προηγουμένου πολιτική 

σταθερότητα καί γαλήνη γιά περισσότερο άπό δέκα χρό

νια, aπειλεί τό μέλλον του εθνους ( «Christian Science Mo
niton>, 11.3). 

Μιά κρίση πολιτικής νομιμότητας στήν 'Ελλάδα δέν 

είναι θέμα πού μπορεί νά περάσει aπαρατήρητο. 'Η τελευ
ταία κρίση, πρίν aπό δύο δεκαετίες, όδήγησε κατ' εuθείαν 

σέ μιά στρατιωτική δικτατορία κτηνώδους βίας καί πολι

τικοί) ξεπεσμοu. 'Η εριδα γιά τήν εκλογή τοu διαδόχου τοu 

προέδρου Καραμανλή δέν πρόκειται βέβαια νά εχει &νάλο

γα δραματικά aποτελέσματα. 'Αλλά όπωσδήποτε ύπονο

μεύει τήν εϋθραυστη δημοκρατική ισορροπία πού δη

μιουργήθηκε στήν 'Ελλάδα μετά τό '74 καί είναι πολύ 
επικίνδυνη γιά τό μέλλον τής μητέρας των δημοκρατιών 

(«Guardian», 30.3). 

'Ο πρώην πρόεδρος Κ. Καραμανλής, ενας δυσπρόσιτος 

άνθρωπος, εχαιρε σεβασμοί) γιά τήν ίκανότητά του νά επα

ναφέρει τή χώρα στή δημοκρατία καί νά πετύχει τήν εντα

ξη τής 'Ελλάδος στήν ΕΟΚ ... 'Η έλληνική πολιτική περιέ
πεσε ξαφνικά καί πάλι σέ κλίμα εμπάθειας aπό τή στιγμή 

πού ό Παπανδρέου άκουσε τό μήνυμα τής σοσιαλιστικής 

βάσεως καί aπέρριψε τήν ύποψηφιότητά του γιά άλλη μιά 

πενταετία («Observer», 7.4). 

Ό Καραμανλής, αuτός πού μετά τό 1974 aφοσιώθηκε 
στό σκοπό νά διασφαλίσει δτι δέν θά ανατραπεί πάλι ή 

δημοκρατία, aποσύρθηκε fiσυχα. 'Εγκαταλείποντας δμως 

τήν εξουσία, άφησε πίσω του σέ κίνδυνο αuτά γιά τά όποία 

είχε αγωνιστεί, aπό τότε πού aποκατέστησε τή δημοκρα

τία, τό 1974 («Sunday Times», 14.4). 

'Η διαδικασία πού όδήγησε τόν Κ. Καραμανλή στήν 

παραίτηση εχει καί τή λογική της καί τή νομιμότητα της. 

Στήν πραγματικότητα, τίποτα δέν ύποχρέωνε τό σοσιαλι

στικό κόμμα, πού διέθετε μεγάλη πλειοψηφία στό Κοινο

βούλιο, νά ύποστηρίξει τήν ύποψηφιότητα του &ποχω

ροuντος &ρχηγοu τοu Κράτους, ό όποίος προερχόταν άπό 

μιά πολιτική οiκογένεια, τή ΝΔ, κυριώτερη δύναμη τής 

&ντιπολι τεύσεως. 

τίποτα εκτός aπό τό σεβασμό καί τήν ηθική δέσμευση, 

aφou πρώτα άπ' δλα είχε διαβεβαιωθεί ό πρόεδρος δτι ή 

πλειοψηφία δέν θά ήταν aντίθετη στήν επανεκλογή του. 
'Αλλά επίσης, πιό διακριτικά, ή φροντίδα νά μή διευρυν

θεί τό ρήγμα, τό όποίο aπό δεκαετίες διαιρεί πολιτικά τόν 
έλληνικό λαό. 'Ένα ρήγμα, τό όποίο ό κ. Καραμανλής, 

παρά τό γεγονός δτι ύπήρξε στό παρελθόν πρωθυπουργός 

τής Δεξιάς, κατάφερε, δταν ήταν επικεφαλής τοu Κράτους, 
μέ τά χαρίσματα πού τόν διέκριναν - γιά τά όποία τόν 

άποκαλοuν <<'Ο 'Έλληνας Ντέ Γκώλ» - , νά τό σμικρύνει, 
άκόμα καί νά τό εξαλείψει . 

... Οί 'Έλληνες σοσιαλιστές, aπομακρύνοντας άπό τό 
ϋπατο άξίωμα τής χώρας αuτόν πού ενσάρκωσε τήν επι

στροφή στή δημοκρατία στήν 'Αθήνα, καί ό όποίος είχε 

άκόμη κατορθώσει νά συνυπάρχει μαζί τους, δέν διακινδύ

νευσαν μόνο νά διχάσουν τή χώρα τους aποδέχτηκαν επί

σης τόν κίνδυνο νά τήν aπομονώσουν άπό τούς συμμάχους 

της, παρ, δλόυς τούς κινδύνους πού εγκυμονεί αuτή ή aπο

μόνωση τόσο στό εξωτερικό δσο καί εσωτερικό τής χώρας 
(«Le Monde», 13.3). 

'Ο κί"χδυνος δέν είναι ό πρόεδρος τής Κυβερνήσεως, 

εχοντας τά χέρια του ελεύθερα, νά γίνει πιό σοσιαλιστής, 

πιό aντιαμερικανός ή πιό άντιευρωπαίος άπ' δ,τι ήταν μέ

χρι σήμερα. 'Ο κίνδυνος είναι δτι ό κ. Παπανδρέου, ετσι 

ξαφνικά σκεπτόμενος, θά καταστρέψει τό εργο πού ό Κ. 

Καραμανλής πρόσφερε στή χώρα, τό 1975, διαμορφώνον
τας ενα δημοκρατικό κα(σταθερό θεσμικό πλαίσιο, άλλά 
επίσης καί δλα αuτά στά όποία ό ίδιος μέχρι τώρα είχε 

συμβάλει: νά aποβάλει ή 'Ελλάδα προοδευτικά τήν κλη
ρονομική της διχόνοια, τίς αναμνήσεις άπό τούς εμφυλί

ους σπαραγμούς, αuτά πού ό ίδιος ό κ. Παπανδρέου άποκα

λοuσε «όμαλοποίηση» τής πολιτικής ζωής («Le Monde», 
23.3). 

Μέ τήν παραίτηση του προέδρου τής Δημοκρατίας ή 

'Ελλάδα aντιμετωπίζει τήν πρώτη σοβαρή εσωτερική κρί

ση άπό τήν πτώση τών συνταγματαρχών, εδω καί εντεκα 

χρόνια ... Γιά μήνες δλα φαίνονταν ρυθμισμένα εκ των προ
τέρων, δλα εβαιναν πρός ενα τέλειο aποτέλεσμα. Ή επα

νεκλογή τοu Κ. Καραμανλή επικεφαλής τοu Κράτους, στίς 

15 Μαρτίου, άναγγέλθηκε ώς άπλή τuπική διαδικασία, ή 
όποία aποτύπωνε άρκετά καλά τό συσχετισμό δυνάμεων 

στή χώρα. 'Ο παλιός aρχηγός τής Δεξιάς είχε εξασφαλί

σει εντιμα τή διαδοχή στήν εξουσία καί τή λειτουργία των 

θεσμών, δίνοντας τήν εiκόνα μιίiς 'Ελλάδος συμφιλιωμέ

νης στό πρόσωπό του. 'Η ανακοίνωση τής aποφάσεως τοu 

πρωθυπουργοί) προκάλεσε τήν εκπληξη άκόμα καί στούς 

βετεράνους τής ελληνικής πολιτικής καί οί συνέπειες εμ

φανίζονται aπρόβλεπτες ... Είναι πράγματι επικίνδυνο αuτό 
πού διέπραξε ό Α. Παπανδρέου ... βάζοντας στό περιθώριο 
τόν άνδρα πού θεωρείται σπονδυλική στήλη τής χώρας 

(«Liberation», 1 1.3). 

Τό κόλπο τοu πόκερ πού επαιξε ό Α. Παπανδρέου εφερε 

τή νεκρική σιγή άκόμα καί στούς κόλπους του ΠΑΣΟΚ, 

εχοντας κατ' άρχήν τήν δψη μιίiς μακιαβελικής επιχείρη

σης πού σχεδιαζόταν aπό καιρό γιά νά εξαπατηθεί ό πρόε

δρος τής Δημοκρατίας εξω άπό κάθε εuπρέπεια («Libera
tion», 4.4). 

'Ο Καραμανλής πρόεδρος, ήταν μιά aσφάλεια-σταθερό-
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τητα γιά τήν ταραχώδη ελληνική δημοκρατία. ~Επαιξε τέ

λεια τό παιχνίδι τής δημοκρατίας καί έπέτρεψε νά γίνει μέ 

ηρεμία ή σοσιαλιστική «άλλαγή». 'Ο Καραμανλής ήταν ή 

έγγύηση καί ή άξιοπιστία γιά τό έξωτερικό, γιά τό ΝΑΤΟ 
καί τήν ΕΟΚ. Αύτός προσωποποιουσε τήν εύρωπαϊκή το

ποθέτηση τής σύγχρονης 'Ελλάδος ... 'Η 'Ελλάδα δέν θά 
ε{ χε ένταχθεί στήν ΕΟΚ, χωρίς τήν άποφασιστικότη;εα καί 

τή δημοκρατική έγγύηση πού παρείχε ή παρουσία του Κα

ραμανλή («Dernieres Nouvelles d'Alsace», 31 .3). 

' Ο κ. Παπανδρέου συμπεριφέρθηκε πρός τόν ι'iλλοτε 

πολιτικό του άντίπαλο κατά τρόπο άνάρμοστο. Μέχρι τό 

τελευταίο λεπτό άφησε νά έννοηθεί, καί άπό τόν ϊδιο τόν κ . 

Καραμανλή καί άπό τό λαό , δτι θά ύποστηρίξει τήν ύπο

ψηφιότητά του. 'Αλλά βέβαια άπό πότε μπορεί κανείς νά 

έμπιστεύεται τό λόγο του κ. Παπανδρέου ; Γι' αύτόν σημα

σία εχει μόνο ή έξουσία ... 'ο τρόπος μέ τόν όποίο συμπε
ριφέρθηκε ό κ . Παπανδρέου εναντι του κ. Καραμανλή προ

δίδει καί τόν χαρακτήρα του 'Έλληνα πρωθυπουργου . ΕΙ

ναι άδίστακτος, οί ύποχρεώσεις δέν εχουν γi' αύτόν καμιά 

σημασία καί εΙναι ίκανός γιά κάθε εκπληξη . Γι ' αύτό τό 
λόγο οί σύμμαχοι τής 'Ελλαδος θά πρέπει νά προετοιμα

στουν ψυχολογικά καί γι' άλλα καπρίτσια. Γιά τόν αυτό

κλητο άπόστολο τής είρήνης καί τόν ένθουσιώδη θιασώτη 

του Τρίτου Κόσμου δέν ύπάρχει δ,τιδήποτε πού νά μ ή μπο

ρεί νά τεθεί ύπό άμφισβήτηση. Πάντως, γιά τούς 'Έλληνες 

ή άποχώρηση του κ . Καραμανλή σημαίνει τήν άπαρχή μι

ίiς έποχής έσωτερικ&ν ταραχών. ~Αν, τελικά, έκλεγεί δ 

ύποψήφιος πού εχει ύποδείξει δ κ. Παπανδρέου, τότε ή 

πολιτική ίσοπέδωση θά κάνει ενα άκόμη βήμα («Die Welt», 
11.3). 

'Ένας άξιος πολιτικός άποπέμφθηκε στήν 'Αθήνα μέ 

άδίστακτο καί άνάρμοστο τρόπο . ' Η άντικατάσταση του κ . 

Καραμανλή θά ήταν δυνατό νά έξελιχθεί σέ τραγωδία μέ 

άπρόβλεπτες συνέπειες γιά τήν κοινότητα τ&ν δυτικών 

χωρών («Stuttgarter Zeitung», 13.3). 

Μέ τή μή τήρηση του λόγου του, δ κ. Παπανδρέου 

κλόνισε τήν εύαίσθητη ίσορροπία στήν κορυφή του Κρά

τους καί εδωσε τέλος στόν ελληνικό «ίστορικό συμβιβα

σμό». 'Όλα δείχνουν πρός τήν κατεύθυνση μιίiς σύγκρου

σης άνάμεσα στήν 'Αριστερά καί τήν Δεξιά . 
... ' Ο κ. Καραμανλής χρησιμοποίησε τήν ήλικία, τήν 

πείρα καί τό κuρος του στό έσωτερικό καί τό έξωτερικό, 

γιά νά άσκήσει έπιρροή στόν κ . Παπανδρέου, εϊτε μέ πα

τρικές συμβουλές εϊτε μέ έπίμονη προσπάθεια. 

'Ο πρόεδρος δμως κάλυπτε τόν πρωθυπουργό καί άπό 

έπιθέσεις πού θά ήταν δυνατό νά έκδηλωθουν άπό κύκλους 

του στρατεύματος, δπως καί άπό τό έξωτερικό. 'Έτσι, έμ

φανίστηκε έγγυητής γιά τήν πίστη πρός τήν Συμμαχία, 

ένόψει τής άντιθέσεως του κ . Παπανδρέου πρός τό ΝΑΤΟ. 

Τό γεγονός, δτι ή 'Ελλάδα εΙναι άκόμη μέλος του ΝΑΤΟ 

καί τής ΕΟΚ, άποδίδεται στήν έπιρροή του έπί του κ. Πα

πανδρέου. 

'Ο πρόεδρος δέν εκανε βέβαια χρήση τ&ν είδικ&ν συν

ταγματικών προνομίων του - δηλαδή του δικαιώματος γιά 

τή διάλυση τής Βουλής ή τή σύγκληση του Ύπουργικου 

Συμβουλίου ύπό τήν προεδρία του. Προσπάθησε δμως νά 

άσκήσει έπιρροή έπί ύπουργ&ν, καθυστεροuσε τήν ύπο-

γραφή νόμων καί διαταγμάτων, μέ τά όποία δέν συμφωνου

σε, καί άντιδροuσε σέ σοσιαλιστικά πειράματα στό πεδίο 

τής οίκονομικf]ς καί κοινωνικής πολιτικής . 

'Ο πρωθυπουργός ενοιωσε, τέλος, καταπιεστικά τό κυ

ρος του κ. Καραμανλή πού του περιόριζε τήν έλευθέρία 

δράσεως . ' Απέφυγε βέβαια τήν άνοικτή σύγκρουση, άρχι

σε δμως, δπως εχει λεχθεί, νά παίζει τούς «Κλέφτες καί 

άστυνόμους», γιά νά περιορίσει τήν έπιρροή του κ. Καρα

μανλή («Der Spiegel», 18.3). 

'Η 'Ελλάδα είσέρχεται άσφαλ&ς σέ μιά άνήσυχη 

περίοδο. 'b κ. Καραμανλής, πολιτικός πανευρωπαϊκοί) 
κύρους, άποτελοuσε μέχρι τώρα έγγύηση γιά τήν έσωτε

ρική καί έξωτερική ίσορροπία τής χώρας του καί έμπόδισε 

ϊσως τήν άπομάκρυνση τής ' Ελλάδος άπό τήν ΕΟΚ καί τό 

ΝΑΤΟ. Χωρίς αϊσθηση ίστορικής συνέχειας, χωρίς σε

βασμό στίς άξίες πού θεμελίωσε δ κ. Καραμανλής, οί άρι

στεροί καί μαζί μέ αύτούς καί δ κ. Παπανδρέου, μέ μιά 

χωρίς άνθρώπινο σεβaσμό διαδικασία, «εστησαν στόν τοί
χο» εναν ι'iνθρωπο γιά ενα καί μόνο λόγο, δτι δέν εΙχε τήν 

ϊδια πολιτική ίδεολογία («Stiddeutsche Zeitung», 11.3). 

Σπάνια στό παρελθόν παραβιάστηκε τόσο άπροκάλυ

πτα μιά πολιτική ύπόσχεση καί σπάνια στό παρελθόν ήλθε 

στήν έπιφάνεια μιά τόσο άδυσώπητη προσωπική ταπείνύλ

ση .. . Στόν κ. Καραμανλή δέν εμενε πλέον άλλη λύση άπό 
τό νά μήν άποδεχτεί τήν ύποψηφιότητα καί νά παραιτηθεί 

πρόωρα του άξιώματός του . 'Ο μεγαλύτερος πολιτικός τής 
μεταπολεμικής 'Ελλάδας, μέ μεγάλη άπόσταση άπό δποι

ονδήποτε δεύτερο, έξουδετερώθηκε μέσα σέ μιά νύχτα 

(«Stiddeutsche Zeitung», 15.3). 

'Ο Κων. Καραμανλής πού παραιτήθηκε ξαφνικά άπό τό 

άξίωμα του προέδρου, μετά άπό ελιγμό των σοσιαλιστών, 
ύπήρξε άπό τίς πλέον έντυπωσιακές προσωπικότητες στήν 

εύρωπαϊκή σκηνή. Τόν χαρακτήριζε πάντα μιά προκλητι

κή εύθύτητα . Μετά τόν έμφύλιο πόλεμο άποκατέστησε τήν 

τάξη κυβερνώντας μέ πυγμή . Τό 1963 συγκρούστηκε μέ τό 
βασιλιά καί τή φιλόδοξη βασίλισσα πού άναμειγνύονταν 

στήν πολιτική καί εφυγε αύτοεξόριστος στό Παρίσι. 'Επέ
στρεψε τό 1974, μετά τό τέλος του αίσχρου καθεστώτος 
τ&ν συνταγματαρχών καί δδήγησε τούς συμπατριώτες του 

στήν έπανάκτηση τής δημοκρατίας, άρχικά ώς πρωθυ

πουργός καί τά τελευταία χρόνια ώς πρόεδρος. 'Έναντι του 

αύταρχικου καί παρορμητικοί) πρωθυπουργοί) Παπανδρέ

ου, έκπροσωποuσε τή δύναμη τής συνέχειας καί τήν πει
θαρχία στούς θεσμούς. Αύτό έπέδρασε στίς σχέσεις τής 

Κυβερνήσεως μέ τό ΝΑΤΟ καί τήν ΕΟΚ. 
Τώρα τό κύμα παρέσυρε τό βράχο. Θά παρασυρθεί ή 

' Ελλάδα άκόμη περισσότερο; ΕΙ ναι επόμενος στόχος του 

κ. Παπανδρέου δ συνασπισμός μέ τούς κομμουνιστές; Στήν 

'Ελλάδα μπορεί νά έπαναληφθοuν τά λόγια του Ντέ Γκώλ 

γιά τή Γαλλία: «Αύτή ή χώρα μπορεί νά κυβερνηθεί μόνο 

10 χρόνια κάθε εκατονταετία» («Die 'zeit», 16.3). 

... Πολλοί 'Έλληνες εχουν έκπλαγεί. Δέν μπόρεσαν νά 

καταλάβουν τήν αίφνίδια μεταστροφή , τό άπροσδόκητο 

όλίσθημα του σοσιαλιστή πρωθυπουργοί), ό όποίος εστρε

ψε ξαφνικά, στίς 9 Μαρτίου, τά νώτα στόν Κ. Καραμανλή. 
' Ο κ . Καραμανλής ήταν μιά συμβολική μορφή γιά τή 
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δημοκρατία καί τήν εθνική ενότητα. 'ο πολιτικός αύτός 

άποκατέστησε τήν ελληνική δημοκρατία . 'Όπως όμολό

γησε ό κ. Παπανδρέου, ό Κ. Καραμανλής ποτέ δέν εκανε 

χρήση τών εκτάκτων εξουσιών του. 'Αντίθετα, εγκωμίασε 

τήν άρμονική του συνεργασία μέ τόν κ . Καραμανλή. Γιά 

ποιό λόγο λοιπόν επιχειρήθηκε αύτό τό εκπληκτικό πρα

ξικόπημα; («Frankfurter Allgemeine Zeitung» 9.4). 

'Η αιφνιδιαστική ενέργεια του Σαββάτου άποτελεί άθέ

τηση ύποσχέσεως πού δέν εχει προηγούμενο εστω καί ύπό 

συνθήκες «λεβαντίνικης» πολιτικής («Neue Zίircher Zeit
ung», 11.3). 

'Η άναίμακτη επιστροφή στή δημοκρατία, ή εγκαθί

δρυση του πιό φιλελεύθερου πολιτικου καθεστώτος πού 

γνώρισε ποτέ ή 'Ελλάδα στή νεώτερη ίστορία της, άκόμα 

καί ή άνοδος του ΠΑΣΟΚ στήν εξουσία, θά ήταν άδιανόη
τα χωρίς τόν Καραμανλή. Ή 11 ετής δημοκρατία τής 'Ελ
λάδος περνάει τώρα τή σκληρότερη δοκιμασία της. Στό 

διάστημα τών 11 χρόνων ύπήρξε ενα ε{δος εθνικής όμοφω
νίας, πού στηριζόταν στή σκέψη δτι ύπάρχει ενας κοινός 

παρονομαστής πού συνδέει τά δημοκρατικά κόμματα τής 

χώρας, παρ' δ λες τίς iδεολογικές διαφορές τους. 'Ιδιαί τε

ρα άπό τό 1981, ό Καραμανλής συνέβαλε στή μείωση καί 
εξομάλυνση τών κομματικών άντιθέσεων. Αύτό τό άνα
γνώρισε καί ό 'Ανδρέας Παπανδρέου. Μόνον οί άκραίες 

παρατάξεις τής Δεξιίiς καί τής 'Αριστερaς δέν ήταν εύχα

ριστημένες μέ τόν Καραμανλή. Ό Παπανδρέου, μέ τήν 

άπότομη μεταστροφή του καί τήν πρότασή του γιά άναθε

ώρηση του Συντάγματος, χαράζει τώρα ενα δρόμο πού 

όδηγεί στήν πόλωση (<<Neue Zίircher Zeitung», 14.3). _ 

Οί εξουσίες ήταν δύο, αύτή του άρχηγου του Κράτους 

καί αύτή του άρχηγου τής Κυβερνήσεως. 'Ακόμη καί τά 

πρόσωπα ήταν δύο: Παπανδρέου καί Καραμανλής. 'Εάν 

λοιπόν ό πρώτος ε{χε μιλήσει γιά τόν άνεμο τής άλλαγής, 

στό πλαίσιο ένός συστήματος πού δέν ε{χε γνωρίσει στό 

εσωτερικό του πραγματικές εναλλαγές, ό δεύτερος ε{χε 

προσφέρει μιά «προοδευτική» κάλυψη, δήλαδή ε{ χε εγγυη

θεί άπ' τήν πλευρά τής Δεξιaς «νέους κανόνες παιχνιδιου». 

Κατά βάθος ήταν ενα παράξενο ζευγάρι ό Παπανδρέου μέ 

τόν Καραμανλή. 'Ο σοσιαλιστής ριζοσπάστης καί ό μεγά

λος ήγέτης τών συντηρητικών. 'Αλλά, ό καθένας άπό τήν 

πλευρά του ε{ χε κάνει νά ξεχαστεί τό γεγονός, δτι ή 'Ελλά

δα ε{ χε κυβερνηθεί επί έπτά ετη άπό τούς συνταγματάρχες. 

Αύτή ή λεπτή καί θαυμαστή iσορροπία τινάχτηκε στόν 

άέρα τό Σάββατο, 9 Μαρτίου («La Stampa», 20.3). 

29 ΜΑΡΠΟΥ 1985 

'Εκλέγεται άπό τή Βουλή ό Χρ. Σαρτζετάκης ώς 

πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας. 

'Η άνάδειξη τοϋ νέου προέδρου συνδέθηκε μέ 

διαδικασίες πού εμελλαν νά δι-χάσουν τήν κοινή 

γνώμη καί νά άπειλήσουν μέ βαρύτατη πολιτική καί 

συνταγματική κρίση. Κατά τήν πρώτη ψηφοφορία, 

στίς 17 Μαρτίου, στήν όποία δέν μετ~ί-χε ό προ
εδρεύων τfjς Δημοκρατίας, Ι. 'Αλευρί'iς, ό Χρ. Σαρ

τζετάκης ε{-χε εξασφαλίσει 178 ψήφους, εναντι 111 

πού άρνήθηκαν ψfjφο, 3 λευκών καί 3 άκύρων ψηφο
δελτίων. 

Στίς 20 Μαρτίου διενεργήθηκε στό Κοινοβούλιο, 
κατά τή διάρκεια εiδικfjς συνεδριάσεως, συζήτηση 

γιά τό δικαίωμα τοϋ άναπληροϋντος τόν πρόεδρο τfjς 

Δημοκρατίας νά συμμετάσ-χει στίς ψηφοφορίες γιά 

τήν άνάδειξη τοϋ άνώτατου άρ-χοντα. 'Η Κυβέρνη

ση, παρακάμπτοντας τίς άπόψεις εγκριτων συνταγμα

τολόγων, πού εί-χαν διατυπώσει τή γνώμη δτι ό Ι. 

'Αλευράς, ύπό τήν iδιότητα αuτή, δέν ε-χει δικαίωμα 

ψήφου, παρέπεμψε τό θέμα γιά «πολιτική» λύση στή 

Βουλή, η όποία, μετά άπό πολύωρη συζήτηση, άφοϋ 

ε{-χε ijδη άπο-χωρήσει τό κόμμα τfjς άξιωματικfjς άν

τιπολιτεύσεως, θεώρησε δτι ό Ι. 'Αλευρί'iς μποροϋσε 

νά μετάσ-χει στή διαδικασία. Τήν ίδια ημέρα, μετά 

άπό σύσκεψη στό ύπουργείο 'Εσωτερικών, ό Α. Πα

πανδρέου άνακοίνωσε τήν άπόφαση τfjς Κυβερνή

σεως νά άποσύρει τήν πρόταση γιά άναθεώρηση τοϋ 

άρθρου 110 τοϋ Συντάγματος καί νά περιοριστεί η 
σ-χετική πρόταση τοϋ ΠΑΣΟΚ στήν κατάργηση τών 

«ύπερεξουσιών» τοϋ προέδρου. 

Στήν ψηφοφορία τfjς 23ης Μαρτίου, στήν όποία 

επίσης δέν μετεί-χε ό Ι. 'Αλευράς, ό Χρ. Σαρτζετάκης 

ελαβε 181 ψήφους, εναντι 110 πού άρνήθηκαν ψfjφο, 
1 λευκοϋ καί 3 άκυρων ψηφοδελ τίων. 'Η συνεδρίαση 
αuτή συνδέθηκε μέ τή -χρήση ψηφοδελτίων διαφορε

τικοϋ -χρώματος, γεγονός πού καταγγέλθηκε ώς πα
ραβίαση τfjς μυστικότητας τfjς διαδικασίας, δπως 

επιβάλλεται άπό τή σ-χετική συνταγματική διάταξη. 

'Η ίδια διαδικασία, μέ τή -χρήση ψηφοδελτίων δι

αφορετικοϋ -χρώματος, άλλά καί μέ συμμετο-χή τοϋ Ι. 

'Αλευρί'i, -χαρακτήρισε καί τήν τρίτη ψηφοφορία, 

κατά τήy όποία καί εξελέγη ό Χρ. Σαρτζετάκης μέ 180 
ψήφους. Εuθύς άμέσως, ό Κ. Μητσοτάκης, μέ δήλω

σή του, -χαρακτήρισε άκυρη τήν εκλογή, κυρίως λό

γω τfjς συμμετο-χής τοϋ προεδρεύοντος τfjς Δημο

κρατίας, καί κάλεσε τόν άθηναϊκό λαό σέ συγκέν

τρωση διαμαρτυρίας, στήν πλατεία Συντάγματος, 

στίς 5 'Απριλίου. 
Χαρακτηριστικά σ-χόλια του τύπου γιά τήν προε

δρική εκλογή: 

'Ανοιχτά πλέον ό κ. Παπανδρέου εθεσε σέ κίνηση τόν 

μηχανισμό τών παλαιοπολιτικών μεθοδεύσεων του μεσο

πολέμου, πού κατέλυσαν τίς εύρωπαϊκές δημοκρατίες διά 

τών κοινοβουλευτικών άλλοιώσεων. Συστηματοποιουνται 

τώρα καί εδώ, διασκευασμένες άφελώς χrορίς χρήση σχο
λών καί εορταστικών άρμάτων. Οί εξαναγκασμοί δέν στε

ρουνται εύρηματικότητος. Χθές εJχαμε τά θαλασσιά ψη

φοδέλτια πού μετέβαλαν τήν μυστική ψηφοφορία σ,έ θλι

βερό δημόσιο θέαμα. Σέ τέτοιο ύλικό θά θεμελιώσει τίς 

ϋπατες φιλοδοξίες του ό σιωπών 'Αρεοπαγίτης; («'Η Κα

θημερινή», 24.3). 

»Αν ύποτεθεί δτι ή άρνηση ψήφου σέ μιά μυστική ψη

φοφορία εχει πιά καθιερωθεί εθιμικά στή Βουλή, κάθε 
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προτροπή γιά τήν Εμ1tρακτη κατάργηση τής μυστικότητας 

τής ψηφοφορίας εlναι εν τέλει πλήγμα κατά του κύρους 

του Κοινοβουλίου .. . («Τό Βήμα», 25.3). 

Τό εϋρημα του χρώματος τ&ν ψηφοδελτίων ενισχύθηκε 

μέ τό τέχνασμα τής «γεωγραφικής» κατανομής τ&ν κυβερ

νητικών βουλευτών μέ τούς επιβλέποντες καί ύποβλέπον

τες «δραγάτες» καί μέ τήν (ύποχρεωτική) «άνέμελη» εγκατά

λειψη των λευκών ψηφοδελτίων πάνω στά βουλευτικά 
εδρανα ... 

... 'Όταν μπεί μπροστά ό καταχθόνιος μηχανισμός πού 
«άγιάζει» τά «άήθη μέσα», κανένας δέν ξέρει - οuτε καν 

καί οί μηχανοδηγοί του- που θά σταματήσει ό κανιβαλι

κός Λεβιάθην καί ποιούς θ ' ό.δράξει στ' ό.νθρωποβόρα 

γρανάζια του ... 
... 'Ο τ. πρόεδρος τής Δημοκρατίας, εν& ήταν εξ όρι

σμου «Κομματικός»- ό.φου ϊδρυσε τό ενα aπό τά δύο μεγά

λα κόμματα καί άφου ε{ χε εκλεγεί μέ τίς δικές τους ψήφους 

- κατόρθωσε στά πέντε χρόνια τής θητείας του νά φέρεται 

καί νά θεωρείται ύπερκομματικός, ακόμη κι άπό τούς aλ

λοτε aντιπάλους του. 'Αντίθετα, ό εκ προσδιορισμου 

«ό.κομμάτιστος» δικαστής, ό.μέσως μόλις χρίσθηκε ύποψή

φιος aπό τήν Κυβέρνηση , «χρωματίσθηκε» aθελά του ... 
... Στήν άρχαία Ρώμη, πίστευαν πώς «αί Μάρτιαι είδοί», 

ήταν μέρες άποφράδες. 'Ο Καίσαρας τό aψήφισε καί τό 

πλήρωσε πανάκριβα.: ~ Ας ελπίσουμε πώς αί «είδοί» τούτου 

του Μάρτη δέν θά ε{ ναι «δίσεχτες» καί πώς οί δποιοι καί
σαρες καί καισαρίσκοι κάθε παράταξης θά θυμηθουν επιτέ

λους δτι δέν ε{ναι οί «δυσοίωνες μέρες» πού φέρνουν τίς 

συμφορές, ό.λλά οί δικές μας aστοχες πράξεις καί ό.στόχα

σ'Uες νάρκες («Τό Βήμα», 31.3). 

'Απαράδεκτη ενέργεια εΙ ναι τό εγχρωμο ψηφοδέλ τιο 

κατά τήν ψηφοφορία. Εlναι μιά άπαράδεκτη aστυνόμευση 

τής ψήφου των βουλευτών, πού προσβάλλει τήν προσωπι

κότητα του βουλευτή καί παραβιάζει τήν συνταγματικά 

κατοχυρωμένη μυστικότητα τής ψηφοφορίας («'Ελευθε

ροτυπία», 24.3). 

ΔένεΙ ναι εuκολο νά άπονείμει κανείς εuφημη μνεία γιά 

τά χρωματιστά ψηφοδέλτια. Οuτε γιά τό σύνολο των, εν-

. τός καί εκτός Βουλής, ενεργειών τ&ν τελευταίων ήμερων. 

Οuτε ,γιά κάποιες προθέσεις πού διαφάνηκαν καί εuτυχ&ς 

εγκαιρα aποσύρθηκαν, γύρω άπό τό ζήτημα τής αναθεώ

ρησης του Συντάγματος («'Ελευθεροτυπία», 31.3). 

'Όταν άρχίζεις νά εθίζεσαι στήν ίδέα δτι τά πάντα -
αίφνιδιασμοί, τρικλοποδιές, άστυνομεύσεις, χρωματιστά 

ψηφοδέλτια κ.λ.π. - νομιμοποιουνται, εφόσον στοχεύουν 

στήν προώθηση τής 'Αλλαγής, τότε άρχίζέις νά ροκανί
ζεις, εστω καί aθελά σου, τούς δημοκρατικούς θεσμούς 
(«Ή Αuγή», 31.3). 

Ό ϊδιος ό Κ. Καραμανλης, άναφερόμενος στά 

γεγονότα πού προηγήθηκαν καί κάνοντας ταυτόχρο

να μιά σύντομη άνασκόπηση της προεδρικης του θη

τείας, θά καταγράψει, τόν Αϋγουστο τοϋ 1985, τά άκό
λουθα στοιχεία: 

«Τό χρονικό τής έκλογής μου ώς προέδρου τής 

Δημοκρατίας τό 1980 καί οί δισταγμοί μέ τούς όποί
ους τήν άπεδέχθην εlναι γνωστά άπό άλλα κείμενα 

καί δέν ύπάρχει άνάγκη ν' άναφερθώ σ ' αύτά. Βέ

βαιο, πάντως, εlναι οτι μετά τήν έκλογή μου έμπαινα 

σέ μιά καινούργια φάση τής πολιτικής μου σταδιο

δρομίας, άλλά καί τής ζωής μου γενικώτερα. Μιά 

φάση ή όποία δέν ήταν δυνατόν νά γνωρίζω πώς θά 

τερματισθεί. Καί αύτό εlχε ίδιαίτερη σημασία γιά 

μένα, δεδομένου οτι έπίστευα πάντοτε οτι ό τρόπος 

μέ τόν όποίο τερματίζει lfνας πολιτικός τή σταδιο

δρομία του έχει μεγαλύτερη σημασία άπό τήν ίδια τή 

σταδιοδρομία του. Γιατί 7ιμπορεί νά τήν τερματίσει 

κατά τρόπο όδυνηρό, οπως τήν έτερμάτισαν ολοι 

σχεδόν οί 'Έλληνες πολιτικοί, μέ έπικεφαλής τόν 

Καποδίστρια, τόν Τρικούπη καί τόν Βενιζέλο. 

»Εlναι, άλλωστε, μοιραίο στήν πολιτική καί ή 
έπιτυχέστερη καρριέρα νά φθάσει κάποια στιγμή 

στό σημείο τής κάμψεώς της. Ό συνετός πολιτικός, 

οταν διαπιστώνει τήν παρουσία του σημείου αύτοf5, 

όφείλει νά παραδίδει τή σκυτάλη. 'Εκείνος πού έπι
μένει νά συνεχίζει τήν πολιτική, καί οταν έχει ξεπε
ρασθεί άπό τά γεγονότα, εlναι ύποχρεωμένος, γιά νά 

έπιζήσει πολιτικά, ν' άπομακρύνεται άπό τίς άρχές 

του καί νά κάνει συμβιβασμούς άναξιοπρεπείς γι ' 
αύτόν καί έπιβλαβείς γιά τόν τόπο. Καί βέβαια ή 

έπιμονή αύτή, πού εlναι συνήθης στόν τόπο μας 
- πού οτα'v μποvμε στήν πολιτική έννοοvμε νά πε
θάναμε πολιτικοί - δέν έμπνέεται άπό αίσθημα κα

θήκοντος πρός τή χώρα. Κατά τό πλείστον όφείλεται 

στή γοητεία πού άσκεί ή πολιτική, τήν όποία γι' 

αύτό άκριβώς τό λόγο ό 'Αριστοτέλης παρομοιάζει 

μέ τίς έταίρες πού διαφθείρουν τούς πολίτες. Πιστεύω 

οτι ολοι οί πολιτικοί θά ήθελαν νά τερματίσουν 

έγκαίρως τή σταδιοδρομία τους καί κατά τρόπο πού 

νά τούς έξασφαλίζει τήν έκτίμηση καί τό σεβασμό 
ολων τών συμπολιτών τους. v Α ν δέν τό κάνουν, αύτό 

δέν όφείλεται στό οτι άγνοοvν τήν όρθότητα ~τής 

άρχής αύτής, άλλά στό γεγονός οτι δέν έχουν τήν 

ψυχική δύναμη νά τό κάνουν. Γιατί τό νά άποσύρεται 

κανένας άπό τά φώτα του προσκηνίου στή σκιά τής 

σιωπής εlναι πάντα όδυνηρό. Γι ' αύτό, άλλωστε, 
εlναι έλάχιστοι καί οί μιμητές του Κιγκινάτου. 

»Πιστός στίς άντιλήψεις αύτές, εlχα είλημμένη 

τήν άπόφαση άπό τόν καιρό πού μπήκα στήν πολιτι

κή, νά τερματίσω έγκαίρως τή σταδιοδρομία μου. 

Καί τό ένδεχόμενο αύτό τό άντιμετώπισα κατ' έπανά

ληψη πρό τής έκλογής μου ώς προέδρου τής Δημο

κρατίας. Καί τό άντιμετώπισα έντονώτερα μετά τήν 

ένταξη τής χώρας στήν ΕΟΚ, πού άποτελοvσε κατά 
κοινή άναγνώριση τό άποκορύφωμα μιiiς μακράς καί 

έπιτυχοvς σταδιοδρομίας. 

»Παρά ταύτα, καί μολονότι δέν εlχα τή φιλοδοξία 
νά γίνω πρόεδρος Δημοκρατίας, τό άπεφάσισα τελι

κά γιατί προέβλεπα οτι μετά τήν άποχώρησή μου 
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aπό τήν ήγεσία τής Νέας Δημοκρατίας καί τήν ένερ

γό πολιτική ό τόπος θά έμπαιvε aργά ή γρήγορα σέ 
μιά φάση πολιτικής aστάθειας καί δτι θά μπορουσα 

aπό τή θέση του ρυθμιστου του πολιτεύματος νά πε

ριορίζω μέ τίς παρεμβάσεις μου τίς συνέπειές της. 

· »Μέ τήν ψυχολογία αύτή &νέλαβα τό 1980 τά 
προεδρικά μου καθήκοντα. Καί τά &νέλαβα μέ σκε

πτικισμό καί γιά τούς λόγους πού &νέφερα παραπά

νω, &λλά καί γιατί δ ρόλος του προέδρου δέν συμβι

βαζόταν μέ τή φύση μου, πού εlχε σφυρηλατηθεί μέ
σα σέ σκληρούς πολιτικούς &γώνες 45 χρόνων. 

>Πόν πρώτο καιρό δέν εlχα βέβαια προβλήματα. 

Καί διότι ή Κυβέρνηση Ράλλη &κολουθουσε πολιτι

κή πού ήταν στίς γενικές γραμμές της συνέχεια τής 

δικής μου, &λλά καί γιατί ό κ. Τσάτσος, μέ τόν ύπο

δειγματικό τρόπο πού ήσκησε τά καθήκοντά του ώς 

προέδρου, εlχε δημιουργήσει ένα εύνοϊκό κλίμα γύ

ρω aπό τό θεσμό τής Προεδρίας. Εlχα δμως προβλή

ματα μέ τό κόμμα πού zδρυσα, δπως &ναφέρω σέ εlδι

κά σημειώματα,' ΝΕπρεπε νά παρεμβαίνω στίς ένδο

κομματικές έριδές του, νά μεριμνώ συνεχώς γιά τή 

διαφύλαξη τής ένότητάς του καί νά δίνω συμβουλές 
-μάταιες πολλές φορές- γιά τήν aποτροπή σφαλ

μάτων. 

»Μετά τίς έκλογές δμως του 'Οκτωβρίου του 

1981 πού ήρθε στήν έξουσία τό ΠΑΣΟΚ, δημιουργή
θηκε μιά νέα κατάσταση στή χώρα, πού καθιστουσε 

δχι μόνο δύσκολο τό ρόλο μου &λλά πολλές φορές 

καί οδυνηρό. Καί αύτό ήταν φυσικό: Πρώτον γιατί 

έκαλούμην νά συνεργασθώ μ, ένα κόμμα τό όποίο 

έπί 25 χρόνια μέ εlχε aντίπαλό του καί μέ πάθος μέ 
πολεμουσε. Δεύτερον, γιατί έπρεπε νά συνεργάζομαι 

μέ μιά Κυβέρνηση, ή όποία ε[ χε ύποσχεθεί προεκλο

γικά στό λαό δτι, έρχόμενη στήν έξουσία, θά &νέ

τρεπε δ, τι έγώ έπί 25 χρόνια έδημιούργησα. Καί, 
τέλος, καί προπαντός, γιατί ώφειλα νά συνεργάζομαι 

μέ μιά Κυβέρνηση, μέ τήν πολιτική τής όποίας ριζι

κά διαφωνουσα καί ώφειλα ν' &γωνίζομαι γιά νά τή 

συγκρατώ aπό ένέργειες πού μπορουσαν νά έκθέσουν 

τόν τόπο σέ κινδύνους. 

»Καί οί κίνδυνοι αύτοί ύπήρχαν, άν ληφθουν ύπό

ψη οί lδεολογικές καί προγραμματικές aρχές τής 

ίδρυτικής διακηρύξεως του ΠΑΣΟΚ. 'Αρχές πού 

δέν ήταν άπλώς έξωπραγματικές, &λλά έξωελληνι

κές, &φου βρίσκονταν σέ aπόλυτη aντίθεση μέ τά 

πάγια συμφέροντα του έθνους. 

»Κάτω aπό τίς συνθήκες αύτές ήταν φυσικό τήν 

έπομένη τής έκλογής του 1981 νά μέ aπασχολήσει ή 
σκέψη τής παραιτήσεως, &φου δ λαός μέ τήν ψήφο 

του μέ καθιστουσε σχεδόν αlχμάλωτο του ΠΑΣΟΚ 

καί έπιδοκιμάζοντας τήν πολιτική του, έμμεσα aπο

δοκίμαζε τήν lδική μου. 

. »Παρά ταυτα aπεφάσισα καί πάλι νά παραμείνω, 
καί γιά νά μήν προκαλέσω άκαιρη κρίση μέ άδηλες 

τίς συνέπειες, &λλά καί μέ τή σκέψη δ τι μέ τίς άρμο

διότητες πού μου έδινε τό Σύνταγμα θά μπορουσα νά 

χαλινqγωγώ τόν πρωθυπουργό καί νά aποτρέπω έπι

κίνδυνες γιά τόν τόπο ένέργειές του, προσφεύγων 

στό λαό εϊτε μέ δηψοφήφισμα εϊτε έν &νάγκη καί μέ 

νέες έκλογές. 'Επίστευσα, άλλωστε, δτι ό κ. Παπαν

δρέου, εϊτε γιατί θά έφοβείτο νά έρθει σέ σύγκρουση 

μαζί μου, είτε γιατί θά προσγειωνόταν μετεκλογικά 

στήν έλληνική πραγματικότητα, θά έγκατέλειπε τίς 

&κραίες προεκλογικές του θέσεις καί θά έπολιτεύετο 

μέ ύπευθυνότητα. 

»Τά πράγματα aπέδειξαν δτι ορθώς παρέμεινα, 

δπως προκύπτει aπό τό ίστορικό τής θητείας μου ώς 

προέδρου &λλά καί aπό τά πρακτικά τών συνομιλιών 

μας πού εlναι έντεταγμένα στό 'Αρχείο μου. 'Ο πρω

θυπουργός, κατά τήν πρώτη συνάντησή μας, κατά 

τήν όποία του &νέθεσα τήν έντολή νά σχηματίσει 

Κυβέρνηση, ένεφανίσθη μετριοπαθής καί μετριό

φρων. Προσπάθησε νά μέ καθησυχάσει, δταν έπέ

στησα τήν προσοχή του έπί του κινδύνου νά συγ

κρουσθουμε άν έφήρμοζε τήν πολιτική πού έξήγγει

λε προεκλογικά καί κυρίως στά θέματα τής έξωτερι

κής καί &μυντικής πολιτικής τής χώρας. Καί μέ δια

βεβαίωσε κατηγορηματικά δτι θά μέ συμβουλεύεται 

καί θά συνεργάζεται στενά μαζί μου στή χάραξη τής 

πολιτικής τής χώρας. 

»Τήν πρόθεσή του αύτή, άλλωστε, τήν έπανέλαβε 

τήν ϊδια μέρα Καί στόν κ. Μολυβιάτη, στόν όποίο 
εlπε δτι "γιά δλα τά σοβαρά έξωτερικά θέματα θά 
ένημερώνω καί θά συνεννοουμαι μέ τόν κ. πρόεδρο 

τής Δημοκρατίας, δ όποίος aποτελεί μιά μοναδική 

παρουσία στήν πολιτική ζωή τής 'Ελλάδος. Παρου

σία πού δέν εlχε ούτε ό μεγάλος 'Ελευθέριος Βενιζέ

λος. Καί ή παρουσία αύτή δέν εlναι δυνατόν ν' 

&γνοηθεί". 

»Πρέπει νά πώ δτι τά πρώτα τρία χρόνια ύπήρξε 

κατά βάση συνεπής μέ τίς ύποσχέσεις του αύτές. 

(Καί αύτό, δπως εlπα, έπιβεβαιώνεται aπό τά πρακτι

κά τών συνομιλιών μας- πρακτικά πού έκρινα χρήσι

μο νά κρατώ λόγω τής &βεβαιότητας καί τής aνησυ

χίας πού μου ένέπνεε ή aστάθμητη lδιοσυγκρασία 

του πρωθυπουργου, &λλά καί οί πολιτικές καί lδεο

λογικές του θέσεις). 'Επεδίδετο βέβαια στίς γνωστές 

φραστικές του ύπερβολές &λλά aπέφευγε πράξεις 

πού θά μπορουσαν νά μiiς φέρουν σέ ρήξη. Καί στήν 

Δύση παρέμεινε, καί τίς ΝΕνοπλες Δυνάμεις έσεβά

σθη, καί σέ πολλά θέματα έσωτερικής πολιτικής έδέ

χετο πρόθυμα τίς συμβουλές μου, έγκαταλείπων 

πολλές φορές aτυχείς aποφάσεις του ή δεχόμενος 

βασικές τροποποιήσεις τους. 

»Σέ προσωπικό έπίπεδο οί σχέσεις μας ήταν άνε

τες, σχεδόν φιλικές. Μου συμπεριεφέρετο μέ εύπρέ

πεια καί μέ σεβασμό. Καί σχεδόν ποτέ δέν έφερε 

aντιρρήσεις σ' αύτά πού συνεβούλευα. Οί σο βαρώ-
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τεροι συνεργάτες του άπέδιδαν τή συμπεριφορά του 

αύτή σ' ένα άνάμικτο αίσθημα σεβασμού καί φόβου 

πού είχε άπέναντί μου· καί διότι καί ol ίδιοι άνησυ
χοvσαν γιά τήν πολιτική συμπεριφορά του μοv συνι

στούσαν νά τόν βλέπω τακτικά γιά νά τόν συγκρατώ 

μέ τίς συμβουλές μου. 'Άλλοι πάλι τήν άπέδιδαν 

στήν ύποκρισία καί δολιότητα, πού, δπως έλεγαν, 

είναι τά κύρια χαρακτηριστικά του. 

»Oi εξελίξεις άπέδειξαν δτι είχαν δίκαιο τόσο ol 
πρώτοι δσο καί ο{ δεύτεροι, γιατί ή εν γένει συμπε

ριφορά τού πρωθυπουργού ήταν καί είναι τόσο άντι

φατική πού είναι δύσκολο νά τόν κατατάξεις σέ μιά 

ώρισμένη κατηγορία πολιτικού. 

»Πάντως, τά κύρια χαρακτηριστικά τής πολιτι

κής συμπεριφοράς του είναι τά παρακάτω: (1) 'Έχει 
άναμφισβήτητες iκανότητες πού έχουν δμως δλες 

σάν ύπόβαθρο τή δημαγωγία καί τήν ύποκρισία. Καί 

τό ταλέντο αύτό τού δημαγωγού πού τό κατέχει σέ 

ϋψιστο βαθμό, τόν βοήθησε στήν ταχεία άνοδό του 

στήν εξουσία. Χωρίς νά είναι ρήτωρ, κατορθώνει νά 
άσκεί γοητεία στά πλήθη. 'Απευθύνεται στά ένστι

κτα καί στά άπωθημένα τών άκροατών του, μέ τή 

λαϊκίστικη καί εθνικιστική πολιτική του. (2) Κατέ
χεται άπό μιά άπροσδιόριστη ~χθρότητα κατά τής 

Δύσεως καί αlσθάνεται άνετα μέ τούς Βαλκάνιους, 

τούς 'Άραβες καί γενικά μέ τούς άνήκοντες στόν 

Τρίτο Κόσμο. (3) Άλλά κατέχεται προπαντός άπό 
τό πάθος τής δημοσιότητος καί τής διεθνούς προβο

λής. Καί αύτό τό επιδιώκει μέ τό νά λαμβάνει άνορθό

δοξες καί πολλές φορές επιβλαβείς γιά τή χώρα θέ
σεις σέ διεθνή προβλήματα, διαφοροποιούμενος επι

δεικτικά άπό τούς συμμάχους της. Μέ αύτή τήν άσυ

νάρτητη εξωτερική πολιτική εξυπηρετεί βέβαια καί 
μιά εσωτερική πολιτική σκοπιμότητα. 'Ικανοποιεί 

τή Μόσχα καί πειθαρχεί τό ΚΚΕ, δπως lκανοποιεί 

καί τή μαρξιστική πλευρά τού κόμματός του. 

»Γιά νά περιορίζω τίς συνέπειες αύτής τής άντι

φατικής καί επικίνδυνης γιά τή χώρα πολιτικής του, 

τού έκανα συνεχείς συστάσεις, στίς όποίες δέν έφερε 

μέν ούσιαστικές άντιρρήσεις άλλά προσπαθούσε νά 

τίς δικαιολογήσει μέ διάφορες σκοπιμότητες. Μιά

δυό φορές μάλιστα είχα τήν εύκαιρία νά τού πώ δτι 

τό πάθος τής δημοσιότητας, δταν φθάνει σέ ύπερβο

λή, ήμπορεί καί νά βλάψει η καί νά γελοιοποιήσει 

άκόμα. 

))Παράλληλα δέ μέ τίς συστάσεις μου πρός αύτόν, 

καθησύχαζα καί τούς συμμάχους τής χώρας, δικαιο

λογών τή συμπεριφορά του καί γινόμενος συνήγορός 

του γιά νά προστατεύσω τά συμφέροντα τής χώρας. 

Χρησιμοποιούσα πρός τούτο τίς εσωκομματικές του 

δυσχέρειες καί τό επιχείρημα δτι τού χρειαζόταν χρό

νος γιά ν' άπαγκιστρωθεί άπό τίς άκραίες προεκλο

γικές του δεσμεύσεις. 

))Είπα παραπqνω δτι τά τρία πρώτα χρόνια ή συ-

νεργασία μας ήταν όμαλή. 'Όχι μόνο δέν δημιουρ

γούσε προβλήματα πού θά μπορούσαν νά μiiς φέρουν 

σέ ρήξη, άλλά εξήρε συνεχώς δημόσια τό ρόλο μου 
καί τήν προσωπικότητά μου καί συνεβούλευε καί 

στούς ύπουργούς του νά κάνουν τό i'διο. Γι ' αύτό 
άλλωστε καί δέν χρειάσθηκε νά κάνω χρήση τών 

άρμοδιοτήτων πού μοv παρείχε τό Σύνταγμα, τό 

extremum remedium δηλαδή. Προτιμούσα καί επε

τύγχανα νά τόν συγκρατώ διά τής πειθούς καί τής 

άπειλής τής συγκρούσεως. Καί πέραν αύτών, προ
σπαθούσα μέ τίς δημόσιες όμιλίες μου, στίς όποίες 

παρενέβαλλα πολιτικά μηνύματα πρός τό λαό, νά 

εξουδετερώνω έμμεσα τίς δημαγωγικές καί παραπλα
νητικές του θέσεις, iδίως σέ θέματα εξωτερικής πο

λιτικής. Τά μηνύματα αύτά, άπό τά όποία προέκυπτε 

έμμεσα ή άντίθεσή μου πρός τήν πολιτική τής Κυ

βερνήσεως, προκαλούσαν τίς άντιδράσεις τού σκλη

ρού πυρήνα τού κόμματός του πού εϋρισκαν συχνά 

άπήχηση καί στόν κυβερνητικό τύπο. 

)) 'Από τό φθινόπωρο δμως τού 1984, ό πρωθυ
πουργός, ύπό τήν πίεση τών άδιαλλάκτων συνεργα

τών του, άρχισε νά αύτονομείται κάπως άπέναντί 

μου. Νά λαμβάνει δηλαδή σέώρισμένες περιπτώσεις 
άποφάσεις χωρίς νά συνεννοείται μαζί μου καί νά 

μοv δίδει εκ τών ύστέρων εξηγήσεις. 'Αποφάσεις 
πού πρόδιδαν προλυπραγμοσύνή επικίνδυνη καί εμ
πνέονταν κυρίως άπό τό πάθος του γιά διεθνή δημο

σιότητα καί προβολή. 'Όπως συνέβη μέ τό ταξίδι 

του στήν Πολωνία, τή στιγμή πού ή χώρα αύτή ζού

σε ύπό τό κράτος τού στρατιωτικού νόμου· μέ τήν 

τριμερή συνάντηση στήν 'Ελούντα, πού όδήγησε 

καί αύτόν καί τόν Μιττεράν στή γελοιοποίηση· μέ τό 

κορεατικό τζάμπο, πού ή στάση του άποτελοvσε πρό

κληση πρός τή Δύση· μέ τή ματαιωθείσα, κατόπιν 

παρεμβάσεώς μου, άνάκληση τού πρέσβεώς μας στήν 

Υ Αγκυρα, εξ άφορμής φαιδρού επεισοδίου· καθώς καί 

μέ τή ματαιωθείσα, κατόπιν παρεμβάσεώς μου καί 

πάλι, εγκατάσταση του άρχηγείου τού 'Αραφάτ στήν 

'Ελλάδα, μετά τήν εκδίωξή του άπό τό Αίβανο, πού 

άν επραγματοποιείτο, θά περιέfrλεκε τίς διεθνείς μας 
σχέσεις καί θά μετέβαλλε τήν 'Ελλάδα σέ άντρο 

τρομοκρατών. 

)) 'Η πρώτη άπόπειρα άναμετρήσεώς μου ήταν ή 
άντίδρασή του στό λόγο μου τής Στρατιωτικής λέ

σχης Θεσσαλονίκης, τού 1984, στόν όποίο έθιγα 
ώρισμένα θέματα εξωτερικού προσανατολισμού τής 

χώρας. τ Η ταν ή πρώτη φορά πού έθετε θέμα άσκή

σεως τών συνταγματικών άρμοδιοτήτων μου. Στίς 31 
'Οκτωβρίου μοv άπηύθυνε άπόρρητη επιστολή, άφοv 

δμως προηγουμένως δημιούργησε θόρυβο διά τού 

φιλικού του τύπου (βλ. παραπάνω, σ. 411): 
)>Μετά τρείς ήμέρες ζήτησε άκρόαση γιά νά μοv 

δώσει εξηγήσεις. Έξεδήλωσα έκπληξη καί δυσφο
ρία γιά τήν επιστολή του καί τού εξήγησα πώς λει-
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τουργεί τό Σύνταγμα. 'Εδέχθη δτι έπρόκειτο περί 

παρεξηγήσεως καί μοv είπε δτι τό Συνταγμά μας εί

ναι πράγματι τό καλλίτερο πού θά μπορούσαμε νά 

έχουμε στήν 'Ελλάδα· καί δχι μόνο αύτό, άλλά καί, 

έν συνεχεία, κατ' έπανάληψιν έδήλωσε δημοσία δτι 

άσκοvσα aψογα τά καθήκοντά μου. 

»Παρά τήν έξομάλυνση δμως αύτή τών σχέσεών 

μας, συνέχισε μικρά πραξικοπήματα, δπως στό θέμα 
τών μεταβολών στίς 'Ένοπλες Δυνάμεις καί τά Σώ

ματα 'Ασφαλείας, τόν Δεκέμβριο τού 1984, έπί τών 
όποίων μ' αlφνιδίασε καθ' δ ν χρόνον βρισκόμουν 

στ ή Ρόδο. 'Ενοχλημένος άπό τήν τακτική του αύτή, 

τού είπα δταν έπέστρεψα δτι, aν συνεχίσει τίς προ

κλήσεις του αύτές, θά έρθουμε σέ ρήξη καί θά έπιδι
ώξω λύση τής διαφοράς μας διά τού λαού. Θορυβή
θηκε άπό τή δήλωση μου αύτή, μοv έκανε έκκληση 

νά πιστέψω δτι πρόκειται περί παρεξηγήσεων ή καί 

σφαλμάτων τών συνεργατών του καί μ ' έβεβαίωσε 
καί πάλι δτι έπιθυμία του ή το νά συνεχισθεί όμαλά ή 

συνεργασία μας. 

»Στίς άρχές τού 1985 aλλαξε καί πάλι τακτική καί 
έξεδήλωσε τήν έπιθυμία νά συνεργασθούμε, γιά νά 

προσδιορίσουμε άπό κοινού τίς περαιτέρω έξελίξεις 
τής πολιτικής ζωής καί κυρίως έπί τών θεμάτων τού 

χρόνου τών έκλογών, τού 'Εκλογικού Νόμου καί τής 

έκλογής τού προέδρου τής Δημοκρατίας. Έπ' αύτών 

τών θεμάτων είχαμε δύο μακρές συνομιλίες, στίς 21 
Δεκεμβρίου 1984 καί στίς 16 'Ιανουαρίου 1985. Τό 
άποτέλεσμα τών συνομιλιών αύτών ήταν τό άκόλου

θο: 

»Γιά τόν χρόνο τών έκλογών, συμφωνήσαμε δτι, 

έκτός άπροόπτου, θά πρέπει νά γίνουν τόν 'Οκτώ

βριο τού 1985. Γιά τόν 'Εκλογικό Νόμο πού ήταν τό 
κρισιμώτερο θέμα, άφοv ύπήρχαν ένδείξεις δτι ή 
Κυβέρνηση έπροτίθετο νά καθιερώσει στραγγαλι

στικό γιά τήν άντιπολίτευση σύστημα, συμφωνήσα

με νά είναι άδιάβλητος καί νά μήν τόν προωθήσει 

χωρίς τή σύμφωνη δική μου γνώμη. 

»Γιά τήν προεδρική έκλογή, αύτός μέν μοv έκανε 

έκκληση νά δεχθώ τήν έπανεκλογή μου, δπως τό 

έκανε καί στίς προηγούμενες συνομιλίες μας, έγώ δέ 

τού είπα δ τι έχω δισταγμούς έπ' αύτοv καί δ τι έν 

πάση περιπτώσει δέν άποφάσισα άκόμα aν θά θέσω 

ύποψηφιότητα καί τοίJ έξήγησα γιατί. 
»Καί είχα πράγματι δισταγμούς γιά τήν έπανε

κλογή μου πού κατέληγαν σ' ένα βασανιστικό δί

λημμα. Κατεχόμενος άπό τίς άντιλήψεις πού έξέθεσα 

στήν άρχή τού κειμένου αύτοv, ήμουν άποφασισμέ

νος νά τερματίσω τή σταδιοδρομία μου μέ τή λήξη 

τής θητείας μου. Σέ μιά στιγμή δηλαδή πού θά άπα

τελούσε τό κορύφωμα τής σταδιοδρομίας μου καί θά 

μοv έξασφάλιζε τόν καθολικό σεβασμό τού λαού γιά 

δσα έπραξα έπί 50 χρόνια γιά τόν τόπο αύτό καί 
lδίως κατά τήν τελευταία δεκαετία. 

»'Από τήν aλλη μεριά, μέ βασάνιζε ή σκέψη δτι 

θά άποτελοvσε πρόκληση πρός τό λαό άλλά καί τήν 

ίστορία ν' άρνηθώ χωρίς πειστική δικαιολογία μιά 

έπανεκλογή, ή όποία έπροτείνετο άπό τά δύο μεγάλα 

κόμματα πού άντιπροσώπευαν τό 90% τού έλληνικοv 
λαού καί τής Βουλής. 

»'Αντιμετωπίζοντας αύτό τό δίλημμα άπέφυγα νά 

δεσμευθώ έναντι τών κομμάτων, τά όποία δημοσία 

διεκήρυσσαν τήν άπόφασή τους νά ύποστηρίξουν 
τήν έπανεκλογή μου, καί έπεφυλάχθην, δπως έτόνι

σα καί στή δήλωση τής 9ης Μαρτίου, νά λάβω τήν 

όριστική μου άπόφαση μετά τήν έπίσημη άνακοίνω

ση τών προτάσεών τους. 

»Πάντως, άπό τό δίλημμα αύτό μ' έβγαλε τελικά 

ή πολιτικά καί ήθικά άπαράδεκτη ύπαναχώρηση τού 

κ. Παπανδρέου. 

))Δέν ήταν δμως μόνο τά προβλήματα πού είχα μέ 

τήν Κυβέρνηση. Τήν ίδια έποχή είχα καί τήν κριτι

κή ώρισμένων κύκλων τής Νέας Δημοκρατίας, έκ 

τών όποίων aλλοι ηvχοντο τήν έπανεκλογή μου καί 

aλλοι έπιθυμοvσαν νά τήν άρνηθώ, γιά νά μήν τήν 

έκμεταλλευθεί ό κ. Παπανδρέου, δπως λέγεται δτι 

συνέβη στίς έκλογές τού 1981. Καί ύπεστήριζαν τήν 
aποψη αύτή χωρίς νά καταλάβουν δτι σέ περίπτωση 

άρνήσεώς μου καί τό ΠΑΣΟΚ μπορούσε νά έκλέξει 

πρόεδρο lδικό του καί, έν συνεχεία, άντιστάσεως μή 

ούσης, νά δρομολογήσει τίς έξελίξεις κατά τρόπο 
d5στε νά κερδίσει άσφαλώς καί τίς έκλογές. 

))Καί έρχομαι τώρα στήν κρίση πού προκάλεσε τό 

θέμα τής προεδρικής έκλογής. 'Ο κ. Παπανδρέου, 

δπως είπα καί παραπάνω, σέ κάθε συνάντησή μας, 

έπανήρχετο στό θέμα τής έπανεκλογής μου, ύποστη

ρίζων δτι τήν θεωρούσε έθνικώς άναγκαία, πράγμα 

πού διεκήρυσσε ώς γνωστόν καί δημόσια. Καί όχι 

μόνο αύτό, άλλά καί μέ διαβεβαίωσε δτι συζήτησε τό 

θέμα καί μέ τά μέλη τού 'Εκτελεστικού Γραφείου καί 

δτι, πλήν ένός πού ήταν διστακτικός, συμφωνούσαν 

ολοι μαζί του. 

))Τελευταία φορά συναντηθήκαμε στίς 28 Φε
βρουαρίου καί συζητήσαμε καί πάλι τό ίδιο θέμα [βλ. · 
παραπάνω, σσ. 438-439]. 

))Ματαιωθείσης λόγω άσθενείας μου - είχα 

γρίππη μέ ύψηλό πυρετό - τής συναντήσεως πού 

είχαμε όρίσει γιά τίς 7 Μαρτίου, ό κ. Παπανδρέου 
μοv έστειλε τό άπόγευμα τής 8ης Μαρτίου τόν κ. 

Κουτσόγιωργα- πού δέν καταλαβαίνω γιατί διάλε

ξε αύτόν- γιά νά μ' ένημερώσει γιά τήν όριστική 

άπόφασή του νά ύποστηρίξει τήν ύποψηφιότητά 

μου. Τόν κ. Κουτσόγιωργα τόν δέχθηκε ό κ. Μολυ

βιάτης, μέ τόν όποίο είχε τή συνομιλία πού ό ίδιος 
περιγράφει στό σχετικό πρακτικό [βλ. παραπάνω, 

σσ. 440-442]. 
))Κάτω άπό τίς συνθήκες αύτές φθάσαμε στήν 

κρίση της 9ης Μαρτίου. 'Ο κ. Παπανδρέου συνεκά-
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λεσε τό πρωί τής ήμέρας εκείνη,ς τήν Κεντρική 'Επι

τροπή τοίί κόμματός του καί εν συνεχεία τήν κοινο

βουλευτική του όμάδα, στήν όποία έκανε μεταξύ aλ

λων τήν παρακάτω πρόταση: 

»"Δέν ύπάρχει aμφιβολία δτι ή προεδρική θητεία 

τοϋ κ. Καραμανλή ύπήρξε άψογη, κάτι πού τόνισα 

πολλές φορές στό παρελθόν. 'Όμως δέν πρέπει νά 

ξεχνοϋμε πώς τό Σύνταγμα τοϋ 1975 είναι πνευματικό 
του τέκνο. Καί θά ήταν πράγματι παράδοξο εάν ζη
τούσαμε aπό τόν κ. Καραμανλή νά θητεύσει ώς πρό

εδρος στά πλαίσια ένός αναθεωρημένου Συντάγμα

τος πού επεκτείνει τήν εξουσία τοϋ Κοινοβουλίου 

μειώνοντας aντίστοιχα τίς εξουσίες τοϋ προέδρου. 

Τά μέλη τοϋ 'Εκτελεστικοί> Γραφείου καίf:γώ, uστε

ρα aπό μακρές καί ουσιαστικές συζητήσεις καί εκτι

μήσεις, καταλήξαμε σέ μιά πρόταση πού ανανεώνει 

τό πολιτικό σκηνικό τής χώρας μας. 

»"Προτείνουμε ώς ύποψήφιο πρόεδρο τόν διακε

κριμένο δικαστή καί aγωνιστή τής Δημοκρατίας 

Χρήστο Σαρτζετάκη καί πρέπει νά προσθέσω δτι ή 

πρότασή μας γίνεται εν αγνοία του, μέ τήν πεποίθη

ση δτι δέν θά aρνηθεϊ: τήν μεγάλη αότή προσφορά 

στή Δημοκρατία". 

»Βέβαια ή αναθεώρηση τοίί Συντάγματος πού 

χρησιμοποιήθηκε γιά νά δικαιολογηθεί ή ύπαναχώ

ρηση ήταν πρόσχημα πού εφευρέθηκε τήν τελευταία 

στιγμή. Γιατί, όχι μόνο διαβεβαίωνε ό ίδιος, δπως 

είπα παραπάνω, δτι θεωρεί τό Σύνταγμά μας τό καλ

λίτερο πού εi'-χαμε ποτέ στήν 'Ελλάδα, όχι μόνο επί 

δέκα χρόνια δέν έθεσε τό ΠΑΣΟΚ θέμα αναθεωρή

σεώς του, aλλά καί σέ πρόσφατη συνέντευξή του στά 
"Νέα" εδήλωνε κατηγορηματικά δτι γιά τό ΠΑΣΟΚ 

/ δέν ύπάρχει θέμα αναθεωρήσεως τοίί Συντάγματος. 

»'Όταν τό πρωί τής 9ης Μαρτίου πληροφορήθη

κα τά διατρέξαντα, όχι μόνο δέν αiσθάνθηκα πικρία, 

aλλά σχεδόν ανακούφιση, λαμβανομένου ύπόψη του 

διλήμματος πού είχα aν έπρεπε νά δεχθώ ή όχι τήν 

επανεκλογή μου. Παράλληλα, δμως, αiσθάνθηκα 

βαθειά aνησυχία γιά τό μέλλον αvτοίί του τόπου, 

δταν διαπίστωνα δτι Ίjμποροίίσε ενα πρωθυπουργός 

νά συμπεριφέρεται ώς κοινός aπατεώνας. Καί δταν 

cεβλεπα στήν τηλεόραση τή σκηνή τών 165 βουλευ
τών, πού μέχρι τό πρωί τής 9ης Μαρτίου ήταν aπο

φασισμένοι νά μέ ψηφίσουν, νά πανηγυρίζουν μετά 

μία ό5ρα κατά τρόπο έξαλλο τήν aπόρριψη τής ύπο

ψηφιότητός μου. Σκηνή πού έδειχνε τή δουλοφροσύ

νη τους aπέναντι του aρχηγοί) τους, τό χαμηλό επί

πεδο τών πολιτικών μας Ίjθών, καί ίσως καί τό μίσος 

aπό τό όποίο κατείχοντο εναντίον εκείνου, γιά τόν 

όποίο επί 10 χρόνια ύποκρινόμενοι εξέφραζαν τό σε
βασμό καί τήν εκτίμησή τους. 

;;Κατεχόμενος aπ' αvτά τά αίσθήματα, περιορί-

σθηκα νά κάνω τίς δύο λακωνικές δηλώσεις μου, τή 

μιά στίς 9 καί τήν aλλη στίς 10 Μαρτίου. 

»9 Μαρτίου: "Είναι γνωστό δτι aπό κανένα δέν 
ζήτησα τήν επανεκλογή μου. Ά ντιθέτως, είχα σο

βαρές επιφυλάξεις νά τήν aποδεχθώ. Πς τελευταίες 
έβδομάδες οί άρχηγοί τών δύο μεγάλων κομμάτων, 

προεξάρχοντος τοίί aρχηγοίί τοίί ΠΑΣΟΚ, αvτόκλη

τοι, μοίί εδήλωσαν δτι προτίθενται νά προτείνουν 

τήν επανεκλογή μου. Καί αvτό γιατί τήν θεωροίίν 

αναγκαία γιά τήν όμαλή εξέλιξη τής πολιτικής μας 

ζωής καί γιά τήν ένότητα του έθνους. 

»"Έπεφυλάχθην καί τούς εδήλωσα δτι τήν όρι

στική μου aπόφαση επ' αvτοίί θά τήν λάβω δταν θά 

έχω δεδομένες τίς προτάσεις τους, τίς όποίες καί θά 
εκτιμήσω ανάλογα μέ τίς γενικές συνθήκες πού θά 

επικρατούν στή χώρα κατά τή στιγμή εκείνη. 

»"'Ήδη τό θέμα ώς πρός εμέ ελύθη αvτομάτως'Ό 

»'Επιστολή πρός τόν πρόεδρο τής Βουλής, 10 
Μαρτίου: 

»"Κύριε πρόεδρε, 

»"Σάς παρακαλώ νά ανακοινώσετε στήν 'Εθνική 

Ά ντιπροσωπεία δτι, εν όψει τών διαγραφομένων 

εξελίξεων, στίς όποίες δέν δύναμαι νά συμπράττω, 
aπό σήμερα παύω νά aσκώ τά καθήκοντά μου ώς 

προέδρου τής Δημοκρατίας, παραιτούμενος του ύπο

λοίπου τής θητείας μου". 

»Μέ τίς δηλώσεις αvτές έθετα κατά τρόπο aξιο

πρεπή τέρμα στίς κυβερνητικές μηχανορραφίες aλλά 

καί στήν πολιτική μου σταδιοδρομία. 

»'Η ύπαναχώρηση αvτή του κ. πρωθυπουργού 

προκάλεσε κατάπληξη όχι μόνο στήν κοινή γνώμη 

aλλά καί στήν ίδια τήν κοινοβουλευτική όμάδα του 

κόμματός του. 'Ο τύπος τής Κυριακής καί τής Δευτέ

ρας έκπληκτος καί αvτός aναζητοίίσε έρμηνείες γιά 

τήν aπροσδόκητη aλλά καί aχαρακτήριστη αvτή 

συμπεριφορά του πρωθυπουργού. 'Ιδιαίτερα, ό διε

θνής τύπος, εκτός aπό τήν έκπληξή του, εκδήλωσε 

καί τίς aνησυχίες του γιά τό μέλλον τής 'Ελλάδος 

εξήρε τό έργο καί τήν προσωπικότητά μου καί aπε
δοκίμαζε τή συμπεριφορά τοίί πρωθυπουργού μέ βα

ρείς χαρακτηρισμούς. 

»Στήν ύπαναχώρηση αvτή τοίί πρωθυπουργού, 

τήν όποία aλλοι χαρακτήριζαν aπάτη καί aλλοι 

πραξικόπημα, δόθηκαν διάφορες έρμηνείες. 'Άλλοι 

ύπεστήριξαν δτι ό πρωθυπουργός aλλαξε γνώμη τήν 

τελευταία στιγμή, πιεσθείς aπό τούς αδιάλλακτους 

του κόμματός του, καί ίδίως aπό τόν Κουτσόγιωργα 

καί τόν διευθυντή τής Αvριανής!!, πού τόν έπεισαν 

δτι μέ τήν ύποστήριξη τής ύποψηφιότητός μου, πού 

τήν κτυπούσε έντονα καί τό ΚΚΕ, θά έχανε ψήφους. 

'Άλλοι πάλι ύπεστήριξαν δτι ύπεκρίνετο τόν τελευ-
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ταίο καιρό, φοβούμενος ενδεχόμενες aντιδράσεις 

iδικές μου. 

»τίς πρωτες ήμέρες εθεωρείτο επικρατέστερη ή 

πρώτη εκδοχή, δεδομένου δτι ή δεύτερη δέν μπορού

σε νά εξηγηθεί λογικά - άν δεχθούμε βέβαια δτι ό 
πρωθυπουργός ενεργεί σύμφωνα μέ τούς κανόνες η] ς 

λογικής. Καί τούτο, διότι ό κ. Παπανδρέου γνώριζε 

δτι δέν επεδίωκα ό ίδιος τήν επανεκλογή μου, δπως 

γνώριζε δτι ούτε τήν πρόθεση aλλά ούτε καί επιχει

ρήματα λογικά ή νομικά είχα νά aντιδράσω στήν 

περίπτωση πού θά ήρνείτο - δπως είχε δικαίωμα 

-νά ύποστηρίξει τήν ύποψηφιότητά μου. Πάντως, 

' εκείνο πού δέν μπορεί νά εξηγηθεί ούτε νά συγχωρε
θεί είναι τό γεγονός δτι διέπραξε μία aπάτη, χωρίς νά 
έχει aνάγκη νά προσφύγει σ' αι'ιτή. Νά στιγματίσει 

άνευ λόγου τήν ίστορία του καί νά δρομολογήσει 

εξελίξεις επικίνδυνες γιά τή γαλήνη τού τόπου. Θά 
μπορούσε, άν ήθελε γιά όποιοδήποτε λόγο ν, aπαλ

λαγεί aπό τόν Καραμανλή, νά τό πετύχει κατά τρόπο 

όμαλό καί έντιμο, εvημερώνοντάς με εγκαίρως γιά 

τήν aλλαγή τής θέσεώς του. Καί δχι μόνο δέν τό 

έκανε, aλλά καί τό βράδυ τής παραμονής τού πραξι

κοπήματος μέ διαβεβαίωνε περί τού aντιθέτου. Σέ 

τούτο δέ aκριβως έγκειται ή άσκοπη aπάτη καί ή 

δυσκολία νά τήν εξηγήσει κανένας λογικά. 
>Πήν όρθότερη πάντως εξήγηση μού έδωσε στε

νός φίλος καί συνεργάτης του, πού aπέδωσε τήν 
ενέργεια τού πρωθυπουργού στό "σύμπλεγμα τής πα

τροκτονίας". Στό γεγονός δηλαδή δτι δέν άντεχε νά ' 

ζεί ύπό τή σκιά μου. 

»Μερικοί διερωτήθηκαν γιατί ί5στερα aπό δσα 

συνέβησαν ύπέβαλα τήν παραίτησή μου. Δέν κατά

λαβαν φαίνεται: 1) δτι δέν μπορούσα γιά λόγους 
προσωπικής aξιοπρέπειας νά δεχθω αδιαμαρτύρητα 

τήν aπάτη πού έγινε εiς βάρος μου καί νά συνεχίσω 

νά συνεργάζομαι μέ αι'ιτούς πού τή διέπραξαν, καί 2) 
γιατί, δπως σαφως τονίζω στή δήλωση τής παραιτή

σεώς μου, δέν μού ήταν δυνατόν νά συμπράττω καί 

συνεπως νά ύποβοηθω τήν Κυβέρνηση στίς επικίν

δυνες γιά τή χώρα ενέργειες, τίς όποίες εδρομολόγη

σε μέ τό πραξικόπημα τής 9ης Μαρτίου (δπως ή 
aναθεώρηση τού Συντάγματος, ή παράνομη δπως 

aπεδείχθη εκλογή τού προέδρου τής Δημοκρατίας 

καί άλλες αι'ιθαιρεσίες, τίς όποίες προέβλεπα καί τίς 

όποίες δέν θά μπορούσα ν' aποτρέψω). Ή άποψη, 

εξάλλου, πού ύποστηρίχθηκε aπό μερικούς δτι θά 
μπορούσα ν' aντιδράσω διαλύων τή Βουλή εξαιτίας 

τής aρνήσεως τού ΠΑΣΟΚ νά μέ ψηφίσει, θ' aποτε

λούσε πραξικόπημα, πού θά προκαλούσε τήν εξέ
γερση τής κοινής γνώμης καί θά aπέβαινε τελικά εiς 

βάρος καί τής aντιπολιτεύσεως aλλά καί τής χώρας 

γενικώτερα. Άλλά προπαντός, θά ήταν αναξιοπρε
πής καί συνεπως aνάξια τής ίστορίας μου. 'Αντί νά 
aντιδράσω βίαια, δπως θά έκαναν ίσως άλλοι πολιτι-

κοί, προτίμησα ν, aντιμετωπίσω τήν πολιτική αι'ιτή 

aθλιότητα μέ μιά περιφρονητική, καί θά έλεγα τα

πεινωτική γι ' αι'ιτούς δήλωση. 
»Στίς 13 Μαρτίου, τό μεσημέρι, εγκατέλειπα γιά 

πάντα τό Προεδρικό Μέγαρο, στό όποίο είχα ζήσει 

βασανιστικά τίς τελευταίες δέκα ήμέρες. Γιατί, εκτός 

των άλλων, είχα γρίππη καί έπρεπε νά γιορτάσω στίς 

8 Μαρτίου τήν επέτειο των γενεθλίων μου μέ ύψηλό 
πυρετό. Καί τό εγκατάλειψα μέ ανακούφιση aλλά καί 

μέ έντονη συγκίνηση, δταν ήρθε ή ώρα ν, aποχαιρε

τήσω τούς συνεργάτες μου καί τό προσωπικό τής 

Προεδρίας. 'Εντύπωση μού έκανε τό γεγονός δτι 

στήν έξοδο τού Μεγάρου είχε συγκεντρωθεί ελάχι

στος κόσμος, παρά τό σόκ πού είχε προκαλέσει ή 

παραίτησή μου. Καί εlναι μέν aληθές δτι ή ήγεσία 
τής Νέας Δημοκρατίας συνέστησε νά μήν γίνει καμ
μιά λαϊκή εκδήλωση, aλλά εlναι εξίσου aληθές δτι ή 
κοινή γνώμη εύρέθη σέ κατάσταση aμηχανίας λόγω 

των iδικων μου δηλώσεων. 'Αμηχανία δμως aπό τήν 

όποία βγήκε δταν σέ λίγες ήμέρες έγινε τό συλλαλη

τήριο τής ΝΔ γιά νά καταγγελθεί τό πραξικόπημα 
τού Παπανδρέου καί ό λαός ζητωκραύγαζε ύπέρ τού 

Καραμανλή. 

»Μετά τήν παραίτησή μου aρχίζει ή διαδικασία 

τής εκλογής τού προέδρου τής Δημοκρατίας. Δέν θ' 

aσχοληθω εδω μέ τίς αι'ιθαίρετες καί aντισυνταγμα

τικές μεθόδους πού χρησιμοποίησε ή Κυβέρνηση 

γιά νά επιτύχει τήν εκλογή τού κ. Σαρτζετάκη. 'Αρ

κεί νά λεχθεί δ τι, εκτός τής aντιπολιτεύσεως, καί τής 

κοινής γνώμης, ο{ σοβαρώτεροι 'Έλληνες συντα

γματολόγοι εχαρακτήρισαν καί τήν ψήφο τού κ. 

Άλευρα καί τήν aπόπειρα νομιμοποιήσεώς της aπό 

τή Βουλή aντισυνταγματική. 

»Τελικά, εχαρακτηρίσθη καί ή εκλογή τού προέ

δρου τής Δημοκρατίας aντισυνταγματική όχι μόνο 
γιατί επετεύχθη μέ τήν όριακή καί αμφισβητούμενη 

ψήφο τού κ. 'Αλευρά, aλλ~ καί λόγω των εκβιαστι

κων μεθόδων πού χρησιμΟ1[Οιήθηκαν aπό τήν Κυ

βέρνηση κατά τή διεξαγωγή τής τελευταίας ψηφο
φορίας. Τό aποτέλεσμα δλων αvτων ήταν νά γελοιο

ποιηθεί ή χώρα διεθνως καί ν, αμφισβητείται ή 

εκλογή τού προέδρου καθώς καί ή όμαλή λειτουργία 

τής δημοκρατίας στήν 'Ελλάδα. 

»Μέ τή σύντομη αι'ιτή έκθεση, πού συμπληρώνει 

τά πρακτικά τού 'Αρχείου μου, προσπάθησα νά δώ

σω τήν εiκόνα των εξελίξεων τής τελευταίας πενταε
τίας. Δέν μπορω δμως νά τήν τερματίσω, χωρίς νά 

επαναλάβω αι'ιτά πού εlπα τήν έπομένη των εκλογων 
τού 1981. uοτι δηλαδή ή χώρα μπήκε σέ μιά περιπέ
τεια μακράς διαρκείας. 'Αλλά καί χωρίς νά κάνω 1;.ήν 

διαπίστωση δτι ή περιπέτεια αι'ιτή επιβεβαιώνει γιά 

άλλη μιά φορά τό ~ύθο τού Σισύφου. Νά πλησιάζει 

δηλαδή τό έθνος κάθε τόσο στήν κορυφή - δπως 
πλησίαζε τό 1963 καί τό 1980- καί νά κατρακυλά 
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στήν άβυσσο, διαπράττοντας τά μεγαλύτερα σφάλ

ματα στίς ιφισιμώτερες στιγμές τfjς ζωfjς του. 

»Εlναι γνωστό βέβαια δτι στήν πολιτική ζωή τοi5 

τόπου μας δέν εlναι εύκολο νά κάνει κανένας άσφαλfj 

προγνωστικά. Γιατί, γιά νά τό κάνει, όφείλει νά 

χρησιμοποιήσει τή λογική. Άλλά, δπως διδάσκει ή 

περιπετειώδης ίστορία μας, πολλά άπό δσα γίνονται 

στόν τόπο μας δέν έξηγοi5νται λογικά. Γίνονται κατά 

τρόπο μοιραίο, παρορμητικό καί συνεπώς παράλογο. 

Υ Ας εύχηθοi5με πάντως νά διαψεύσει ή μοίρα τίς δυ

σοίωνες προβλέψεις πού κάνω γιά τό μέλλον. Καί νά 

συμβεί αύτό πού συνέβη στήν 'Αρχαία 'Αθήνα πού, 

ένώ ό Ποσειδώνας καταράστηκε τούς 'Αθηναίους νά 
βουλεύονται άνόητα, ή 'Αθηνά άποφάσισε νά βου

λεύονται μέν άνόητα, άλλά οί άνοησίες τους νά 

βγαίνουν τελικά σέ καλό τους» 140 • 
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Μετά aπό μία καί πλέον δεκαετία πρωταγωνιστικής παρουσίας καί πλούσιας προσφοράς, ό Κ. Καρα

μανλής θά aποσυρθεί aπό τό στίβο τής ένεργου πολιτικής. Τό γεγονός αuτό δέν θά aρκέσει έντούτοις γιά 
νά τόν aπαλλάξει aπό τήν &γωνία γιά τό μέλλον του τόπου, &λλ, οϋτε καί, aντίστροφα, γιά νά αμβλύνει 

τούς δεσμούς πού τόν συνέδεαν μέ τή μεγάλη πλειοψηφία του έλληνικου λαου. Στή διάρκεια των πέντε 

έτ&ν πού θά ακολουθήσουν, ό Κ. Καραμανλής θά έκφράσει, λιτά καί πειστικά, τήν έμμονή στήν πρωταρ

χική ανάγκη του σεβασμου των θεμελιακών κανόνων τής δημοκρατίας, τής έθνικής όμοψυχίας, τής 

αuξημένης προσπάθειας γιά γόνιμη συμμετοχή στούς κόλπους τής ένωμένης Εuρώπης. Μακριά ijδη aπό 

τήν έξουσία, θά διαμορφώσει &κόμη ενα πρότυπο συμπεριφοράς, πολιτικής καί ήθικής ... Μέ τήν πάροδο 
του χρόνοΦ, στό μέτρο πού θά συσσωρεύονται οί δυσχέρειες καί θά έντείνονται οί aνψ:rυχίες γιά τήν 

πορεία τής χώρας, κατά μείζονα λόγο aφότου έκδηλωθουν καί συμπτώματα aποσαρθρώσεως του δημόσι

ου βίου, τά βλέμματα τfjς κοινής γνώμης θά στρέφονται, έπίμονα καί πάλι, πρός τόν Κ. Καραμανλή. 

5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1985 

'Η Νέα Δημοκρατία πραγματοποιεϊ: στήν πλατεία 

Συντάγματος μεγάλη πανελλαδική συγκέντρωση, μέ 

σύνθημα τήν περιφρούρηση τfjς δημοκρατικfjς όμα

λότητας καί τή διασφάλιση τών συνταγματικών 

ελευθεριών. 'Η συγκέντρωση έξελίχτηκε σέ συλλα

λητήριο έναντίον του «πραξικοπήματος» του Α. Πα
πανδρέου καί ύπέρ του Κ. Καραμανλfj, ένώ ό Κ. Μη

τσοτάκης, ώς κύριος όμιλητής, αναφέρθηκε στά γε

γονότα τfjς 9ης Μαρτίου, στήν πρόταση αναθεωρή

σεως του Συντάγματος, καθώς καί στίς μεθοδεύσεις 

πού ακολούθησε τό ΠΑΣΟΚ γιά τήν έκλογή του νέ

ου προέδρου τfjς Δημοκρατίας, τονίζοντας, μεταξύ 

aλλων: 

«'Υπήρξε πολυσήμαντη ή άπόφαση τοϋ προέδρου τοϋ 

ΠΑΣΟΚ τή νύχτα εκείνης τής Παρασκευής 8 πρός 9 Μαρ
τίου. 'Η άπόφαση πού άνακοίνωσε στήν εκπληκτη Κεν

τρική 'Επιτροπή πού συνήρχετο γιά νά επικυρώσει τήν 

επανεκλογή τοϋ Κ. Καραμανλή. Καί βρέθηκε ξαφνικά 

άναγκασμένη νά εγκρίνει παμψηφεί τήν ύποψηφιότητα τοϋ 

άρεοπαγίτου Χρήστου Σαρτζετάκη. Θέτει άνάγλυφο καί 

δραματικά καθαρό τό πρόβλημα τής άξιοπιστίας τοϋ προέ

δρου τοϋ ΠΑΣΟΚ, τοϋ "κινήματος", δπως θέλει νά λέγε

ται . Τό πρόβλημα τής άξιοπιστίας τοϋ πρωθυπουργοϋ. Καί 
τίθεται τό ερώτημα: Μπορεί ή j Ελλάδα νά εμπιστεύεται τίς 
τύχες της σ' εναν ήγέτη χωρίς "μπέσα", σ' εναν πολιτικό 

άπρόβλεπτο καί παρορμητικό, πού κανείς δέν γνωρίζει πως 

θά άντιδράσει στήν κρίσιμη rορα, πού δέν δεσμεύεται οϋτε 

άπό τίς δημόσιες δηλώσεις του οϋτε άπό τίς πιό επίσημες 

ύποσχέσεις του; 

)) .. .'Υπάρχει δμως ενα άκόμη ερωτηματικό. Ήταν 

άραγε δικτj του ή άπόφαση γιά άλλαγή πορείας η μήπως 

στά σκοτεινά παρασκήνια τοϋ κινήματος πού μέ λύσσα 

άντιμάχονται οί φατρίες, δ σκληρός πυρήνας μέ περιστα

σιακούς συνεργάτες. επεκράτησε; Καί άν αύτό συνέβη, ποϋ 

δδηγεί τό ΠΑΣΟΚ κaί δ πρόεδρός του τή χώρα, πού ε{χε 
τήν άτυχία νά τούς εχει σήμερα Κυβέρνηση; Ποϋ τόν πaς 

τόν τόπο, 'Ανδρέα Παπανδρέου, σύ καί τό κίνημά σου, 

ε{ναι τό ερώτημα πού τοϋ άπευθύνουμε σήμερα. 

))νΕργο τους τό οργιο πού παρακολουθήσαμε στή Βου

λή. 'Η φανερή, ή άπροσχημάτιστη παραβίαση τής μυστι

κής ψηφοφορίας πού προβλέπει τό Σύνταγμα . 'Ο εξευτε

λισμός τοϋ Κοινοβουλίου καί τής ψήφου των βουλευτων ... 
Τό ΠΑΣΟΚ εχασε τή μάχη. Τήν εχασε ηθικά! Δέν μπορεί 

πιά νά άπευθύνεται σέ iδεολόγους ... Τήν εχασε πολιτικά! 
νΕχασε τήν εμπιστοσύνη των δημοκρατικων 'Ελλήνων. 

Μπορεί νά διαγκωνίζεται στήν άκρα άριστερά γωνία, διεκ

δικώντας τίς ψήφους τοϋ άσπονδου φίλου του. Διεκδικών

τας μόνο άπό τό ΚΚΕ ψήφους . 'Εσωτερικό τους πρόβλη

μα. Καί ή συμπαράταξη μέ τό ΚΚΕ γιά τήν εκλογή τοϋ 

προέδρου θά ήταν δικό τους πρόβλημα, αν δέν παρεβίαζαν 

τή δημοκρατική νομιμότητα." Αν δέν εξέλεγαν πρόεδρο μέ 

τόν τρόπο, τόν άπαράδεκτο καί παράνομο τρόπο πού τόν 

εξέλεξαν, μέ άμφισβητούμενη εγκυρα καί εγκαιρα τήν ψή
φο τοϋ Ι. 'Αλευρa. ν Αν δέν εξέλεγαν πρόεδρο παράνομο. 

))Διότι δ πρόεδρος ε{ναι παράνομος. 'Αποτελεί βέβαια 

μιά πραγματικότητα. Μιά παρά τόν νόμο πραγματικότητα. 

Αύτό προσδιορίζει τή στάση μας άπέναντι στόν πpόεδρο. 

Αύτό καί δ πολιτικός μας ρεαλισμός. Στόχος μας νά κλεί-
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σει ό κύκλος τής aνωμαλίας σύντομα καί χωρίς άλλες πε

ριπέτειες . 'Όπως aπαιτεί τό συμφέρον του τόπου. 'Ανυπο

χώρητοι σέ θέματα δημοκρατίας, διαλέγουμε τόν μόνο τί

μιο καί δημοκρατικό δρόμο . Καί ό πρόεδρος, ή εκλογή του 

προέδρου, θά κριθεί aπό τόν λαό». 

Τήν παραμονή, 4 'Απριλίου, ό Α. Παπανδρέου 

είχε εισηγηθεί στό Χρ. Σαρτζετάκη τή διάλυση τής 

Βουλής καί τήν προκήρυξη εκλογών μέ αιτιολογικό 
τά «εξαιρετικής σημασίας εθνικά θέματα». 

'Η διενέργεια τ&ν βουλευτικών εκλογών όρίστη

κε στίς 2 'Ιουνίου. 

22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1985 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται στήν κατοικία του, 

στήν Πολιτεία, τόν Κ. Μητσοτάκη, μέ τόν όποίο καί 

εχει συνομιλία. 

Σύμφωνα μέ δημοσιογραφικές πληροφορίες, «ή 

συνάντηση εγινε στά πλαίσια του ενδιαφέροντος, 

άλλά καί τής ενημερώσεως του Κ. Καραμανλή γιά 

τίς πολιτικές εξελίξεις τής χώρας καί γιά τήν πορεία 
τής ΝΔ»· καί, παράλληλα, ύπογραμμιζόταν δτι τό 

ενδιαφέρον του ίδρυτή του κόμματος «είναι αυτονό

ητο νά παρουσιάζεται εντονότερο ενόψει τ&ν επικει

μένων εκλογών». 'Αντίθετα, ή είδηση τής συναντή

σεως προκάλεσε σχόλια του φιλοκυβερνητικου τύ

που γιά άνάμειξη του πρώην προέδρου τής Δημοκρα

τίας στά εσωτερικά του κόμματος, εξ άφορμής τ&ν 

όποίων ό Κ. Μητσοτάκης, τή μεθεπομένη, 24 'Απρι
λίου, θά κάμει τήν άκόλουθη δήλωση: 

«'Επειδή σχετικά μέ τή συνάντηση πού είχα προχθές 

μέ τόν ίδρυτή του κόμματος κ. Κων. Καραμανλή εκδόθη

καν αυθαίρετες ερμηνείες aπό μερίδα του τύπου, είμαι ύπο

χρεωμένος νά κάνω τίς παρακάτω διευκρινήσεις: 

>>I. Δέν είναι aληθές δτι μέ εκάλεσε ό κ. Καραμανλής. 
Έζήτησα εγώ τή συνάντηση, γιά νά τόν ενημερώσω γιά 

τίς τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις . 

>>2. Συζητήσεως γενομένης γιά τό θέμα τής καταρτίσεως 
των συνδυασμών καί τή γενική πολιτική του κόμματος, ό 

κ. Καραμανλής μου εδήλωσε δτι δέν επιθυμεί νά εχει ανά

μειξη στά εσωτερικά τής Νέας Δημοκρατίας, δπως δέν είχε 
καί στό παρελθόν. 

>>3 . τέλος, μέ τήν ευκαιρία αυτή, αισθάνομαι τήν ανάγ
κη νά δηλώσω δτι στή Νέα Δημοκρατία δέν ύπάρχουν οuτε 

"Καραμανλικοί" οuτε "' Αντικαραμανλικοί". 'Όλοι εϊμε
θα "Καραμανλικοί" ύπό τήν εννοια του σεβασμου πού 

. εχουμε γι, αυτόν καί τής εκτιμήσεώς μας γιά τό μεγάλο 
εργο πού επετέλεσε ό ίδρυτής του κόμματός μαρ> . 

'Η συνάντηση στήν Πολιτεία πραγματοποιήθηκε 

λίγες ήμέρες μετά τή συνεργασία του άρχηγου τής 

άξιωματικής άντιπολιτεύσεως μέ τόν πρωθυπουργό, 
σχετικά μέ τίς προϋποθέσεις διεξαγωγής τ&ν εκλο

γών, καί εν& είχε προηγηθεί καί άλλη συνάντηση, 

στίς 20 Μαρτίου, τήν όποία ό Κ. Μητσοτάκης είχε 
χαρακτηρίσει ώς «cδφέλιμη καί χρήσιμη» . 

'Ο ίδρυτής τής ΝΔ, κατά τή συνάντησή του μέ 

τόν Κ. Μητσοτάκη, διατύπωσε όρισμένες παρατη

ρήσεις γιά τόν επικείμενο προεκλογικό άγώνα, τήν 
τακτική καί τόν τόνο πού θά επρεπε νά υίοθετήσει τό 

κόμμα, καθώς καί τήν άναγκαιότητα προβολής του 

εργσυ πού επιτέλεσε ώς Κυβέρνηση. 

31 ΜΑ·Ι ·ΟΥ 1985 

'Ενόψει τ& ν επικείμενων εκλογών, ό Κ. Καρα
μανλής δίνει στή δημοσιότητα τήν άκόλουθη δήλω

ση: 

«Γνωρίζω δτι πολλοί άνέμεναν νά διατυπώσω τίς άπό

ψεις μου γιά τά προβλήματα πού τίθενται στήν έπικείμενη 

έκλογή. Δέν νομίζω δμως δτι ύπήρχε άνάγκη νά τό κάνω. 

Καί γιατί, άπέχων τής ένεργοίJ πολιτικής, δέν ήθελα νά 

έχω ι'iμεση άνάμειξη στήν έκλογική άναμέτρηση. Άλλά 
καί γιατί, στήν περίπτωση αι5τή θά ήμουνα ύποχρεωμένος 

νά έπαναλάβω αι5τά πού έχω ήδη πεί κατά τά τελευταία 

χρόνια γιά τά μεγάλα προβλήματα πού άντιμετωπίζει ή 

χώρα μας καί γιά τούς κινδύνους πού τήν άπειλοvν. 

» v Αλλωστε, τίς άπόψεις μου καί τίς άνησυχίες μου γιά 

τό μέλλον τίς διετύπωσα μέ μιά μόνο φράση στίς 10 Μαρ
τίου, όταν ύπέβαλα τήν παραίτησή μου. 'Ε τόνισα τότε, ώς 

γνωστόν, δτι παραιτούμαι "έν όψει τών διαγραφομένων 

έξελίξεων στίς όποίες δέν δύναμαι νά συμπράττω". Καί 
αι5τό γιατί · έκτοτε διεπίστωσα δτι ή χώρα μπορούσε νά 

όδηγηθεί, άργά ή γρήγορα, σέ έπικίνδυνα άδιέξοδα, έσω

τερικά καί έξωτερικά. 
» VΗδη ή χώρα βρίσκεται σέ μιά περίοδο συγχύσεως καί 

&βεβαιότητος. Καί είναι γενική ή διαΠίστωση δτι ή έπι

κείμενη έκλογή θά είναι τόσο κρίσιμη ωστε νά έπηρεάσει 

βαθύτατα τό μέλλον τού έθνους. 

» VΕχομε σάν λαός πλούσια άλλά καί πικρή πείρα άπό 
τό παρελθόν, λόγω τών άλλεπάλληλων καί οδυνηρών πε

ριπετειών πού ζήσαμε σάν έθνος. Δέν θά έχομε συνεπώς τό 

έλαφρυντικό τής πλάνης ι'iν, στή μεθαυριανή έκλογή, δέν 

κάνομε καλή χρήση τής πείρας αι5τής καί οδηγήσουμε τή 

χώρα σέ καινούργιες περιπέτειες». 

'Ως άντίδραση στή δήλωση Καραμανλή, τό 

ΠΑΣΟΚ εξέδωσε τήν άκόλουθη άνακοίνωση: 

«Πράγματι, οί εκλογές τής 2ας 'Ιούνη είναι κρίσιμες. 

'Όμως, δπως κατ' επανάληψη είχε τήν ευκαιρία νά δηλώ

σει ό πρωθυπουργός καί πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ 'Ανδρέας 

Γ . Παπανδρέου, ό έλληνικός λαός είναι rοριμος νά aποφα

σίσει γιά τήν τύχη του καί δέν εχει ανάγκη aπό αυτόκλη

τους προστάτες η σωτήρες. 

>>Πράγματι, ή Νέα Δημοκρατία, μέ τήν άρνησή της νά 

aποδεχθεί τή νομιμότητα τής προεδρίας Σαρτζετάκη, ύπο

νομεύει τήν όμαλή δημοκρατική πορεία τής χώρας. 'Ο 

έλληνικός λαός δμως δέν παγιδεύεται . Μέ τήν ψήφο του 

στό ΠΑΣΟΚ κατοχυρώνει τήν όμαλότητα, τή δημοκρατία 

καί τή συμφιλίωση. Συνεπώς ή χώρα δέν βρίσκεται σέ πε

ρίοδο συγχύσεως καί αβεβαιότητας. 

»'Αντίθετα, βρίσκεται μπροστά στήν επικύρωση μιiiς 

νέας νίκης του λαου, γιά νά συνεχιστεί ή πορεία τής aλλα-
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γής πού t'iρχισε μέ τήν ίστορική νίκη του 1981. Καί χρήσι
μο είναι νά μάθουνε, έπιτέλους, όρισμένc;>ι νά μήν εκφρά

ζουν τή .δυσπιστία τους γιά τή μνήμη , τήν ώριμότητα καί 
τήν κρίση του έλληνικου λαου». 

Σέ άπάντηση, έκδόθηκε άνακοίνωση από τό προ

σωπικό γραφείο του Κ. Καραμανλfί: 

«ΕΙ ναι δύσκολο νά καταλάβει κανείς γιατί ένοχλήθηκε 
τόσο τό ΠΑΣΟΚ άπό τή σημερινή δήλωση του κ. Καρα

μανλή, στήν όποία διατυπώνει τίς σκέψεις καί τίς άνησυ

χίες του γιά τό μέλλον αυτου του τόπου. Καί είναι δύσκολο 

νά τό καταλάβει κανείς, τοσούτφ μδ.λλον καθόσον ό ίδιος 

ό πρωθυπουργός έκφράζει συχνά τίς άνησυχίες του γιά τό 

μέλλον, ·άλλά μέ πνευμα καί σκοπούς άντίθετους πρός 

έκείνους του κ. Καραμανλή πού είναι άπροκατάληπτοι. 
»'Αλλά, ανεξάρτητα άπ' αυτά, θά μπορουσε νά έρωτή

σει κανείς τό Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ: 

»'Αρνείται στόν κ. Καραμανλή τό δικαίωμα νά εχει 

γνώμη ώς 'Έλληνας πολίτης· καί μάλιστα μέ ηυξημένη 
πείρα καί ευθύνη γιά τά πράγματα του τόπου; 

>>Του αρνείται τό δικαίωμα, αλλά καί τό καθήκον πού 
εχει καί ό τελευταίος πολίτης νά ένδιαφέρεται γιά τήν τύχη 

τής πατρίδος του; 

»"Αν πράγματι ετσι σκέπτεται τό Γραφείο Τύπου του 

ΠΑΣΟΚ, τότε ή αυταρχική νοοτροπία, άπό τήν όποία κατέ

χεται, καθίσταται έπικίνδυνη γιά τούς δημοκρατικούς θε

σμούς τής χώρας». 

Πέρα άπό τήν άπαvτητική άνακοίνωση, ή Κυ

βέρνηση άντέδρασε στή δήλωση Καραμανλfί απα

γορεύοντας τή μετάδοσή της άπό τά κρατικά μέσα 

ένημερώσεως. Σχετικά, ό ύπηρεσιακός ύφυπουργός 

Τύπου, Μ. Σταθόπουλος, διευκρίνησε, σέ άπάντηση 

έρωτήματος των δημοσιογράφων: 

« ' Η δήλωση του Κ. Καραμανλή δέν μεταδόθηκε από 

τήν τηλεόραση στό νυχτερινό δελτίο είδήσεων, γιατί τό 

περιεχόμενό της ήταν αντίθετο μέ τίς ρυθμίσεις τής Δια

κομματικής 'Επιτροπής ... Τό περιεχόμενο τής δηλώσεως 
κατέτεινε, ίδιαίτερα στήν τελευταία παράγραφο, .στήν προ

τροπή δτι ή ύποστήριξη ένός συγκεκριμένου κόμματος θά 
ήταν "λογικώτερη πράξη, σέ σχέση μέ τήν προτίμηση του 

πολίτη σέ ενα άλλο. Δέν ήταν γενική προτροπή χωρίς 

κομματικό χαρακτήρα, έστω καί εμμεσο .. . ». 

Παράλληλα, ή Νέα Δημοκρατία κατήγγειλε, μέ 

ανακοίνωσή της, τήν παρεμπόδιση στή διακίνηση 

των έφη μερίδων τfίς άντιπολι τεύσεως, τήν επομένη 
τfίς δηλώσεως, Ι η 'Ιουνίου: 

«Τό ΠΑΣΟΚ παρεμπόδισε σήμερα τήν κυκλοφορία τών 

έφημερίδων πού πρόβαλαν τίς δηλώσεις του πρώην προέ

δρου τής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Καραμανλή . Στήν 

πρωτεύουσα καί σέ t'iλλες πόλεις άνθρωποι τοί\ "Κινήμα

τος" άγόρασάν σχεδόν δλα τά φύλλα, ένώ αλλοί\ οί έφημε

ρίδες αυτές οuτε καν έμφανίστηκαν στά περίπτερα. 

»Ή πράξη αυτή του ΠΑΣΟΚ βρίσκει τό προηγούμενό 

της στήν περίοδο τής δικτατορίας, μέ τή μόνη διαφορά δτι 

τότε έγινε "l;πίσημη" κατάσχεση. 

»Γιά τόν αυταρχισμό καί τή φασιστική νοοτροπία του 

ΠΑΣΟΚ καί τής Κυβερνήσεως του κ. Α. Παπανδρέου δέν 
είχαμε ποτέ τήν παραμικρή άμφιβολία. 'Η σημερινή t'iθλια 

πράξη τους ήταν άπλώς μιά επιβεβαίωση. Καί είναι εuκολο 

νά άντιληφθεί κανείς σέ ποιό σημεiο θά εφθανε ή "πληρο
φόρηση" του έλληνικου λαου σέ περίπτωση πού τό 

ΠΑΣΟΚ κατόρθωνε νά ξαναγίνει Κυβέρνηση». 

Μέ αναφορά στό περιεχόμενο τfίς δηλώσεως καί 

στίς άντιδράσεις πού προκάλεσε στούς κόλπους τfίς 

κυβερνητικfίς παρατάξεως, ή «Καθημερινή» εγραψε: 

... 'Αμέσως μετά τή λήξη τής όμιλίας Παπανδρέου ή 
Κυβέρνηση απηγόρευσε τή μετάδοση τής δηλώσεως Κα

ραμανλή από τήν τηλεόραση καί τό ραδιόφωνο .. . ' Ο λαός 

δμως t'iκουσε τή φωνή του προέδρου. Δέν συντάσσονται 
δλες οί έφη μερίδες στά γραφεία του ΠΑΣΟΚ. 'Όσο κι t'iν 

προσπάθησαν νά παρεμποδίσουν χθές τήν κυκλοφορία τών 

ύπεύθυνων εφημερίδων, ό λαός πήρε τό μήνυμα. Γιατί τό 

περίμενε καί ijξερε δτι θά έκφράζει ακριβώς τίς δικές του 

σκέψεις. Προπαντός τή δική του απόφαση νά προστατεύ

σει τή δημοκρατία μέ τή σημερινή ψήφο του. 'Όταν παρα

νομεί τό Κράτος, προστατεύει τή νομιμότητα ό πολίτης14 1 • 

Χαρακτηριστικοί ήταν οί τίτλοι καί των άλλων 

έφημερίδων τfίς άντιπολιτεύσεως, τήν επομένη τfίς 
δηλώσεως: 

«·Ο Καραμανλή ς ελυσε τή σιωπή του καί προειδοποιεί: 

Προσέξτε τί θά ψηφίσετε» (« ' Ακρόπολις»). 

«'Ο 'Εθνικός ήγέτης λύνει τή σιωπή του μπροστά στίς 

δραματικές ώρες πού διέρχεται ή χώρα. Ό Καραμανλής 

προειδοποιεi» («Βραδυνή»). 

«'Ο Καραμανλής μίλησε. Ήλθε ή rορα γιά τή σωτηρία 

του εθvους» («'Ελληνικός Βορράς»). 

«'Ο Καραμανλής λύνει τή σιωπή του καί καλεί τό λαό 

νά μήν πλανηθεί»(«' Απογευματινή»). 

«Καραμανλής: Σώστε αuριο τό έθνος» («'Ελεύθερος Τύ

πος»). 

«' Ο Καραμανλής στόν έλληνικό λαό: δχι άλλη πλάνη» 

(«Μεσημβρινή»). 

' Αντίθετα, έπικριτικός ύπfίρξε, άπέναντι στή δή

λωση, ό φιλοκυβερνητικός τύπος: 

«Σκληρή απάντηση τοϋ ΠΑΣΟΚ σέ δήλωση του Κ. 

Καραμανλή . Αiφνίδια παρέμβαση "ανακτορικής νοοτρο

πίας"» («Τό Βήμα»). 

« 'Όχι προτάσεις- δχι νονοί τής Δεξιδ.ς στήν πολιτική 
μας ζωή» (<Πά Νέα»). 

«Δήλωση Καραμανλή του τέλους καί τής τελευταίας 

στιγμής» («'Έθνος»). 

«'Ώριμος ό λαός δέν έχει ανάγκη από προστάτες» 

(«' Ελευθεροτυπία»). 

'Ενώ, τέλος, είχε ijδη διαφανεί τό έκλογικό άπο

τέλεσμα, ό Α. Παπανδρέου παρατήρησε, σέ συνομι

λία του μέ δημοσιογράφους, σχετικά μέ τή δήλωση 

του Κ. Καραμανλfί: 
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«Μέ λύπησε βαθύτατα. Ήταν γιά τόν ϊδιο ενα ίστορικό 

aτόπημα. Καί λυπουμαι γι' αuτό» . 

Ώς ((('iστοχψ> χαρακτήρισαν τή δήλωση του Κ. 

Καραμανλή καί οί ήγέτες τ&ν δύο κομμουνιστικών 

κομμάτων, Χ. Φλωράκης καί Λ. Κύρκος, εν& ό Γ. 

Ράλλης, aπαντώντας σέ σχετική ερώτηση δημοσιο

γράφων, τόνισε: 

« ' Ο Κ. Καραμανλής ε κανε αuτό πού νόμιζε. 'Εσείς κά

νατε πολύ aσχημα νά γράφετε εiς βάρος του αuτά πού γρά

φετε , ώς ό Κ. Καραμανλής νά μήν είχε τό ηθικό δικαίωμα 

νά εκφράζει τή γνώμη του. Δέν ελαβε θέσιν ύπέρ του ένός η 

του aλλου κόμματος, συνέστησε άπλ&ς δτι ό λαός πρέπει 

ψύχραιμα νά εκφράζει τή γνώμη του. 'Απορ& μέ τήν aντί

δραση τής Κυβερνήσεως, μέ τήν aντιδημοκρατική της νο

οτροπία>>. 

2 ΙΟΥΝΙΟΥ 1985 

Σύμφωνα μέ τά aποτελέσματα τ&ν εκλογών, τό 

ΠΑΣΟΚ εξασφαλίζει ποσοστό 45,82 καί 161 εδρες, 
εναντι 40,85 τής Νέας Δημοκρατίας καί 126 έδρ&ν. 

'Αναλυτικά τά aποτελέσματα τ&ν εκλογών κατα

γράφηκαν ώς έξής : 

ΠΑΣΟΚ 

Νέα Δημοκρατία 

ΚΚΕ 

ΚΚΕ (εσ . ) 

2.916.450(45,82%) 161 εδρες 

2.599.949(40,85%) 126 )) 
629.518 (9,89%) 12 )) 
117.050(1,84%) Ι » 

'Ο Κ. Καραμανλής, κατά τήν εξ οδό του aπό τό 

εκλογικό τμήμα δπου ψήφισε, στή Μαράσλειο Σχο

λή, σέ aπάντηση ερωτήματος δημοσιογράφου σχε

τικά μέ τό νόημα τής δηλώσεώς του, τής 31 ης Μα"fου, 
καί τίς μελλοντικές του προθέσεις, δήλωσε: 

«Νομίζω δτι ή δήλωσή μου ύπέστη καί διαστροφή καί 

κακομεταχείριση. Πάντως δέν σημαίνει δτι έχω τήν πρό

θεση ύπό όποιαδήποτε iδιότητα νά aναμιχθώ καί πάλι 

στήν ενεργό πολιτική. 

»Δέν έχω πολιτικά σχέδια γιά τό μέλλον. Πρώτον, γιατί 

δέν έχω πλέον πολιτικές φιλοδοξίες. Δεύτερον, γιατί ήδη 

έχω θέσει έαυτόν εκτός ενεργού πολιτικής. Καί τρίτον, 

γιατί αiσθάνομαι εύτυχής πού ανέκτησα τήν ελευθερία του 
άπλοίJ πολίτη ί5στερα aπό 50 χρόνια δημόσιας ζωής». 

22 ΙΟΥΝΙΟΥ 1985 

Δημοσιεύεται στόν ήμερήσιο τύπο καί σχολιάζε

ται δυσμενώς ή είδηση δτι ό πρόεδρος τής Δημοκρα

τίας δέν προσκάλεσε στήν ετήσια δεξίωση γιά τήν 

επέτειο τής aποκαταστάσεως του δημοκρατικοί) πο

λιτεύματος τούς πρώην προέδρους τής Δημοκρατίας, 

Κ. Καραμανλή καί Κ . Τσάτσο. 

Κυβερνητική ανακοίνωση aνέφερε, σχετικά: 

«Οί κ. κ . Κ. Καραμανλής καί Κ. Τσάτσος είχαν κληθεί 

γιά aπόψε τό βράδυ στό επίσημο δείπνο πρός τιμήν του 

προέδρου Ζίφκωφ καί aρνήθηκαν νά παραστουν. ' Ως εκ 

τούτου, δέν μπορουν νά συνεχιστουν προσκλήσεις καί 

συνεχείς aρνήσεις». 

29 ΑΥΓΟΎΣτΟΥ 1985 

Μετά aπό άκαρπες προσπάθειες, μέ σκοπό τήν 

επίτευξη συμφωνίας μεταξύ του Κ. Μητσοτάκη καί 
του κοινοβουλευτικοί) εκπροσώπου, Κ. Στεφανόπου

λου, σχετικά μέ τό χρόνο συγκλήσεως του Συνεδρίου 

τής ΝΔ, ό πρόεδρος του κόμματος προκαλει, μέ τήν 

παραίτησή του, νέα ψηφοφορία γιά εκλογή aρχηγου, 

συγκεντrιώνοντας 82 ψήφους εναντι 37 λευκών καί 
ένός άκυρου ψηφοδελτίου. 'Ο Κ. Στεφανόπουλος δέν 

παραβρέθηκε στή συνεδρίαση τής κοινοβουλευτικής 

όμάδας, καί μετά τήν επανεκλογή του Κ. Μητσοτάκη 

δήλωσε δτι «γιά λόγους ηθικής τάξεως καί πολιτικής 

εντιμότητας» aποχωρει aπό τό κόμμα, τό όποιο αδυ

νατει πλέον - δπως διαπιστώνει - νά τόν εκφράσει. 

Στίς 6 Σεπτεμβρίου, ό Κ. Στεφανόπουλος θά ανα
κοινώσει τήν . \:δρυση κόμματος μέ τήν επωνυμία 

«Δημοκρατική 'Ανανέωση», στό όποιο καί θά προ

σχωρήσουν εννέα βουλευτές καί aριθμός στελεχών 

τής ΝΔ. 

31 ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ 1985 

'Ο πρωθυπουργός, Α. Παπανδρέου, μέ τήν ευκαι

ρία τής ετήσιας όμιλίας του κατά τήν τελετή εγκαι

νίων τής Διεθνους 'Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, επι

σημαίνει τήν ανάγκη γιά τή χάραξη νέας πορείας 

στήν οi.κονομία , μέ βάση τήν αναζήτηση ένός συ

σχετισμοί) εi.σοδη~ικ&ν aπαιτήσεων καί παραγω
γικότητας, καί καθορίζει τά πλαίσια γιά τήν άσκηση 

πολιτικής λιτότητας, τίς παραμέτρους τής όποίας 

εχει ήδη διαγράψει ό νέος ύπουργός 'Εθνικής Οi.κο

νομίας, Κ. Σημίτης . 

Σέ νεώτερες aνακοι νώσεις του, στίς 11 'Οκτω:: 

βρίου, ό πρωθυπουργός θά εξαγγείλει σειρά aπό αυ

στηρά περιοριστικά οi.κονομικά μέτρα, aναγκαια γιά 

τήν εξοδο τής χώρας aπό τήν κρίση - δπως ή υπο

τίμηση τής δραχμής κατά 15%, ή περικοπή τής ΑΤΑ, 
ή επιβολή εi.σφορaς στίς επιχειρήσεις καί τούς ελεύ

θερους επαγγελματίες, ό περιορισμός τ&ν εi.σαγω

γ&ν, κ.ά. <Πό ΠΑΣΟΚ», θά διευκρινήσει ό ύπουργός 

'Εθνικής Οi.κονομίας, «τήν πρώτη τετραετία άσκησε 

εντονη κοινωνική πολιτική γιά τή βελτίωση τ&ν 

χαμηλών εi.σοδημάτων, aλλά αυτή τήν τετραετία 

επιβάλλεται ή προσαρμογή τής οi.κονομίας στίς νέες 

διεθνείς συνθήκες, πού καθιστουν aναγκαια τά μέτρα 

σταθεροποίησης». 

Σχολιάζοντας τά κυβερνητικά μέτρα, ή ΝΔ θά 

επισημάνει δτι aποτελουν όμολογία πλήρους χρεω-. 
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κοπίας τής οικονομικής πολιτικής καί τό ΚΚΕ θά 

ύπογραμμίσει ιδιαίτερα τίς aρνητικές επιπτώσεις 

τους στό βιοτικό επίπεδο των εργαζομένων. 

['Η πολιτική «λιτότητας» θά εφαρμοστεί σταθε
ρά, μέχρις δτου, στίς 25 Νοεμβρίου 1987, ό πρωθυ
πουργός, σέ παρέμβασή του στή Βουλή μέ &:ναφορά 

στήν καταβολή τής ΑΤΑ, ανατρέψει τό πρόγραμμα 

πού είχε εξαγγείλει, τήν παραμονή, ό ύπουργός 
'Εθνικής Οικονομίας, Κ. Σημίτης, προκαλώντας, μέ 
τόν τρόπο αύτό, τήν παραίτησή του]. 

18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1985 

Μέ aφορμή δημοσιογραφικά δημοσιεύματα πού 
αναφέρονται στίς σχέσεις του μέ τόν Κ. Καραμανλή, 

ό πρόεδρος τής ΝΔ, Κ. Μητσοτάκης, δηλώνει: 

« ' Ολόκληρο τό κόμμα, μέ μένα πρ&το φυσικά, τιμa τόν 
ίδρυτή του Κ. Καραμανλή , ό όποίος εχει προσφέρει πολυ

τιμότατες ύπηρεσίες στό εθνος». 

Παράλληλα, ό Κ. Μητσοτάκης θά διατηρήσει, 

στή διάρκεια τής θητείας του, ώς &:ρχηγου, τήν επα

φή μέ τόν ίδρυτή του κόμματος, τόν όποίο θά επι

σκέπτεται, περιοδικά, στήν Πολιτεία. 

22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1986 

Παρεμβαίνοντας, στή διάρκεια συζητήσεως στή 

Βουλή μέ aντικείμενο τήν αναθεώρηση του Συντά

γματος, ό πρωθυπουργός, Α. Παπανδρέου, επισημαί

νει : 

«Είναι aπόλυτα aλήθεια καί θά ήθελα νά τό τονίσω 
αύτό, δτι τήν τετραετία πού πρόεδρος ήταν ό Κωνσταντί

νος Καραμανλής δέν ύπήρξε καμιά περίπτωση σύγκρου
σης, σέ κανένα ούσιαστικό θέμα, μεταξύ αύτοϋ καί τής 

Κυβερνήσεως». 

14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1986 

Κατά τήν εναρκτήρια εισήγησή του στό Β' Συνέ

δριο τής ΝΔ πού εχει συγκληθεί στή Θεσσαλονίκη, 

ό πρόεδρος, Κ. Μητσοτάκης, &:φου επισημαίνει λάθη 

καί παραλείψεις πού σημειώθηκαν στήν τελευταία 

προεκλογική περίοδο, καθορίζει τίς ιδεολογικές κα

τευθύνσεις του κόμματος: 

«Πορευόμαστε σήμερα μέ ό:σφάλεια καί εξελισσόμαστε 
στά iδεολογικά πλαίσια πού ό Κ. Καραμανλής χάραξε τό 

1974». 

21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1986 

' Εγκαινιάζονται οι εργασίες τής εξεταστικής 
επιτροπής πού συστάθηκε &:πό τήν ελληνική Βουλή 
«γιά τήν ερευνα, συγκέντρωση καί aξιολόγηση των 
στοιχείων τής ύπόθεσης τής κυπριακής τραγωδίας, 

πού επικράτησε νά ονομάζονται "Φάκελλος τής Κύ-

πρου"». ' Η δλη διαδικασία θά διαρκέσει διόμισι χρό

νια(!), rος τόν 'Οκτώβριο του 1988, χωρίς νά ύπάρξει 
όλοκλ η ρωμένο καί ενιαία aποδεκτό συμπέρασμα 

-πέρα &:πό τίς γνωστές καί κοινά aποδεκτές aπόψεις 

γιά τούς πρωταίτιους τής εθνικής συμφορaς 142 • 

'Ο Α. Παπανδρέου είχε στό παρελθόν δηλώσει 

δτι, ερχόμενος στήν εξουσία, θά φέρει στή Βουλή τό 

«Φάκελλο τής Κύπρου». 'Εντούτοις, στή διάρκεια 

τής πρώτης πρωθυπουργικής του τετραετίας aπέφυγε 

νά αναλάβει κάθε σχετική πρωτοβΌυλία. Μετά τή 
ρήξη δμως μέ τόν Κ. Καραμανλή, τό 1985, καί τήν 
επικράτησή του στίς εκλογές του 'Ιουνίου, ύπέβαλε 
στή Βουλή τήν πρόταση περί διερευνήσεως των εύ

θυνών τής Κυβερνήσεως 'Εθνικής 'Ενότητας - συ

νεπώς καί του τότε πρωθυπουργου - σχετικά μέ τά 

δραματικά γεγονότα πού εκτυλίχθηκαν στή Μεγαλό
νησο, τό καλοκαίρι του 1974. 

'Η εξεταστική επιτροπή συγκροτήθηκε μέ όμό

φωνη aπόφαση τής Βουλής, στίς 21 Φεβρουαρίου 
1986. Τή σχετική πρόταση είχαν ύποβάλει, στίς 2 
Δεκεμβρίου 1985, 129 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Στά 
δυόμισι περίπου ετη τής λειτουργίας της, ή επιτροπή 
συνεδρίασε σέ όλομέλεια 154 φορές καί εξέτασε 86 
μάρτυρες πού κλήθηκαν νά καταθέσουν μέσω των 
άρμόδιων εισαγγελέων. Οί εργασίες της συνοδεύτη

καν &:πό τή συχνή διαρροή πληροφοριών σχετικά μέ 

τό περιεχόμενο των συνεδριάσεων ή καί τίς ϊδιες τίς 

μαρτυρικές καταθέσεις, γεγονός πού προκάλεσε καί 

τήν παραίτηση, σέ ενδειξη διαμαρτυρίας, των μελών 

τής επιτροπής, Α. Συνοδινου καί Στ. Δήμα. Τόσο οί 

διαρροές, δσο καί ή συχνά αύθαίρετη συναγωγή 

συμπερασμάτων &:πό μερίδα του φιλοκυβερνητικου 

τύπου, aποδόθηκαν σέ διάθεση των μελών τής κυ

βερνητικής πλειοψηφίας νά προκαλέσει ερωτηματι

κά γύρω &:πό τό χειριcrμό του κυπριακου θέματος μέ 
εύθύνη τής Κυβερνήσεως 'Εθνικής 'Ενότητας . 

'Ο Κ. Καραμανλής δέν κλητεύθηκε γιά νά εξετα

στεί. Ή επιτροπή - μέ μόνη τή διαφωνία του Ε. 

Δρεττάκη, ό όποίος καί παραιτήθηκε - aποφάσισε 

νά τόν παρακαλέσει νά επιλέξει ό ϊδιος τόν τρόπο 
επικοινωνίας καί «συνδρομής» στό εργο της. Σχετι

κή επιστολή του aπηύθυνε ό πρόεδρος τής επιτρο

πής, Χρ. Μπασαγιάννης, στίς 18 Μα"tου του 1987: 

«Κύριε πρόεδρε, 

»'Η 'Επιτροπή γιά τό Φάκελλο τής Κύπρου εργάζεται, 

ό:πό τήν μέρα τής συγκρότησής της, μέ τήν άπόφαση νά 

δώσει στόν έλληνικό λαό ενα πόρισμα δίκαιο καί άπόλυτα, 
κατά τό άνθρωπίνως δυνατό , aντικειμενικό, σέ κάθε δέ πε

ρίπτωση μακριά aπό δποιες προκαταλήψεις ή κομματικούς 

ύπολογισμούς. ' Αψευδή μαρτυρία γιά τό τελευταίο αύτό 

άποτελεί τό γεγονός δτι δ λες οί μέχρι τώρα άποφάσεις μας 

είναι όμόφωνες. 
»Πλησιάζουμε, αύτή τήν rορα, πρός τό τέλος τής ερευ

νάς μας. 
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»Αiσθανόμαστε, δμως, δτι θά πρέπει νά διαφωτισθουν 

πληρέστερα οί συνθήκες τής κυπριακής τραγωδίας. Καί 

πιστεύουμε δτι σείς, μέ τήν τεράστια πολιτική εμπειρία 

&λλά καί μέ τό αίσθημα εuθύνης, πού διαθέτετε, μπορείτε 

νά μίiς βοηθήσετε 6τήν προσπάθειά μας γιά τήν ανεύρεση 
τής &λήθειας. 

»Μέ αuτή τήν πεiτοίθηση -πού φυσικά ενισχύεται καί 
aπό τό γεγονός δτι ή επιχείρηση του δεύτερου "'Αττίλα" 

συμπίπτει, χρονικά, μέ τόν πρώτο μήνα ζωής τής πρώτης 

μεταχουντικής Κυβέρνησης, ύπό τή δική σας προεδρία -
σίiς παρακαλουμε νά μίiς παράσχετε τήν συνδρομή σας 

στήν δλη προσπάθειά μας, εκθέτοντας σέ μίiς δ,τι εχει 

συμπέσει νά γνωρίζετε, &λλά καί γενικώτερα τίς aπόψεις 

σας, πάνω στό θέμα τής ερευνάς μας. 

»'Η επιλογή του πιό πρόσφορου τρόπου γιά τήν παρο

χή αuτής τής συνδρομής aνήκει, κύριε πρόεδρε, σέ σίiς». 

Στίς 30 Μα'fου 1987, ό Κ. Καραμανλής απηύθυνε 
στόν πρόεδρο τής έπιτροπής τήν ακόλουθη έπιστο

λή, στήν όποία καί έξέθεσε τίς απόψεις του: 

«Κύριε προέδρε, 

» VΕλαβα τήν aπό 18 Μα ίου επιστολή σας καί εξ ε
τίμησα τό γεγονός δτι ή 'Επιτροπή σας θεώρησε 

χρήσιμο νά έχει τίς aπόψεις μου γιά τά γεγονότα πού 

όδήγησαν στήν τραγωδία τής Κύπρου τό καλοκαίρι 

τού 1974. 
>>Στήν ενημερωτική έκθεση πού &ιωλουθεί θά εί

μαι κατ' &νάγκην σύντομος, καί διότι τό θέμα &φορi'i 

κρίσιμη μέν, περιορισμένη δμως, χρονική περίοδο, 

&λλά καί διότι δλα τά στοιχεία πού συνθέτουν τό 

δράμα τής Κύπρου θά πρέπει νά βρίσκονται στά 

'Αρχεία των ύπουργείων 'Εξωτερικων καί 'Εθνικής 

'Αμύνης καί συνεπως στή διάθεση τής 'Επιτροπής 

σας. 

>>'Όπως γνωρίζετε, κύριε πρόεδρε, τό δράμα αύτό 

συνετελέσθη σέ δύο φάσεις: Ή πρώτη καλύπτει τήν 

περίοδο aπό 3 'Ιουλίου μέχρι καί τής 23ης 'Ιουλίου, 
ενω ή δεύτερη τήν περίοδο aπό 24 'Ιουλίου μέχρι καί 
τής 15ης Αύγούστου. 

>>Γιά τά δραματικά γεγονότα τής πρώτης φάσεως, 

δέν ήτο δυνατόν νp εχω άμεση aντίληψη, δεδομένου 
δτι κατά τήν εποχ!Lεκείνη εύρισκόμην μακράν τής 
. 'Ελλάδος. 'Από τήν έρευνα δμως πού έκανα εκ καθή
κοντος μετά τήν επιστροφήν μου κατέληξα στά πα
ρακάτω συμπεράσματα: 

>>'Ο 'Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, &πειλούμενος 

συνεχως aπό τήν ΕΟΚΑ Β' καί ύπονομευόμενος aπό 

τήν χούντα των Άθηνων, διά τής γνωστής επιστο

λής του, πού aπηύθυνε στίς 3 'Ιουλίου στόν στρατη
γό Γκιζίκη, ζητούσε τήν &νάκληση aπό τήν Κύπρο 

δλων των Έλλήνων &ξιωματικων, ενω συγχρόνως 

aπεφάσιζε νά μειώσει κατά τό ifμισυ τή δύναμη τής 

'Εθνοφρουράς. 

>Πήν επιστολή του αύτή ό Μακάριος μοv τήν 

&νακοίνωσε μετά 2-3 ήμέρες διά εΙδικού &πεσταλμέ-

νου. 'Όταν έλαβα γνώση τού περιεχομένου της, τού 

διεμήνυσα δτι ή ενέργειά του αύτή μπορεί νά προκα

λέσει τίς βίαιες aντιδράσεις τής χούντας καί των εν 

Κύπρφ συνεργατων της καί δτι θά έπρεπε, συνεπως, 

νά λάβει τά μέτρα του. 

>>Είναι προφανές δτι ό Μακάριος, μέ τ(ς aποφά

σεις του αύτές aπέβλεπε στόν περιορισμό Ίων εναν
τίον του κινδύνων. VΕδινε δμως στήν χούντα καί 

τούς εν Κύπρφ aντιπάλους του τό επιχείρημα δτι διά 

των aποφάσεών του αύτων aποδυνάμωνε τήν άμυνα 

τής νήσου καί τήν εξέθετε σέ κινδύνους. 

» VΕτσι, ή χούντα των Άθηνων, πού κατηγορού
σε τόν Μακάριο ώς aνθενωτικό καί &ναζητοvσε aπό 

καιρό εύκαιρία νά τόν ανατρέψει, χαρακτήρισε τήν 

επιστολή πρός Γκιζίκη ώς πρόκλησιν πρός αύτή ν καί 

ώς &πόδειξιν τής προθέσεως τού Μακαρίου νά aποκό
ψει όριστικά τήν Κύπρο aπό τήν Έλλάδα. 

»Καί κάτω aπό τίς νοσηρές αύτές σκέψεις aπεφά

σισε νά όργανώσει τήν &νατροπή τού Μακαρίου διά 

τής 'Εθνοφρουράς, &φοv έθεσε επικεφαλής της &ν

rc. θρώπους τής εμπιστοσύνης της. 
>>Τό 1ψαξικόπημα πού εξεδηλώθη τό πρωί τής 

1 5ης 'Ιουλίου &πεφασίσθη κυρίως aπό τόν ταξίαρχο 
καί aφανή aρχηγό τής χούν1-ας 'Ιωαννίδη. Στήν πρό
τασή του αύτή προσεχώρησαν καί ό στρατηγός Γκι

ζίκης, ό Α. 'Ανδρουτσόπουλος καί οί στρατηγοί 

Μπονάνος καί Γαλατσάνος. 'Ο στραγηγός Γκιζίκης, 
aπό τόν όποίο εζήτησα τό πρωτο εξηγήσεις, μοί] &νέ

φερε τά έξής περίπου: 
>>Μετά τήν γνωστήν επιστολήν τού Μακαρίου, 

διά τής όποίας ούτος εζήτει &φ' ένός τήν &νάκλησιν 

των εν Κύπρφ έξακοσίων Έλλήνων &ξιωματικων 
καί εδήλωνε δτι θά μειώσει τήν δύναμιν τής 'Εθνι

κής Φρουρi'iς κατά τό fjμισυ, τόν επεσκέφθη ό 'Ιω

αννίδης καί τού είπε δτι ό Μακάριος ή το αΙχμάλωτος 

των κομμουνιστων καί δ τι ή πραγματοποίησις των εν 

λόγφ aποφάσεων θά ήτο επιβλαβής εΙς τά εθνικά 
συμφέροντα. 'Ο 'Ιωαννίδης εlσηγήθη τήν &νατρο

πήν τού Μακαρίου διά τής 'Εθνικής Φρουρi'iς. 

»'Η πρότασις αύτή τού 'Ιωαννίδη υίοθετήθη aπό 

τόν ίδιο τόν Γκιζίκην, τόν 'Α νδρουτσόπουλον, τόν 

aρχηγό ν 'Ενόπλων Δυνάμεων κ. Μπονάνον καί τόν 

&ρχηγόν τού Στρατού κ. Γαλατσάνον. Οί aρχηγοί 

τού Ναυτικού καί τής 'Αεροπορίας δέν ενημερώθη

σαν παρά μόνο μέ τήν έναρξιν τής επιχειρήσεως. 
»Τά aνωτέρω μοv τά επιβεβαίωσαν, εκτός των 

άλλων, καί οί τότε aρχηγοί τού Ναυτικού καί τής 

'Αεροπορίας, καθώς καί ό κ. 'Αβέρωφ, στόν όποίο, 

ό κ. Γκιζίκης εξέθεσε λεπτομερως τό ίστορικό τού 

πραξικοπήματος. 

»Κάτω aπό τίς συνθήκες αύτές &πεφασίσθη ή 

επιχείρηση κατά τού Μακαρίου πού πραγματοποιή

θηκε, δπως ελέχθη, στίς 15 'Ιουλίου. Τήν έπομένη 
τού πραξικοπήματος, &γωνιων γιά τίς περαιτέρω 
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εξελίξεις, εδωσα στόν διεθνή τύπο τή συνημμένη δή
λωσή μου, διά τής όποίας ζητουσα τήν παραίτηση 

τής Κυβερνήσεως των Άθηνων, τήν aποκατάσταση 

του Μακαρίου καί προειδοποιουσα τήν Τουρκία νά 

μήν επιχειρήσει νά εκμεταλλευθεί τήν ι'iφρονα ενέρ

γεια τής χούντας. 

>>Τό εγκληματικό πραξικόπημα κατά του Μακα

ρίου προκάλεσε, ώς γνωστόν, παγκόσμιο σάλο εΙς 

βάρος τής 'Ελλάδος καί δραματικές εξελίξεις στήν 
Κύπρο, δπου μετά τή διάσωση καί διαφυγή του Άρ

χιεπισκόπου επικράτησε χάος. Ή 'Εθνοφρουρά δι

χάστηκε σέ Μακαριακούς καί &ντι-Μακαριακούς, ό 

λαός aπελπισμένος κατεφέρετο κατά των 'Ελλήνων 

&ξιωματικων καί τής 'Ελλάδος. 
>> 'Αλλά προπαντός προκάλεσε τίς aντιδράσεις 

καί τίς aπειλές τής Τουρκίας, ή όποία aπέδωσε τήν 

ενέργεια αvτή τής χούντας σέ πρόθεση νά πραγμα
τοποιήσει τήν 'Ένωση τής Κύπρου μέ τήν 'Ελλάδα. 

Ή &γγλική εξάλλου Κυβέρνηση, ή όποία όφειλε ώς 

εγγυήτρια δύναμη &λλά καί ι]δύνατο μέ τίς δυνάμεις 

πού διέθετε επί τόπου νά aποθαρρύνει τόσο τό πρα

ξικόπημα κατά του Μακαρίου, δσο καί τήν τουρκική 
εΙσβολή, παρέλειψε τό καθήκον της αvτό καί aρκέ

σθηκε στήν &νάληψη διπλωματικων πρωτοβουλιων. 

'Ε κάλεσε πρός τουτο στίς 17 'Ιουλίου τίς Κυβερνή
σεις τής 'Ελλάδος καί τής Τουρκίας πρός διαβού

λευση γιά τήν aποκατάσταση τής νομιμότητας στήν 
Κύπρο, δπως προβλέπεται aπό τήν Συνθήκη τής Ζυ

ρίχης. Ή έλληνική Κυβέρνηση aρνήθηκε νά στεί

λει aντιπρόσωπο, ενω προσήλθε ό Τουρκος πρωθυ
πουργός 'Ετσεβίτ, ό όποίος, επικαλούμενος τήν ι'iρ

νηση τής 'Ελλάδος, επρότεινε στούς 'Άγγλους τήν 

aπό κοινου επέμβαση στήν Κύπρο πρός aποκατά

σταση τής νομιμότητος. 

>>'Η 'Αγγλία ι]ρνήθη, ενθαρρυνομένη πρός τουτο 

. aπό τόν Μακάριο, δπως μέ βεβαίωσε ό τότε ύπουρ
γός των Έξωτερικωντής Άγγλίας κ. Κάλλαχαν. Ή 
Τουρκία, παρά ταυτα καί παρά τίς καθησυχαστικές 

διαβεβαιώσεις πού lδωσε ή &γγλική Κυβέρνηση δτι 

θά aποφύγει τήν βία καί θά επιμείνει στή διαδικασία 

τής διαβουλεύσεως, εΙσέβαλε στίς 20 'Ιομλίου στήν 
Κύπρο μέ τό δόλιο επιχείρημα τής aποκαταστάσεως 

τής διαταραχθείσης νομιμότητος καί τής προστασί

ας των Τουρκοκυπρίων. Τό πρωτο καί aποφασιστικό 

γιά τίς εν συνεχείq. εξελίξεις aποτέλεσμα τής εlσβο
λής ήταν ή πλήρης aποσύνθεση τής &λληλοσπα
ρασσόμενης 'Εθνοφρουράς καί ή &νατροπή των 

σχεδίων τής ι'iμυνας τής νήσου. 

» 'Εδω θά πρέπει νά σημειωθεί δ τι ή εΙσβολή τής 
' Τουρκίας στήν Κύπρο ήταν αι5θαίρετη καί παράνο

μη, δεδομένου δτι, σύμφωνα μέ τήν aπό 19 Μαtου 
1959 γνωμοδότηση του Νομικου Τμήματος του ΟΗΕ, 
τήν όποία προεκάλεσε ή έλληνική Κυβέρνηση, ή 

συνθήκη εγγυήσεως aπέκλειε τή χρήση βίας, δπως 

ύπεστήριξε ι'iλλωστε καί ό κ. Κάλλαχαν κατά τήν 
διάρκεια τής διασκέψεως τής Γενεύης. 

»Τήν ίδια ήμέρα, τό Συμβούλιο Άσφαλείας, στό 

όποίο παρέστη καί ό Μακάριος, καταδίκασε μέ τήν 
ύπ' &ρ ι θ. 353 aπόφασή του τήν εΙσβολή τής Τουρκί
ας καί συνέστησε τήν κατάπαυση των εχθροπραξιων, 

τήν εναρξη διαπραγματεύσεων καί τήν aποχώρηση 
των ξένων στρατευμάτων aπό τήν νήσο. Στίς 22 
'Ιουλίου, μέ μεσολάβηση των ΗΠΑ, ή 'Ελλάδα καί 
ή Τουρκία &πεδέχθησαν 'τήν κατάπαυση του πυρός 
καί τήν εναρξη διαπραγματεύσεων στή Γενεύη γιά 
τίς 24 'Ιουλίου. λεπτομέρειες επί των γεγονότων πού 
&νέφερα καί τά όποία §λαβαν χώρα, δπως εlπα, πρό 

τής επψτροφής μου στήν 'Ελλάδα, εύρίσκονται στά 

'Αρχεία των ύπουργείων 'Εξωτερικων καί 'Εθνικής 

'Αμύνης. 

»Καί lρχομαι τώρα στή δεύτερη φάση τής τραγω
δίας τή9 Κύπρου πού ύπήρξε μοιραία συνέπεια τής 

πρώτης. 

»'Όταν ή Κυβέρνηση 'Εθνικής 'Ενότητος &νέ

λαβε τήν εξουσία στίς 24 'Ιουλίου, βρέθηκε πρό των 
έξής δεσμευτικων τετελεσμένων γεγονότων: Τής εΙ
σβολής των Τούρκων στήν Κύπρο, τής aποφάσεως 

του Συμβούλίου Άσφαλείας, τής συμφωνίας περί 
καταπαύσεως του πυρός καί τής συμμετοχής τής 

'Ελλάδος στή διάσκεψη τής Γενεύης. 

»Κάτω aπό τίς συνθήκες αvτές ή Κυβέρνηση δέν 

εlχε παρά νά ακολουθήσει τόν δρόμο του διπλωματι

κου &γώνα, γιά νά περισώσει δ, τι θά ήταν δυνατόν νά 

περισωθεί. 

»Πρός τουτο, τήν έπομένη τής όρκωμοσίας του ό 

aντιπρόεδρος τής Κυβερνήσεως καί ύπουργός 'Εξω
τερικων, κ. Μαυρος, ανεχώρησε γιά τή Γενεύη, προ

κειμένου νά μετάσχει στή Διάσκεψη, στήν όποία, 

εκτός τής 'Ελλάδος καί τής Τουρκίας, μετείχε καί ή 

'Αγγλία διά του ύπουργου της επί των εξωτερικων κ. 

Κάλλαχαν. 

»Στήν πρώτη φάση τής Διασκέψεως, πού διήρκε

σε aπό τίς 25 §ως τίς 30 'Ιουλίου, σημειώθηκε κά

ποια πρόοδος πού επιβεβαιώθηκε καί μέ τό επίσημο 

κοινό ανακοινωθέν των τριων ύπουργων τής 30ής 

'Ιουλίου. 

»Ή Διάσκεψη, &φου διέκοψε γιά λίγες μέρες τίς 

εργασίες της, τίς επανέλαβε στίς 8 Αvγούστου μέ τή 
συμμετοχή πλέον καί των εκπροσώπων των δύο Κοι

νοτήτων, κ.κ. Κληρίδη καί Ντενκτάς. 

»'Εν τφ μεταξύ δμως καί κατά τήν διάρκεια τής 

διακοπής των εργασιων τής Διασκέψεως ο{ Τουρκοι, 
επωφελούμενοι aπό τή σύγχυση πού προκάλεσε ή 

aποδιοργάνωση τής 'Εθνοφρουράς καί ή μετακίνη

ση των πληθυσμων, παρεβίασαν τά συμφωνηθέντα 

κατά τήν πρώτη φάση τής Διασκέψεως καί ενίσχυ

σαν αι5θαίρετα τίς θέσεις τους καί τίς δυνάμεις τής 

εΙσβολής. Υίς ενέργειες αvτές των Τούρκων τίς κα-
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τήγγειλα μέ τό άπό 28 'Ιουλίου συνημμένο μήνυμά 
μου πρός τόν κ. 'Ετσεβίτ, διά του όποίου άπέκρουα 

καί τήν πρότασή του περί συναντήσεώς μας, θέτων 

όρισμένους δρους γιά τήν πραγματοποίησή της. 

».Η κακόπιστη αvτή συμπεριφορά τών Τούρκων 

ήταν φυσικό νά προκαλέσει τήν ~υσπιστία καί τίς 

άνησυχίες τής έλληνικής Κυβερvήσεως, ή όποία 
έκρινε δτι όφειλε νά εξετάσει τό ενδεχόμενο νέων 
εχθροπραξιών στήν Κύπρο, πού θά όδηγουσαν πιθα

νώς καί σέ πόλεμο μέ τήν Τουρκία. Μέ τά δεδομένα 
αvτά εγένοντο άλλεπάλληλες συσκέψεις μέ τήν 

' στρατιωτική ήγεσία γιά νά εκτιμηθουν, άφενός ή εν 

γένει στρατιωτική κατάσταση, καί άφετέρου οί 

δυνατότητες άναμετρήσεως μέ τήν Τουρκία τόσο 

στήν Κύπρο δσο καί στό Αiγαίο καί τήν Θράκη. 

»Στίς 3,13 καί 14 Αvγούστου συνεκάλεσα συσκέ
ψεις, τών όποίων επισυνάπτω τά πρακτικά, μέ τήν 

στρατιωτική ήγεσία καί τούς άρμόδιους ύπουργούς. 

Κατά τίς συσκέψεις αvτές διεπιστώθη ή πλήρης άδυ

ναμία στρατιωτικής επεμβάσεως στήν Κύπρο, καθώς 

καί εvρύτερης πολεμικής άναμετρήσεως μέ τήν 

Τουρκία. Καί τουτο όχι μόνο διότι ή τελευταία αvτή 

διέθετε μεγάλη άριθμητική ύπεροχή άπέναντί μας εiς 

δλα τά μέτωπα - ενα σχεδόν πρός τρία - όχι μόνο 

διέθετε άποφασιστικά γεωγραφικά πλεονεκτήματα, 

άλλά κυρίως διότι εiς μέν τήν Κύπρο ή 'Εθνοφρουρά 

είχε πλήρως άποσυντεθεί, εiς δέ τήν 'Ελλάδα οί 
'Ένοπλες Δυνάμεις ήσαν άποδιοργανωμένες καί 

ι'iοπλες, δπως άπέδειξε ή κωμικοτραγική επιστρά
τευση τής 21ης Ίουλίου. 

>Πή θλιβερή αvτή εiκόνα τή δίνουν δλες οί σχε

τικές στρατιωτικές έκθέσεις καί προπαντός οί διαπι

στώσεις του στρατηγου Καραγιάννη, ό όποίος είχε 

άποσταλεί στή Μεγαλόνησο στίς 6 Αυγούστου καί ό 
όποίος, μέ εμπιστευτική έκθεσή του στίς 30 Αvγού
στου, μου άνέφερε μεταξύ ι'iλλων καί τά έξής: 

»" .. . Τό πραξικόπημα άρχικως καί ή εν συνεχείg 
δυσμενής εξέλιξις των επιχειρήσεων πρός άντιμετώ

πισιν τής τουρκικής εiσβολής είχον ώς άποτέλεσμα 

τήν πλήρη άποδιοργάνωσιν των μονάδων τής 'Εθνι

κής Φρουρίiς, τό χαμηλόν fιθικόν καί τό μεγάλον 

ποσοσiόν άνυποταξιων καί λιποταξιων . Συγκεκριμέ

να, ύπήρξαν περιπτώσεις διαρροής μεγάλου άριθμου 

λιποτακτούντων άνδρων άπό τάγματα Πεζικου πού 

διετάσσοντο νά προωθηθουν εiς τήν γραμμήν μάχης, 

μέ άποτέλεσμα τά τάγματα αuτά νά φθάνουν εiς τόν 

προορισμόν των μέ ποσοστόν περίπου 20% τής συ
νολικής δυνάμεώς των. 

» ... 'Ενίσχυσις τής 'Εθνικής Φρουρίiς κατά τήν 
διάρκειαν τής εκεχειρίας καί πρό τής ενάρξεως του 

"'Αττίλα Π", μέ iσχυρές δυνάμεις καί μέ τόν άναγ

καίο βαρύ όπλισμό, εκτός του δτι δέν ύπήρχαν εiς 

τήν 'Ελλάδα, άπαιτουσαν διά τήν μεταφοράν των 

οχηματαγωγά πλοία, τά όποία θά ήτο πολύ δύσκο

λον, άν οχ ι άδύνατον, νά φθάσουν άπαρατήρητα άπό 

τούς Τούρκους εiς τούς λιμένας Λεμεσου καί Πάφου. 

» ... 'Αλλά, καί εάν δεχθωμεν δτι, παρ' δ λες τίς 
άνωτέρω δυσκολίες, ήτο δυνατή ή εγκαιρος άποστο

λή εiς Κύπρον μιίiς τοιαύτης δυνάμεως, δέν πρέπει νά 

παραβλέψομεν δτι θά ήτο άκρως προβληματική ή 

εκπλήρωσις τής άποστολής της ελλείψει σταθερίiς 

άεροπορικής ύποστηρίξεως καί άδυναμίας συνεχους 

άνεφοδιασμου της άπό θαλάσσης ή άέρος. 

» ... Πάντως, καί μέ τήν πιθανήν αuτήν ενίσχυσιν 
καί πάλιν θά ήτο δυνατή μόνον ή επί τινα χρόνον 

άμυνα εiς τάς προσβάσεις του ορους Τρόοδος, διότι 

οί Τουρκοι διά πλήρους άποκλεισμου τής νήσου άπ' 

άέρος καί θαλάσσης, πού είναι δυνατός λόγω τής 

μεγάλης εγγύτητος των άεροπορικων καί ναυτικων 

των βάσεων καί διά τής διενεργείας άποβατικων επι

χειρήσεων εiς τό νότιον τμήμα τής νήσου, θά fιδύ

ναντο νά εγκλωβίσουν καί νά καταστρέψουν τάς 

άμυνομένας • Ελληνικάς Δυνάμεις, όλοκληρώνοντας 
ετσι τήν κατάληψιν τής νήσου ... ". 

» τίς παραπάνω άδυναμίες στό στρατιωτικό τομέα 
τίς καθιστούσε οξύτερες καί ή εσωτερική κατάσταση 

τής χώρας πού ήταν συγκεχυμένη καί, θά έλεγα, χα

ώδης. ·Η Κυβέρνηση 'Εθνικής ·Ενότητας, καθ' fίν 

στιγμήν άγωνιζόταν νά δαμάσει τό χάος καί νά άπα

καταστήσει τή δημοκρατική όμαλότητα, άντιμετώ

πιζε καθημερινά τόν κίνδυνο τής άνατροπής της, δε

δομένου δτι ό κρατικός καί iδίως ό στρατιωτικός μη

χανισμός εύρίσκετο άκόμα ύπό τόν έλεγχο τής χούν

τας. Καί χρειάσθηκαν έπιδέξιοι χειρισμοί καί θάρ

ρος γιά νά εξαρθρωθεί ό μηχανισμός αvτός καί νά 

φθάσουμε στίς εκλογές του Νοεμβρίου. 

»Δεδομένου δμως δτι ή ι'iμεση εξάρθρωση του 

μηχανισμου αvτου ήταν όχι μόνο επικίνδυνη άλλά 

καί πρακτικά άδύνατη, έπρεπε νά γίνει σύντομα μέν 

άλλά καί μέ περίσκεψη. Πράγμα πού έπετεύχθη μέ τή 

βοήθεια του κ. 'Αβέρωφ καί του Σόλωνα Γκίκα. 

» VΕτσι, στίς 2 Αvγούστου έτέθη σέ διαθεσιμότη
τα ό Ίωαννίδης, ενώ στίς 6 του iδίου μήνα έστάλη 
στήν Κύπρο ό στρατηγός Καραγιάννης γιά νά θέσει 

ύπό έλεγχο τή διαλελυμένη 'Εθνοφρουρά. Στίς 11 
Αύγούστου, άπομακρύνθηκαν, παρά τίς άντιρρήσεις 

τής ήγεσίας, οί στρατιωτικές μονάδες πού στάθμευαν 

στήν Άθήνα, καί πού κατά θετικές πληροφορίες 

εσχεδίαζαν τήν άνατροπή τής Κυβερνήσεως. Στίς 19 
Αvγούστου άντικατεστάθησαν ό Μπονάνος καί ό 

Γαλατσάνος μέ τούς Άρμπούζη καί Ντάβο καί στίς 

2 'Οκτωβρίου άπετράπη μέ εiδικά μέτρα καί μέ τή 
βοήθεια του στρατηγου Γκιζίκη ή σύλληψή μου πού 

έσχεδίαζαν 30 χουντικοί άξιωματικοί. ('Εδώ θά πρέ
πει νά τονίσω δτι ό στρατηγός Γκιζίκης, άνεξάρτητα 

άπό τίς ει5θύνες του γιά τό παρελθόν, εβοήθησε θετι-

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



ΕΠΙΣτΟΛΉ ΚΑΡΑΜΑΝΛΉ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣτΙΚΉ ΕΠΙτΡΟΠΉ 475 

κά τήν Κυβέρνηση στήν προσπάθεια γιά aποκατά

σταση τής δημοκρατίας. Τό ίδιο θά μπορουσα νά πώ 

καί γιά τούς Άραπάκη καί Παπανικολάου). 

>Πέλος, στις 23 'Οκτωβρίου συνελήφθησαν καί 
έκτοπίστηκαν στήν Κέα ol πρωταίτιοι τής 21ης 
'Απριλίου πού συνωμοτουσαν νά ματαιώσουν τίς 

έκλογές προκαλώντας έπεισόδια στόν 'Έβρο καί 

στήν 'Αθήνα. 

»Στήν Γενεύη ol Τουρκοι, ένήμεροι τών άδυνα
μιών αύτών, πολιτικών καί στρατιωτικών, άφου προ

κάλεσαν τό ναυάγιο τής Διασκέψεως μέ τό γνωστό 

έκβιαστικό τους τελεσίγραφο, έξαπέλυσαν τήν αύγή 

τής 14ης Αύγούστου γενική έπίθεση μέ τά γνωστά 

όδυνηρά aποτελέσματα. 

» Τά γεγονότα πού έλαβαν χώρα στή Διάσκεψη 
τής Γενεύης καί κατέληξαν στήν 14η Αύγούστου τά 
γνωρίζει καλύτερα ό τότε aντιπρόεδρος καί ύπουρ
γός 'Εξωτερικών κ. Μαυρος πού μετείχε τής Διασκέ

ψεως καί έκτίθενται λεπτομερώς στά τηλεγραφήματα 

καί στά πρακτικά πού βρίσκονται δλα στά 'Αρχεία 

του ύπουργείου 'Εξωτερικών καί ύποθέτω καί στό 

Φάκελλο τής 'Επιτροπής σας. 'Ιδιαίτερο ένδιαφέ

ρον παρουσιάζει τό Πρακτικό τής τελευταίας καί 

δραματικής Συνεδριάσεως τής 13ης Αύγούστου, πού 

δίδει τό μέγεθος τής δολιότητας καί τής άνεντιμότη

τος τής Τουρκίας. 

»Στήν 'Αθήνα, μόλις πληροφορήθηκα τήν έγ

κληματική αύτή ένέργεια τών Τούρκων, έσπευσα -
συνοδευόμενος καί άπό τόν ύπουργό κ. Ράλλη -
στίς 5 τό πρωί στό Πεντάγωνο, δπου συναντήσαμε 
τόν κ. 'Αβέρωφ καί τούς τέσσερις aρχηγούς τών έπι

τελείων. Συνεκροτήθη άμέσως σύσκεψη, τά συμπερά

σματα τής όποίας έκτίθενται λεπτομερώς στό συ

νημμένο Πρακτικό τfjς 14ης Αύγούστου πού συνέτα

ξε ό κ. 'Αβέρωφ. Άφου ένημiρώθηκα έπί τής κατα

στάσεως, έδωσα έντολή: Πρώτον, δπως τά τρία ύπο

βρύχια πού εύρίσκοvτο καθ' όδόν πρός Κύπρο έπι

σπεύσουν τήν πορεία τους καί προσβάλουν τίς τουρ

κικές ναυτικές δυνάμεις. Καί δεύτερον, δπως τό στα

θμευον στό Ήράκλειο τής Κρήτης σμήνος άερω

θουμένων aπογειωθεί άμέσως καί άναλάβει δράση 

στήν Κύπρο. 

»Ol aρχηγοί τών έπιτελείων διετύπωσαν aντιρρή
σεις θεωρουντες τήν έπιχείρηση αύτή άνέφικτη καί 
έξέθεσαν τούς κινδύνους πού θά aντιμετώπιζε. Κατό
πιν τούτου έγκατελείφθη ή aνωτέρω σκέψη καί έδω

σα έντολή νά έτοιμασθεί τάχιστα μία μεραρχία στή 

Ρόδο ή στήν Κρήτη γιά νά aποσταλεί μέ πρώτη εύ

καιρία στήν Κύπρο. Ol άρχηyοί έδήλωσαν δτι ήτο 
δυνατόν νά συγκροτηθεί ή μεραρχία αύτή σέ 6-7 ήμέ
ρες, προσέθεσαν δμως δτι θά ήταν άδύνατο νά φθά

σει στήν Κύπρο χώρίς πλήρη άεροπορική κάλυψη, 
δεδομένου δ τι θά έβάλλετο καθ' όδόν ή, καί aν 

έφθανε, θά παρέμενε αlχμάλωτη τών Τούρκων, ol 

όποίοι, σέ aντίθεση μ' έμaς, εlχαν τήν εύχέρεια νά 

ένισχύσουν aπεριόριστα τίς δυνάμεις τους. 
»Τήν ίδια ήμέρα κατήγγειλα στή διεθνή κοινή 

γνώμη τό έγκλημα αύτό τής Τουρκίας μέ τή συνημμέ

νη δήλωσή μου. Συγχρόνως ή Κυβέρνησή μου, δια

μαρτυρόμενη γιά τήν άδράνεια τής Συμμαχίας στήν 

κυπριακή κρίση, ανακοίνωσε τήν aποχώρηση τής 

'Ελλάδος άπό τό στρατιωτικό σκέλος του ΝΑ ΤΟ, μέ 

σκοπό, aφενός μέν νά προβάλει έντονώτερα στή διε

θνή κοινή γνώμη τό δράμα τής Κύπρου, aφετέρου δέ 
νa aσκήσει πίεση έπί τών συμμάχων μας νά έπέμ
βουν ένεργά στό Κυπριακό. Ή ένέργεια αύτή τής 

Κυβερνήσεως προκάλεσε, ώς ήτο φυσικό, ζωηρή έν

τύπωση, μέ aποτέλεσμα τά μέν Ήνωμένα VΕθνη στά 

όποία προσέφυγε ή 'Ελλάς νά καταδικάσουν μέ τίς 

ύπ' άριθ. 357, 358, 359, 360 καί 361 aποφάσεις τους 
τήν Τουρκία, ol δέ ΗΠΑ νά έπιβάλουν εlς αύτήν τό 
γνωστό έμπάργκο, τό όποίο δμως ήρθη τόν 'Ιούλιο 

του 1978 κάτω άπό τίς έκβιάσεις άλλά καί τίς δόλιες 
διαβεβαιώσεις τής Τουρκίας δτι ή apση του έμπάρ
γκο θά διευκόλυνε τή λύση του Κυπριακου. 

»Τήν έπομένη τό πρωί, δηλαδή τής 15ης Αύγού

στου, συνεκάλεσα καί νέα σύσκεψη, κατά τήν όποία, 

άφου διαπιστώσαμε ~αί πάλι τήν άδυναμία στρατιω

τικής έπεμβάσεως στήΎ Κύπρο, άνέθεσα στόν κ. 
Μαυρο νά ζητήσει άπό τήν άγγλική Κυβέρνηση 

δπως, ύπό τήν Ιδιότητά της ώς έγγυητρίας δwάμεως, 
προσφέρει αεροπορική κάλυψη στήν aποστολή αύ

τή. 'Η άγγλική Κυβέρνηση, δχι μόνον ηρνήθη τή 

συνδρομή της, άλλά καί χαρακτήρισε τή σχεδιαζό

μενη έπιχείρηση αναποτελεσματική καί πολλαπλώς 

έπικίνδυνη. 

»Μετά τήν aρνηση καί τής 'Αγγλίας νά συμπρά

ξει στήν έπιχείρηση, έξήτασα τήν περίπτωση νά δι
ακινδυνεύσω τήν aποστολή τής μεραρχίας καί νά 

έπιβιβασθώ καί ό ίδιος αύτής, μέ τήν σκέψη καί τήν 

έλπίδα δτι ή παρουσία μου θά μπορουσε νά περιορί

σει τόν κίνδυνο τής προσβολής τής νηοπομπής άπό 

τούς Τούρκους. 'Ύστερα, δμως, άπό νέα μακρά σύ

σκεψη έγκαταλείφθηκε ή σκέψη αύτή, διότι έκρίθη 

δχι μόνο άνέφικτη, άλλά καί έπικίνδυνη, τόσο γιά 

τήν τύχη τής μεραρχίας, δσο καί γιά τήν aσφάλεια 

τής ηπειρωτικής 'Ελλάδος. 

»Τό aποτέλεσμα δλων αύτών τών συσκέψεων 

ήταν νά διαπιστωθεί δτι όποιαδήποτε στρατιωτική 

ένέργεια στήν Κύπρο θά άποτελουσε έπιχείρηση αύ

τοκτονίας, ένώ συγχρόνως θά έξασθένιζε τήν aμυνά 
μας στό Αlγαίο καί τή Θράκη, δπου ή Τουρκία δια

τηρουσε άνέπαφες καί !Jτοιμες τίς ύπέρτερες δυνά

μεις της. Μέ τίς διαπιστώσεις αύτές συμφωνουσαν 

έξάλλου δχι μόνο δλοι ol aνώτεροι aξιωματικοί τής 
έποχής έκείνης πού εlχα συμβουλευθεί, άλλά καί ή 

πολιτική ήγεσία τής Κύπρου καί τής Έλλάδος. 

v Αλλωστε, ol άδυναμίες αύτές έπιβεβαιώθησαν καί 
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άπό τό γεγονός δτι άποφεύχθηκε δυναμική ενέργεια 

στήν Κύπρο καί κατά τίς aλλεπάλληλες κρίσεις τού 

Κυπριακού πού σημειώθηκαν έκτοτε. 

»Μετά τίς οδυνηρές αύτές διαπιστώσεις δέν άπέ

μεινε άλλη όδός γιά τόν περιορισμό τών συνεπειών 

τού εγκλήματος τής Τουρκίας παρά ό διπλωματικός 

καί πάλι aγώνας, μέ σκοπό τή δημιουργία εύνοϊκών 

προϋποθέσεων γιά τήν επανάληψη του διαλόγου, τήν 

όποία άλλωστε συνεβούλευαν καί δλες οί ξένες Κυ

βερνήσεις. 

»Χαρακτηριστικό τού κλίματος πού περιέβαλε τό

τε τήν κυπριακή κρίση, είναι καί τό συνημμένο μή

νυμα, τό όποίο μοv διεβίβασε στίς 20 Αύγούστου διά 
τού πρεσβευτού κ. Δούντα ό Μακάριος, ό όποίος πρό 

του κινδύνου του εμφυλίου σπαραγμού μεταξύ τών 

aντιμαχομένων παρατάξεων στήν Κύπρο παρέτεινε 
τήν παραμονή του στό εξωτερικό επί τετράμηνο πε

ρίπου. 

»Κατά τό κρίσιμο διάστημα τού 'Ιουλίου καί τού 

Αύγούστου σημειώθηκαν, δπως ήταν φυσικό, άμεσες 

καί έμμεσες επαφές καί συνομιλίες μέ ξένες Κυβερνή
σεις, δ πως εκείνες τών ΗΠΑ, τής Σοβιετικής 'Ενώ

σεως, τής Γιουγκοσλαβίας, τού Πακιστάν, τού ΟΗΕ 

κ.λ.π. πού προσφέρονταν νά μεσολαβήσουν γιά τήν 

επανάληψη τού διαλόγου καί τήν εξεύρεση λύσεως 

τού προβλήματος. Πρακτικά καί κείμενα τών συνο

μιλιών αύτών εύρίσκονται στά 'Αρχεία τού ύπουρ

γείου 'Εξωτερικών καί πιστεύω καί στό Φάκελλο 

τής 'Επιτροπής σας. 

»'Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τά συνημ

μένα κείμενα πού aναφέρονται στίς συνομιλίες πού 

είχα μέ τήν aμερικανική Κυβέρνηση στις 13, 14 καί 
16 Αύγούστου καί μέ τήν σοβιετική στίς 8 Αύγού
στου τού 1974. 

»'Όλες δμως αύτές οί προσπάθειες δέν aπέδωσαν 

aποτελέσματα, διότι ή Τουρκία ήρνείτο νά δεχθεί 

τούς λογικούς δρους πού έθετε σέ κάθε περίπτωση ή 

Έλλάδα γιά τήν επανάληψη τού διαλόγου, καί κυ

ρίως τήν επάνοδο τών τουρκικών δυνάμεων στή 

γραμμή σταθεροποιήσεως τής 9ης Αύγούστου. Άλ

λά καί γιατί οί προσπάθειες αύτές είχαν άόριστο με

σολαβητικό η καί παραινετικό χαρακτήρα, χωρίς νά 

συνοδεύονται άπό σαφή καταδίκη τής Τουρκίας καί 

άσκηση πιέσεως επ, αύτή ς. Γιά νά aποδειχθεί γιά 

άλλη μιά φορά ή άνυπαρξία έμπρακτης άλληλεγγύης 

τής διεθνούς Κοινότητος καί ίδιαίτερα ή aπροθυμία 

τού Συμβουλίου 'Ασφαλείας, τό όποίο θά μπορούσε, 

μέ πρωτοβουλία τών δύο ύπερδυνάμεων, νά aσκήσει 
πίεση επί τής Τουρκίας διά τής επιβολής ούσιαστι

κών κυρώσεων επ, αύτή ς. 

»Τελικά, γιά τήν έναρξη τού διαλόγου αύτοv συ
νεκροτήθη στίς 30 Νοεμβρίου εύρεία σύσκεψη, στήν 
όποία, εκτός τών άλλων, μετέσχε καί ό 'Αρχιεπί

σκοπος Μακάριος, πού είχε επανέλθει εν τφ μεταξύ 

στήν Έλλάδα. Άπό τό Πρακτικό τής συσκέψεως 

εκείνης προκύπτουν οί δυσχέρειες καί οί διαφωνίες 
πού ύπήρχαν τόσο γιά τόν προσδιορισμό τής διαδι

κασίας πού θά έπρεπε νά aκολουθήσουμε δσο καί γιά 

τή λύση πού έπρεπε νά επιδιώξουμε μέ τό διάλογο. 

Δυσχέρειες καί διαφωνίες, οί όποίες συνεχίστηκαν 

καί μετά τήν έναρξη τού πολυετούς διαλόγου πού 

επηκολούθησε καί τίς όποίες εξεμεταλλεύετο καί πά-) 
λι ή Τουρκία, γιά νά φθάσουμε στά σημερινά δρα

ματικά άδιέξοδω>. 

Λίγες ήμέρες αργότερα, ή διαρροή στοιχείων του 

ύπομνήματος στήν έφημερίδα «Αύριανή» θά προκα

λέσει πολιτικό θέμα. 'Ο αντιπολιτευόμενος τύπος 

θεώρησε δτι ή διαρρο~ προερχόταν από τό χώρο τfjς 
πλειοψηφίας. 'Από τήν πλευρά του, ό Χρ. Μπασα

γιάννης εκαμε τήν ακόλουθη δήλωση: 

«Οuδέποτε παρέδωσα ή επέδειξα στό γενικό διευθυντή 

του Πολιτικου Γραφείου του πρωθυπουργου κ.' Αντώνη 

Λιβάνη τό πρωτότυπο ή άντίγραφό του, τής πρός τήν 'Εξε

ταστική 'Επιτροπή του Φακέλλου τfjς Κύπρου επιστολής 
του κ. Κωνσταντίνου Καραμανλή. 

»Θεωρώ χαρακτηριστικό δτι τμήματα του δημοσιευ

θέντος κειμένου παρουσιάζουν κενά καί περιέχουν πρό

σθετες ή διαφορετικές λέξεις ό:πό εκείνες τής επιστολής. 

'Όπως επίσης τά σημεία στίξεως δέν άνταποκρίνονται στό 

πρωτότυπο. Τουτο καθιστa βέβαιο δτι ή εφημερίδα πού 

εδημοσίευσε τό κείμενο δέν είχε αντίγραφο τής επιστο

λής». 

Στίς 16 'Ιουνίου, ή έξεταστική έπιτροπή έξέδωσε 
τήν ακόλουθη ανακοίνωση: 

«Μετά τό δημιουργηθέντα θόρυβο ό:πό τή διαρροή τμη

μάτων του ύπομνήματος πού aπέστειλε στήν 'Επιτροπή δ 

πρώην πρόεδρος τής Δημοκρατίας κ. Κων. Καραμανλής, ή 

'Επιτροπή συζήτησε τό θέμα καί άποφάσισε δμόφωνα τά 

έξή ς: 

)) I. 'Ομόφωνα δέχθηκε δτι καμιά εuθύνη δέν βαρύνει τό 
προεδρείο γιά τήν ό:ναγραφή στόν τύπο τόσο τfjς εϊδησης 

περί αποστολής του ύπομνήματος δσο καί τής δημοσίευ

σης άποσπασμάτων του. 

))2. 'Η 'Επιτροπή προβληματίστηκε στό εάν θά επρεπε 
νά δοθεί στή δημοσιότητα δλόκληρο τό ύπόμνημα, ωστε 

νά ύπάρξει συνολική είκόνα του περιεχομένου του πρός 

ό:ποφυγή παρερμηνειών. Προκύπτει δμως τό δικονομικό 
κώλυμα του aπορρήτου τών συνεδριάσεων τfjς 'Επιτρο

πής. 

))3. Κατόπιν αuτου καί μετά τήν διαβιβασθείσα πρός 
τήν 'Επιτροπή επιθυμία του κ. Καραμανλή νά δοθεί στή 

δημοσιότητα δλόκληρο τό κείμενο, ή 'Επιτροπή πιστεύει 

δτι αuτό είναι δυνατόν νά γίνει μέ πρωτοβουλία του ίδίου 

του κ. Καραμανλή, δ δποίος καί δέν δεσμεύεται δικονομι

κά νά πράξει τουτω). 

'Επακολούθησε δήλωση του Κ. Καραμανλή: 

«'Επειδή τόv τελευταίο καιρό προκαλείται καί πάλι 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



ΕΠΙΣτΟΛΉ ΚΑΡΑΜΑΝΛΉ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣτΙΚΉ ΕΠΙτΡΟΠΉ 477 

σκηνοθετημένος θόρυβος γύρω aπό τόν ταλαιπωρημένο 

Φάκελλο τής Κύπρου, μέ επίκεντρο πάντοτε τό όνομα τό 

δικό μου καί του κ. 'Αβέρωφ, ε[μαι ύποχρεωμένος νά ύπεν

θυμίσω στόν έλληνικό λαό τά πραγματικά γεγονότα τής 

εποχής εκείνης καί νά επιστήσω τήν προσοχή του επί τής 

δολιότητας τών εμπνευστών αι5τοi5 του θορύβου. 

» Ώς γνωστόν, στίς 18 Μαίου 1987, ό πρόεδρος τής 
'Επιτροπής γιά τόν Φάκελλο τής Κύπρου κ. Μπασαγιάν

νης, μοv aπηύθυνε επιστολή, διά τής όποίας παρεκαλούμην 

νά βοηθήσω τό έργο τής 'Επιτροπής "μέ τήν τεράστια 

πολιτική πείρα καί τό ύψηλό α[σθημα ει5θύνης πού διαθέ-

τω''. 

»'Ανταποκρινόμενος στήν πρόσκληση αι5τή, έστειλα 

στήν 'Επιτροπή, τήν 1η 'Ιουνίου 1987, εκτεταμένη 'Έκθε
ση, συνοδευόμενη καί aπό επίσημα έγγραφα, διά τής όποί

ας τήν ενημέρωνα πλήρως γιά τά δραματικά γεγονότα του 

θέρους τοv 1974 καί Ιδιαίτερα γιά τήν περίοδο πού ήμουν 
ύπεύθυνος γιά τή διακυβέρνηση τής χώρας. ('Ενώ συγχρό

νως έδινα aπάντηση στίς ύποπτες καί παραπλανητικές δι

αρροές πού διοχετεύονταν κατά καιρούς σέ επιλεγμένα όρ

γανα του τύπου). 

ι>Γιά τήν aντικειμενικότητα καί τήν πληρότητα τής 

'Εκθέσεώς μου εκείνης οι5δεμία aμφισβήτηση διετυπώθη 

ούτε aπό ύπεύθυνα πρόσωπα ούτε καί aπό τήν 'Επιτροπή, 

μέχρι τελευταία, όπότε μέ δημοσιεύματα τών παλαιών θαυ

μαστών μου κ. κ. Θεοδωράκη καί Ζώρα, διωκομένου ήδη 

του δεύτερου γιά πλαστογραφία, συνιστaτο στήν 'Επιτρο-

ι πή νά μοv καταλογίσει ει5θύνες γιά τήν κυπριακή τραγω

δία. 

» 'Ήδη, μέ τή νέα ύποτροπή τοv θορύβου καί μέ δεδομέ

νη τήν πρόθεση τής Κυβερνήσεως ν' aφήσει επ' aόριστον 

εκκρεμές τό θέμα τής Κύπρου, πού άν δέν ύπήρχε δόλος θά 

μπορούσε νά τερματισθεί εντός τριμήνου, παραδίδω καί 

πάλι στή δημοσιότητα τό τμήμα εκείνο τής 'Εκθέσεώς μου 

πού aναφέρεται στήν περίοδο κατά τήν όποία τήν ει5θύνη 

τής διαχειρίσεως του θέματος εlχε ή Κυβέρνηση τής 

'Εθνικής 'Ενότητος». 

Τήν Ι η 'Ιουνίου 1988, εν& οί εργασίες τής επι
τροπής φαίνονταν νά εiσέρχονται στήν τελική ευ

θεία, τά 11 μέλη-βουλευτές τής ΝΔ ύπέβαλαν σχέδιο 
πορίσματος καί ανακοίνωσαν δτι θά επαυαν εφεξής 

νά συμμετέχουν στίς εργασίες της. Συγκεκριμένα, μέ 

κοινή επιστολή τους, πού ανέγνωσε ό Ι. Βαρβιτσιώ

της, κατήγγειλαν τήν προσπάθεια τής πλειοψηφίας 

νά παραταθουν οί εργασίες τής επιτροπής, νά δημι

ουργηθεί «μέ κατευθυνόμενες διαρροές καί aσυνάρ

τητα πορίσματα>> ή εντύπωση δτι ή Κυβέρνηση 

'Εθνικής 'Ενότητaς καί ό πρόεδρός της παρέλειψαν 
νά διακινδυνεύσουν στρατιωτική ενέργεια στήν Κύ

προ, καί νά aποδοθουν επιλεκτικά εuθύνες στόν Ε. 

'Αβέρωφ γιά τούς χειρισμούς του στήν περίοδο aπό 

τήν aποκατάσταση τής δημοκρατίας ως τήν εκδή

λωση του«' Αττίλα Il». Μετά aπό τήν πρωτοβουλία 
τ&ν βουλευτών τής ΝΔ, εξακολούθηοαν νά μετέχουν 
στίς εργασίες τής επιτροπής οί βουλευτf:ς του 

ΠΑΣΟΚ, ό Κ. Κάππος, εκπρόσωπος του ΚΚΕ, καί οί 

ανεξάρτητοι βουλευτές Α. Παπαληγούρας καί Ν. 
Ψαρουδάκης . Λίγο aργότερα, aποχώρησε, επίσης, 

καί ό βουλευτής τής ΔΗΑΝΑ, Σ. Στρατήγης. 

Θά επακολουθήσει, τόν 'Οκτώβριο, μέ aφορμή 

διαρροές σχετικά μέ τή σύνταξη του τελικου πορί
σματος, σειρά δηλώσεων άπό επώνυμους παράγοντες 

τής δημόσιας ζωής, στρατιωτικούς καί πολιτικούς, 

εκπροσώπους κομματικών σχηματισμών, διαφορετι

κου προσανατολισμοϋ, πού διευκρίνησαν τή θέση 

τους σέ σχέση μέ τίς διαφαινόμενες προθέσεις τής 

κυβερνητικής πλειοψηφίας. 

Σημαντική ήταν ή δήλωση ε!κοσι επώνυμων 

στρατηγών εν aποστρατεία, στίς 4 'Οκτωβρίου: 

<Πόν τεΛευταίο καιρό, δημοσιεύονται στόν Τύπο ύπό 

μορφή "διαρροών" ιiπό τήν 'Επιτροπή του Φακέλλου της 

Κύπρου, διάφορες ιiπόψεις πού ιiφορουν τήν περίοδο του 

'Αττίλα ΙΙ στήν Κύπρο καί οί όποίες δημιουργουν στήν 

κοινή γνώμη εσφαλμένες εντυπώσεις. 

» ' Ως aνώτατοι aξιωματικοί πού ύπηρετήσαμε σέ ήγε

τικές θέσεις τών 'Ενόπλων Δυνάμεων επί μακρόν χρόνον 

σέ κρίσιμες περιόδους της εθνικης μας ζωης καί χειριστή

καμε ύπεύθυνα θέματα ιiμυντικης πολιτικης της χώρας, 

εχουμε τήν δυνατότητα ιiλλά καί τήν ύποχρέωση νά διατυ

πώσουμε όρισμένες σκέψεις οί όποίες δέν εχουν καμία πο

λιτική σκοπιμότητα καί οί όποίες μπορουν νά φωτίσουν 

αντικειμενικά τήν πτυχή αuτή της κυπριακης τραγωδίας. 

»Τό ερώτημα πού κυρίως εγείρεται καί εiς τό όποίο 

μπορουμε νά aπαντήσουμε, είναι : "Ήταν δυνατόν νά στα

λουν ιiπό τήν ·Ελλάδα στήν Κύπρο επαρκείς ενισχύσεις 

πρό της ενάρξεως τών επιχειρήσεων του' Αττίλα Π η κατά 

τήν εξέλιξη αuτών, ωστε νά ιiντιμετωπισθοuν αποτελεσμα
τικά οί εκεί εύρισκόμενες τουρκικές δυνάμεις;" 

»'Η ιiπάντησJΊ μας ώς εiδικών, χωρίς νά χρειάζεται νά 

επικαλεσθοuμε ανακριτικό ύλικό η άλλα aπόρρητα ιiπό 

εθvικης πλευράς στοιχεία, είναι χωρίς κανένα δισταγμό 
ΟΧΙ, διότι: 

»1 . Πρό της ενάρξεως τών επιχειρήσεων τοu 'Αττίλα Π 
στό προγεφύρωμα, τό όποίο εν τφ μεταξύ είχε διευρυνθεί 

καί σταθεροποιηθεί, είχαν συγκεντρωθεί επαρκείς επίλε

κτες τουρκικές δυνάμεις, οί όποίες ύπεστηρίζοντο ιiπό με

γάλο ιiριθμό άρμάτων, πυροβολικοu καί ιiεροπορίας, ή 

όποία κυριαρχοuσε στόν εναέριο χώρο της Κύπρου, λόγφ 

εγγύτητος τών αεροδρομίων της. 

»2. Οί δυνάμεις αuτές είχαν τήν δυνατότητα νά καταλά
βουν όλόκληρο τήν Κύπρο καί ετσι οί ενισχύσεις καί εάν 

εφθαναν δέν θά εϋρισκαν χώρο καί δυνάμεις ύποδοχης. 

»3. 'Η δύναμη τών ενισχύσεων επρεπε νά είναι τουλά
χιστον μία μεραρχία ενισχυμένη μέ δύο επιλαρχίες άρμά

των καί επαρκές πυροβολικό, διότι μικρές ενισχύσεις μέ 

μυστικές aποστολές δέν ελυναν τό πρόβλημα. 

»4. Διά τήν μεταφορά τών δυνάμεων αuτών , επρεπε νά 

σχηματισθεί μεγάλη νηοπομπή, ή όποία νά καλύπτεται μέ 

iσχυρές ναυτικές καί ιiεροπορικές δυνάμεις κατά τόν 

πλουν, πράγμα ιiδύνατον, κυρίως γιά τήν αεροπορία λόγφ 

αποστάσεως. 

»5. Είναι βέβαιον δτι ή νηοπομπή θά προσεβάλλετο 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



478 ΑΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 

ύπό τών Τούρκων κατά τήν διαδρομή, κυρίως εiς τήν 

περιοχή μεταξύ Ρόδου καί Κύπρου (aπόσταση 275 μίλια). 
'Η τουρκική αεροπορία καί τό ναυτικό θά μποροϋσαν νά 

επιφέρουν μεγάλες aπώλειες στήν ό.μφίβιο αυτή δύναμη. 

»6. Είναι αύτονόητο, δτι, έάν ό πόλεμος έπεξετείνετο 
στό Αiγαίο καί τήν Θράκη, πρiiγμα πολύ πιθανόν, ή θυσία 

αυτή θά είχε aποφασιστικές επιπτώσεις στό φρόνημα τών 

'Ενόπλων Δυνάμεων καί ή 'Ελλάς θά είχε φθείρει τίς δυνά

μεις της σέ πεδίο μάχης ευνοϊκό γιά τήν Τουρκία. 

»7. Δέν ύπάρχει κανείς πού νά μήν aντιλαμβάνεται, δτι, 
εάν ή σύγκρουση μεταξύ ·Ελλάδος καί Τουρκίας ήταν 

αναπόφευκτη, τότε προσφορότερος χώρος γιά μiiς ήταν ή 

Θράκη καί τό Αiγαίο καί δχι ή περιοχή τής μεμακρυσμέ

νης,Κύπρου. 

»8. Σάν γενικό συμπέρασμα μπορεί νά διατυπωθεί δτι ή 
aποστολή στρατιωτικών ενισχύσεων γιά τήν aποτελεσμα

τική ι'iμυνα τής Κύπρου, κατά τήν περίοδο μεταξύ 'Αττίλα 

Ι καί ΙΙ, ήταν aπό στρατιωτικής aπόψεως ό.δύνατος καί ώς 

εκ τούτου aπαράδεκτος, λαμβανομένων ύπ' δψιν τών συν

θηκών πού έπικρατοϋσαν στήν νήσο, τοϋ συσχετισμοί) τών 

δυνάμεων μεταξύ 'Ελλάδος καί Τουρκίας στήν περιοχή 

καί τών γεωγραφικών πλεονεκτημάτων πού είχε ή Τουρκία 

στήν περιοχή τής Κύπρου». 

Στρατηγός Γκράτσιος 'Αγαμέμνων· έπίτιμοι aρχηγοί 

ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ: στρατηγός Κούρκαφας Βασίλειος ΓΕΣ, 

ναύαρχος Κονοφάος Σπυρίδων ΓΕΝ, ναύαρχος Καπέτος 

'Οδυσσεύς ΓΕΝ, πτέραρχος Παπαγεωργίου Δημήτριος 

ΓΕΑ, aντιπτέραρχος Διακουμάκος Παναγιώτης έπίτιμος 

ΑΤΑΔ· aντιστράτηγοι επίτιμοι γενικοί έπιθεωρηταί Στρα

τοϋ, διοικηταί Σωμάτων Στρατοu καί ύπαρχηγοί ΓΕΣ: Πα

πακωνσταντίνου Γεώργιος ΓΕΝΣ, Παπαδόπουλος Γεώργι

ος ΣΔΑ, Λαμπρίδης Δημήτριος Α' ΣΣ, Καραδήμας Γεώρ

γιος Α' ΣΣ, Δεμέστιχας Δημήτριος Δ' ΣΣ, Παπανικολάου 

'Αθανάσιος Β' ΣΣ, Σούνδιας 'Αναστάσιος ΓΕΝΣ, Κασα

πίδης Παντελής Α' ΣΣ, Παπανικολάου 'Αθανάσιος Β' 

Υ / ΓΕΣ, Ξιφαρiiς Γεώργιος Α' ΣΣ, Καλεντερίδης 'Αλέ

ξανδρος Α' Υ/ ΓΕΣ, Λαζαρίδης Νικόλαος ΓΕΝΣ, Κολόμ
βας Νικόλαος Γ' ΣΣ. 

'Επακολούθησαν, κατά χρονολογική τάξη: 

Ν. Παππaς, έπίτιμος &ρχηγός ΓΕΝ: 

«Διάβασα στόν καθημερινό τύπο μέ μεγάλη προσοχή 

τό ι'iρθρο του στρατηγοu Δ. Δεμέστιχα καί τό κείμενο τής 

ανακοινώσεως τών 20 στρατηγών ε.α. καί δηλώνω κατηγο
ρηματικά καί ό.δίστακτα δτι συμφωνώ aπόλυτα μέ τά δύο 

κείμενα. Στά κείμενα αυτά όμολογώ δτι δέν βλέπω καμμία 

κομματική aπόχρωση ό.λλά καί τά δύο aποτελοuν μία συ

νοπτική, αληθινή καί καθαρά στρατιωτική εκτίμηση κα

ταστάσεως, τής όποίας ή όρθή aπόφαση είναι: δτι δέν 

μποροuσε ή ' Ελλάδα νά aντιμετωπίσει τόν 'Αττίλα Il» 
(6.10). 

Γ. Ράλλης, Κ. Παπακωνσταντίνου, Κ. Στεφανό

πουλος, Χ. Πρωτοπαπiiς, Ι. Πεσμαζόγλου, Ξ. Ζολώ

τας, Α. Κανελλόπουλος, Ι. Μποuτος, Α. Κοκκέβης, 

Γ. Μυλωνaς, I. Μηναίος , (ύπουργοί Κυβερνήσεως 

'Εθνικής 'Ενότητας): 

«Ή 'Εθνική προσφορά τής Κυβερνήσεως 'Εθνικής 
'Ενότητος του 1974, δέν είναι δυνατόν νά άμφισβητηθεί. 

»Κατά τίς δραματικές ήμέρες του ' Ιουλίου καί του Αυ

γούστου του χρόνου εκείνου, πού ή Κύπρος καί ή 'Ελλάδα 

σκληρά έδοκιμάζοντο, ή Κυβέρνηση τοu 1974 εκανε δ,τι 
ήταν aνθρωπίνως δυνατόν γιά νά περιορίσει τίς συνέπειες 

τών εγκλημάτων τής χούντας καί τής Τουρκίας κατά τής 

Κύπρου καί νά aποτρέψει χειρότερες συμφορές, ένώ πα

ράλληλα αγωνιζόταν νά aποκαταστήσει, εν μέσφ του χά

ους πού /;κληρονόμησε, τήν δημοκρατία στήν 'Ελλάδα. 

»τίς dλήθειες αυτές γνωρίζουν δλοι οί ~Ελληνες πού 

εζησαν τήν &γωνία εκείνων τών ή μερών καί ή διεθνής κοι

νή γνώμη, πού !;χαρακτήρισε τά επιτεύγματα αυτά "πολι

τικό θαuμα". 

»Τό εθνικό καί πολυσήμαντο εργο πού επιτελέσθηκε 

κατά τήν δραματική εκείνη περίοδο τής εθνικής μας ζωής, 

εχει όριστικά καταγραφεί στήν ίστορία του τόπου» (7. 10). 

Κ. Μητσοτάκης: 

«" Ασχετα πρός τήν ουσία τοϋ θέματος - πού είναι ξε

καθαρισμένο γιά δλους καί κανείς δέν παραπλανάται aπό 

κακοήθεις iσχυρισμούς - εfvαι πρωτοφανές στά κοινο

βουλευτικά χρονικά νά γίνεται aπό βουλευτές μέλη μιiiς 

εξεταστικής τ&Ύ πραγμάτων επιτροπής καί μάλιστα γιά 
ενα μέγα εθνικό θέμα-, παραποίηση στοιχείων πρός τόν 

σκοπό νά χαλκευθεί ενα συκοφαντικό πόρισμα. Μολονότι 

οί βουλευτές αυτοί είναι ελάχιστοι, πρόκειται γιά χωρίς 
προηγούμενο ξεπεσμό του κοινοβουλευτικοί) βίου. 

)) 'Επισημαίνω, επίσης, τό γεγονός' δτι οί ϊδιοι βουλευ

τές aρνοuνται νά περιληφθεί στό καταρτιζόμενο πόρισμα 

τό κείμενο μέ τίς άπόψεις τών βουλευτών τής Νέας Δημο

κρατίας. 'Εκφράζω τήν έλπίδα δτι ή πλειοψηφία τής επι

τροπής δέν θά δεχθεί αυτή τή στάση. 'Επιβεβαιώνεται, 

δυστυχώς, δτι οί συνεχείς καί χωρίς ουσιαστικό λόγο πα
ρατάσεις του εργου τής εξεταστικής επιτροπής, τίς όποίες 

κατήγγειλαν τήν 1 η 'Ιουνίου οί βουλευτές τής Νέας Δημο
κρατίας καί aποχώρησαν, οφείλονταν στήν ύστερόβουλη 

πρόθεση, ή όποία εκδηλώθηκε μέ τήν πράξη τών προανα

φερομένων κυβερνητικών βουλευτ&ν» (7.10.) 

Μ. 'Έβερτ, δήμαρχος ' Αθηναίων: 

«'Ορισμένοι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ πού συμμετέχουν 

στήν επιτροπή γιά τόν "Φάκελλο τής Κύπρου" επιχείρη

σαν τήν πλαστογράφηση τής dλήθειας, προκειμένου νά 

aποπροσανατολίσουν τήν κοινή γνώμη aπό τά καυτά προ

βλήματα πού άπασχολοuν τόν τόπο καί διανοήθηκαν νά 

επιρρίψουν ευθύνες στόν Κωνσταντίνο Καραμανλή καί τόν 

Ευάγγελο 'Αβέρωφ. 

»Οί κοινοί συκοφάντες, όρισμένοι aπό τούς όποίους 

κατά τήν διάρκεια τής δικτατορίας αλληθώριζαν πρός τήν 

χούντα, θά επρεπε, έάν δέν καλύπτονταν aπό τήν βουλευτι

κή aσυλία, νά δώσουν λόγο στή Δικαιοσύνη. 

»'Η dλήθεια είναι δτι, δταν άνέλαβε τήν έξουσία ή 
Κυβέρνηση τής , Εθνικής 'Ενότητας τόν , Ιούλιο του 1974ι, 
βρέθηκε πρό τετελεσμένων γεγονότων. 

»'Οποιαδήποτε στρατιωτική ένέργεια στήν Κύπρο θά 

άποτελοuσε επιχείρηση αυτοκτονίας, ένώ θά εξέθετε τr1<ν 

άμυνά μας στό Αiγαίο καί τή Θράκη. 
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»Στήν Κύπρο οί Τοuρκοι είχαν &πό τόν 'Ιούλιο έδραι

ώσει προγεφύρωμα, εξασφαλίζοντας συντριπτική ύπερο

χή. 

>>'Εάν μιά επιχείρηση &πό έλληνικής πλευράς στήν Κύ

προ ήταν εϋκολη, γιατί ή Κυβέρνηση τοu ΠΑΣΟΚ δέν 

aντέδρασε δυναμικά συμπαρα;rασσόμενη μέ τόν κυπριακό 

λαό δταν εγινε ή de facto διχοτόμηση;» (7.10). 

Λ. Κύρκος, γενικός γραμματέας ΕΑΡ: 

«Πρέπει καθαρά νά ποuμε δτι ή προσπάθεια όρισμένων 

προσώπων νά επηρεάσουν τό πόρισμα γιά νά εξυπηρετή

σουν κομματικές σκοπιμότητες τοu ΠΑΣΟΚ καί νά παί

ξουν μέ τά αίσθήματα του λαοί>, παραμερίζοντας τίς πραγ

ματικές τότε καταστάσεις, μάς βρίσκει κατηγορηματικά 

aντιθέτους . 

>>Τό πόρισμα γιά τήν κυπριακή τραγωδία δέν μπορεί 

παρά νά αποτελέσει τήν πιό αμείλικτη καταδίκη τής χούν

τας καί των ξένων πού τήν ενέπνευσαν. Καί πρέπει νά γίνει 

aφετηρία γιά μιά νέα συνάντηση των πολιτικων δυνάμεων , 

στήν προσπάθεια γιά μιά δίκαιη λύση του Κυπριακοί>». 

(10.10). 
»"Ας σταματήσουν πιά αuτά τά επικίνδυνα γιά τόν τόπο 

παιχνίδια, γιατί αuτή( τήν φορά τό ΠΑΣΟΚ ύπερέβη κάθε 
δριο. ' Η Κυβέρνηση &μνηστεύει τούς χουντικούς καί τούς 

ξένους καί προσπαθεί μέ τραγική ανευθυνότητα νά επιρρί

ψει εuθύνες στήν πρώτη μεταπολιτευτική Κυβέρνηση. 

'Έτσι, τό ΠΑΣΟΚ τής πτώσης καί τής παρακμής πρόσθεσε 

/iλλο ενα μεγάλο ολίσθημα στό παθητικό του» ( 16.10). 

I. Πεσμαζόγλου: 

«Αίσθάνομαι τό χρέος νά καταδικάσω τίς ενεργειες 

όρισμένων εκπροσώπων τής κυβερνητικής πλειοψηφίας, 

πού τό πάθος τους εναντίον του Καραμανλή καί γιά κομμα

τική εκμετάλλευση επιδιώκουν μέ αλλοιώσεις καταθέσεων 

καί πλαστογραφία Εγγράφων, νά εκτρέψουν τό ί\ργο τής 

επιτροπής γιά τήν Κύπρο, πού ήταν καί παραμένει ό κατα

λογισμός των συγκεκριμένων εuθυνων των πρωτεργατων 

καί των οργάνων τής δικτατορίας στό εγκληματικό πραξι

κόπημα καί τήν τραγωδία τής Κύπρου. 'Η ί\κδηλη εμπά

θεια των εκπροσώπων αuτων τής πλειοψηφίας τούς εμποδί

ζει νά ίδοuν δτι μέ τίς επιδιώξεις τους ύπονομεύουν τή 

δημοκρατία καί τό δημόσιο βίο, εκθέτουν βαρύτατα τό 

κόμμα τους καί στιγματίζουν τή συμμετοχή τους στό έλλη

νικό κοινοβούλιο. 

>>Τό εργο καί ή συμβολή τοu Καραμανλή στή θεμελίω

ση τής δημοκρατίας καί τής εθνικής συμφιλίωσης καί 

στήν προστασία των εθνικων μας δικαιωμάτων καί συμφε

ρόντων αναγνωρίζεται &πό τό σύνολο σχεδόν του ελληνι

κοί> λαοί), δπως αποδεικνύεται καί στίς συζητήσεις τής 

Βουλής καί &πό δημόσιες ανακοινώσεις εκπροσώπων των 

περισσότερων πολιτικων δυνάμεων . 'Επιβεβαιώνεται τώρα 

καί &πό τόν φθόνο καί τόν φόβο πού προκαλεί σέ όρισμέ

νους κύκλους του κόμματος πού κυβερνά» ( 11.1 0). 

'Ένωση Κυπρίων 'Ελλάδος: 

«'Η 'Ένωση Κυπρίων 'Ελλάδος εκφράζει τήν εντονη 

aνησυχία καί θλίψη δεκάδων χιλιάδων Κυπρίων πού ζοuν 

καί εργάζονται στήν ' Ελλάδα γιά τήν τροπή πού εχει πά-

ρει τελευταία τό άνοιγμα του Φακέλλου τής Κύπρου. Πε

ριμέναμε νά λάμψει ή ίστορική &λήθεια μέ τήν aποκάλυψη 

των πραγματικων γεγονότων πού διαδραματίσθηκαν τότε 

καί νά γίνουν γνωστά τά παρασκήνια τής συνωμοσίας καί 

οί πρωταίτιοι του πραξικοπήματος καί τής τουρκικής εi

σβολής . 'Αντί αuτων τό πόρισμα τοu Φακέλλου - πού θά 

επρεπε νά aποτελέσει πολύτιμο στοιχείο γιά τή χάραξη 

τής παραπέρα πορείας του εθνικοί> θέματος - τείνει νά 

ύποβιβασθεί καί νά μετατραπεί σέ aντικείμενο μικροκομ

ματικής διαπάλης καί εκμετάλλευσης. 

»Περιμέναμε &κόμα δτι τό πόρισμα θά &ποτελοuσε ση

μείο εθνικής όμοψυχίας &λλά δμως εχει μετατραπεί σέ πε

δίο εθνικής διχόνοιας καί κομματικοu &νταγωνισμοu. Μέ 

τόν τρόπο αuτό, ή μεγαλύτερη μετά τή Μικρασιατική 

καταστροφή εθνική συμφορά, τείνει νά περιορισθεί στήν 

ίστορική συνείδηση του εθνους καί νά μετατραπεί σέ πρό

κριμα γιά νέο συμβιβασμό ijττας. 

>>Τό αίματοβαμμένο, κατακερματισμένο καί λεηλατη

μένο &πό τόν 'Αττίλα Νησί τής Κύπρου, οί χιλιάδες νεκροί 

των &γώνων του, οί 1.619 αγνοούμενοι καί οί 200.000 πρό
σφυγες τής κυπριακής τραγωδίας &παιτοuν τό άμεσο σταμά

τημα τής μικροκομματικής καί ψηφοθηρικής εκμετάλλευ

σης τοu Φακέλλου τής Κύπρου καί καλοuν τίς πολιτικές 

καί κατά καιρούς στρατιωτικές ήγεσίες, νά &ρθοuν στό 

ϋψος των περιστάσεων πού επιβάλλει η σοβαρότητα καί 

κρισιμότητα του εθνικοί> θέματος» (12.10). 

Γ.-Α. Μαγκάκης: 

«'Απέναντι στήν &λήθεια καί μάλιστα δταν αuτή &φο

ρά στό εθνικό συμφέρον η πολιτική aντιπαράθεση δέν εχει 

θέση. Στό πνεuμα αuτό επιβάλλεται νά τονισθεί δτι η Κυ

βέρνηση 'Εθνικής 'Ενότητας του 1974 εξεπλήρωσε στό 
ακέραιο τό εθνικό της χρέος μέ βάση τίς τότε aντικειμενι

κές δυνατότητες . 'Η aποτελεσματική ύπεράσπιση των 

εθνικων συμφερόντων καί τώρα καί στό μέλλον επιβάλλει 

νά παραμείνει aσκίαστη στή λαϊκή συνείδηση ή aτράντα

χτη &λήθεια δτι η κυπριακή τραγωδία σέ δλες της τίς φά

σεις είναι τό εγκληματικό αποτέλεσμα τής χουντικής προ

δοσίας καί του τουρκικοί> επεκτακτισμοu μέ νατοϊκή καί 

&μερικανική ύποστήριξη. Γι' αuτό τό λόγο, άλλωστε, καί ό 

πρόεδρος τοu κινήματός μας κ. 'Ανδρέας Παπανδρέου εχει 

μέ δηλώσεις του ξεκαθαρίσει aπόλυτα δτι ή κυπριακή τρα

γωδία δέν σχετίζεται μέ τήν πολιτική των Κυβερνήσεων 

τής μεταπολίτευσης καί τήν δράση των κοινοβουλευτικων 

μας κομμάτων (12.10). 

Α. Λάζαρης: 

«Δέν ξέρω γι' αuτό τό θέμα τίποτα περισσότερο &π' 

δ,τι λένε οί εφημερίδες. 'Αφοu δμως μέ ρωτάτε, θά σάς πω 

ειλικρινά τή γνώμη μου. 'Όλοι οί 'Έλληνες γνωρίζουν 

καλά ποιοί εuθύνονται ολοκληρωτικά γιά τήν τραγωδία 

τής Κύπρου καί δέν χρειαζόταν τό άνοιγμα κανενός φα

κέλλου γιά νά πειστοuν. 'Η ενδεχόμενη επίρριψη εuθύνης 

στήν τότε Κυβέρνηση 'Εθνικής 'Ενότητας - εστω καί 

εμμεσα, μέ διατύπωση κατηγοριων εναντίων μελων της -
θά ήταν κατά τήν προσωπική μου άποψη σοβαρό λάθος 

πού θά παραγνώριζε τίς άθλιες συνθήκες πού μάς είχε κλη

ροδοτήσει η προδοτική χούντα. Θά ήταν &κόμα ενα συγ-
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χωροχάρτι γιά τό εθνικό εγκλημα τ&ν συνταγματαρχών 

καί τόν κυπριακό επεκτατισμό . Καί μία πράξη εθνικά, πο

λιτικά, άλλά καί κομματικά επιζήμια. 'Ιδιαίτερα σήμερα. 

Θέλω πραγματικά νά ελπίζω πώς τό τελικό πόρισμα τής 

επιτροπής θά άνταποκριθεί στό ϋψος των περιστάσεων» 

(13.10). 

Γ. Ράλλης: 

«Τό πραξικόπημα τής χούντας κατά του Μακαρίου 

εδωσε τήν ευκαιρία στήν Τουρκία νά δημιουργήσει τά τε

τελεσμένα γεγονότα του 'Αττίλα Ι, πού άναπότρεπτα όδή

γησαν στόν 'Αττίλα Π. 'Εξαιτίας τ&ν συνθηκών χάους 

πού επικρατουσαν τόν Αύγουστο 1974 στήν 'Ελλάδα καί 
τήν Κύπρο, ήταν άδύνατη ή άποστολή ενισχύσεων στή 

Μεγαλόνησο. Έξάλλου, ενα παρόμοιο εγχείρημα ήταν 

άπαγορευτικό γιατί αυτόματα θά όδηγουσε σέ έλληνα

τουρκικό πόλεμο καί, κάτω άπό τίς συνθήκες τής εποχής 

εκείνης , σέ εθνική συμφορά. 

»'Όλα αuτά, καθώς καί δσα διαδραματίστηκαν στήν 

'Ελλάδα καί τήν Κύπρο κατά τό διάστημα άπό 24 'Ιουλίου 
άSς τό τέλος Αυγούστου 1974, ήταν εκτοτε γνωστά. 'Ιδιαί
τερα ό κ. Παπανδρέου, μετά τίς εκλογές του Νοεμβρίου 

1974, είχε λάβει γνώση δλων των σχετικών φακέλλων καί 
άσφαλ&ς θά είχε φέρει στή δημοσιότητα χειρισμούς μέ 

τούς όποίους διαφωνουσε. Δέν τό επραξε καί επ.ιπλέον μέ 
όμιλίες του στή Βουλή καί μέ γραπτά του κείμενα συμφώ

νησε μέ τήν πολιτική πού άκολουθουσε στό Κυπριακό ή 

Κυβέρνηση 'Εθνικής 'Ενότητας. 

»Αtσθάνομαι άποτροπιασμό γιατί 'Έλληνες βουλευτές 

περιβλήθηκαν τή δικαστική τήβεννο γιά νά γίνουν όργανα 

ευτελών κομματικών επιδιώξεων καί θλίβομαι βαθύτατα 

γιά τόν πρωθυπουργό, πού μέ τή σιωπή του εγκρίνει τίς 

άπαράδεκτες αυτές μεθοδεύσεις. 

>>"Ας γνωρίζουν δμως ολοι δσοι ενέπνευσαν τό άνοσι

ούργημα καί δσοι μέ τή σιωπή τους τό επιδοκιμάζουν, οτι 

ή ·Ιστορία θά καταχωρήσει μέ μαυρct γράμματα στίς δέλ

τους της τήν άποτυχημένη άπόπειρά τους νά σπιλώσουν 

τόν Καραμανλή καί εμaς, τούς συνεργάτες του, κατά τήν 

δραματική εκείνη γιά τήν 'Ελλάδα καί τήν Κύπρο περίο

δω> (13.10). 

Μ. Θεοδωράκης: 

«'Όπως γνωρίζετε, άποτελεί βαθιά μου πεποίθηση ή 

άνάγκη εθνικής όμοψυχίας στά μεγάλα εθνικά θέματα, ει

δικότερα σ' αυτά πού συνδέονται μέ τίς !:λληνοτουρκικές 

σχέσεις καί τό Κυπριακό . Αυτή άκριβ&ς τήν όμοψυχία 

προσπαθεί νά σπάσει ενα {διότυπο παρακράτος πού κινεί.: · 

τα ι στήν ' Ελλάδα καί πάει νά σπρώξει στόν όλεθρο τή 

χώρα καί τό ίδιο τό κυβερνητικό κόμμα. 

>>Είναι άπαράδεκτο, τέτοιας εθνικής σημασίας θέματα 

νά άντιμετωπίζονται μέ προεκλογικές σκοπιμότητες καί μέ 

άγοραίο uπερπατριωτισμό . 'Όμως τά γεγονότα του 1974 
είναι νωπά καί ολοι γνωρίζουμε σ' αυτό τόν τόπο ποιός 

είναι ποιός. 

»Γνωρίζουμε επίσης τίς δραματικές συνθήκες, κάτω 

άπό τίς όποίες άνέλαβε ή Κυβέρνηση 'Εθνικής 'Ενότητας. 

»Είναι επίσης γνωστό οτι uπήρχε μέχρι σήμερα όμό
ψυχη άντίληψη σ' ολο τόν πολιτικό κόσμο τής χώρας καί 

στό λαό οτι ή άποστολή !:λληνικ&ν στρατευμάτων στήν 

Κύπρο καί ή σύγκρουση μέ τήν Τουρκία θά ήταν αυτοκτο
νία. 

»Ευελπιστώ δτι θά επικρατήσουν ώριμότερες σκέψεις 

καί δέν θά παρασυρθουν 'Έλληνες βουλευτές σέ ενέργειες 

πού άπαλλάσσουν άκόμα μιά φορά τούς πραγματικούς ενό

χους τής κυπριακής τραγωδίας, τούς 'Αμερικανούς, καί τά 

χουντικά τους δργανα» (14.10). 

Α. Παπαδόγγονας: 

«Αυτή ή uπόθεση τής προσπάθειας ή όποία γίνεται γιά 
νά άποδοθουν ευθύνες στήν τότε Κυβέρνηση είναι άστείες. 

Γιατί, στό νησί, μέ τόν "'Αττίλα Γ' άποβιβάστηκαν ή επι

βιβάστηκαν περί τίς 20.000 στρατιώτες Τουρκοι, 185 liρμα
τα μάχης καί 200 πυροβόλα. Δημιούργησαν δηλαδή ενα 
προγεφύρωμα μέ τίς δυνάμεις αuτές πού σί'iς είπα. Γιά νά 

άνατραπεί αυτό - γι' αυτούς πού ξέρουν άπό στρατιωτικά, 

δχι γι' αυτούς οί όποίο ι πετάνε φιλολογίες χωρίς καμμιά 

αίσθηση ευθύνης - γιά νά άνατραπεί αuτό, πρέπει νά εχεις 

τριπλάσιες δυνατότητες άπό τόν εχθρό. Νά άνατρέψεις ενα 

προγεφύρωμα. Κι δταν άπέχουμε εμείς 400 μίλια καί ή 
Τουρκία άπείχε 60 μίλια, άντιλαμβανόμαστε δτι ή !:λληνι
κή άεροπορία καί τό !:λληνικό ναυτικό δέν μπορουσαν νά 

υποστηρίξουν, αν θέλετε, ενέργεια άποβατική τριπλάσιας 
κλίμακας άπό εκείνη γιά νά άνατρέψουν τό προγεφύρωμα 

τό τουρκικό» (14.10). 

Στίς 18 'Οκτωβρίου, ό Κ. Μητσοτάκης επανέφερε 
τό θέμα ενώπιον τijς Βουλής: 

«. .. 'Εκείνο πού μέ ενδιαφέρει είναι δτι γίνεται προσπά
θεια νά πλαστογραφηθεί ή ίστορία καί νά κατηγορηθεί ό 

aνθρωπος εκείνος, στόν όποίο ή ' Ελλάδα οφείλει τουλά

χιστον, κατά κοινή άναγνώριση, τήν άποκατάσταση τής 

δημοκρατίας καί μάλιστα τής καλύτερης πού γνώρισε ό 
τόπος. 

»Θά μπορουσα νά επισημάνω - καί πρέπει νά τό κάνω 

- οτι ό πρόεδρος τής Κυβερνήσεως, ό ίδιος προσωπικά, 

είχε στό παρελθόν επανειλημμένα εκφραστεί επί του θέμα

τος, τό όποίο σήμερα άποτελεί τό άντικείμενο τής συζήτη

σης . Σέ συνέντευξή του στήν "'Απογευματινή" τό 1974, 
στό βιβλίο του "Ή Δημοκρατία στό 'Απόσπασμα", σέ 

άγόρευσή του στή Βουλή, στίς 16 'Οκτωβρίου, άπανωτά 
σέ δλες τίς περιπτώσεις τοποθετήθηκε, λέγοντας δτι δέν 

επιρρίπτει ευθύνες στήν Κυβέρνηση ' Εθνικής 'Ενότητας. 

»Σήμερα γίνεται μιά μεθοδευμένη προσπάθεια νά δημι

ουργηθεί ενα άνύπαρκτο πρόβλημα πρός ζημία τής δημο

κρατίας, πρός δφελος τής δικτατορίας, ή όποία επιχαίρει. 

Πρός ζημία τ&ν εθνικών μας συμφερόντων καί εγώ πι

στεύω - χωρίς νά είμαι άρμόδιος νά τό κρίνω - καί μέ 

ζημία του ίδιου του κόμματος πού αυτή τήν άSρα άνέχεται 

αυτή τήν πορεία. 

»Είς τό εγκυρο γιά τό ΠΑΣΟΚ φύλλο, τήν ''Αυριανή", 

άναφέρεται ρητώς οτι ό κ. Λάζαρης καί ό κ. Μαγκάκης 

πρέπει νά καθήσουν φρόνιμα καί νά μήν παίρνουν άποφά

σεις άντίθετες άπ' αυτά πού εχει άποφασίσει ό πρωθυ

πουργός . Καί ό ίδιος ό πρωθυπουργός μέ επανειλημμένες 

δηλώσεις του πού άρχίζουν άπό τό 1987, ή πρώτη στό ρα
διοφωνικό ϊδρυμα τής Κύπρου, ή τελευταία στά Γιάννενα, 

προδιέγραψε αuτή τήν πορεία . 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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»'Εγώ, κύριοι συνάδελφοι, σάν άρχηγός τής άξιωματι

κής άντιπολίτευσης, καλω τόν πρωθυπουργό νά άναλάβει 

τίς εuθύνες του. Νά ερθει εδω νά μiiς πεί τί πιστεύει. Νά πεί 

άκριβως τί πιστεύει, γιατί δέν παίζουμε τό κρυφτούλι εδω 

μέσα. Βεβαίως γιά μένα τά πράγματα είναι σαφή. 'Ο Φά

κελλος τής Κύπρου εχει άξία κατά τό ποσοστό πού εχει 
άξία τό ύλικό πού μαζεύτηκε. Τό πολιτικό συμπέρασμα 

εχει τήν άξία εκείνων πού τό βγάζουν. Καί άν τό ΠΑΣΟΚ 

τελικά βγάζει άντίθετο άπ' δσα ελεγε τά τελευταία 12 χρό
νια, τό ϊδιο χαρακτηρίζεται. Καί τήν ίστορία δέν θά τήν 

γράψει κανένας μεμονωμένος βουλευτής, καμία όμάδα 

βουλευτων. Τήν ίστορία θά τήν γράψουν στό μέλλον. Καί 

ή ίστορία γράφτηκε καί δέν άλλάζει ... ». 

τέλος, ό πρόεδρος τής Κυπριακής Δημοκρατίας, 

καθώς καί ό προεδρεύων κατά τά γεγονότα του 'Ατ

τίλα 11, Γλ. Κληρίδης, δήλωσαν: 

(Γ. Βασιλείου): «Είναι άδιανόητο, νά επιδιώκεται νά 

επιρριφθοuν εuθύνες στόν Κωνσταντίνο Καραμανλή γιά 

τόν "'Αττίλα ΙΙ". Δέν θέτω ύπό άμφισβήτηση ούτε τήν 

γενναιότητά του, ούτε τόν πατριωτισμό του» (23.10). 

(Γλ. Κληρίδης): «'Εφόσον δέν ύπήρχε εκ των προτέ

ρων έλληνική δύναμις στήν Κύπρο γιά νά παρεμποδίσει 

τήν ε{σβολή, ή εκ των ύστέρων ενίσχυση των κυπριακων 

δυνάμεων δέν ήτο δυνατή, λόγω του δτι ή άπόσταση τής 

Κύπρου άπό τίς πλησιέστερες έλληνικ~ς/άεροπορικές βά

σεις είναι τέτοια πού δέν επέτρεπε τήν περίοδο εκείνην 

κάλυψη τής νηοπομπής άπό τήν έλληνική άεροπορία. 

»Ή το δυνατό ν' άποσταλοuν καί νά φθάσουν στήν Κύ

προ μικρές ενισχύσεις, οί όποίες δμως δέν θά άλλαζαν τήν 

πορεία των πραγμάτων, δοθέντος δτι τά τουρκικά στρατεύ

ματα είχαν ήδη άποβιβασθεί καί είχαν δημιουργήσει ίσχυ

ρό προγεφύρωμα καί ή προέλασή τους δέν θά ήταν δυνατό 

ν' άνακοπεί» (2.12). 

Οί εργασίες τής εξεταστικής επιτροπής γιά τό 

Φάκελλο τής Κύπρου όλοκληρώθηκαν στίς 31 
'Οκτωβρίου 1988, όπότε καί ύποβλήθηκαν στό Σώμα 
τό πόρισμα τής πλειοψηφίας ( στό όποίο επίσης κα
ταχωρήθηκαν οί aπόψεις τριών μελών πού διαφώνη

σαν ειτε μερικά εtτε μέ τό σύνολο του πορίσματος), 

καθώς καί επιστολή τών 11 βουλευτών τής ΝΔ, πού 
είχαν aποχωρήσει aπό τίς εργασίες τής επιτροπής. 

Τό πόρισμα τής πλειοψηφίας, μετά aπό σύντομη 

αναδρομή στήν περίοδο πού προηγήθηκε τών τραγι

κών γεγονότων του 1974, εκαμε εκτενή αναφορά στό 
πραξικόπημα κατά του Μακαρίου καί τήν πρώτη 

τουρκική εισβολή, γιά τά όποία καί θεώρησε ύπεύ

θυνη τήν ήγεσία του δικτατορικοί) καθεστώτος καί, 

αuτονόητα, γιά τήν εισβολή, τήν Τουρκία. 'Ανα

φέρθηκε, d.κόμη, σέ ενδείξεις δτι οί ΗΠΑ ενθάρρυναν 

τόν Δ. 'Ιωαννίδη νά οργανώσει τό πραξικόπημα, ενώ 

εuθύνες aπέδωσε στήν ΟUάσιγκτων, στό Λονδίνο καί 

στό ΝΑ ΤΟ πού δέ{ι aπέτρεψαν τή δεύτερη τουρκική 
επιχείρηση τής 14ης Αuγούστου 1974. Ειδικότερα 
γιά τόν « ' Αττίλα 11» καί γιά ενδεχόμενες εuθύvες τής 

Κυβερνήσεως 'Εθνικής 'Ενότητας, ή πλειοψηφία 

δέν aπέρριψε d.λλά χαρακτήρισε «συζητήσιμη» τή 

θέση δτι δέν ήταν δυνατή ή aντικατάσταση τής 

στρατιωτικής ήγεσίας λόγω τfjς aνώμαλης καταστά

σεως πού επικρατοuσε στό εσωτερικό τfjς χώρας καί 

τfjς κρίσεως πού βρισκόταν σέ εξέλιξη στήν Κύπρο· 

καί d.νέφερε στά συμπεράσματά της: 

«Εuθύνες στρατιωτικής καί πολιτικής ήγεσίας του 

ύπουργείου 'Εθνικής "Αμυνας. 

»1. Ή τεράστια εuθύνη των δικτατορικων "Κυβερνή
σεων" καί στρατιωτικων ήγεσιων γιά τήν κυπριακή τρα

γωδία εχει περιγραφεί καί τονισθεί στά προηγούμενα κεφά

λαια καί ώς εκ τούτου δέν χρειάζεται νά επαναλειφθεί καί 

στό κεφάλαιο αuτό, τό όποίο άφορii τούς χειρισμούς πού 

εκανε ή ύπό τόν Κ. Καραμανλή πολιτική Κυβέρνηση. Σέ 

καμμία περίπτωση δέν είναι δυνατόν νά κρίνουμε καί νά 

εξετάσουμε μέ τά ϊδια μέτρα καί τά ίδια σταθμά, μέ τά 

όποία κρίναμε τούς χειρισμούς (πράξεις ή παραλείψεις) 
τής χουντικής ήγεσίας κατά τό διάστημα 'Απριλίου 1967 
-'Ιουλίου 1974, καί τούς χειρισμούς τής ύπό τόν κ. Καρα
μανλή Κυβέρνησης. 

»2. 'Η στρατιωτική ήγεσία τοu ΥΕΘΑ (Μπονάνος, Γα
λατσάνος, 'Αραπάκης, Παπανικολάου), ή όποία είναι ή 

ϊδια πού είχε τήν εuθύνη γιά τό εγκληματικό πραξικόπημα 
κατά Μακαρίου καί τά τραγικά άποτελέσματα του' Αττίλα 

Ι (τά όποία άσφαλως επηρέασαν σημαντικά καί τόν 

'Αττίλα ΙΙ) εχουν κάθε συμφέρον νά άποδείξουν πρός τήν 

πολιτική ήγεσία τής μεταπολίτευσης δτι οί θέσεις πού 

ύποστήριξαν στήV περίοδο τοu 'Αττίλα Ι (δηλαδή δτι δέν 

ήταν δυνατή ή άποστολή όποιασδήποτε μορφής στρατιω

τική βοήθεια στήν Κύπρο) ήταν οί όρθές. 

»3. Στήν προσπάθειά τους αuτήν προέβησαν στίς άκό
λουθες πράξεις καί παραλείψεις, γιά τίς όποίες εχουν εuθύ

νες. Καί συγκεκριμένα: 

»α. Παρά τό γεγονός δτι ήταν άποδέκτες άναφορων καί 

σημάτων άπό ΓΕΕΦ γιά άποστολή ενισχύσεων, ύλικοu καί 

άντιαρματικων δπλων, α(Jτοί στέλνουν μόνο πυρομαχικά 

καί άλλο ύλικό. 'Όχι ενισχύσεις καί άντιαρματικά δπλα, 

εστω καί ελαφρά, τά όποία ήταν δυνατόν νά μεταφερθοuν 

μέ τόν τρόπο πού στάλθηκαν καί τά άλλα ύλικά. 

»β. Συνειδητά καί "εν όμοφωνία" εvεργοuντες ύποστη

ρίζουν μονίμως τήν άδυναμία άποστολής στρατιωτικων 

ενισχύσεων στήν Κύπρο, επισείοντες παράλληλα τόν κίν

δυνο έλληνοτουρκικοu πολέμου, τόν όποίο μάλιστα ύπερ

τονίζουν. 'Έτσι, συνειδητά, παραπλανοuν τόν πρωθυπουρ

γό κ. Καραμανλή, τοu όποίου ήταν οί νόμιμοι σύμβουλοι, 

καί τόν όδηγοuν νά συνταχθεί μέ τίς άπόψεις τους. 

»γ. Συνειδητά δέν εκτελοuν τήν εντολή τοu πρωθυπουρ

γοί) Κ. Καραμανλή τής 3ης Αuγούστου γιά τή συγκρότηση 

μεραρχίας. Δέν άρνοuνται άμεσα μέν, πλήν δμως, μέ τή 

σκόπιμη καί άδικαιολόγητη καθυστέρηση εκδοσης τής δι

αταγής διοικητικής μέριμνας "σαμποτάρουν" τήν ύλοποί

ηση τής εντολής Καραμανλή, μέ άποτέλεσμα, δταν τελικά 

συγκροτήθηκε ή μεραρχία, νά είναι άχρηστη γιά τό σκοπό 

γιά τόν όποίο προοριζόταν. 

»δ. Συνειδητά δέν ενημερώνουν τόν πρωθυπουργό κ. 

Καραμανλή γιά τή δυνατότητα άποστολής στήν Κύπρο 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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"μικρών επιλέκτων δυνάμεων μέ ελαφρύ όπλισμό" πού 

αναφέρεται στήν πιό πάνω εκθεση του αντιστράτηγου 

'Επιτήδειου . 'Αντίθετα, τήν αποκρύπτουν επιμελώς. 

»ε . 'Ενώ γνωρίζουν, ώς πεπειραμένοι αξιωματικοί , δτι 

μέ τήν αποστολή κάποιων ενισχύσεων (ειδικές μονάδες, 

κατάλληλο ύλικό γιά απόκρουση άρμάτων κ:.λ.π.) αφενός 

θά τονώνονταν τό ήθικ:ό των στρατιωτικών μονάδων πού 

l'jταν στήν Κύπρο κ:αί αφετέρου ύπήρχε ή δυνατότητα επι

βράδυνσης τής επέκτασης του προγεφυρώματος κ:αί τής 

προέλασης των Τούρκων, ιδστε νά δοθεί χρόνος γιά διπλω

ματικούς χειρισμούς, μέ σκοπό νά περισωθεί ενα μέρος του 

εδάφους πού κατέλαβαν κ:αί κατέχουν σήμερα oi Τουρκ:οι, 
παρά ταυτα δχι μόνο δέν αποστέλλουν τί~ δυνάμεις κ:αί τό 
κατάλληλο ύλικ:ό αλλά παράλληλα δίνουν εντολή στόν 

άρχηγό του ΓΕΕΦ Καραγιάννη γιά ύποχωρητικ:ή κίνηση 

μέ παράλληλη τήρηση τής επαφής κ:αί όπωσδήποτε απο

φυγή εγκ:λωβισμου. Δηλαδή, παράδοση του κ:υπριακ:ου εδά

φους στόν τουρκικό στρατό χωρίς άμυνα. 

»4. Γιά τίς παραπάνω πράξεις κ:αί παραλείψεις τους oi 
προαναφερόμενοι αρχηγοί δέν μπορουν νά επικ:αλεστουν 

ώς δικαιολογία τήν ενδεχόμενη κάλυψή τους από τόν 

ΥΕΘΑ κ:. ' Αβέρωφ ό όποίος εtτε συμφώνησε μ' αuτές ε\:τε 

τίς ανέχθηκε . Καί αuτό γιατί εtχαν ιδία ατομική εuθύνη ώς 

εκ: του άξιώματος πού εφεραν. 
»5. Ό ύπουργός 'Εθνικής 'Άμυνας κ:. 'Αβέρωφ εχει 

εόθύνες γιατί: 

»α . 'Ανεξάρτητα άπό τίς απόψεις κ:αί θέσεις του σχετι

κά μέ τή δυνατότητα αποστολής στρατιωτικής βοήθειας 

στήν Κύπρο (ενδεικτικά επισημαίνεται ή ι'iποψή του δτι ή 

άπόσυρση τής μεραρχίας τό 1967 όρθά εγινε, γιατί δέν 
χρησίμευε σέ τίποτα) όφειλε, ώς ΥΕΘΑ, νά παρακολου

θήσει τήν εκτέλεση τής εντολής του πρωθυπουργου τής 

3ης Αuγούστου κ:αί νά μήν ανεχθεί ( ι'iν όχι νά προκαλέσει) 
τήν κωλυσιεργία τής ήγεσίας των 'Ενόπλων Δυνάμεων ού

τε νά αποκρύψει από τόν πρωθυπουργό τή μ ή εκτέλεση τής 

εντολής του . 

»β. Δέν ενημέρωσε ούτε πρότεινε στόν πρωθυπουργό τή 

δυνατότητα άποστολής στήν Κύπρο μικρών επιλέκ:των μο

νάδων (δπως μνημονεύεται στήν εκ:θεση του αντιστρατή

γου 'Επιτήδειου, μέ ελαφρύ όπλισμό κ:αί αντιαρματικ:ά, οί 

όποίες, δπως προαναφέρεται, θά l'jταν δυνατόν νά προσφέ

ρουν τή δυνατότητα προβολής ισχυρής σαρανταοκ:τάωρης 

άμυνας πού ζήτησε ό πρωθυπουργός στίς 13 Αuγούστου 
κ:αί ετσι νά διασωθεί τουλάχιστον ή 'Αμμόχωστος. Τή δυ

νατότητα αuτή δέχεται κ:αί ό στρατηγός Καραγιάννης στήν 

παραπάνω μνημονευόμενη εκ:θεσή του πρός τό ΑΕΔ. 

»γ . Παρέλειψε, δπως προκύπτει από τίς καταθέσεις κ:αί 

ι'iλλα στοιχεία, νά εισηγηθεί στόν πρωθυπουργό τήν αντι

κατάσταση τής χουντικής στρατιωτικής ήγεσίας, καίτοι 

εγνώριζε δτι βαρύνονταν μέ τήν επιτυχία τής απόβασης 

τ&ν τουρκικών δυνάμεων στήν Κύπρο κ:αί τήν έδραίωση 

του προγεφυρώματος κ:αί ώς εκ: τούτου δέν θά η ταν ανεπηρέ

αστοι στίς εισηγήσεις τους γιά τούς αναγκαίους χειρι

σμούς πού θά επρεπε νά γίνουν από τήν Κυβέρνηση ' Εθνι

κής 'Ενότητας . Σχετικά μέ τή δυνατότητα αντικατάστασης 

τής στρατιωτικής ήγεσίας παραπέμπουμε στά δσα άναφέ

ρονται παραπάνω . 

»6. Στόν αρχηγό του ΓΕΕΦ στρατηγό Εuθ. Καραγιάννη 
δένει: ναι δυνατό νά αποδοθουν εuθύνες, αφενός μέν γιατί oi 

δυνάμεις πού ύπήρχαν στήν Κύπρο κατά τήν άφιξή του 

στίς 6 Αuγούστου l'jταν σχεδόν αποδιοργανωμένες κ:αί μέ 
χαμηλό ήθικ:ό κ:αί τό χρονικό διάστημα από 618 μέχρι τήν 
τελική επίθεση των τουρκικών δυνάμεων στίς 14 Ι 8 η ταν 
μικρό γιά τήν αναδιοργάνωσή τους κ:αί αφετέρου γιατί 

ύποχωρώντας συνεχώς εκ:τελουσε εντολές τής στρατιωτι

κής ήγεσίας κ:αί του ΥΕΘΑ προσωπικά. 

»'Ενέργειες κ:αί χειρισμοί τ& ν κ:.κ: . Γ . Μαύρου κ:αί Κ. 

Καραμανλή. 

»1. 'Όπως προαναφέρεται, ό κ: . Μαυρος, αντιπρόεδρος 

κ:αί ύπουργός 'Εξωτερικών τής Κυβέρνησης 'Εθνικής 

'Ενότητας, δέν ασχολήθηκε μέ τό στρατιωτικό σκέλος του 

Κυπριακ:ου (συμμετείχε μόνο στίς συσκέψεις των 3ης κ:αί 

15ης Αuγούστου) κ:αί τούς χειρισμούς πού εκ:ανε στό δι

πλωματικό τομέα τούς εκ:ανε μετά από εντολή η όπωσδή

ποτε από συνεννόηση κ:αί συμφωνία μέ τόν πρωθυπουργό. 

»2. "Οπως άναφέρεται κ:αί πιό πάνω, ό πρωθυπουργός κ:. 
Καραμανλής αναμείχθηκε κ:αί στά δύο σκέλη του Κυπρια

κ:ου. Στό διπλωματικό τομέα εκ:ανε τούς χειρισμούς πού 

περιγράφονται παραπάνω κ:αί από τίς καταθέσεις των μαρ

τύρων κ:αί τά ύπόλοιπα στοιχεία δέν προέκυψε κάποια 

συγκεκριμένη ενέργεια πού θά επρεπε νά γίνει στόν τομέα 

αuτόν κ:αί δέν εγινε . 

»3. Τό στρατιωτικό τομέα ό πρωθυπουργός κ:. Καρα

μανλής τόν εμπιστεύθηκε στόν κ. Ε. 'Αβέρωφ; τόν όποίο 

περιέβαλε μέ απόλυτη εμπιστοσύνη ( αναφερόμαστε μόνο 
στούς χειρισμούς κ:αί τίς εισηγήσεις του στό Κυπριακό), 

παρά τό γεγονός δτι εγνώριζε κ:αί άπό τήν προηγούμενη 

συνεργασία τους τίς θέσεις κ:. ' Αβέρωφ σχετικά μέ τήν 

αποστολή στρατιωτικής βοήθειας από τήν 'Ελλάδα στήν 

Κύπρο . 

»Αuτός εtναι κ:αί ό λόγος (ή απόλυτη εμπιστοσύνη), γιά 

τόν όποίο ό κ:. Καραμανλής κ:αί στά τρία προαναφερόμενα 

μνημόνια, τ&ν 3, 13 κ:αί 14 Αuγούστου, φέρεται τελικά νά 
συμφωνεί μέ τίς εισηγήσεις του κ:. 'Αβέρωφ, οί όποίες 

εlναι ταυτόσημες μέ τίς εισηγήσεις κ:αί θέσεις τής στρα

τιωτικής ήγεσίας. 'Η μοναδική φορά πού διαφοροποιή

θηκε l'jταν στίς 3 Αuγούστου, δταν εδωσε εντολή νά 
συγκροτηθεί μία μεραρχία ωστε, αν αποφασισθεί, νά είναι 

ετοιμη νά αναχωρήσει γιά Κύπρο. 'Εντολή τήν όποία 

επαναλαμβάνει κ:αί στίς 14 Αuγούστου, χωρίς νά μνημο
νεύεται στό ταυτόχρονο μνημόνιο πού άντιγράφεται παρα

πάνω, αν ζήτησε εξηγήσεις γιά τήν μή εκτέλεση τής εντο

λής του τής 318. 
»4. Μέ τά δεδομένα αuτά στήν 'Επιτροπή παραμένουν 

τά άκ:όλουθα ερωτήματα: 

»α. Γιατί ό κ. Καραμανλής, εμπειρος πολιτικός, μιά κ:αί 

δέν προχώρησε στήν αντικατάσταση τής χουντικής στρα

τιωτικής ήγεσίας γιά τούς λόγους πού, κατά τή γνώμη τής 

'Ε πι τροπής, ύπερτονίζει στήν άπό 3 Ι 5 Ι 1987 επιστολή του, 
δέν επέλεξε στρατιωτικούς τής εμπιστοσύνης του ώς προ

σωπικούς του συμβούλους, ιδστε νά .μπορεί νά ελέγχει τήν 

ορθότητα των εισηγήσεων τής στρατιωτικής ήγεσίας κ:αί 

κατ ' επέκταση κ:αί τίς εισηγήσεις του ΥΕΘΑ κ:. 'Αβέρωφ . 

Τέτοια δυνατότητα επιλογής κ:αί πρόσληψης εJ:χε, γιατί 

ύπήρχαν άριστα επαγγελματικά καταρτισμένα κ:αί δημο

κρατικά στελέχη τ&ν 'Ενόπλων Δυνάμεων, τά όποία είχε 

αποστρατεύσει ή χούντα, μεταξύ των όποίων ηταν κ:αί 
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μερικοί aπό αυτούς πού χρησιμοποίησε στή συνέχεια σέ 

καίριες θέσεις. 

»β. Γιατί ό κ. Κ. Καραμανλής, ί:μπειρος πολιτικός, δέν 

aντελήφθη τή μεθοδευμένη καί συνεχή ύπονόμευσή του 

aπό τή χουντική ήγεσία τ&ν 'Ενόπλων Δυνάμεων πού είχε 

ώς συνέπεια νά πάρει τίς γνωστές aποφάσεις του σύμφωνα 

μέ τίς εισηγήσεις τους μέ τά παραπάνω αποτελέσματα 

(aπώλεια του 38% τής Κύπρου κ.λ.π.). Δέν γνωρίζουμε εάν 
τό κόστος τής aντικατάστασης τής στρατιωτικής ήγεσίας 

θά iΊταν μεγαλύτερο aπό τό κόστος τής διατήρησής της. 

'Από τό aποτέλεσμα δμως κρίνουμε δτι ή aντικατάσταση 

θά είχε μικρότερο κόστος. Δέν παραβλέπουμε φυσικά τίς 
δύσκόλες συνθήκες τής εποχής εκείνης». 

Στή συνέχεια, τίς θέσεις τους διατύπωσαν οί Ν. 

Ψαρουδάκης, Α. Παπαληγούρας _καί Κ. Κάππος. Ό 

πρώτος θεώρησε δτι ό Κ. Καραμανλfjς ύπείχε μεγά

λες εύθύνες γιατί «άφησε νά περάσει άπρακτο» τό 

διάστημα από 24 'Ιουλίου ως 14 Αύγούστου 1974, 
δέν αντικατέστησε αμέσως τή χουντική στρατιωτική 

ήγεσία καί μέ τό διάγγελμά του τfjς 15ης Αύγούστου, 

αναγνώρισε τήν τουρκική στρατιωτική ύπεροχή 

(πράξη πού ό βουλευτής χαρακτήρισε «καθαρή 

προδοσία»). 

'Από τήν πλευρά του, ό Α. Παπαληγούρας συνέ

ταξε iδιαίτερο πόρισμα γιά τόν 'Αττίλα Π: 

«Δύο είναι τά βασικά ερωτήματα γιά τήν περίοδο του 

'Αττίλα ΙΙ, στά όποία ή επιτροπή του Φακέλλου τής Κύ

πρου καλείται νά δώσει απαντήσεις: 

»Ι. 'Υπήρξαν λάθη επιλογών η χειρισμών, ευθύνες η 

παραλείψεις τής πολιτικής καί στρατιωτικής ήγεσίας τής 

χώρας, μεταξύ πρώτου καί δεύτερου 'Αττίλα (24.7.1974-
16.8.1974) καί αμέσως μετά aπ' αυτόν; 

»Il. Ποιά ή <iνάμιξη- άν ύπήρξε - καί εν γένει ποιός 

ό ρόλος του ξένου παράγοντα κατά τήν ϊδια περίοδο; 

»1. 'Όταν στίς 24 'Ιουλίου 1974 ή Κυβέρνηση 'Εθνι
κής 'Ενότητας ύπό τόν Κωνσταντίνο Καραμανλή ανέλαβε 

τήν εξουσία, βρέθηκε μπροστά στά εξής δεσμευτικά τετε

λεσμένα γεγονότα: στά ερείπια του 'Αττίλα Ι στήν Κύπρο, 

σέ ενα διαλελυμένο Κράτος στήν 'Ελλάδα , στήν aπόφαση 

του Συμβουλίου 'Ασφαλείας πού συνιστουσε τήν κατά

παυση του πυρός καί εναρξη διαπραγματεύσεων καί στή 

σχετική συμφωνία 'Ελλάδος, Τουρκίας καί Βρετανίας νά 

συμμετάσχουν στή Διάσκεψη τής Γενεύης στίς 24.7.74. 
»2. Στήν Κύπρο, τό πραξικόπημα κατά του 'Αρχιεπι

σκόπου Μακαρίου, ό αλληλοσπαραγμός τ&ν 'Ελληνοκυ

πρίων πού ακολούθησε καί ή τουρκική aπόβαση εχουν 

επιφέρει τήν ~ύγχυση καί τήν πλήρη aποδιοργάνωση. 
Σύμφωνα μέ αναφορές του Γενικου 'Επιτελείου 'Εθνικής 

Φρουρίiς πρό καί κατά τόν 'Αττίλα ΙΙ , "ή 'Εθνοφρουρά 

βρίσκεται σέ κατάσταση aποσύνθεσης καί αυτοδιάλυσης", 

μέ "ποσοστό λιποταξιών καί <iνυποταξι&ν πού φτάνει μέ

χρι καί τό 80% τής προβλεπόμενης δύναμης τ&ν μονάδων", 
μέ "τό ηθικό τ&ν ανδρών χαμηλότατο", μέ πολλούς εφέ

δρους νά εγκαταλείπουν τόν όπλισμό τους επί τij θέι;t του 

εχθρου καί νά τρέπονται σέ φυγή", "μαχητική aξία τ&ν 
μονάδων πεζικου μηδαμινή", "συντριπτική τήν ανισότητα 

τ&ν εκατέρωθεν δυνάμεων - ιδίως σέ aρματα - " καί μέ 
"i:δαφος τελείως ακατάλληλο πρός άμυνα". Διατυπώνεται 
&κόμη, aπό τό ΓΕΕΦ, ή προειδοποίηση πρός τήν 'Αθήνα 

δτι, αν ή διπλωματική όδός δέν όδηγήσει γρήγορα σέ συμ

φωνία, "ή διάλυση θά είναι πλήρης, τό δέ στράτευμα καί ό 

πληθυσμός θά στραφουν κατά των 'Ελλήνων aξιωματικών 

καί τής 'Ελλάδος γενικώς" (29.7 .74). 
»3. Τήν κατάσταση αυτή εκμεταλλεύονται οί Τουρκοι, 

οί όποίοι δόλια εξακολουθουν νά ενισχύουν τό προγεφύ

ρωμά τους , εν& στή Γενεύη στίς 30.7.74 συμφωνείται επί
σημα aπό τούς τρείς ύπουργούς 'Εξωτερικών νά aποφευ
χθεί καί aπό τίς δύο πλευρές όποιαδήποτε στρατιωτική 

ενέργεια πού θά μπορουσε νά παρεμποδίσει ειρηνική λύση 

μέ διαπραγματεύσεις. τίς παραβιάσεις τής εκεχειρίας κα

ταγγέλλει στίς 28.7.74 ό πρωθυπουργός τής Κυβέρνησης 
'Εθνικής ' Ενότητας μέ μήνυμά του στόν Τουρκο πρωθυ

πουργό καί δέχεται μόνον ύπό δ ρους νά aνταποκριθεί στήν 

πρόσκληση του τελευταίου νά συναντηθεί μαζί του. Ή 

τριμερής Διάσκεψη τής Γενεύης, μετά aπό όλιγοήμερη δι

ακοπή τ&ν εργασιών της, διευρύνεται σέ πενταμερή μέ τή 

συμμετοχή εκπροσώπων τ&ν δύο Κοινοτήτων τής Κύπρου 

καί συνέρχεται εκ νέου στίς 8.8. 74. Κατά τήν διάρκεια των 
διαπραγματεύσεων καί συγκεκριμένα τό πρωί τής 14.8. 74, 
οί Τουρκοι, <iφου επέδωσαν στήν ελληνική πλευρά ενα 

εκβιαστικό τελεσίγραφο, εξαπολύουν τόν 'Αττίλα Π. 

»4. Στό μεταξύ, στήν 'Ελλάδα, ή Κυβέρνηση 'Εθνικfjς 
'Ενότητας εχει νά aντιμετωπίσει aπό τήν πρώτη στιγμή 

τήν aποδιοργάνωση τ&ν 'Ενόπλων Δυνάμεων, πού κατα

δείχθηκε καί μέ τήν παταγώδη αποτυχία τής γενικfjς επι

στράτευσης. 'Έχει ακόμα νά aντιμετωπίσει τούς μηχανι

σμούς τfjς χούντας πού παραμένουν ισχυροί, καθώς ή 

εξάρθρωσή τους μόνο σταδιακά μπορουσε νά πραγματο
ποιηθεί χωρίς τόν κίνδυνο παλινδρόμησης στό δικτατορι

κό καθεστώς. Καί τουτο, γιατί, εν& βέβαια γνώριζε ποιούς 

στρατιωτικούς επρεπε νά απομακρύνει, επρεπε νά αναζη

τήσει ήγέτες εμπιστοσύνης, νά τούς πλαισιώνει μέ επιτε

λεία εμπιστοσύνης καί επρεπε, τέλος, δλοι αυτοί νά ενημε

ρωθουν. Καί αυτά, εν& διεξήγοντο πολεμικές επιχειρήσεις. 

'Αλλά <iκόμα καί άν ή Κυβέρνηση μπορουσε νά aντικα

ταστήσει <iμέσως τήν τότε στρατιωτική ήγεσία, θά επέλεγε 

κατ' ανάγκη στρατιωτικούς ήγέτες πού θά ύποστήριζαν τά 

ϊδια - τήν αδυναμία επέμβασης μετά τόν 'Αττίλα Ι στήν 

Κύπρο - <iφου, δπως προκύπτει aπό τίς μαρτυρικές κατα

θέσεις τους στήν 'Επιτροπή, δλοι οί ανώτατοι τότε aξιω

ματικοί είχαν τήν ϊδια άποψη. 

»'Έτσι, στίς 2.8. 74 τίθεται σέ διαθεσιμότητα ό 'Ιωαννί
δης , στίς 11.8. 74 απομακρύνονται οί στρατιωτικές μονάδες 
πού στάθμευαν στό Λεκανοπέδιο τfjς 'Αττικfjς, στίς 

19.8. 74 aντικαθίστανται οί aρχηγοί του Γενικου 'Επιτε
λείου του Στρατου. 

»Μέ τά δεδομένα αυτά, ή δημοκρατική Κυβέρνηση, τήν 

ώρα πού ί:δινε τήν διπλωματική της μάχη στήν Γενεύη, 

κινδύνευε καθημερινά νά ανατραπεί στήν 'Αθήνα. 

»5. Μέσα σέ αυτό τό χάος ό Κων. Καραμανλής μελέτη

σε εξαντλητικά τή δυνατότητα νά αποστείλει ελληνικές 

δυνάμεις στήν Κύπρο πρό καί κατά τόν 'Αττίλα Π. Διαδο

χικά aποφασίζει νά σπεύσουν στή_ν Κύπρο τρία ύποβρύχια 

γιά νά πλήξουν τόν τουρκικό στόλο, νά βομβαρδιστουν 

τουρκικοί στόχοι στήν Κύπρο aπό σμfjνος αεροσκαφών 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



484 ΑΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



ΣΥΣΤΑΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ <<ΚΩΝΣΤΑΝΠΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ)) 485 

Θεμελίωση (aριστερά) καί tyκαίνια του κτιρίου του Ίδρύματος (άνω). 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



486 ΑΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 

πού θά aπογειωνόταν aπό τήν Κρήτη, νά σχηματιστεί στήν 

Κρήτη ή στή Ρόδο πλήρης μεραρχία μέ σκοπό τήν μετα

φορά της στή Μεγαλόνησο, νά επιβιβασθεί δ ίδιος τής 

νηοπομπής πού θά aποβίβαζε τά στρατεύματα στήν Κύπρο, 

γιά μεγαλύτερη άσφάλειά της. 

»'Αλλά τά Πολεμικά Συμβούλια τής 3, 13 καί 14.8.74 
πού διερεύνησαν τίς δυνατότητες στρατιωτικής ενέργειας 

στήν Κύπρο, κατέληξαν στό σαφές καί δμόφωνο συμπέρα

σμα δτι μετά τήν εδραίωση του τουρκικου προγεφυρώμα

τος καί τή χαώδη κατάσταση πού έπικρατουσε στήν Κύπρο 

δποιαδήποτε στρατιωτική έπέμβαση τής 'Ελλάδος στή 

Μεγαλόνησο - άπό ιlέρα ή aπό θάλασσα - θά ιlποτελου

σε επιχείρηση αυτοκτονίας μέ βέβαιη τήν εξόντωση των 

ελληνικων δυνάμεων. 

»Καί τουτο γιατί ή άεροπορική κυρίως ύπεροχή τής 

Τουρκίας ήταν καταλυτική, ιδιαίτερα λόγω τής άνισης 

aπόστασης του θεάτρου των επιχειρήσεων aπό τά τουρκικά 

καί ελληνικά αεροδρόμια άντίστοιχα. 'Επιπρόσθετα, ύπο

γραμμίστηκε δτι αυτόματα θά όδηγούμαστε σέ γενικότερη 

ελληνοτουρκική dύρραξη, πού θά κατέληγε στήν όλοκλη
ρωτική κατάληψη τής Κύπρου. 'Ενω παράλληλα θά κινδύ

νευε καί ή εδαφική άκεραιότητα του tδιου του ελλαδικου 

χώρου, λόγω τής τουρκικής ύπεροπλίας καί τής μειονεκτι

κής θέσης των νησιων του 'Ανατολικου Αιγαίου, aπέναντι 

στά όποία οί Τουρκοι διατηρουσαν ακέραιες καί ετοιμες 

τίς aποβατικές, ναυτικές καί πεζικές δυνάμεις τους. 

»Παραθέτω συνοπτικά τά Πρακτικά των παραπάνω 

Πολεμικων Συμβουλίων πού έξέτασαν τήν δυνατότητα 

aποστολής ενισχύσεων στήν Κύπρο καί στάθμισαν τίς συ

νέπειές τους. 

[Γιά τά πρακτικά των Πολεμικών Συμβουλίων τής 

3ης, 13ης καί 14ης Αύγούστου τοϋ 1974, βλ. τόμο 
Η']. 

»6. Μέ τίς παραπάνω διαπιστώσεις του συνόλου τής 
τότε στρατιωτικής καί πολιτικής ήγεσίας, δπως άποτυπώ

νονται στά Πρακτικά των Πολεμικων Συμβουλίων, ιlλλά 

καί σέ άλλα έπίσημα ί\γγραφα (Πρακτικό 'Επιτροπής aντι

στρατήγου Έπιτηδείου, 'Απόρρητη 'Αναφορά aντιστρα

τήγου Καραγιάννη - 30.8.74 -, 'Εκθέσεις ΓΕΕΦ κ.ά.), 
γιά τήν τότε αδυναμία aποστολής ενισχύσεων στήν Κύπρο 

συμφωνουν καί δλοι οί άνώτατοι αξιωματικοί των τριων 
δπλων των 'Ενόπλων Δυνάμεων τής έποχής έκείνης, δπως 

προέκυψε μεταγενέστερα aπό τίς μαρτυρικές καταθέσεις 

τους στήν 'Επιτροπή (Καταθέσεις aντιπτεράρχων Θωμο

πούλου, Οικονόμου καί Κουρή, ιlντιστρατήγων Μπήτου, 

Κρητικου, Πανουργια, Ντάβου κ.ά.) Προκύπτει δμως πρό 

παντός aπό τήν εκθεση πού ύπέβαλε στήν 'Επιτροπή δ 

άρμοδιότερος καί ύπευθυνότερος μάρτυρας, δ τότε πρωθυ

πουργός κ. Καραμανλής. 'Έκθεση, ή όποία καλύπτει δλες 

τίς πλευρές του θέματος κατά τρόπο τόσο πλήρη, πού ή 

'Επιτροπή θά μπορουσε νά παραιτηθεί κάθε περαιτέρω 

προσπαθείας αναζήτησης τής αλήθειας σέ δευτερεύουσες 

ή ϋποπτες μαρτυρίες. 

>>Μέ τίς παραπάνω διαπιστώσεις συμφωνεί καί δ κ. Μαυ

ρος. Συμφωνεί δμως καί δ σημερινός πρωθυπουργός κ. 

'Ανδρέας Παπανδρέου, πού σέ συνέντευξή του στήν έφη

μερίδα " ' Απογευματινή" τής 13.8. 74 - παραμονής του 

'Αττίλα Π - τόνιζε: "·Υπάρχει στρατιωτικός πού νά μήν 

γνωρίζει δτι ή ελληνοτουρκική σύγκρουση στό κυπρια

κό ί\δαφος, ένισχύει τούς Τούρκους; Δέν αναφέρομαι μόνο 

στό θέμα του έφοδιασμου, πού είναι ευκολότατο γιά τήν 

Τουρκία καί δυσχερέστατο γιά τήν 'Ελλάδα. 'Αναφέρομαι 

κυρίως στήν αεροπορική κάλυψη του έδάφουζ τής Κύπρου . 
Κάτι πού ζήσαμε aπό πολύ κοντά κατά τόν Αϋγουστο 

1964". Καί παρακάτω προσθέτει: "Δέν καταλογίζω συνεπως 

ευθύνες στή σημερινή Κυβέρνηση πού διαδέχθηκε τήν 

χούντα". 

>>ν Άλλωστε, τίς ίδιες άπόψεις είχε διατυπώσει δ κ. ν Αν

δρέας Παπανδρέου στό βιβλίο του "Democracy at Gun
point- The Greek Front", δπου κατά λέξη αναφέρει: "Ό 
Μακάριος μας ζήτησε νά στείλουμε τήν αεροπορία μας γιά 

κάλυψη. Δέν έστείλαμε, δχι γιατί δέν επιθυμούσαμε, άλλά 

γιατί τεχνικά αυτό ήταν ιlδύνατον. 'Η Κύπρος ήταν μα

κρυά aπό τίς ελληνικές άεροπορικές βάσεις καί τά μαχητι

κά μας δέν θά είχαν παραπάνω άπό δύο λεπτά πτήση πάνω 

άπό τήν Κύπρο. Κατά συνέπεια τό μόνο πού θά κάμναμε άν 

έπεμβαίναμε θά ήταν νά προκαλέσουμε τήν Τουρκία σέ 

περαιτέρω δράση, χωρίς νά προσφέρουμε στίς κυπριακές 

πεζικές δυνάμεις ουσιαστική βοήθεια". 

»Είναι όπωσδήποτε aξιοσημείωτο δτι τήν άδυναμία 
έπέμβασης έλληνικων στρατιωτικων δυνάμεων στήν Κύ

προ άναγνωρίζει καί δ tδιος δ 'Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, 

δ δποίος σέ μήνυμά του πρός τόν Κ. Καραμανλή στίς 

20.8. 74 διατυπώνει τή βαθειά του εκτίμηση πρός αυτόν, τήν 
κατανόησή του γιά τίς μεγάλες δυσχέρειες πού άντιμετω

πίζει καί αποδίδει τήν ευθύνη γιά τήν κυπριακή τραγωδία 

στό δικτατορικό καθεστώς τής 'Ελλάδος καί στούς συνερ

γάτες του καθεστωτος στήν Κύπρο. 

»7. Στο διπλωματικό, έξάλλου, πεδίο ή δραστηριότητα 
τής Κυβέρνησης 'Εθνικής 'Ενότητας είναι ί\ντονη. Ό 

πρωθυπουργός καταγγέλλει στή διεθνή κοινή γνώμη τίς 

εγκληματικές ένέργειες τής Τουρκίας (15.8.74), προσφεύ
γει στά 'Ηνωμένα 'Έθνη πού μέ 5 aποφάσεις τους καταδι
κάζουν τήν Τουρκία, ί\χει έπαφές καί συνομιλίες μέ τίς 

ΗΠΑ, τή Σοβιετική 'Ένωση, τή Βρετανία ιlλλά καί τρίτες 

χωρες πού προσφέρονται νά μεσολαβήσουν γιά τήν εξεύ

ρεση λύσης του προβλήματος. Προκαλείται, ιlκόμη, μέ 

τήν άποχώρηση aπό τό ΝΑΤΟ ή έπιβολή aπό τίς ΗΠΑ του 

γνωστου έμπάργκο έπί τής Τουρκίας . 

»8. 'Η βαρύτατη ευθύνη τής χουντικής στρατιωτικής 
ήγεσίας άναφέρεται στόν πρό του 'Αττίλα Π χρόνο καί 

εΙδικότερα στή συμμετοχή της στό σχεδιασμό του πραξι
κοπήματος κατά του 'Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, στή μή 

εκτίμηση των συνεπειων του καί στή μή ύπεράσπιση τής 

Κύπρου κατά τήν τουρκική άπόβαση. 

>>Τή μάταιη προσπάθεια τής δικτατορίας νά aποσύρει 

αυτές τίς ευθύνες της γιά τό δράμα τής Κύπρου, ενισχύουν 

οί άκριτοι εκείνοι πού ύπηρετώντας κομματικές σκοπιμό

τητες ύποστηρίζουν δτι ήταν έφικτή καί ενδεικνυόμενη ή 

άποστολή έλληνικων στρατευμάτων στήν Κύπρο τόν Αϋ

γουστο 1974. 
»9. 'Ο στρατηγός Ε. Καραγιάννης πού τοποθετήθηκε 

ώς aρχηγός ΓΕΕΦ aπό τήν Κυβέρνηση 'Εθνικής 'Ενότη

τας aντιμετώπισε συντριπτικά ύπέρτερες τουρκικές πεζικές 

δυνάμεις καί aρματα πού προήλαυναν πρός τήν 'Αμμόχω

στο καί μόνο μετά τήν καταστροφή καί του τελευταίου 
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πεζικοϋ διέταξε τή δημιουργία τής γραμμής άμυνας νοτιό

τερα της δδοϋ Λευκωσίας - ' Αμμοχώστου. 

>>lO. Σημειώνεται δτι τό σύνολο των επιτιθεμένων τουρ-
κικών δυνάμεων κατά τήν εναρξη τοϋ 'Αττίλα Π ήταν: 

Διοίκηση Σώματος Στρατοϋ 

- 2 μεραρχίες πεζικοϋ 
- 3 ταξιαρχίες εiδικών δυνάμεων (αλεξιπτωτιστών καί 

καταδρομέων) 

- 220 aρματα 
- 200 τεθωρακισμένα 
- 120 πυροβόλα 
- έλικόπτερα 

- σημαντικός αριθμός aντιαρματικών καί aντιαερο-

πορικών δπλων 

- 27 τουρκοκυπριακά .τάγματα 

- δύναμη ΤΟΥΡΔΥΚ 

- iσχυρή 'Αεροπορία καί Ναυτικό πού ijλεγχαν aπό-

λυτα δλόκληρο τόν κυπριακό χώρο. 

>>Οί aντίστοιχες έλληνικές δυνάμεις ήσαν: 

- 25 τάγματα πεζικοϋ, διαλελυμένα μετά τή σύγχυση 
πού επέφεραν τό κατά Μακαρίου πραξικόπημα καί τουρκι

κή aπόβαση. 

- 11 παλαιά ρωσικά aρματα τ 34 
- 70 πυροβόλα 
- κανένα πολεμικό αεροπλάνο ή πλοίο. 

>>11. Προκύπτει, τέλος, aπό τά παραπάνω δτι τήν τότε 
πολιτική ήγεσία (τόν πρωθυπουργό, τόν ύπουργό 'Εθνικής 

'Άμυνας καί τά μέλη τοϋ Ύπουργικοϋ Συμβουλίου τής 

Κυβέρνησης 'Εθνικής ' Ενότητας) δχι μόνο δέν βαρύνει ή 

aπώλεια τοϋ 38% τοϋ κυπριακοϋ εδάφους, aλλά aντίθετα 
είναι αυτή ή πολιτική ήγεσία - πού aπέτρεψε τήν κατά

ληψη καί τοϋ ύπολοίπου 62% τοϋ νησιοϋ, αυτή πού περιέ
σωσε δ,τι ήταν δυνατόν νά περισωθεί. 

»Εlναι γεγονός δτι δέν περιήλθε στά χέρια τfjς 'Επι

τροπής στοιχείο - κατάθεση η εγγραφο- πού νά aποδει

κνύει τήν ενεργό aνάμειξη είτε τfjς Βρετανίας, είτε τών 

ΗΠΑ, είτε τοϋ ΝΑΤΟ στήν τραγωδία της Κύπρου καί εiδι

κότερα στόν ' Αττίλα ΙΙ. Ή "μή aνάμειξη" δμως τών δυνά

μεων αυτων ισοδυναμεί μέ aνοχή τfjς τουρκικής εiσβολijς. 

Λειτούργησε πρός όφελος τfjς "Αγκυρας καί άρα δημιουρ

γεί εμμεσες ευθύνες. Εiδικότερα γιά τήν Βρετανία πού είχε 

δχι μόνο τή δυνατότητα, aλλά καί τήν ύποχρέωση ώς εγ

γυήτρια δύναμη νά παρέμβει aποτρεπτικά. 'Αντ' αυτοϋ, ή 

βρετανική Κυβέρνηση aρνήθηκε κάθε συνδρομή στή σχε

διαζόμενη aπό τόν Κ. Καραμανλή aποστολή έλληνικών 

δυνάμεων στήν Κύπρο, aρνήθηκε aκόμη καί νά διευκολύ

νει μετά τόν ' Αττίλα Ι τήν άφιξη στήν Κύπρο - μέσω των 

εκεί βρετανικών βάσεων - του στρατηγοϋ Καραγιάννη 

γιά νά aναλάβει τήν dρχηγία τοϋ ΓΕΕΦ. 

>>'Αλλ' ευθύνες δημιουργοϋνται καί γιά τίς ΗΠΑ καί 

τό ΝΑΤΟ, πού ουσιαστικά "ενιψαν τάς χείρας των" aπέ

ναντι σέ μιά ενοπλη κρίση πού εφερνε aντιμέτωπες δύο 

χώρες-μέλη τής 'Ατλαντικfjς Συμμαχίας. Ή στάση τους 

αυτή δδήγησε τήν ' Ελλάδα στήν dποχώρηση aπό τό 

στρατιωτικό σκέλος τοϋ ΝΑΤΟ, προκειμένου νά ευαισθη

τοποιήσει τή διεθνή κοινή γνώμη καί νά πιέσει τούς συμμά

χους μας νά παρέμβουν ενεργητικά πιά ύπέρ τής 'Ελλάδος 

στό διπλωματικό πεδίο. 

»Συμπεράσματα: 

»1 . Μολονότι γιά τά σχετικά μέ τήν κυπριακή τραγωδία 
γεγονότα, πού συντελέσθηκαν μέχρι τήν dποκατάσταση 

τfjς δημοκρατίας στόν τόπο, παραμένουν σημαντικά κενά 

(δύο aπό τούς πρωταγωνιστές τfjς εποχής εκείνης - οί 

'Ιωαννίδης καί 'Ανδρουτσόπουλος -aρνήθηκαν νά κα

ταθέσουν στήν 'Επιτροπή), ή διαφάνεια τής πολιτικfjς τfjς 

Κυβέρνησης ' Εθνικfjς 'Ενότητας εξασφαλίζει γιά τήν πε

ρίοδο τοϋ 'Αττίλα Π πλήρη στοιχεία, ίκανά νά φωτίσουν 

dπόλυτα τήν ίστορική aλήθεια. 

»2. Τό πραξικόπημα κατά τοϋ Μακαρίου εδωσε τήν ευ
καιρία στήν Τουρκία νά δημιουργήσει τά τετελεσμένα γε

γονότα τοϋ 'Αττίλα Ι πού μοιραία καί αναπόδραστα δδή

γησαν στόν 'Αττίλα Π. 

>>3. ' Η Κυβέρνηση 'Εθνικfjς ' Ενότητας παρέλαβε μία 

κατάσταση, ή όποία σέ στρατιωτικό επίπεδο είχε ijδη κρι
θεί. Μόνον τό διπλωματικό πεδίο δράσης aπέμενε γιά νά 

περισώσει δ,τι ήταν δυνατόν νά περισωθεί. Καί σ ' αυτό 

επικέντρωσε τίς προσπάθειές της, παράλληλα μέ τούς λε

πτούς χειρισμούς πού dπαιτοϋνταν γιά τήν πλήρη aποκατά

σταση τfjς δημοκρατικfjς όμαλότητας στό εσωτερικό. 

»4. Μετά τή δημιουργία τοϋ τουρκικοϋ προγεφυρώμα
τος, ή Κύπρος δέν ήταν πιά ύπερασπίσιμη dπό τήν 'Ελλά

δα. ' Η συντριπτική τουρκική ύπεροπλία - σέ πεζικό, 

aρματα, αεροπορία καί ναυτικό -, ή aπόσταση τοϋ πεδίου 

των επιχειρήσεων από τήν 'Ελλάδα, σέ συνδυασμό μέ τήν 

γειτνίαση πρός τήν Τουρκία, καθώς καί ή κατάσταση χά

ους πού επικρατοϋσε στήν Κύπρο καί στήν 'Ελλάδα, κα

θιστοϋσαν dδύνατη όποιαδήποτε aποτελεσματική στρατι

ωτική επέμβαση στή Μεγαλόνησο. 'Ακόμη καί άν έλλη

νικές δυνάμεις κατάφερναν νά φθάσουν στήν Κύπρο -
πράγμα απίθανο -, ή εξόντωσή τους θά ήταν βέβαιη. 

»5. 'Επιπρόσθετα, ή αυτόματη γενίκευση τfjς έλληνο
τουρκικfjς σύρραξης θά επέφερε τήν κατάληψη όλόκλη

ρης τfjς Κύπρου αλλά καί θά δημιουργοϋσε κινδύνους γιά 

τήν dκεραιότητα τοϋ iδίου τοϋ έλλαδικοϋ χώρου. 

»'Ο Κ. Καραμανλής, σταθμίζοντας ώς ύπεύθυνος ήγέ

της δλα τά δεδομένα, καί πρό παντός τήν αδυναμία στρα

τιωτικfjς επέμβασης στήν Κύπρο, aπέτρεψε, μέ τίς dποφά

σεις πού πήρε, γενικότερη αναμέτρηση μέ τήν Τουρκία, 

πού κάτω aπό τίς συνθfjκες τfjς εποχfjς θά δδηγοϋσε σέ 

εθνική συμφορά. 

»6. 'Η ορθότητα, άλλωστε, των χειρισμών τfjς Κυβέρ

νησης 'Εθνικfjς 'Ενότητας, πού aντιμετώπιζε τό κυπριακό 

πρόβλημα, κάτω aπό τίς γνωστές συνθfjκες τοϋ πολιτικοϋ 

καί στρατιωτικοϋ χάους πού επικρατοϋσαν τότε στήν 'Ελ

λάδα καί στήν Κύπρο, επιβεβαιώνεται καί μόνο aπό τό 

γεγονός δτι κάτω aπό τίς σημερινές ευνοϊκότερες στρατιω

τικές συνθήκες, ή 'Ελλάς απέφυγε καί αποφεύγει νά προ

βεί σέ πράξεις πού θά ενίσχυαν μέν τήν άμυντική ίκανότη

τα της Κύπρου, θά συνεπάγονταν δμως εθνικούς κινδύνους. 

'Η 'Ελλάς επί 14 τώρα χρόνια καί παρά τίς dλλεπάλληλες 
κρίσεις τοϋ Κυπριακοϋ, δέν εστειλε στρατιωτικές δυνάμεις 

στήν Κύπρο: οuτε τό 1982, δταν ή Κύπρος απειλείτο μέ 

διχοτόμηση , οuτε δταν πραγματοποιήθηκε αuτή - τό Νο

έμβριο 1983 - μέ τήν dνακήρυξη τοϋ ψευδοκράτους Ντεν

κτάς, οuτε καί πρόσφατα πού δημιουργήθηκε ή εντύπωση 

δτι μπορεί νά aπειληθεί καί τό ύπόλοιπο νησί. 

»Μάλιστα, δταν τό Νοέμβριο τοϋ 1981 ή κυπριακή Κυ-
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βέρνηση παρήγγειλε γιά ενίσχυση τής ι'ίμυνάς της Ciρματα 

άπό τήν Πολωνία, ή ύπό τόν κ. Α. Παπανδρέου έλληνική 

Κυβέρνηση συνέστησε τήν άνάκληση τής παραγγελίας γιά 

νά μ ή δοθεί στήν Τουρκία τό πρόσχημα νά επιχειρήσει τήν 

κατάληψη καί τής ύπόλοιπης Κύπρου. 

»7. Πέρα δμως άπ' δλα αuτά οί όψιμοι επικριτές τής 
Κυβέρνησης 'Εθνικής 'Ενότητας δέν πρέπει νά λησμο

νουν δτι ή όρθότητα τής πολιτικής της δέν άμφισβητήθηκε 

επί 14 χρόνια άπό κανέναν πολιτικό ή στρατιωτικό ήγέτη 
τής ·Ελλάδος καί τής Κύπρου. Δέν πρέπει νά λησμονουν 

δτι ή πολιτική εκείνη εγκρίθηκε στίς εκλογές του Νοεμ

βρίου 1974 άπό τήν συντριπτική πλειοψηφία του έλληνι
κου λαου, καθώς καί δτι διεθνώς χαρακτηρίσθηκε ώς τό 

"πολιτικό θαυμα τής 'Ελλάδος". Οί όψιμοι επικριτές τής 

τότε Κυβέρνησης, τέλος, ι'ίς συνειδητοποιήσουν δτι τό 

κυπριακό θέμα δέν προσφέρεται γιά μικροπολιτική εκμε

τάλλευση. 

»8. 'Η εντιμη άναγνώριση δλων τ&ν παραπάνω άλη
θει&ν άποτελεί τ']θικόν καθήκον άλλά καί μια απο τίς 

προϋποθέσεις γιά τήν όμαλή εξέλιξη τής εθνικής μας 

ζωή ρ>. 

'Ο Κ. Κάππος, μέλος τής εξεταστικής επιτροπής, 

θά διατυπώσει δικό του συμπέρασμα: 

«'Απ' δλα τά παραπάνω γίνεται φανερό δτι γιά τήν 

τραγωδία τής Κύπρου δέν είναι δυνατόν νά επιμεριστουν 

μόνο ποινικές εuθύνες στούς αuτουργούς καί πρωταιτίους 

τής έλληνικής πλευρίiς. Προηγείται, άντίθετα, ή άνάγκη 

νά καταλογιστουν οί τεράστιες πολιτικές εuθύνες πέρα άπό 

τίς αuτονόητες εuθύνες τής τουρκικής πλευρίiς, γιά τήν 

εγκληματική εiσβολή καί κατοχή στήν Κύπρο τόσο στούς 

'Έλληνες iθύνοντες δσο καί στόν ξένο παράγοντα. 

»Ξεκινώντας άπό τόν τελευταίο αuτόν, εuθύνες εχουν: 

»α. Οί ΗΠΑ, γιατί όργάνωσαν τό πραξικόπημα τής 

χούντας στήν 'Ελλάδα στίς 21.4.67 καί τήν κίνηση Ίωαν
νίδη στίς 25.11.73 μέ σκοπό νά δημιουργήσουν τούς άναγ
καίους πρακτικούς μηχανισμούς καί προϋποθέσεις γιά τήν 

εiσβολή στήν Κύπρο, κατάσταση σύμφωνη μέ τά πάγια 

σχέδιά τους. Μ' αuτούς δέ τούς μηχανισμούς δημιούργη

σαν κρίσιμες καταστάσεις στίς σχέσεις των δύο κοινοτή

των στήν Κύπρο, κατηύθυναν τήν όργάνωση του πραξικο

πήματος στήν Κύπρο στίς 15.7.74 καί τήν εiσβολή τής 
Τουρκίας στήν Κύπρο. 'Ακόμη γιατί άναμείχθηκαν ι'ίμεσα 

στή δυσμενή γιά τήν Κύπρο εξέλιξη τής εμπλοκής, μέ δι

πλωματικά καί στρατιωτικά μέσα. 

»Τέλος, εμποδίσανε τήν ενίσχυση των κυπριακών ενό

πλων δυνάμεων. 
»β. 'Η Μ. Βρετανία, γιατί, εν& ι'ίφησε άνενόχλητα τά 

τουρκικά dεροπλάνα νά πετουν πάνω άπό τήν Κύπρο καί 

νά ρίχνουν άλεξιπτωτιστές ή νά βομβαρδίζουν στόχους, 

παρενέβαλε κάθε είδους εμπόδια γιά ενίσχυση των ενόπλων 

δυνάμεων τής Κυπριακής Δημοκρατίας άπό τήν ·Ελλάδα. 

»γ. Τό ΝΑΤΟ, γιατί τήν επιχείρηση aπόβασης στό κυ

πριακό εδαφος τήν ενταξε στίς προγραμματισμένες άσκή

σεις καί επέτρεψε στή βρετανική άεροπορία (ΡΑΦ) πού 

είναι ενταγμένη στό ΝΑΤΟ νά παρεμποδίζει τήν έλληνική 

άεροπορία. 

»δ. 'Η χούντα του Παπαδόπουλου, γιατί άπόσυρε τή 

μεραρχία, κατόπιν αμερικανικών ύποδείξεων, εστειλε τόν 

Γρίβα καί όργάνωσε τήν ΕΟΚΑ Β', μέ στόχο τή δημιουρ

γία κρίσιμων καταστάσεων στίς σχέσεις τ&ν δύο κοινοτή

των. 'Επίσης, εuθύνεται γιά τίς δολοφονικές άπόπειρες 

ενάντια στόν πρόεδρο Μακάριο, καί τήν άπόπειρα πραξι

κοπήματος στήν Κύπρο τό 1972. 
» ε. 'Η χούντα του 'Ιωαννίδη γιά τήν όργάνωση του 

πραξικοπήματος στήν Κύπρο καί τήν καθοδήγηση τής 

εκτέλεσής του. Καί τήν aποδιοργάνωση τής ι'ίμυνας τής 

νήσου . 

»Εuθύνες εχει επίσης, γιατί aποδεχόμενη τίς συστάσεις 

του ύφυπουργου 'Εξωτερικών Σίσκο δέν εμπόδισε τήν 
άποβαση καί εδωσεν διαταγή γιά εφαρμογή των σχεδίων 

ι'ίμυνας τής Κύπρου 4 όλόκληρες ώρες μετά τήν εiσβολή. 
'Ακόμη ~uθύνες εχει, γιατί δέν ενίσχυσε τίς άμυντικές δυ

νάμεις μέ τά άεροπλάνα καί τά ύποβρύχια πού προβλέπουν 

τά σχέδια . 

»τέλος, ή πολιτική τής Κυβέρνη'σης τ&ν 70 ήμερ&ν, 
παρά τό γεγονός δτι οί Τουρκοι παραβίαζαν τήν εκεχειρία, 

δέν, κινήθηκε στήν κατεύθυνση τής καταγγελίας των ΗΠΑ 

καί του ΝΑΤΟ καί τής άποχώρησης άπό τό ΝΑΤΟ πού 

ήταν οί κύριοι ύπεύθυνοι γιά τήν κυπριακή τραγωδία. 

»'Ιδιαίτερες εuθύνες εχει ό κ. Ευάγγελος 'Αβέρωφ, για

τί, ενω γνώριζε τήν προετοιμασία του πραξικοπήματος 
στήν Κύπρο, δέν ενημέρωσε τόν Μακάριο. 

»Εuθύνες, φυσικά, εχουν δλες οί Κυβερνήσεις άπό τό 

1973-1986, γιατί δέν ι'ίνοιξαν τό Φάκελλο τής Κύπρου καί 
άνέστειλαν ή διατήρησαν τήν άναστολή τής δίωξης των 

ύπευθύνων γιά τήν κυπριακή τραγωδία. 
»Ποινική εuθύνη φέρουν οί Δ. Ίωαννίδης, Γ. Παπαδό

πουλος, Φ. Γκιζίκης, Γ ρ. Μπονάνος, 'Αδ. 'Ανδρουτσό

πουλος, Χρ. Παλαίνης, Κων. Παπαγιάννης, Γεώργ. Παπα

γιάννης, Παν. Γιαννακόδημος καί Περ. Κορκότζελος γιά 

εσχάτη προδοσία, μέ βάση τό Κυπριακό Δίκαιο καί τόν 

'Ελληνικό Ποινικό Κώδικα. 

»'Επίσης, ποινική εuθύνη φέρουν καί μιά σειρά ι'ίλλοι 

άξιωματικοί πού πήραν μέρος στήν εκτέλεση του πραξικο
πήματος στήν Κύπρο καί προέβησαν σέ μιά σειρά άδική

ματα καί παραβιάσεις του ποινικου νόμου. 

»Τό 'Υπουργικό Συμβούλιο εχει χρέος νά καταργήσει 

τήν Πράξη 45/7.3.75 καί τίς εκδοθείσες μέ βάση αuτή τήν 
Πράξη διαταγές του ύπουργου 'Εθνικής "Αμυνας γιά άνα

στολή δίωξης τ&ν κατηγορουμένων γιά τό πραξικόπημα 

τής Κύπρου, rοστε οί ύπεύθυνοι νά λογοδοτήσουν ενώπιον 

τ&ν έλληνικ&ν δικαστηρίων». 

Στήν επιστολή τους, οί 11 βουλευτές τής ΝΔ, 

εκτός άπό τίς εύθύνες πού, αύτονοήτα, άπέδωσαν 

στήν Τουρκία, καταχώρησαν τά άκόλουθα συμπερά

σματα: 

«1. 'Ανάκληση μεραρχίας 

»'Ανεξάρτητα άπό τίς συνθήκες κάτω άπό τίς όποίες 

στάλθηκε ή έλληνική μεραρχία τό 1964 στήν Κύπρο καί 
άνεξάρτητα άπό τήν κατάσταση πού θά βρισκόταν τόν 

'Ιούλιο του 1974 μετά τήν διάβρωση τής δικτατορίας, ή 
εκεί παρουσία της, σέ συνδυασμό καί μέ ι'ίλλους δρους, 

προϋποθέσεις καί παράγοντες, άποτελουσε κάποια εγγύη-
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ση γιά τήν aσφάλειά της καί ήταν ενισχυτική τής αμυντι

κής της ίκανότητας σέ περίπτωση τουρκικής εiσβολής. 

»Ή aνάκλησή της τόν Νοέμβριο 1967, ώς πράξη καί 
aπόφαση, βαρύνει τήν τότε "Κυβέρνηση", τόν "πρωθυ

πουργό" Κων. Κόλλια καί τόν δικτάτορα Γεώργιο Παπαδό

πουλο. Γενικώτερα ή πράξη τής ανακλήσεως τής μεραρχί

ας δβλαψε τά συμφέροντα του Κράτους μέ τήν δννοια τής 

aποδυναμώσεως των προσπαθειών γιά τήν πραγματοποίη

ση τών εθνικών σκοπών. "Αν ή πράξη είναι aξιόποινη 

καθώς καί ό εiδικώτερος προσδιορισμός καί χαρακτηρι

σμός της, ε{ναι δργο τής Δικαιοσύνης. 

»2. 'Ανατροπή - πραξικόΠημα κατά Μακαρίου 

»Γιά τήν ανατροπή του Μακαρίου καί γενικώτερα γιά 

τό εγχείρημα τής δικτατορίας στήν Κύπρο αναμφισβήτητα 

ανακύπτουν ποινικές εuθύνες γιά εκείνους πού τό aποφά

σισαν, πού κατά τήν όμολογία τους είναι οί: Φαίδων Γκιζί
κης, Δημήτριος Ίωαννίδης, Γρηγόριος Μπονάνος καί 

'Αδαμάντιος 'Ανδρουτσόπουλος, aλλά καί γιά τούς τότε 

ΑΣ Γαλατσάνο καί ύπουργό 'Εξωτερικών Τετενέ, οί 

όποίοι, δπως aποδείχθηκε, εγνώριζαν τό εγχείρημα καί δέν 

τό aποκάλυψαν, οϋτε μέ οίονδήποτε τρόπο aντέδρασαν, 

καθώς επίσης καί γιά εκείνους πού τό εξετέλεσαν (Γεωργί

τσης, Κομπόκης, Κορκότζελος, Λαμπρινός, Γιαννακόδη

μος, Κ. Παπαγιάννης, aντιπλοίαρχος Γ. Παπαγιάννης, 

Κοντώσης, Ζήδρος, Ραυτόπουλος, Δαμασκηνός, Λάμπρου, 

Κοκοράκης) η μέ άλλο τρόπο συμμετείχαν σ' αuτό, στήν 

'Ελλάδα καί Κύπρο (Ματάτσης, Παλαίνης, Πηλιχός καί 

άλλοι) . 

»Δέν πρόεκυψε κατά τρόπο αναμφισβήτητο ό συγκε

κριμένος σκοπός εκείνων πού aποφάσισαν τήν aνατροπ;ή 

το~ Μακαρίου καί τό aποτέλεσμα πού επεδίωκαν. 
»Τό aποτέλεσμα πάντως fιταν εγκληματικό καί οί συνέ

πειές του γιά τό δθνος τραγικές. 

»Συμπερασματικά: Γιά τό πραξικόπημα στήν Κύπρο, 

ύπάρχουν ποινίκές εuθύνες γιά τά προαναφερθέντα πρό

σωπα καί τίς προαναφερθείσες πράξεις: 'Ο εiδικώτερος 

καθορισμός τής συμμετοχής του καθενός aπό αuτούς καί 

σέ κάθε πράξη, τό πεδίο εφαρμογής η μή των έλληνικώv 

ποινικών νόμων, ό χαρακτηρισμός των πράξεων τής ανα

τροπής του Μακαρίου, ή σκοπούμενη η μή φυσική του 

εξόντωση, ό θάνατος aτόμων κατά τήν εκτέλεση του πρα

ξικοπήματος, οί φθορές ξένης ιδιοκτησίας, οί κλοπές καί 

σωρεία άλλων πράξεων, δπως καί ή aποσαφήνιση πλήθους 

νομικών έννοιών, δρων, προϋποθέσεων, δπως ή iδιότητα 

τής Κύπρου ώς συμμάχου τής 'Ελλάδος χώρας, ή iσχύς 

τών συνθηκών Λονδίνου καί Ζυρίχης, ή iδιότητα μέ τήν 

όποίαν δδρασαν στήν Κύπρο οί εκτελέσαντες τίς πράξεις, 

ή νομική φύση καί θέση τής 'Εθνικής Φρουρaς, είναι δργο 

τής Δικαιοσύνης καί εκφεύγει aπό τήν aρμοδιότητα καί τό 

δργο της 'Εξεταστικής Έπιτροπής. 

»Τέλος, σέ σχέση μέ τό πραξικόπημα κατά του Μακα

ρίου, aπό τό aποδεικτικό ύλικό προέκυψε δτι πρίν aπό τίς 

15 'Ιουλίου 1974, πληροφορίες γιά "κάποια δυναμική -
στρατιωτική ενέργεια στήν Κύπρο" καί "κατά Μακαρίου" 

είχαν ό Ευάγγελος 'Αβέρωφ καί ό "Αγγελος Βλάχος, οί 

όποίοι καί ενημέρωσαν δγκαιρα τόν τότε πρέσβη τής Κύ

πρου στήν 'Ελλάδα Ν. Κρανιδιώτη, ό όποίος καί τό επιβε-

βαιώνει στό βιβλίο του. Προέκυψε, επίσης, aπό τηλεγρα

φήματα του Κίσινγκερ, τά όποία ό 'Αμερικανός πρέσβης 

στήν 'Αθήνα Τάσκα επέδειξε στόν Ε. 'Αβέρωφ μετά τήν 

μεταπολίτευση, δτι οί ΗΠΑ είχαν κάποιες πληροφορίες 

γιά επικείμενο η σχεδιαζόμενο εγχείρημα στήν Κύπρο, δό

θηκε δέ εντολή στόν πρέσβη νά τό άποτρέψει επικοινω

νώντας μέ τόν Δ. 'Ιωαννίδη, aλλά, σύμφωνα μέ τήν κατά

θεση Τάσκα στήν Έπιτροπή 'Εξωτερικών 'Υποθέσεων 

τής Γερουσίας, εκείνος ('Ιωαννίδης) δέν τόν είχε δεχθεί. 

»3. 'Αττίλας Ι 

» Ύ πάρχουν εuθύνες γιά τήν τότε Κυβέρνηση καί τόν 
"πρωθυπουργό" Α. 'Ανδρουτσόπουλο, τόν δικτάτορα τα

ξίαρχο Δ. 'Ιωαννίδη καί τόν τότε "πρόεδρο τής Δημοκρα

τίας" Φ. Γκιζίκη, γιά τήν πλήρη aδράνειά τους κατά τό 

χρονικό διάστημα πού μεσολαβεί aπό τό πραξικόπημα εως 

τήν τουρκική εiσβολή καί τήν παράλειψή τους νά προε

τοιμάσουν στρατιωτικώς τή χώρα, παρά τίς σοβαρές καί 

άξιόhιστες aπό πολλές πηγές πληροφορίες γιά επικείμένη 
στρατιωτική τουρκική εiσβολή στήν Κύπρο, καθώς επίσης 

καί γιά τήν εγκατάλειψη τής χώρας ακυβέρνητης στίς κρί

σιμες <Ι:φες. Τούς ϊδιους βαρύνει καί ή άποτυχία τής γενι

κής επιστράτευσης. 

»'Υπάρχουν εuθύνες γιά τόν aρχηγό Ένόπλων Δυνά

μεων Γρηγόριο Μπονάνο καί γιά τήν ήγεσία τής 'Εθνικής 

Φρουρaς, γιά τήν μή εφαρμογή του σχεδίου Κ καί τήν μή 

δγκαιρη άνταπόδοση στά εχθρικά πυρά . 'Η "αυτοσυγκρά

τηση" δικαιολογείται ένόσω ό τουρκικός στόλος δέν εΙχε 

εiσέλθει στά χωρικά ϋδατα τής Κύπρου. 'Από κεί καί πέρα 

δμως είναι aδιανόητη. Δέν προέκυψε aπό τό aποδεικτικό 

ύλικό δτι αuτό δγινε μέ πρόθεση προδοσίας τής χώρας καί 

διευκολύνσεως των σχεδίων καί των επιδιώξεων του 

έχθρου. 'Ανεξάρτητα πάντως άπό τήν οίανδήποτε πρόθε

σή τους, τό aποτέλεσμα έπήλθε καί δπληξε βαρύτατα τά 
εθνικά συμφέροντα καί οί εuθύνες τους είναι τεράστιες. 

» Ύ πάρχουν επίσης εuθύνες γιά τούς διοικητές τής 
Μοίρας Καταδρομών πού aρνήθηκαν νά επιβιβασθουν στά 

άεροσκάφη τής 'Ολυμπιακής 'Αεροπορίας καί νά μετα

βουν γιά ενίσχυση τών μαχόμενων τμημάτων στήν Κύπρο, 

γιά τούς κυβερνήτες των δύο άεροσκαφών τύπου ΝΟΡΑ Τ

ΛΑΣ πού εγκατέλειψαν τό σμήνος καί aντί γιά τήν Κύπρο 

προσγειώθηκαν στή Ρόδο, γιά τούς aρμόδιους στό 'Αρχη

γείο 'Ενόπλrον Δυνάμεων καί στό ΓΕΕΦ πού δέν εξέδωσαν 
καί δέν διαβίβασαν δγκαιρα τή διαταγή δεσμεύσεως των 

Α/ Α πυροβόλων καί δγιναν ύπαίτιοι τής προσβολής τών 

Α/Φ ΝΟΡΑΤΛΑΣ aπό φίλια πυρά. 

»Γιά τόν ΑΕΔ 'Μπονάνο ύπάρχουν, επίσης, εuθύνες, 

γιατί μέ διαταγή του ανακάλεσε τά ύποβρύχια καί τά αερο

σκάφη πού προέβλεπε τό σχέδιο Κ γιά τήν ενίσχυση τής 

Κύπρου σέ περίπτωση εχθρικής προσβολής καί πού είχαν 

ηδη διαταχθεί νά αναχωρήσουν γιά τήν εκτέλεση τής 

άποστολής τους. Γιά τούς aρχηγούς Ναυτικοϋ Π. 'Αραπά

κη καί 'Αεροπορίας 'Αλ. Παπανικολάου δέν προκύπτουν 

εuθύνες σέ σχέση μέ τήν εφαρμογή του σχεδίου Κ, διότι 

aποδείχθηκε δτι εκαμαν τίς σχετικές εiσηγήσεις πρός τόν 

ΑΕΔ, πού είχε καί τήν εuθύνη καί τήν aρμοδιότητα γιά τήν 

διεύθυνση του αγώνα καί εξέδωσαν τίς αναγκαίες διαταγές, 

δπου aπαιτουνταν καί μέσα στά πλαίσια των δικών τους 
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άρμοδιοτήτων καί ει'Jθυν&ν. Βεβαίως, έν όψει τ&ν έμποδίων 

πού Εθεταν στήν &ποστολή τους οί διαταγές του προϊσταμέ

νου τους Α/ ΕΔ, έν όψει τής ήγετικής τους θέσεως καί τής 

κρισιμότητας των περιστάσεων θά &ναμενόταν &πό αυτούς 

κάποια έντονώτερη &ντίδρασή τους, &κόμη καί αυτή ή πα

ραίτησή τους . Τό γεγονός δμως δτι δέν ένήργησαν πέρα 

&πό τά δρια τ&ν στρατιωτικών τους ύποχρεώσεων δέν είναι 

δυνατόν νά δημιουργήσει γι, αυτούς δποιασδήποτε μορ

φής ευθύνη. 

»' Ο εiδικώτερος καθορισμός τ&ν &δικημάτων καί τ&ν 

ευθυνών aνήκει στή Δικαιοσύνη καί ύπερβαίνει τίς άρμο

διότητες τής 'Εξεταστικής 'Επιτροπής. 

»4. 'Αττίλας Π 

»Ή περίοδος του 'Αττίλα Π συμπίπτει μέ τόν σχημα

τισμό τής Κυβέρνησης ' Εθνικής ' Ενότητας ύπό τήν προε

δρία Κ. Καραμανλή, δ όποίος ήλθε στήν ' Ελλάδα στίς 24 
'Ιουλίου 1974, δταν ηδη aπό τίς 20 'Ιουλίου είχε πραγμα
τοποιηθεί ή τουρκική εiσβολή στήν Κύπρο, είχε συντελε
σθεί ή δημιουργία iσχυρου προγεφυρώματος στήν Κυρή

νεια, είχε συμφωνηθεί ή κατάπαυση του πυρός καί είχε 
aποφασισθεί ή συμμετοχή τής ' Ελλάδος στή συνδιάσκεψη 

τής Γενεύης καί δταν βέβαια είχε πραγματοποιηθεί πρωτύ

. τερα ή αφρων καί εγκληματική ένέργεια κατά Μακαρίου, ή 
όποία όδήγησε σέ πλήρη σχεδόν διάλυση τίς μονάδες τής 

'Εθνικής Φρουρfiς καί τίς είχε καταστήσει έντελ&ς aναξιό

μαχες. 

)> ' Η Κυβέρνηση έκείνη εδρασε, κινήθηκε, ελαβε &ποφά

σεις, εκανε χειρισμούς μέσα καί κάτω aπό συνθήκες πλή

ρους δημοκρατικου καί δημόσιου έλέγχου σέ συνθήκες 

&ποκατεστημένης δημοκρατίας καί Ελευθεροτυπίας. 'Εν 

όψει των aνωτέρω γεγονότων, δέν ύπήρχε καν aνάγκη γιά 

όποιαδήποτε ερευνα &πό τήν 'Εξεταστική 'Επιτροπή τής 

aντίστοιχης χρονικής περιόδου. ' Εξάλλου, ή ερευνα πού 

εγινε δέν &ποκάλυψε τίποτα νέο, πέρα aπό τά ηδη καί τότε 

γνωστά. 

)) 'Επιπλέον, τά πεπραγμένα έκείνης τής περιόδου καί 
έκείνης τής Κυβερνήσεως τά έξέθεσε σέ δημόσια κριτική 

καί λαϊκή εγκριση δ πρόεδρός της, δταν τόν Νοέμβριο του 

1974 έμφανίσθηκε στόν έλληνικό λαό ζητώντας τήν εμπι
στοσύνη του, τήν όποίαν δ λαός, εκτιμώντας τό σύνολο 

τής πολιτικής διαχειρίσεως των θεμάτων τής περιόδου 

εκείνης, τήν εξέφρασε μέ πρωτοφανή καί μοναδική στήν 

ίστορία μας πλειοψηφία. Καί δ λαός, δ όποίος &ποτελεί τό 

&νώτατο όργανο στή λειτουργία του δημοκρατικου πολι

τεύματος, κρίνοντας καί εκφραζόμενος ώς ε1Ιiλογικό σώμα, 

μέσα aπό ελεύθερες δημοκρατικές διαδικασίες, ε{ναι δ μο
ναδικός καί ύΠέρτατος κριτής των πολιτικών ευθυνών των 

δημοκρατικών Κυβερνήσεων. 

)>Μέσα aπό τό aποδεικτικό ύλικό πού συγκέντρωσε ή 

'Επιτροπή γιά τήν περίοδο εκείνη δέν προκύπτει γιά κανέ

ναν όποιασδήποτε μορφής ευθύνη . Ή aποστολή τότε 

στρατιωτικών ενισχύσεων στήν Κύπρο θά aποτελουσε 

&ποστολή αυτοκτονίας χωρίς κανένα αποτέλεσμα, αν λη

φθεί ύπόψη δ τότε συσχετισμός τ&ν δυνάμεων ' Ελλάδος 

καί Τουρκίας, τό τετελεσμένο γεγονός του προγεφυρώμα

τος κατά τόν 'Αττίλα Ι καί iδίως ή λόγω aποστάσεως aδυ

ναμία προστασίας γιά τήν aσφαλή μετάβασή τους καί του 

εφοδιασμου τους σέ περίπτωση πού θά εφθαναν στήν 

Κύπρο, επιπλέον δέ ή πλήρης κυριαρχία στήν περιοχή τής 

τουρκικής αεροπορίας καί του τοιφκικου ναυτικοu. Μέ μιά 

τέτοια aποστολή θά δινόταν ή ευκαιρία στήν Τουρκία γιά 

εναν εϋκολο θρίαμβο πού ταυτόχρονα θά ήταν γιά τήν 
'Ελλάδα μιά νέα εθνική ταπείνωση. 'Επιπρόσθετα, θά είχε 

aποδυναμωθεί επικίνδυνα ή αμυνα του μητροπολιτικου 

χώρου, εν& δ έλληνοτουρκικός πόλεμος ήταν επί θύραις. 

)) 'Ως πρός τόν τότε ύπουργό 'Εθνικής 'Αμύνης κ. Ευ
άγγελο 'Αβέρωφ, aπό κανένα στοιχείο δέν προκύπτει δτι 

ύπέχει ίδιες πολιτικές ευθύνες γιά τά θέματα πού χειρίσθη

κε μέσα στά δρια τής άρμοδιότητάς του. 'Η εκτίμησή του 

κ. 'Αβέρωφ ώς ύπουργου ~ Αμύνης δτι είναι μάταιη , επι
κίνδυνη καί aναποτελεμαστική όποιαδήποτε στρατιωτική 

ενέργεια η βοήθεια στήν Κύπρο, κατά τήν περίοδο εκείνη, 

δέν ε{ναι δυνατόν παρά μόνον aπό κακή η κακόβουλη 

εκτίμηση νά θεωρηθεί ώς πράξη περιέχουσα η αiτιολογου

σα ποΧ:ιτική ευθύνη. 

)>τέλος, ώς πρός τόν στρατηγό Ευθύμιο Καραγιάννη, 

&ρχηγό ΓΕΕΦ &πό τίς 6 Αυγούστ()υ 1974 rος τόν 'Αττίλα 
ΙΙ, μέ &πόλυτη βεβαιότητα καί σαφήνεια εξάγεται δτι 

επραξε στό &κέραιο και μέ επιτυχία τό στρατιωτικό του 
καθήκον καί ή aπόδοση σ ' αυτόν όποιασδήποτε μορφής 

ευθύνη καί μάλιστα ποινικής, &ξιολογείται καί εκτιμάται 

ώς &βάσιμη , στερημένη καί τής ελαχίστης &ποδεικτικής 

βάσης. 

5. ΞένεςΔυνάμεις- Κυβερνήσεις- 'Υπηρεσίες στό σύ

νολο τής ερευνωμένης περιόδου 

)>Α. Πραξικόπημα κατά Μακαρίου 

)>Εύρίσκει ερεισμα στό &ποδεικτικό ύλικό δτι δ 'Ιω

αννίδης είχε επαφές μέ τίς μυστικές ύπηρεσίες τ&ν ΗΠΑ. 

Πιθανολογείται άλλά δέν aποδεικνύεται δτι οί μυστικές 

ύπηρεσίες είχαν πληροφορίες γιά τήν σχεδιαζόμενη ενέρ

γεια του ' Ιωαννίδη στήν Κύπρο κατά του Μακαρίου. 

)>Σέ πρεσβευτικό επίπεδο: ΕΙναι αγνωστες καί δέν aπο

σαφηνίζονται οί σχέσεις καί επαφές του ' Ιωαννίδη μέ τόν 

τότε ' Αμερικανό πρέσβη στήν ' Αθήνα, Τάσκα. Πιθανο

λογείται άλλά δέν προέκυψε δτι δ Τάσκα είχε πληροφορίες 

γιά τήν σχεδιαζόμενη ενέργεια στήν Κύπρο δπως καί δ 

τότε ύπουργός 'Εξωτερικών τ&ν ΗΠΑ Κίσινγκερ, μέσω 

τ&ν μυστικών ύπηρεσι&ν. Βεβαιωμένο εΙ ναι τό γεγονός δτι 

δ Κίσινγκερ εστειλε στόν Τάσκα 2 η 3 τηλεγραφήματα
μηνύματα, μέ τά όποία του συνιστουσσε (διέτασσε) νά iδεί 

τόν ' Ιωαννίδη καί νά τόν aποτρέψει &πό κάθε ενέργεια -
επέμβαση στήν Κύπρο-Μακάριο. 'Ότι δ Τάσκα, σύμφωνα 

μέ τήν κατάθεσή του στήν άρμόδια επιτροπή τής ' Αμερι

κανικής Γερουσίας, δέν κατέστη δυνατό νά iδεί τόν ' Ιωαν

νίδη , άλλά τό μήνυμα Κίσινγκερ διαβιβάσθηκε aπό τόν 

Τάσκα στόν ' Ανδρουτσόπουλο καί μέσω αυτου καί τ&ν 

μυστικών ύπηρεσι&ν θά τό ελαβε δ Ίωαννίδης. 

)>Β. 'Αττίλας Ι 

>)Καμμιά &νάμειξη η συμμετοχή ξένης δυνάμεως κατά 

τήν τουρκική εiσβολή στήν Κύπρο δέν &ποδεικνύεται. Καί 

ώς &νάμειξη η συμμετοχή νοείται είτε ή ενισχυτική, είτε ή 

&ποτρεπτική τής τουρκικής &ποβάσεως . Βεβαιωμένη είναι 
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καί προκύπτει ιiπό μαρτυρικές καταθέσεις καί εγγραφα ή 

παρουσία κοντά στήν Κύπρο, κατά τόν χρόνο τfjς aποβά

σεως, δυνάμεων του 6ου ιiμερικανικου στόλου, του βρετα

νικου καί σοβιετικου. Καί ναί μέν δέν aποδεικνύεται καί 

δέν προκύπτει συμμετοχή ή δποιασδήποτε μορφfjς ανάμει

ξη ξένων δυνάμεων κατά τήν τουρκική εισβολή στήν Κύ
προ, βέβαιο δμως είναι καί ανάλογα έκτιμaται καί aξιολο

γείται δτι καμμιά ξένη δύναμη ή Κυβέρνηση δέν εκαμε 
τίποτα γιά νά εμποδίσει ή aποτρέψει ή ματαιώσει τήν ει

σβολή, τουλάχιστον ιiπό εκείνες τίς δυνάμεις καί Κυβερνή

σεις πού είχαν τήν δυνατότητα νά τό κάμουν. Καί ή μέν 

Κυβέρνηση τών ΗΠΑ είχε aσφαλώς τήν δυνατότητα νά 

aποτρέψει τήν τουρκική εισβολή, αλλά ιiπό πουθενά δέν 

προκύπτει δτι δφειλε νά ενεργήσει πρός αύτήν τήν κατεύ

θυνση , έκτός άν μιά τέτοια ύποχρέωση αναχθεί στόν κώδι

κα καί στόν κύκλο τών ηθικών καθηκόντων κάθε μεγάλης 

δυνάμεως, ιiλλά καί κάθε Κράτους καί χώρας νά μεριμνa 

γιά τήν ειρήνη σ' δλόκληρο τόν κόσμο καί ιδιαίτερα στόν 

συμμαχικό χώρο, στόν όποίο ή δύναμη αύτή διαδραματίζει 

ήγετικό ρόλο. 'Όλ' αύτά δμως είναι εξ ω καί πέρα ιiπό τόν 

χώρο "τών αποδεδειγμένων πραγματικών περιστατικών" 

καί εξω ιiπό τήν κατά λογική ή νομική κρίση aξιολόγησή 

τους. 'Εφ' δ σον καί δπου λείπουν οί άποδείξεις -καί στό 

σημείο αύτό πράγματι λείπουν - aνοίγεται εύρύς χώρος 

καί εκτεταμένο πεδίο έρμηνειών, εκδοχών, πιθανολογήσε

ων, ύποκειμενικών κρίσεων, επικυρώσεως κυκλοφορούν

των μύθων καί ποικίλων χρήσεων τών έρμηνευόμενων ιiλ

λά αναπόδεικτων γεγονότων. 

>>Τό "έν όργij" ιiπό τόν Ίωαννίδη λεχθέν πρός τόν Σί

σκο "Μας εξαπατήσατε" - μιά φράση κλειδί- σέ χρόνο 

δπου τό πραξικόπημα είχε εκτελεσθεί καί είχεν aρχίσει ή 

τουρκική στρατιωτική aποβατική ενέργεια καί επιχείρηση 

στήν Κύπρο, είναι ενα ιiπό τά πολλά χαρακτηριστικά πα

ραδείγματα διαφόρων έρμηνειών καί ποικίλων εκδοχών. 

Αύτή καί μόνη ή φράση δέν είναι ίκανή νά καλύψει τίς 

έλλείπουσες aποδείξεις γιά τό ρόλο τfjς Κυβερνήσεως τών 

ΗΠΑ στό πραξικόπημα. 

»Στήν περίπτωση τfjς Κυβερνήσεως τών ΗΠΑ, aν τό 

αναμφισβήτητο "μπορουσαν" συνέπιπτε μέ τό αμφισβητού

μενο 'Όφειλαν", aσφαλώς θά ήταν δυνατό νά aποτραπεί ή 

τουρκική εισβολή, δπως είχε συμβεί καί στό παρελθόν, 

δταν μιά τέτοια παρέμβαση τών ΗΠΑ είχε aποτρεπτικό 

aποτέλεσμα. Διαφορετική είναι ή θέση καί δ ρόλος τfjς 

Κυβερνήσεως τfjς Μεγάλης Βρετανίας, τfjς δποίας ή ύπο

χρέωση νά παρέμβει αποτρεπτικά aπέρρεε ιiπό τή συμβα

τική της ιδιότητα ώς εγγυήτριας Δύναμης. 

»'Ο ρόλος του ιiπαθους καί ιiδρανους θεατfj καί παρα

τηρητfj τfjς τουρκικfjς εισβολfjς πού επέλεξε ή τότε Κυ

βέρνηση τfjς Μεγάλης Βρετανίας ύπολείπεται aσφαλώς 

καί σαφώς τών ύποχρεώσεών της ώς δυνάμεως καί Κυβερ

νήσεως πού εγγυήθηκε τήν ανεξαρτησία, τήν εδαφική 

ιiκειραιότητα καί τ& ένιαίο τfϊς Κυπριακfjς. Δημοκρατίας 
καί κυριαρχίας. Τό περιλαμβανόμενο στήν εκθεση Σεμερ

τζάκη δτι τό βρετανικό έλικόπτερο ΕΡΜΗΣ συνειργάσθη 

μέ τούς Τούρκους αξιολογείται ώς aόριστο, έφ' δσον ιiπό 
κανένα άλλο στοιχείο δέν προκύπτει τό είδος καί ή εκταση 

αύτfjς τfjς συνεργασίας. 

»'Αλλά καί τό ΝΑΤΟ, μέ βάση .τούς σκοπούς πού εχει, 

τό ρόλο πού του ανατέθηκε ιiπό τήν πράξη τfjς ίδρύσεώς 

του καί τίς aρχές πού διέπουν τή δράση του, είχε ύποχρέω

ση νά έπέμβει aποτρεπτικά, δυναμικά καί δραστικά. Καί τό 

γεγονός δτι ιiδράνησε ήταν δ κύριος λόγος καί ή αιτία τfjς 

aποφάσεως τfjς Κυβερνήσεως Έθνικfjς 'Ενότητος ν' 

aποσύρει τήν 'Ελλάδα ιiπό τό στρατιωτικό του σκέλος, 

πράξη καί aπόφαση πού βρισκόταν σέ πλήρη άρμονία μέ 
τό κοινό αίσθημα των 'Ελλήνων» . 

'Ως πρός τό πόρισμα, τέλος, τfίς πλειοψηφίας, οί 

βουλευτές τfίς ΝΔ διατύπωσαν, μέ έπιστολή τους 

"στόν πρόεδρο τfίς Βουλής, στίς 31 'Οκτωβρίου, τίς 
ακόλουθες παρατηρήσεις: 

«Οί βουλευτές τfjς κυβερνητικfjς πλειοψηφίας τfjς έπι

τροπfjς κάτω ιiπό τό συντριπτικό βάρος του συγκεντρωθέν

τος άποδεικτικου ύλικου (μάρτυρες καί εγγραφα), πού βρί

σκεται σέ πλήρη aντίθεση μέ τίς aρχικώς διατυπωθείσες 

θέσεις τους γιά τόν 'Αττίλα ΙΙ ιiλλά καί τfjς δημόσιας κα

τακραυγfjς δλων τών πολιτικών δυνάμεων τfjς χώρας, ανα

διπλώθηκαν. 

»~Ετσι, στό τελικό πόρισμα aποδέχονται τήν aπόλυτη 

ιiδυναμία ιiποστολfjς στήν Κύπρο τήν περίοδο του ' Αττίλα 

ΙΙ μεραρχίας, πού θά επηρέαζε aποτελεσματικά τήν εξέλι

ξη τών επιχειρήσεων. Καί αναγνωρίζουν τόν κίνδυνο τfjς 

δλοσχερους καταστροφfjς της ιiλλά καί τό ενδεχόμενο γε

νικότερης έλληνοτοηρκικfjς συρράξεως . 

»Καί ενω ετσι αναγνωρίζουν τήν ορθότητα τfjς βασικfjς 

αύτfjς aποφάσεως τfjς Κυβερνήσεως 'Εθνικfjς 'Ενότητος 

γιά τήν μή aποστολή μεραρχίας στήν Κύπρο, προκειμένου 

νά φθείρουν τό εργο τfjς Κυβερνήσεως τfjς έποχfjς εκείνης 

καί στήν προσπάθειά τους νά δημιουργήσουν ψευδείς εν

τυπώσεις, aφήνουν στό κείμενό τους σκιές καί ύπαινιγμούς. 

»Συγκεκριμένα ισχυρίζονται: 

»1. Τήν καθυστέρηση συγκροτήσεως μεραρχίας. 
»2. Τήν μή aποστολή στήν Κύπρο μικρών ελαφρώς 

εξοπλισμένων τμημάτων στρατου, προκειμένου νά καθυ

στερήσουν τήν τουρκική προέλαση. 

»3. Τήν μή aντικατάσταση τfjς στρατιωτικfjς ήγεσίας 
ιiμέσως μετά τήν ανάληψη τfjς ιiρχfjς ιiπό τήν Κυβέρνηση 

Έθνικfjς 'Ενότητος. 

»'Αλλά καί οί επουσιώδεις αύτοί ισχυρισμοί ανατρέ

πονται πλήρως ιiπό τό συγκεντρωθέν aποδεικτικό ύλικό . 

»Διότι: 

»1. Ή εντολή γιά τό σχηματισμό μεραρχίας δόθηκε 
ιiπό τόν πρωθυπουργό στίς 3 Αύγούστου 1974. Τήν ϊδια 
ήμέρα συγκροτήθηκε επιτροπή ύπό τόν aντιστράτηγο 

'Επιτήδειο πού, δπως προκύπτει ιiπό τό επίσημο πρακτικό 

της, πού ύπέβαλε στίς 6 Αύγούστου 1974, Προέβη: 
»α) στήν επιλογή τών μονάδων πού θα συγκροτουσαν 

τή μεραρχία , 

»β) στόν καθορισμό των λιμένων επιβιβάσεων των μονά

δων αύτών, 

»γ) στόν καθοQισμό του τρόπου τfjς μεταφορaς τους καί 

»δ) στή μελέτη aντιμετωπίσεως των παρουσιαζομένων 

δυσχερειών. 

» ' Αξίζει νά σημειωθεί δτι ή επιλογή τών έπί μέρους 

μονάδων επρεπε νά γίνει ιiπό δλες τίς περιοχές ό\στε νά 

μήν aποδυναμωθεί μονομερώς ή aμυνα του έλλαδικου χώ

ρου. 
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»'Εννοείται δτι, δπως καί ή κυβερνητική πλειοψηφία 

τfjς επιτροπfjς δέχεται, ή συγκρότηση τfjς μεραρχίας εγινε, 

ό:νεξάρτητα ό:πό τήν δυνατότητα ό:ποστολfjς της στήν Κύ
προ καί μέ τήν προοπτική ενισχύσεως τfjς άμυνας τών νή

σων. Αυτό προκύπτει καί ό:πό τό πρακτικό τfjς συσκέψεως 

τfjς 3ης Αυγούστου, δπου ό πρωθυπουργός "διέταξε δπως 

ετοιμασθεί τό ταχύτερον μιά ισχυρά μεραρχία ώστε άν 

αποφασισθεί ή αποστολή της νά είναι ετοιμη πρός ό:πό

πλουν". 

»'Η προσπάθεια τfjς κυβερνητικfjς πλειοψηφίας νά πα

ρουσιάσει καθυστερήσεις στή συγκρότηση τfjς μεραρχίας 

μέ τελείως αυθαίρετα επιχειρήματα, δπως π.χ. "τό πρώτο 

βfjμα γιά τήν ύλοποίηση τfjς πρωθυπουργικfjς διαταγfjς 

είναι ή διαταγή του 'Αρχηγείου Στρατοί) γιά τόν σχεδια

σμό τfjς διοικητικfjς μέριμνας τfjς 14ης Αυγούστου" &να

τρέπεται, γιατί αποδεδειγμένα - δπως παραπάνω αναφέρε

ται - προηγήθηκαν άλλες ουσιαστικές ενέργειες γιά τή 

συγκρότηση τfjς μεραρχίας. 'Επισημαίνεται δτι, γιά νά 

στηρίξει ή κυβερνητική πλειοψηφία τούς ισχυρισμούς της 

στό σημείο αυτό, ό:γνοεί πλήρως τήν κατάθεση του πλέον 

ειδικοί) μάρτυρος στρατηγοί) Πανουργιa. 

»'ο άλλος ισχυρισμός, δτι δfjθεν ή διαταγή του πρωθυ

πουργοί) γιά συγκρότηση μεραρχίας μετετράπη σέ "μελέτη 

δυνατότητας οργανώσεως μεραρχίας", αποδεικνύεται ψευ

δής ό:πό τήν άπλή ό:νάγνωση τοu πρακτικοί) τfjς Έπιτρο

πfjς 'Επιτήδειου, ό:πό τό όποίο αποδεικνύεται ή συγκρό

τηση τfjς μεραρχίας. 

»'Όλη δμως αυτή ή επιχειρηματολογία καί ή προσπά

θεια αποδόσεως ευθυνών γύρω ό:πό τό θέμα της καθυστερή
σεως γιά τή συγκρότηση τfjς μεραρχίας είναι άνευ &ντι

κειμένου . 'Η ίδια ή κυβερνητική πλειοψηφία στό πόρισμα 

καταλήγει στό συμπέρασμα δτι ή ό:ποστολή τfjς μεραρχίας 

στήν Κύπρο δέν ήταν δυνατή, γιατί ήταν "μιά πολύ παρα

κινδυνευμένη καί ό:μφιβόλων αποτελεσμάτων επιχείρηση,. 

'Η κυβερνητική, λοιπόν, ευαισθησία γύρω ό:πό τό θέμα 

"τfjς καθυστερήσεως συγκροτήσεως τfjς μεραρχίας" ενα 

στόχο μόνο εχει, τήν δημιουργία ψευδών εντυπώσεων καί 

τόν ό:ποπροσανατολισμό τfjς κοινfjς γνώμης. 

»2. Μετά τήν κατάρρευση τών κυβερνητικών σχεδίων 
νά στηριχθεί μομφή κατά τfjς Κυβερνήσεως 'Εθνικfjς 

'Ενότητος γιά τήν μή ό:ποστολή μεραρχίας στήν Κύπρο, ή 

κυβερνητική πλειοψηφία εφεuρε τό θέμα τfjς αποστολής 

μικρών τμημάτων στρατοί) ελαφρώς εξοπλισμένων, πού 

σάν μοναδικό σκοπό θά είχαν τήν παρακώλυση τfjς τουρ

κικfjς προελάσεως. Γιά νά στηρίξει τήν άποψή του αυτή, 

τό πόρισμα απομονώνει μιά φράση της εκθέσεως του στρα

τηγοί) Καραγιάννη, ό:γνοώντας δχι μόνο τό σύνολό της, 

πού καταλήγει σέ τελείως ό:ντίθετα συμπεράσματα, ό:λλά 

καί δλες τίς σχετικές μέ τό θέμα μαρτυρικές καταθέσεις 

(βλ. καταθέσεις στρατηγών Μπήτου, Κρητικοί), Πανουρ

γιfi κ.ά.) 

»Τό πόρισμα, γιά νά στηρίξει τήν άποψη αυτή, προ

κλητικά ό:γνοεί: 

>>α. Τήν συντριπτικά ό:ριθμητική καί κυρίως ό:πό ό:πό

ψεως δυνάμεως πυρός ύπεροχή τών τουρκικών χερσαίων 

δυνάμεων πού Ί'jδη είχαν εγκατασταθεί στήν Κύπρο, πλέον 

τών δυνάμεων τfjς ΤΟΥΡ Δ ΥΚ καί τών τουρκοκυπριακών 

ταγμάτων. 'Αναλυτικώτερα, στήν Κύπρο εύρίσκοντο τουρ

κικό σώμα στρατοί) αποτελούμενο ό:πό δύο μεραρχίες πεζι-

κοu, μιά ταξιαρχία αλεξιπτωτιστών, μιά ταξιαρχία κατα
δρομών καί μιά ταξιαρχία κομμάντος πού διέθεταν συνολι

κά περισσότερα ό:πό 160 ίiρματα μάχης, 200 τεθωρακισμέ
να οχήματα, 120 πυροβόλα καί ίκανό ό:ριθμό αντιαρματι
κών καί αντιαεροπορικών δπλων. 

>>β . Οί έλληνοκυπριακές δυνάμεις ήταν πλήρως ό:ποδι

οργανωμένες, μέ τό ήθικό σέ πολύ χαμηλό σημείο καί μέ 

πολύ ύψηλό ποσοστό λιποταξιών. 'Αξίζει νά άναφερθεί 
δτι εναντι τών 160 τουρκικών συγχρόνων άρμάτων μάχης ή 
έλληνοκυπριακή πλευρά διέθετε 11 παλαιά Τ34 ίiρματα μά
χης πού άκινητοποιήθηκαν τό πρώτο είκοσιτετράωρο τών 
επιχειρήσεων. VΕτσι, τά μικρά τμήματα μέ ελαφρό εξοπλι

σμό, καί άν τελικά κατόρθωναν vaφθάσουν στό νησί, δέν 

επρόκειτο νά μεταβάλουν τήν καταλυτική σέ βάρος μας 
ίσορροπία τών δυνάμεων. Χαρακτηριστικά- ύπάρχει στό 

θέμα αυτό πληθώρα μαρτυρικών καταθέσεων - ό σημερι

νός άρχηγός ΓΕΕΘΑ πτέραρχος Κουρfjς, στήν κατάθεσή 

του ενώπιον τfjς επιτροπής (3η ή μέρα σελ. 11 ), άναφέρει 
"Κανείς δέν μπορεί νά κρίνει άν θά μποροuσε νά προσφέ

ρει ουσιαστικά η θά πήγαινε γιά τήν τιμή τών δπλων. 

vlσως μέ άντιαρματικά καί μέ ίiρματα θά μποροuσε νά συ

νεισφέρει στήν ό:νύψωση του ήθικοu". 

»Ποιά λοιπόν ή σκοπιμότητα τfjς ό:ποστολfjς μικρών 

τμημάτων μέ ελαφρό όπλισμό; 

»γ. 'Αλλά, ενώ τά μικρά αυτά τμήματα μέ ελαφρό όπλι

σμό δέν θά εφερναν κανένα αποτέλεσμα, ήταν σχεδόν βέ

βαιο δτι ή άποστολή τους θά εδινε τό πρόσχημα στήν 
Τουρκία νά καταλάβει όλόκληρο τό νησί. 

»δ. Δέν άντέχει στήν άπλή λογική τό επιχείρημα δτι, 

στέλνοντας μικρά τμήματα μέ ελαφρό όπλισμό στήν Κύ

προ θά ήταν δυνατόν νά εμποδισθεί ή τουρκική προέλαση. 
'Αφοu τήν ίδια στιγμή ή Τουρκία, πού γεωγραφικά βρί

σκεται δίπλα στήν Κύπρο, θά μποροuσε νά μεταφέρει πολ

λαπλάσιες δυνάμεις χωρίς κανένα πρόβλημα, ό:φοu εχει, ώς 

γνωστόν, τόν ό:πόλυτο ελεγχο του εναέριου καί θαλάσσιου 

χώρου. Ξαναθυμίζουμε τή δήλωση τοu κ. Α. Παπανδρέου, 

στίς 13 Αυγούστου 1974, δπου μεταξύ άλλων τόνιζε καί τά 
έξfjς: "'Υπάρχει στρατιωτικός πού νά μήν γνωρίζει δτι ή 

έλληνοτουρκική σύγκρουση στό κυπριακό εδαφος ευνοεί 
τούς Τούρκους;" . 

»3. 'Ο ίσχυρισμός δτι ή Κυβέρνηση 'Εθνικfjς 'Ενότη
τος επρεπε ό:μέσως μόλις ό:νέλαβε τήν εξουσία νά αντικα

ταστήσει τήν ήγεσία τών 'Ενόπλων Δυνάμεων, μαρτυρεί 

πλήρη άγνοια τfjς καταστάσεως πού τότε επικρατοuσε στή 
χώρα μας . Κατά τήν περίοδο εκείνη (δπως άναφέρεται καί 

στίς ό:πόψεις μας πού καταθέσαμε στήν 'Επιτροπή τήν 1-6-
88) ή κατάσταση στήν χώρα ήταν χαώδης. Είχε άποτύχει 
παταγωδώς ή γενική επιστράτευση, είχε εξαφανισθεί ή 
χουντική Κυβέρνηση, καί ή τότε στρατιωτική ήγεσία, πα

ρέδωσε, δπως ελέχθη, τήν εξουσία στούς πολιτικούς, παρά 

τήν εντονη αντίδραση τών μεσαίων καί κατώτερων αξιω

ματικών, πού εφοβοuντο δτι θά τούς ό:ναζητηθοuν ευθύνες 

μέ άγνωστες γιά τήν επαγγελματική τους σταδιοδρομία 

συνέπειες. 

»Στό λεκανοπέδιο τfjς 'Αττικfjς ήταν εγκατεστημένες 

στρατιωτικές δυνάμεις, ελεγχόμενες ό:πόλυτα ό:πό τήν 

χούντα. Καθημερινά διεβιβάζοντο στήν Κυβέρνηση 'Εθνι

κfjς 'Ενότητος πληροφορίες περί επικειμένων πραξικοπη

μάτων καί περί βιαίων άντιδράσεων όμάδων άξιωματικών. 
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»'Η Κυβέρνηση τής 'Εθνικής 'Ενότητος, καθ' ijν στιγ

μήν άγωνιζόταν νά άποκαταστήσει τήν δημοκρατική όμα

λότητα, άντιμετώπιζε καθημερινά τόν κίνδυνο άνατροπής 
της, δεδομένου δτι, δπως ελέχθη, ό στρατιωτικός μηχα

νισμός εύρίσκετο άκόμη ύπό τόν ελεγχο τής χούντας. 

Χρειάσθηκαν λεπτοί καί επιδέξιοι χειρισμοί γιά νά φθά

σουμε στίς εκλογές του Νοεμβρίου του 1974, πού όδήγησαν 
στήν ουσιαστική εγκαθίδρυση τής δημοκρατίας. 

»'Η αμεση εξάρθρωση του μηχανισμου τής χούντας 

ήταν πρακτικά άδύνατη καί επικίνδυνη, καί επρεπε νά γίνει 

μέ ταχείς ρυθμούς μέν, άλλά καί μέ περίσκεψη. Καί οί 

διαδικασίες αότές επρεπε νά πραγματοποιηθουν σέ συνδυ

ασμό μέ τήν άντιμετώmση τής κυπριακής κρίσεως, πού 

, εύρίσκετο τότε στήν πιό δραματική της φάση. 
»'Έτσι, στίς 2 Αόγούστου 1974 ετέθη σέ διαθεσιμότητα 

ό Ίωαννίδης, στίς 11 Αόγούστου άπεμακρύνθησαν, παρά 
τίς άντιρρήσεις τής ήγεσίας, οί στρατιωτικές μονάδες πού 

στάθμευαν στήν 'Αθήνα καί πού, κατά θετικές πληροφο

ρίες, σχεδίαζαν τήν άνατροπή τής Κυβερνήσεως. 

»Στίς 19 Αόγούστου 1974 άντικαταστάθησαν οί Μπα
νάνος καί Γαλατσάνος, μέ τούς' Αρμπούζη καί Ντάβο. Καί 

στίς 2 'Οκτωβρίου άπετράπη μέ τήν βοήθεια του στρατη
γου Γκιζίκη, ή σύλληψη του κ. Καραμανλή πού σχεδίαζαν 

30 χουντικοί άξιωματικοί. 
»τέλος, στίς 23 'Οκτωβρίου συνελήφθησαν καί εκτο

πίσθησαν στήν Κέα οί πρωταίτιοι τής 21ης 'Απριλίου, πού 

συνωμοτουσαν νά ματαιώσουν τίς εκλογές, προκαλώντας 

επεισόδια στόν 'Έβρο καί τήν 'Αθήνα. 

»Οί δυσκολίες αότές επετείνονταν καί άπό τό γεγονός 
δτι ή τότε Κυβέρνηση εγνώριζε μέν ποιούς άρχηγούς 

επρεπε νά άπομακρύνει, επρεπε δμως συγχρόνως νά άναζη

τήσει ήγέτες εμπιστοσύνης. 

)) ΥΕπρεπε νά τούς πλαισιώσει μέ επιτελεία εμπιστοσύ
νης καί επρεπε, τέλος, δλοι αότοί νά ενημερωθουν εν τφ 

μεταξύ γιά τίς επιχειρήσεις στήν Κύπρο πού εύρίσκοντο 
σέ ραγδαίες εξελίξεις. 

»Καί δλα αότά, επρεπε νά γίνουν σέ μιά εποχή πού οί 

'Ένοπλες Δυνάμεις τής 'Ελλάδος εύρίσκοντο σέ πλήρη 

άποσύνθεση, δπως άπέδειξε ή κωμικοτραγική επιστράτευ

ση τής 21ης 'Ιουλίου 1974. Τά γεγονότα αότά πού είναι 
γνωστά σ' όλόκληρο τόν έλληνικό λαό περιγράφονται καί 

στήν επιστολή πού άπέστειλε πρός τόν πρόεδρο τής επι

τροπής ό άρμοδιώτερος καί πλέον ύπεύθυνος μάρτυρας, ό 

τότε πρωθυπουργός κ. Κ. Καραμανλής, επιστολή πού καλύ

πτει δλες τίς πτυχές του θέματος. 'Απ' δλα τά παραπάνω 

άβίαστα προκύπτει τό συμπέρασμα δτι άλλαγή τής ήγεσίας 

τών 'Ενόπλων Δυνάμεων πρίν ή Κυβέρνηση 'Εθνικής 

'Ενότητος έδραιώσει τήν θέση της ήταν άδύνατη καί εν 

πάσ1J περιπτώσει εμπεριείχε τόν σοβαρό κίνδυνο τής βιαί

ας άνατροπής της. Παρά ταυτα, ή κυβερνητική πλειοψη

φία τής επιτροπής στηρίζει τήν άντίθετη αποψή της στόν 

λόγο τιμής του Ίωαννίδη, δτι δέν επρόκειτο νά κινηθεί, 

καί στίς άνάλογες διαβεβαιώσεις τών ταγματαρχών Πηλι

χου καί Παλαίνη, στενών συνεργατών του Ίωαννίδη. Μέ 

αότή τήν επιχειρηματολογία ή κυβερνητική πλειοψηφία 

προσπαθεί νά πείσει γιά τή δυνατότητα άλλαγής τής στρα

τιωτικής ήγεσίας. 

»Διερωτώμεθα δμως, καί αν άκόμη ύπήρχε ή δυνατότη

τα άλλαγής τής στρατιωτικής ήγεσίας, αν ή νέα στρατιω-

τική ήγεσία θά είχε διαφορετική αποψη, δταν τό σύνολο 

τών άνωτάτων άξιωματικών του στρατου, του ναυτικου καί 
τής άεροπορίας εχουν κατηγορηματικά εκφρασθεί γιά τήν 

ορθότητα χειρισμών τής Κυβερνήσεως 'Εθνικής 'Ενότη

τος. Δικαιώνεται ετσι άπολύτως ό ύπουργός 'Εθνικής 

'Αμύνης κ. Εόαγ. 'Αβέρωφ γιά τίς εισηγήσεις του πρός 

τόν πρωθυπουργό καί πέφτει στό κενό ή επιχειρούμενη σέ 

βάρος του λασπολογία. 

»Στό πόρισμα διατυπώνεται επίσης ή αποψη δτι ό πρω

θυπουργός "δέν επέλεξε στρατιωτικούς τής εμπιστοσύνης 
του ιός προσωπικούς του συμβούλους rοστε νά μπορεί νά 

ελέγχει τήν ορθότητα τών εισηγήσεων τής στρατιωτικής 

ήγεσίας". Ή θέση αότή άντικρούεται πλήρως άπό τήν 

επιστολή του κ. Κ. Καραμανλή τής 30ής Μαίου 1987 πρός 
τόν πρόεδρο τής 'Επιτροπής, δπου σαφώς άναφέρεται στή 

σελ. Β δτι πέραν τής τότε ήγεσίας τών 'Ενόπλων Δυνάμε

ων συνεβουλεύετο άνωτάτους άξιωματικούς τής εμπιστοσύ

νης του άλλά καί τήν πολιτική ήγεσία τfjς Κύπρου. 

»'Από τήν παραπάνω άνάλυση προκύπτει δτι ή κυβερ

νητική πλειοψηφία, κάτω άπό τά άδιάσειστα στοιχεία άλ

λά καί τήν καθολική άντίδραση τής πολιτικής καί στρατι

ωτικής ήγεσίας ύποχρεώθηκε νά ύπαναχωρήσει άπό τίς 

άρχικές της θέσεις, μέ τίς όποίες επιχειρουσε νά άποδώσει 

εόθύνες στούς βασικούς χειρισμούς τfjς Κυβερνήσεως 
'Εθνικής 'Ενότηχος. 

»Δέν εχει δμως τό θάρρος νά άναγνωρίσει τήν μεγάλη 

προσφορά πρός τόν τόπο τής Κυβερνήσεως εκείνης, ή 

όποία κάτω άπό εξαιρετικά άντίξοες συνθήκες άποκατέ

στησε τήν δημοκρατία κατά τρόπο πού ή διεθνής κοινή 

γνώμη τήν χαρακτήρισε "σύγχρονο έλληνικό θαυμα". Καί 

ταυτόχρονα επέτυχε νά περισώσει δ, τι ήτο δυνατόν νά πε

ρισωθεί καί νά άποτρέψει εθνική συμφορά. 'Επειδή δέν 

διαθέτει τό θάρρος αότό, άκολουθεί τήν μέθοδο τών άπα

ραδέκτων ύπαινιγμών καί επιχειρηματολογεί πάνω σέ ανευ 

σημασίας θέματα πού σέ καμμιά περίπτωση δέν θά μετέ
βαλλαν τήν εξέλιξη τής κυπριακής τραγωδίας, άλλά καί 

πού αότά άκόμη δέν ανθεξαν στή βάσανο τής άπλής λογι

κής δπως παραπάνω άποδείχθηκε. Τό εργο τής Κυβερνή

σεως 'Εθνικής 'Ενότητος καί του προέδρου της δέν περιμέ

νει νά κριθεί άπό τό πόρισμα τής κυβερνητικής πλειοψη

φίας. 'Έχει 1]δη κριθεί άπό τόν έλληνικό λαό, τήν διεθνή 

κοινή γνώμη καί τήν κυπριακή ήγεσία. Είναι κρίμα δτι τά 

γεγονότα αότά άρνουνται νά τά παραδεχθουν οί βουλευτές 

τής κυβερνητικής πλειοψηφίας πού ύπάκουσαν σέ κομμα

τικές σκοπιμότητες άπαράδεκτες γιά τέτοιας σημασίας 

εθνικό θέμα. 

»Ι. Βαρβιτσιώτης, Ι. Βασιλειάδης, Α. Ζαίμης, Κ. Λά

σκαρης, Στ. Μπλέτσας, Α. Ξαρχάς, Γ. Παναγιωτόπουλος, 

Μ. Παπακωνσταντίνου, Α. Παυλίδης, Χρ. Φωτόπουλος, 

Σωτ. Χατζηγάκης». 

'Η εξέλιξη τών εργασιών τfjς επιτροπfjς άλλά καί 

τό πόρισμα τfjς πλειοψηφίας προκάλεσαν εντονη 

άπογοήτευση στήν έλλαδική καί τήν κυπριακή 

κοινή γνώμη. 

Στή Μεγαλόνησο, άπό τίς στfjλες του τύπου, επι

σημάνθηκε: 

Είναι λυπηρό γιατί δίνεται ή εντύπωση πώς ό άρχικός 
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σκοπός τής διεξαγωγής τής ερευνας ξεχάσθηκε εντελώς 

καί αλλοιώθηκε πλήρως σέ βαθμό πού φαίνεται νά επι

διώκεται aποκλειστικά μέσω του Φακέλλου νά στιγμα

τισθουν καί νά εξουδετερωθουν κάποιοι «ενοχλητικοί» 
πολιτικοί αντίπαλοι καί δχι νά λάμψει ή ίστορική αλήθεια. 

Γιά μaς αuτό είναι ανεπίτρεπτο καί ίστορικά ολέθριο. 

'Εκείνο πού &να μένουμε aπό τό πόρισμα είναι νά aποκα

λύπτει όλοκληρωτικά τούς πραγματικούς ενόχους τής 

τραγωδίας καί νά τούς κατανέμει τίς ανάλογες εuθύνες καί 

δχι νά συγκαλύπτει, νά aποπροσανατολίζει καί νά νοθεύει 

τήν &λήθεια. 'Εξάλλου, οί αϊτιοι καί οί πρωταγωνιστές τής 

συμφοράς είναι γνωστοί στό λαό τής Κύπρου καί τής 

'Ελλάδας καί «καταδικασμένοι στή συνείδησή του» ... 
(«Χαραυγή», 6.10). 

'Ασφαλώς δέν είναι τυχαίο, δτι οί εργασίες τής επι

τροπής τής Βουλής συνεχώς παρατείνονται κατά τρόπον 

cδστε ό Φάκελλος νά «aνοίγει» σέ προεκλογική περίοδο 

καί τό πόρισμά του νά γίνει aντικείμενο κομματικής εκμε

ταλλεύσεως. ' Αλλά aρκεί επιτέλους ό κομματικός χορός 

πάνω στό σ& μα τής δοκιμαζόμενης Κύπρου. 'Η Κύπρος 

θυσιάστηκε γιά v,ά aποκατασταθεί ή δημοκρατία στήν 
'Ελλάδα, &λλά δχι καί γιά νά γίνεται aντικείμενο καπη

λείας, aπό αuτή τή δημοκρατία, τήν όποία κάθε κόμμα 

συνταυτίζει μέ τή δική του ανοδο στήν εξουσία. 'Έτσι, τό 

παιχνίδι εκεί είναι τό παιχνίδι τής εξουσίας. 'Εδ& είναι τό 

αϊτημα τής φυσικής καί εθνικής επιβιώσεως ... («'Αγών», 
7.10). 

Καί φιλοκυβερνητικές &θηναϊκές εφημερίδες όμολο

γουν: 'Εκφυλίστηκε ό Φάκελλος τής Κύπρου aπό τήν ϊδια 

τήν Βουλή των 'Ελλήνων, επιδιώκοντας κομματικά ωφε

λήματα ... Ξέχασαν τούς χουντικούς ... («Φιλελεύθερος», 

9.10). 

'Ο «Φάκελλος τής Κύπρου» δόθηκε fjδη σέ επιτροπή κι 

δσο κι αν ή πλειοψηφία της βρίσκεται κάτω aπό τήν κομ

ματική επιρροή, εκ του εμφανους τουλάχιστον δέν φαίνε

ται νά aπασχολεί αμεσα τήν Κυβέρνηση. Οί κυβερνητικές 

ανακοινώσεις πάντως προκαλουν θυμηδία γιά τήν δήθεν 

&μεροληψία τής επιτροπής, καί εμμεσα τής Κυβέρνησης. 

Είναι γεγονός δτι οί εργασίες τής εξεταστικής τ& ν πραγμά

των επιτροπής τής Βουλής των' Ελλήνων, ενω θά μπορου

σαν νά όλοκληρωθουν μ, ενα εθνικής σημασίας εργο πού 

θά συνέτεινε στήν εθνική όμοψυχία, πήραν τήν κατεύθυν

ση εμπλοκής σέ χειρισμούς, μέ διάφανο στόχο τό κομμα

τικό δφελος, aντί κάθε τιμήματος . 'Η προσπάθεια αuτή 

πάει νά γίνει μπούμεραγκ γιά τήν παράταξη πού προδιέ

γραψε αuτό τόν στόχον. 'Η Κυβέρνηση βρέθηκε aπομο

νωμένη &κόμη κι aπό τίς aριστερές δυνάμεις. 'Ακόμη καί 

aπό δικά της στελέχη, δπως είναι ό πρώην ύπουργός κ. 

Γεώργιος 'Αλέξανδρος Μαγκάκης, πού αφησε τήν σιωπή 

του (πού κράτησε σέ πολλές αλλες περιπτώσεις γιά νά τήν 

εξαργυρώσει μέ κομματικά οφέλη) γιά νά πεί δτι τίς μέρες 

εκείνες του σταυρώματος τής Κύπρου ή 'Ελλάδα μέ τά 

χάλια πού τής αφησε ή δικτατορία δέν μπορουσε νά προ

σφέρει τίποτα περισσότερο. Είναι πράγματι κοινή διαπί

στωση δτι ή aπό δλους (προπαντός τ&ν Κυπρίων) επιθυμη

τή &νάμειξη τής 'Ελλάδας θά είχε aτυχή εκβαση, μέ δεινά 

γιά τήν ϊδια τή χώρα καί (&κόμη χειρότερα &π' δ,τι είναι 

τά σημερινά) γιά τήν Κύπρο .. . (Κ. Σερέζης, στό «Φιλελεύ
θερο», Ι 7. 10). 

'Ο Φάκελλος τής Κύπρου μετατράπηκε σέ ενα &κόμη 

φάκελλο εσωτερικής πολιτικής εκμετάλλευσης καί κομμα

τικής επένδυσης γιά τό μέλλον . Κάποιοι εριξαν τήν προ
σοχή τους σέ εξυπηρέτηση προσωπικών σκοπιμοτήτων, 

παρά σέ εξυπηρέτηση καί ίκανοποίηση τής καθολικής 

απαίτησης νά ξεδιαλύνει επιτέλους ό ίστός τής προδοσίας 

σέ βάρος τής Κύπρου («'Ελευθεροτυπία», 14.10). 

'Από τήν πλευρά τοϋ &θηναϊκοϋ τύπου, ενδεικτι

κό ήταν τό σχόλιο τοϋ Γ. Μασσαβέτα: 

«'Ήθελα νά 'ξερα πόσοι aπό τούς ετοιμοπόλεμους καί 

εμπειροπόλεμους, πού αποφάσισαν νά παίξουν αuτό τό νέο 
παιχνίδι διχασμου καί &ποπροσανατολισμου, κατασκευά

ζοντας τό πόρισμα, μέ τό όποίο &μνηστεύεται ή χούντα καί 

ενοχοποιείται ό Καραμανλής γιά τήν κατάληψη τής Κύ

πρου aπό τούς Τούρκους, βρίσκονταν τότε στήν 'Ελλάδα. 

Καί πόσοι &π' αuτούς πού βρίσκονταν εδω εζησαν τό φαι

νόμενο τής επιστράτευσης, δπως τό ζήσαμε οί ύπόλοιποι 

'Έλληνες. Γιατί κάτι μου λέει πώς τόσο ή aπόφαση αuτή 

τής νέας πολιτικής aπάτης σέ βάρος του έλληνικου λαου, 

δσο καί ή εκτέλεσή της πέρασε aπό τά κεφάλια καί τά 

πρόθυμα χέρια aρκετών &π' αuτούς πού σέ δλες τίς κρίσι

μες περιστάσεις ... ήταν απασχολημένοι. 
))Υ Αν βρίσκονταν σ' αuτό τόν τόπο, εκείνο τόν κρίσιμο 

καιρό καί αν είχαν ζήσει τήν εiκόνα διάλυσης πού ζήσαμε 

δλοι οί ύπόλοιποι, δέν θά 'καναν τώρα τό γερο-Μασούρα. 

»Διότι, αφρονες, δέν γνωρίζετε δτι ενας aπό τούς λό

γους πού επεσε ή χούντα, ήταν &κριβ&ς τό γεγονός δτι μ. 

εκείνη τήν επιστράτευση aποδείχτηκε πώς δέν μπορουσε 

καν νά ελέγξει, νά εξοπλίσει καί νά κινήσει τό στρατό, τό 

χ&ρο δηλαδή πού ύποτίθεται δτι είχε ύπό aπόλυτο ελεγχο 

καί στόν όποίο στηριζόταν; 

»Καλά εσείς πού fjσασταν στό εξωτερικό καί δταν γυ

ρίσατε τό πρώτο πράγμα πού φροντίσατε ήταν νά ψηφίσετε 

εiδικές διατάξεις γιά τήν aπαλλαγή σας aπό τήν εκπλήρω

ση τ& ν στρατιωτικών σας ύποχρεώσεων. Καλά εκείνος πού 

φοβόταν νά επιστρέψει στήν 'Ελλάδα, πρiν βεβαιωθεί δτι 
οί αλλοι, πού . χα ν βάλει τά χέρια τους νά βγάλουν τά 
κάστανα &π' τή φωτιά, κάπως ελεγχαν πιά τήν κατάσταση. 

»Οί αλλοι δμως; 'Όσοι ζήσατε aπό κοντά τήν τραγωδία 

αuτου του τόπου, δσοι μετείχατε στίς κρίσιμες στιγμές του, 

θά περιοριστείτε πάλι στό ρόλο αuτου πού ψηφίζει καί 

χειροκροτεί, γιά νά μήν τόν καρφώσει ό διπλανός του; 

»"Ως που θά φτάσει ό κατήφορος αuτfjς τής δημόσιας 

ζωής; («Πρώτψ, 19.10). 

τέλος, ό Μ. Πλωρίτης &νέφερε, μεταξύ aλλων, 
στό «Βήμα» τής 23ης 'Οκτωβρίου: 

«Οϋτε στά &θωότατα περιστέρια τής πλατείας του Κοι

νοβουλίου δέν μένει ή παραμικρή αμφιβολία πώς ή "εξέ

ταση" αuτή, δπως μεθοδεύτηκε aπό τήν κυβερνητική πλει

οψηφία, δένε{ χε στόχο νά διαπιστωθουν οί εuθύνες γιά τήν 

κυπριακή πανωλεθρία, &λλά ν' &ποδοθουν a priori εuθύνες 
στήν πρώτη μεταχουντική Κυβέρνηση - καί προπάντων 

στόν Κ. Καραμανλή καί τόνΕ. 'Αβέρωφ- γιά τήν "&δρά-
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νειά" τους μπρός στά "τετελεσμένα γεγονότα". Τό δτι γιά 

τήν έπίτευξη αύτου του ίερου σκοπου, οί εξεταστές στηρί

χθηκαν σέ καταθέσεις χουντικών "ύπουργών" καί σέ πα

ραπο~ήσεις ή παραπλανητικές χρήσεις άλλων καταθέσεων 

(δηλαδή, σέ πλαστογραφία δημοσίων εγγράφων) είναι ή 

φυσική καί ήθική συνέπεια αύτου του Ι.διοφυους καί ό.νιδι
οτελους φανατισμού. 

»Καί διπλή, όλεθριοτάτη, συνέπεια αύτής τfίς άθλιας 

"συνέπειας": 'Απ' τή μιά, "κουκουλώνεται" ή τερατώδης 

ενοχή τfjς δικτατορίας, ό.λλά καί των ξένων "άβανταδό

ρων" της, γιά τό σαμψωνικό πραξικόπημα κατά του Μα
καρίου καί γιά τήν συνακόλουθη τουρκική εl.σβολή. 'Απ' 

τήν άλλη, καταρρακώνεται τό κυρος των κορυφαίων πολι

τικών θεσμών καί εξευτελίζεται τό ήθος τfjς πολιτείας 

δλης, δταν ενα θέμα μέγιστης εθνικfjς καί τραγικfjς σημα

σίας χρησιμοποιείται μέ τόση μικρότητα καί μικρόνοια 

γιά νά "πληγεί" ή ό.ντίπαλη κομματική παράταξη καί, 

προπάντων, δ ίδρυτής της- δπως τό παραδέχτηκαν ό.κόμα 

καί πρώην ύπουργοί τfίς Κυβέρνησης, ό.πό τούς σοβαρότε

ρους μ1λιστα. Οί άρχιτέκτονες αύτfjς τfjς οl.κτρότητας, κά

νοντας πώς "θεραπεύουν" τήν "τυφλή Δικαιοσύνη", δέν 

ύπηρέτησαν παρά τόν τυφλό κομματικό φανατισμό, ό.δια

φορώντας όλότελα γιά τίς τραγικές επιπτώσεις τfjς εθελο

τυφλίας τους». 

6 ΜΑΡ'ΓΙΟΥ 1986 

Μέ τήν ψήφο τών βουλευτών τοϋ ΠΑΣΟΚ, στό 

σύνολό τους, έγκρίνεται ή άναθεώρηση άρθρων τοϋ 

Συντάγματος, σύμφωνα μέ τή σχετική πρόταση τοϋ 

κόμματος τής πλειοψηφίας. Οί βουλευτές τής ΝΔ 

άποχώρησαν άπό τή συνεδρίαση, ένώ οί έκπρόσωποι 

τοϋ ΚΚΕ, τής ΔΗΑΝΑ καί τοϋ ΚΚΕ (έσ.) καταψήφι

σαν όρισμένες άπό τίς τροποποιήσεις. 

'Η άναθεώρηση έπικεντρώθηκε στήν κατάργηση 

όρισμένων άποφασιστικών άρμοδιοτήτων τοϋ προέ
δρου τής Δημοκρατίας, οί όποίες, μολονότι δέν είχε, 

ως τότε, διαφανεί τό ένδεχόμενο νά βροϋν εδαφος 

έφαρμογής, περιείχαν- σύμφωνα μέ τούς είσηγητές 
τής άναθεωρήσεως - τή δυνατότητα πολιτικής 

παρεμβάσεως, έφόσον ίδίως τά δύο αότά άνώτερα 

πολιτειακά δργανα θά άνήκαν σέ διαφορετικούς 

πολιτικούς χώρους. Οί άρμοδιότητες πού άφαιρέθη
καν άπό τόν πρόεδρο μεταβιβάστηκαν στόν πρωθυ

πουργό, άλλά καί στή Βουλή ... 
'Αξιολογώντας τή συνταγματική άναθεώρηση 

τοϋ 1986, ό Α. Μάνεσης θά έπισημάνει δτι «ή άπό
φαση γιά τή συνταγματική άναθεώρηση πάρθηκε 

ξαφνικά καί βιαστικά, ώς παρακολούθημα τής έπί
σης άπρόοπτης άπόφασης γιά άπομάκρυνση τοϋ 

Καραμανλή· καί προβλήθηκε σάν "άλλοθι" γιά νά 

δικαιολογηθοϋν πολιτικά καί συγκαλυφθοϋν νομικά
θεσμικά οί χειρισμοί μέ τούς όποίους μεθοδεύθηκε ή 

διεκπεραίωση αότής τής τελευταίας))143 • 
'Η έπεξεργασία τών ύπό άναθεώρηση διατάξεων 

τοϋ Συντάγματος είχε άρχίσει, άφότου, στίς 8 'Οκτω-

βρίου, έπιφορτίστηκε μέ τήν άποστολή αότή, μετά 

άπό άπόφαση τοϋ προέδρου τής Βουλής, 30μελής 
κοινοβουλευτική έπιτροπή. 

8 ΜΑΡ'ΓΙΟΥ 1986 

UΕνα ετος μετά τήν άποχώρηση τοϋ κ. Καραμαν

λή άπό τήν Προεδρία τής Δημοκρατίας, ό Κ. Μητσο

τάκης δηλώνει: 

«Σήμερα πού συμπληρώνεται ενας χρόνος ό.πό τήν 

ό.πομάκρυνση του Κ. Καραμανλή άπό τήν Προεδρία τfjς 

Δημοκρατίας, είμαι βέβαιος πώς ολοι οί 'Έλληνες διαπι

στώνουν δτι ή δημοκρατία μας εχει γίνει περισσότερο εϋ

θραυστη καί τό μέλλον του τόπου περισσότερο άβέβαιο». 

27 ΜΑΡ'ΓΙΟΥ 1986 

Μέ τήν εόκαιρία τής διελεύσεώς του άπό τήν 

'Αθήνα, προκειμένου νά συζητήσει μέ τήν έλληνική 

Κυβέρνηση γιά τήν πορεία τών έλληνοαμερικανικών 

σχέσεων, καθώς καί γιά τήν παροχή στρατιωτικών 

διευκολύνσεων πρός τή χώρα του, ό ύπουργός ' τών 

'Εξωτερικών τών ΗΠΑ, Τζώρτζ Σούλτς, έπισκέπτε
ται στήν Πολιτεία τόν Κ. Καραμανλή. 

10 Α ΥΓΟΥΣτΟΥ 1986 

Μέ άφετηρία τή διεξαγωγή άνακρίσεων άπό τήν 
έξεταστική έπιτροπή πού συστάθηκε άπό τή Βουλή 
μέ σκοπό τήν άπόδοση εόθυνών στούς πρωταίτιους 
τής τουρκικής είσβολής στήν Κύπρο - ύποθέσεως 

γνωστής ώς «Φακέλλου τής Κύπρου)) - έκδόθηκε 

άνακοίνωση άπό τό Γραφείο Τύπου τοϋ Κ. Καρα
μανλή, σέ άπάντηση σχετικής έπιστολής του ι Ζίγδη. 

Συγκεκριμένα, ό πρόεδρος τής ΕΔΗΚ, μέ άφορμή 

συνέντευξη τοϋ Μπ. Έτσεβίτ, στίς 21 'Ιουλίου, 

ζήτησε άπό τόν πρόεδρο τής έπιτροπής νά καταθέσει 
ό πρώην πρόεδρος σχετικά μέ τή συνάντησή του στό 
Μοντραί, στίς 10 Μαρτίου 1978, ύπονοώντας δτι συ
νήψε μυστική συμφωνία μέ τόν Μπ. Έτσεβίτ. Πα

ράλληλα, ζήτησε, έναλλακτικά, νά άποδεσμευτεί ό 

πρώην Τοϋρκος πρωθυπουργός, προκειμένου νά «μι

λήσει)) έπί τοϋ θέματος. 

Οί ίσχυρισμοί τοϋ ι Ζίγδη προβλήθηκαν ίδιαί
τερα άπό τίς στήλες τών έφημερίδων «Αόριανή)) καί 
«'Ελεύθερη 'Ώρα)), μέ όκτάστηλους τίτλους- άντί

στοιχα: «Μέ τίς εόλογίες τοϋ Καραμανλή εγινε ό 

'Αττίλας. Συγκλονιστικές άποκαλύψεις τοϋ "πορθη

τή" τής Κύπρου Έτσεβίτ ξεσκέπασε ό Γιάννης Ζί
γδης))· «Ό Έτσεβίτ άποκαλύπτει τήν προδοσία Κα

ραμανλή - ό κ. ι Ζίγδης άπέστειλε τά κείμενα στόν 

πρόεδρο τής έπιτροπής γιά τόν Φάκελλο τής Κύ

πρου>>. 'Η έπίσημη τοποθέτηση τής Κυβερνήσεως 

έντοπίστηκε στή δήλωση τοϋ έκπροσώπου της: <ωό

δέν σχόλιον)). 
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Τό κείμενο της άνακοινώσεως τοu Γραφείου Τύ

που του πρώην προέδρου της Δημοκρατίας, άναφέ

ρει: 

« l. Γιά τήν συνάντησή του στό Μοντραί μέ τόν κ. 
Έτσεβίτ, ό κ. Καραμανλης, ενημέρωσε τή Βουλή εuθύς 

μετά τήν επιστροφή του. Καί τόνισε δτι επρόκειτο περί 

συναντήσεως γνωριμίας καί όχι άναζητήσεως λύσεων τών 

ύφισταμένων μεταξύ τών δύο χωρών προβλημάτων. 

»2. Κατά τή συνάντηση αuτή ουδεμία Ι::κατέρωθεν καί 
δί' οίονδήποτε θέμα άνελήφθη δέσμευση. 

»3. 'Ο κ. Καραμαvλης άπέκλεισε εξαρχης οίαδήποτε 
διαπραγμάτευση fj καί συζήτηση γιά τό Κυπριακό, δεδομέ
νου δτι τό θεωρουσε, δπως δήλωσε, θέμα άποκλειστικης 

άρμοδιότητας της κυπριακης Κυβερνήσεως. 

»4. Ό κ. Καραμα~λης εζήτησε μόνο άπό τόν κ. Έτσε
βίτ νά του εξηγήσει γιατί ή Τουρκία προέβη στήν εγκλη
ματική επιχείρηση της 14ης Αuγούστου του 1974, γιά τήν 
όποία δέν ύπηρχε κι'iν τό πρόσχημα του χουντικου πραξι

κοπήματος πού εlχε επικαλεσθεί κατά τήν πρώτη είσβολή 

της στήν Κύπρο. ' Ο κ . 'Ετσεβίτ προσπάθησε νά δικαιολο

γήσει τή~ ενέργεια αότή λέγοντας δτι ή στρατιωτική ήγε
σία της χώρας του /::ζήτησε νά προωθηθουν οί δυνάμεις 

είσβολης σέ άσφαλέστερες θέσεις. 

»5. Στά θέματα του Αίγα ίου διαπιστώθηκε διαφωνία τό
σο Ι::πί της οόσίας δσο καί επί της διαδικασίας. Καί παρα

πέμφθηκαν, ώς γνωστό, σέ ύπηρεσιακό διάλογο μεταξύ 

τών γενικών γραμματέων τών ύπουργείων 'Εξωτερικών, 
τών δύο χωρών. 

»'Από τά άνωτέρω προκύπτει δτι οϋτε μυστήριο οϋτε 

δεσμεύσεις ύπάρχουν γύρω άπό τή συνάντηση του Μον

τραί. 'Επιπλέον ό κ. Καραμανλης δέν θεωρεί τόν κ. Έτσε

βίτ δεσμευμένο γιά τίποτε άπέναντί του» . 

Τήν έπομένη, ό Μ π. 'Ετσεβίτ, σέ δηλώσεις του, 

επεσήμανε δτι ό Κ. Καραμανλής δέν ήθελε ή συνάν

τηση τοu Μοντραί νά εχει δεσμευτικό χαρακτήρα 

καί του εδωσε τήν εντύπωση δτι τή θεωροuσε άνα

γνωριστική γιά μιά λύση στό Αιγαίο· καί, άκόμη, δτι 

ό 'Έλληνας πρωθυπουργός δέν επιθυμοuσε οϋτε ελ

ληνοτουρκικό διάλογο γιά τό Κυπριακό, οϋτε λύσεις 

πού νά ύποβάλουν σέ άμφισβήτηση τήν έλληνική 

κυριαρχία στά νησιά του Αιγαίου ή σέ δοκιμασία τήν 

άσφάλειά τους, άποβλέποντας στήν επίλυση τών 

διαφορών μέσω διαιτησίας ή μέσω τοu Διεθνοuς 

Δικαστηρίου της Χάγης. 

'Επακολούθησε δήλωση του πρωθυπουργοί>, μέ 

τήν όποία επιδιώχθηκε νά άποστασιοποιηθεί ή Κυ

βέρνηση άπό τούς ισχυρισμούς τοu Ι. Ζίγδη : 

<(Δέν άμφισβητώ, οϋτε γιά μιά στιγμή, τίς προθέσεις καί 

τήν εντιμότητα του κ. 'Ιωάννου Ζίγδη. Θέλω δμως νά 

προσθέσt? δτι ό κ. Έτσεβίτ, πού είναι ό μέγας ύπεύθυνος 

της κυπριακης τραγωδίας, άποτελεί, γιά κάθε 'Έλληνα τήν 

πλέον άναξιόπιστη πηγή πληροφοριών». 

[Πάνω στό ίδ(ο θέμα, μέ άφορμή νέους ισχυ
ρισμούς του Ι. Ζίγδη γιά δήθεν συνάντηση του Κ. 

Καραμανλή μέ εκπροσώπους τοu Μ. Έτσεβίτ στό 

Παρίσι, τόν 'Ιούλιο του 1974, ό βουλευτής της ΝΔ 
Γ. Παναγιωτόπουλος θά χρειαστεί νά δηλώσει, σέ 

συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής 
γιά τόν «Φάκελλο της Κύπρου», στίς 3 Δεκεμβρίου 
1987: 

«Είμαι εξουσιοδοτημένος άπό τόν κ. Καραμανλη νά 

δηλώσω δτι τό σενάριο πού στηρίχτηκε στή μυθιστορημα

τική συνάντηση του 1974 μέ 'Αμερικανούς καί μέ εκπρο
σώπους του 'Ετσεβίτ δέν εΙ ναι άπλώς προϊόν νοσηρης 

φαντασίας άλλά ενσυνείδητο ψέμα. 

»ΕΙναι στούς πάντες γνωστό δτι ό κ. Καραμανλης γιά 

πρώτη φορά συνάντησε τόν κ. Έτσεβίτ τό 1978 στό 
Μοντραί»] . 

29 ΑΥΓΟΎΣτΟΥ 1986 

Μέ άφορμή δημοσιεύματα μερίδας του τύπου περί 
δήθεν άναμίξεως του Κ. Καραμανλή σέ πολιτικές δι

εργασίες, πού συντελοuνται στούς κόλπους της Νέας 

Δημοκρατίας, άνακοινώθηκαν, άπό τό περιβάλλον 

του, τά άκόλουθα: 

«'Ο τέως πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κ. Καραμανλης 

δέν άναπτύσσει κανενός είδους καί πρός οίανδήποτε κατεύ

θυνση πολιτική δραστηριότητα. Καί τουτο γιατί δέν επι

θυμεί νά άναμιγνύεται σ' αότό πού λέγεται σήμερα "δημό

σια ζωή" του τόπου μας». 

Χωρίς νά εκδοθεί επίσημη άνακοίνωση, θά χρει

αστεί, εκτοτε, νά διαψευστοuν επανειλημμένα, άπό 

τό περιβάλλον του Κ. Καραμανλή, φήμες περί δήθεν 

άναμίξεώς του σέ εσωτερικές διεργασίες της ΝΔ, μέ 

στόχο τήν ύπονόμευση του προέδρου του κόμματος, 

Κ. Μητσοτάκη . 

11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1986 

'Αποθνήσκει ό Παναγιώτης Κανελλόπουλος. 

'Ο Κ. Καραμανλής επισκέφθηκε τήν οικία του 

εκλιπόντος καί συλλυπήθηκε τήν σύζυγό του· καί 

δήλωσε: 

«Ε{ναι βαθιά καί είλικρινής ή λύπη μου γιά τό θάνατο 
του Παναγιώτη Κανελλόπουλου. 

»'Η μακρά φιλία καί συνεργασία πού μiiς συνέδεε μου 

έπέτρεψε νά γνωρίσω καί νά έκτιμήσω τίς σπάνιες άρετές 

του. 'Ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος ήταν μιά δλοκληρω

μένη προσωπικότητα. Συνεδύαζε κατά τρόπο άρμονικό τό 

πvευμα μέ τό ήθος καί τό Ίjθος μέ τή δράση τήν πολιτική. 

Οί άρετές του αvτές πού καθιστουv αiσθητή τήν παρουσία 

του σέ δλους τούς τομείς τής ζωής του τόπου θά καταστή

σουν αiσθητή καί τήν άπουσία τοω>. 

23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1986 

'Ο πρόεδρος του Εύρωπαϊκοu Λαϊκοί> κόμματος, 

'Έγκον Κλέπς, επισκέπτεται τόν Κ. Καραμανλή, 

στήν κατοικία του, καί του επιδίδει τό μετάλλιο 
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Ρομπέρ Σουμάν σέ ενδειξη αναγνωρίσεως τ&ν aγώ

νων του ύπέρ τής ·Ενωμένης Εύρώπης. 

12-19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1986 

Κατά τίς έκλογές γιά τήν aνάδειξη νέων δημοτι

κών καί κοινοτικών aρχών, επικρατούν στούς τρεΙς 

μεγάλους δήμους τής χώρας - 'Αθήνα, Θεσσαλονί

κη, Πειραιάς- οί ύποψήφιοι τής Νέας Δημοκρατί

ας, aντίστοιχα οί Μ; 'Έβερτ, Σ. Κούβελας καί Α. 

'Ανδριανόπουλος, γεγονός πού έρμηνεύτηκε, δπως 

ήταν εϋλογο, ώς ενδειξη μεταστροφής μερίδας τής 

κοινής γνώμης. 

22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1986 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τήν επισκεψη καί 

εχει μακρά συνομιλία μέ τόν aρχηγό τής ΝΔ, Κ. Μη

τσοτάκη. 

Σχετικό είδησεογραφικό δελτίο αναφέρει: 

'Ο πρόεδρος τής Νέας Δημοκρατίας επισκέφθηκε χθές 

τό aπόγευμα τόν τέως πρόεδρο τής Δημοκρατίας καί τόν 

ενημέρωσε γιά τά aποτελέσματα τών δημοτικών εκλογών 

καί γιά τήν πορεία τών γενικότερων προβλημάτων τής χώ

ρας. Αuτό ανακοινώθηκε aπό τή ΝΔ. 

Κατά aλλες πληροφορίες, κατά τή διάρκεια τής συνάν

τησης εγινε εuρεία συζήτηση γιά τίς προοπτικές του κόμ

ματος, μέ τή νέα κατάσταση πού δημιουργήθηκε μετά τίς 

εκλογές καί γιά τίς πολιτικές εξελίξεις πού διαγράφονται. 

'Ο πρόεδρος τής ΝΔ είχε τήν εuκαιρία νά aντλήσει 

tδέες aπό τήν πλούσια πείρα του ίδρυτή του κόμματος πού 

εδειξε κατά τή συζήτηση ενδιαφέρον γιά τήν πορεία τής 

παράταξης, παρά τό γεγονός δτι δέν συμμετέχει ενεργά 

στίς κομματικές διαδικασίες. 'Ο κ. Καραμανλής συμμερί

ζεται τήν αισιοδοξία του κόμματος, τήν όποία, aλλωστε, 

εκδήλωσε καί κατά τίς συναντήσεις πού είχε μέ τούς εκλε

γέντες δημάρχους τών τριών μεγάλων πόλεων, τούς όποί

ους δέχθηκε καί συνεχάρη θερμά γιά τήν εκλογή τους. 

'Ο κ. Μητσοτάκης, κατά πληροφορίες, εξέφρασε στόν 

ίδρυτή της ΝΔ τή βεβαιότητα δτι τό κόμμα, ένωμένο πε

ρισσότερο παρά ποτέ, βαδίζει πλέον aπρόσκοπτα πρός τήν 

τελική νίκη του(«' Απογευματινή»). 

9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 

Σέ aπάντηση δημοσιευμάτων γιά παρέμβασή του 

στά εσωτερικά τής ΝΔ, ανακοινώνεται aπό τό περι

βάλλον του Κ. Καραμανλή, δτι ό ίδρυτής του κόμμα

τος «aποδοκιμάζει κάθε προσπάθεια δημιουργίας 

πεπλανημένων εντυπώσεων μέ ανάμιξη του ονόματός 

του, πού aφορούν τόσο τή ΝΔ καί τήν ήγεσία της, 

δσο καί τή γενικότερη πολιτική ζωή τής χώρας». 

15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 

Στή διάρκεια επισκέψεώς του στή Μονή του 

'Οσίου Λουκα, ό Κ. Καραμανλής, σέ aπάντηση των 

επευφημιών πλήθους κόσμου πού συνέρρευσε εξω 
aπό τόν ίερό χώρο γιά νά τόν ύποδεχτεϊ:, είπε: 

«Πολέμησα 50 χρόνια καί έκανα τήν άποκαλούμενη 
ψωροκώσταινα πλουσιότερη χώρα τής 'Ανατολής. Καί 

ποιό ήταν τό τίμημα; 

»Θυμάμαι μιά φορά ένας γέρος άπό τήν Κοζάνη μέ 

πλησίασε καί μοιJ είπε: "'Εσύ φταίς γιά δλα". Άπόρησα. 

"Γιατί φταίω έγώ ", τόν ρώτησα. Καί έκείνος μοίJ άπάντησε: 
"Γιατί μάς έκανες δλους πλούσιους"». 

Στή συνέχεια, εντούτοις, σέ aπάντηση ερωτή

σεων aπό τό συγκεντρωμένο πλήθος, «πώς βλέπει τήν 

πολιτική κατάσταση στή χώρα μας», δπως καί τ&ν 

εκκλήσεων «σέ χρειαζόμαστε», «σέ θέλουμε κοντά 
μας», καί ι'iλλων σχετικών, είπε: 

«v Ας μήν μιλάμε γιά πολιτική στόν ι'ερό αvτό χώρο». 

Λίγο νωρίτερα, κατά τήν ι'iφιξή του στήν ίερά 

Μονή, είχε πεί: 

«Είμαι πολύ συγκινημένος πού βρίσκομαι έδώ στό Μο

ναστήρι τοίJ Όσίου Αουκά, έπειτα άπό 21 χρόνια. Αvτός ό 

δρόμος πού όδηγεί έδώ πέρα, τά πλακάκια στόν περίβολο 
τής έκκλησίας, δλα αvτά έχουν γίνει άπό μένα, γι, αvτό τά 

θυμάμαι μέ πολλή συγκίνηση». 

15 ΜΑ·Ι ·ΟΥ 1987 

Μετά τή διαγραφή του βουλευτή Α. Παπαληγού

ρα aπό τή Νέα Δημοκρατία, ή όποία έπέσυρε, στή 

συνέχεια, τήν aποχώρηση του Γ. Ράλλη aπό τό κόμ

μα καί τήν παραμονή του στό κοινοβούλιο ώς ανε

ξαρτήτου βουλευτή, εκδόθηκε, aπό τό Γραφεϊ:ο Τύ
που του Κ. Καραμανλή, ή ακόλουθη ανακοίνωση: 

« ' Επειδή τόν τελευταίο καιρό αναμιγνύεται καί πάλι τό 

δνομα του κ. Καραμανλή σέ διάφορα πολιτικά σενάρια, 

είναι ανάγκη νά επαναληφθουν αuτά τά όποία κατ , επανά

ληψη διεκήρυξε στό παρελθόν ό τ . πρόεδρος τής Δημο

κρατίας. 

»Πρώτον, δτι δέν επιθυμεί νά εχει aνάμιξη σ ' αuτό πού 

λέγεται σήμερα δημόσιος βίος του τόπου . 

»Δεύτερον, δτι δέν είχε, δέν εχει καί δέν επιθυμεί νά 

εχει aνάμιξη στά εσωτερικά τής Νέας Δημοκρατίας. 

»Τό μόνο πού τόν aπασχόλησε πάντοτε καί τόν aπα

σχολεί είναι ή διαφύλαξη τής τόσον αναγκαίας γιά τό μέλ

λον του τόπου αότου ένότητας του κόμματος τής Νέας Δη

μοκρατίας». 

'Ο Α. Παπαληγούρας κατηγορήθηκε γιά τίς κρι

τικές άπόψεις πού εξέθεσε σέ ι'iρθρο του στόν ήμερή

σιο τύπο σχετικά μέ τόν τρόπο λειτουργίας του κόμ

ματος τής Νέας Δημοκρατίας . Μεταξύ των άπόψεων, 

έξάλλου, πού διατύπωσε περιλαμβανόταν καί ή φρά
ση: «Τά μάτια δλων ( ... ) στρέφονται όλοένα καί πιό 
εντονα στόν Κ. Καραμανλή. Γιατί aποτελεϊ: ( ... ) τήν 
ίσχυρότερη ηθική έφεδρεία, τήν Gστατη άντίσταση 
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στή σήψη, τής καθολικότερης αποδοχής αντίρροπη 

δύναμη». 

'Από τήν πλευρά του, ό Γ. Ράλλης, μετά τή δή

λωση &νεξαρτητοποιήσεώς του, απαντώντας σέ ερώ

τηση δημοσιογράφων, αναφέρθηκε καί στόν Κ. Κα

ραμανλή: 

«"Αν τολμήσει (ή Κυβέρνηση) νά κάνει εκλογές, είμαι 

βέβαιος δτι θά γίνει μιά μεγάλη δημοκρατική παράταξη, 

τfjς όποίας θά ήγηθεί ό Καραμανλfjς. Δέν εχω συζητήσει 

μαζί του ενα τέτοιο ενδεχόμενο αν καί τόν βλέπω συχνά. 

Δέν τόν είδα τελευταία καί δέν τόν είδα μετά άπό αuτές τίς 

εξελίξεις». « ... Αuτό πού εγραψε ό Παπαληγούρας πρίν μιά 
!;βδομάδα, οϋτε τό ενεθάρρυνα, οϋτε τό ενέπνευσα, οϋτε τό 

ενέκρινα . Αuτό δμως είναι στήν ψυχή καί στό μυαλό καί 

στήν καρδιά τfjς μεγάλης πλειοψηφίας του έλληνικου λα

ου . Καί ξέρω ενα πράγμα: ό Καραμανλfjς, ι'iν τό άπαιτή

σουν οί περιστάσεις καί τό επιβάλει τό καθfjκον, δέν θά πεί 

δχι, δπως δέν τό είπε ποτέ στήν πολιτική του σταδιο

δρομία τών 50 χρόνων ... ». 

Μέ αναφορά στό ϊδιο θέμα, ό επίτιμος aρχηγός 

τής ΝΔ, Ε . 'Αβέρωφ, θά δηλώσει, λίγες ήμέρες 

aργότερα: 

«'Ο τέως πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας, κ. Κ. Καραμαν

λfjς, ενοχλείται πάρα πολύ δταν άνακατεύεται τό δνομά 

του σέ διάφορα σενάρια . Πρό ήμερών τό είπε καί ό ίδιος . 

'Όμως πολλοί εξακολουθουν νά άναφέρουν τό δνομά του . 

»'Εγώ, πιστεύω δτι, ι'iν ijθελε νά άναμειχθεί στήν πολι

τική ζωή του τόπου , θά τό ελεγε ό ίδιος». 

Μέ τό ϊδιο πνευμα θά αναφερθεί στό θέμα σέ δη

λώσεις του, στίς 17 ΜαίΌυ, ό aρχηγός τής ΝΔ, Κ. 
Μητσοτάκης: 

«"Αν ό Κ. Καραμανλfjς χρειαστεί ό,τιδήποτε άπό τή 

Νέα Δημοκρατία θά τό γνωρίζω πρώτος εγώ, δπως τό άπαι

τεί ή ίεραρχική τάξη. Καί πρέπει νά δηλώσω κατηγορημα

τικά, τό θεωρώ χρέος μου, δτι ό Κ. Καραμανλfjς δέν παρα

βίασε ποτέ αuτή τήν ίεραρχική τάξη». 

17 ΙΟΥΝΙΟΥ 1987 

Χαιρετίζοντας τήν κατάκτηση του Εύρωπαϊκου 

Πρωταθλήματος καλαθοσφαίρας &πό τήν εθνική όμά

δα τής 'Ελλάδος, ό Κ. Καραμανλής δήλωσε : 

«Τά παιδιά πού μiiς χάρισαν τή μεγάλη αύτή εθνική 

ίκανοποίηση, θά πρέπει νά γίνουν παράδειγμα πρός μίμη

ση aπό δλους τούς 'Έλληνες». 

5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987 

'Ο Κ . Παπακωνσταντίνου μεταφέρει στά στελέ

χη τής Νέας Δημοκρατίας, στή διάρκεια έορτασμου 

τής επετείου τής ίδρύσεως του κόμματος, μήνυμα του 

Κ. Καραμανλή: 

«'Αγαπητοί σύνεδροι, 

»Μέ τήν εύκαιρία τοίί σημερινοίί έορτασμοίί, σiiς aπευ-

θύνω θερμούς φιλικούς χαιρετισμούς. Καί τήν εvχή νά 

aξιοποιήσετε δλες τίς δυνάμεις σας, γιά νά κρατήσετε τή 

"Νέα Δημοκρατία" στό vψος τής εθνικής aποστολής, πού 

έταξε στόν έαυτό της, τήν ήμέρα τfίς ίδρύσεώς της». 

8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987 

'Αποθνήσκει, μετά &πό μακρά aσθένεια, ό Κων

σταντίνος Τσάτσος. 

'Ο Κ. Καραμανλής εκαμε τήν ακόλουθη δήλωση: 

«Δέν θά νεκρολογήσω τόν φίλο μου. ΑΙσθάνομαι δτι 

τήν λύπη μου θά τήν εκφράσω πιστότερα μέ τή σιωπή μου. 

"Αλλωστε, δ, τι καί νά πώ θά είναι κατώτερο τοίί Τσάτσου. 

Καί προπαντός θά εlναι κατώτερο τfίς aγάπης καί τοίί θαυ

μασμοίί πού εlχα γι, αvτόν». 

'Η κηδεία εγινε, σύμφωνα μέ εκπεφρασμένη επι

θυμία του εκλιπόντος, σέ στενό οικογενειακό κύκλο. 

Στήν προσωπικότητα καί τό εργο του Κ . Τσάτσου 

αναφέρθηκαν, μέ δηλώσεις τους, μεταξύ ι'iλλων, ό 

πρωθυπουργός, ό aρχηγός τής aξιωματικής aντιπο
λιτεύσεως, καθώς καί ό πρώην πρωθυπουργός Γ. 

Ράλλης, καί ό επίτιμος aρχηγός τής ΝΔ, Ε. 'Αβέ

ρωφ, στενοί φίλοι του πρώην προέδρου: 

«' Εκφράζω τή βαθειά μου θλίψη γιά τόν θάνατο του 
πρώην προέδρου τfjς Δημοκρατίας Κ. Τσάτσου. 'Ο ι'iν

θρωπος, ό πνευματικός δημιουργός καί πολιτικός πού άφιέ

ρωσε δλη τή ζωή του στά κοινά, θά μείνει άξέχαστος γιά 
τή σεμνότητα καί τό ήθος πού διέκριναν τούς λόγους καί 

τά Εργα του. Τά θερμά μου συλληπητήρια στήν οικογένειά 

του» (Α. Παπανδρέου) . 

« ... 'Ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, αuτή ή πολυτάλαντη 
άρχοντική μορφή τfjς φιλοσοφίας, τών γραμμάτων, τfjς τέ

χνης καί τfjς πολιτικfjς, πού δέσποζε μέ τήν παρουσία του 

πάνω άπό μισό α{ώνα στόν δημόσιο βίο τfjς χώρας, δ*ν 

ύπάρχει πιά άνάμεσά μας. 

»'Ο Κωνσταντίνος Τσάτσος άναδείχθηκε σύγχρονος 

δάσκαλος του γένους . 'Έθετε τό παιδευτικό ίδανικό ώς 

προϋπόθεση της νέας έλληνικfjς άναγέννησης καί εισέφε

ρε τόν εαυτό του μέ προφητικό ζfjλο στήν θεμελίωση ένός 

σύγχρονου έλληνικου πολιτισμου. 

»'Η εiσφορά του στήν φιλοσοφία εδωσε στό έλληνικό 

δνομα διεθνώς τήν άρχαία έλληνική του αίγλη καί ή συμ

βολή του στήν επιστήμη καί στήν τέχνη ε{χαν οiκουμενι

κή άπήχηση. 

»Κατεχόμενος άπό τό βίωμα τfjς προσφοράς, στάθηκε 

ύπόδειγμα γόνιμης δραστηριότητας, ύψηλου ijθους καί 

θαυμαστfjς σωφροσύνης στήν πολιτική . 'Επάξια τίμησε 

καί τιμήθηκε μέ τά ϋπατα άξιώματα τfjς πολιτείας. 

»'Η πάνδημη άναγνώριση τfjς προσωπικότητας καί του 

Εργου του, ό μόνος τρόπος μέ τόν όποίο οί θνητοί κερδί

ζουν τήν άθανασία, είναι ή ελάχιστη άμοιβή του δασκάλου . 

Γιά μiiς δλους , ή μορφή του θά παραμείνει κατηγορική 

προσταγή. 

»'Η Νέα Δημοκρατία, πού στερήθηκε εναν πολύτιμο 

σύμβουλο καί παραστάτη, αiσθάνεται δυσαναπλήρωτο τό 

κενό τfjς άπουσίας του. Βεβαιώνει δτι θά εμπνέεται άπό τό 
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παράδειγμά του καί εκφράζει στήν οικογένειά του βαθύτα

τα συλλυπητήρια» (Κ. Μητσοτάκης). 

«'Ο Κωνσταντίνος Τσάτσος ι'iφησε aπό δπου πέρασε 

ανεξίτηλη τή σφραγίδα του. Διέπρεψε στό Πανεπιστήμιο, 
στήν πολιτική, στή φιλοσοφία, στή νομική επιστήμη, στά 

γράμματα. 'Εκείνο, δμως, πού τόν ξεχώριζε aπό τούς πολ

λούς ήταν ό αδαμάντινος χαρακτήρας του. Στή σημερινή 

ώφελιμιστική εποχή μας, ευθείς καί άγνοί ι'iνθρωποι, δπως 

ήταν ό Κωνσταντίνος Τσάτσος, σπανίζουν· γιά τό λόγο 

αυτόν iδίως μέ συγκλόνισε ή είδηση του θανάτου τοω> (Γ. 

Ράλλης). 

«'Η aπώλεια του Κωνσταντίνου Τσάτσου είναι γιά 

δλους δσοι τόν πλησίασαν καί iδίως τούς δικούς του καί 

τούς στενούς συνεργάτες του φίλους, aπώλεια μιiiς φυσιο

γνωμίας εξαιρετικfjς από τή βασική ι'iποψη τfjς aνθρωπιάς 

καί aπό κάθε ι'iλλη ι'iποψη. Γιά δλους τούς ι'iλλους είναι 

aπώλεια ένός σπάνιου 'Έλληνα πού πνευματικά καί ψυχι

κά &ποτελουσε &ληθινό στήριγμα του εθνους. Στέκω δίπλα 

στούς δικούς του καί κλαίω μαζί τους τόν λαμπρό 'Έλληνα 

πού χάθηκε» (Ε. 'Αβέρωφ). 

Σέ μεταγενέστερη συνέντευξή της, ή 'Ιωάννα 

Τσάτσου θά &ναφερθεί στή βαθύτερη φιλία τοϋ Κ. 

Τσάτσου μέ τόν Κ. Καραμανλή: 

« ... 'Ο Κωστάκης πονουσε τόν τόπο. Καί ijξερε δτι μό
νος πού προσέφερε σέ αυτό τόν τόπο ήταν ό Καραμανλfjς. 

Καί τόν βοηθουσε. ' Ο Τσάτσος είχε γυρίσει δλη τήν Ευ

ρώπη μιλώντας γιά τήν 'Ενωμένη Ευρώπη. Θέλω νά πώ δτι 

οί δύο τους είχαν διάλογο . 'Ο Καραμανλfjς διαισθανόταν 

δτι πίσω aπό τόν Τσάτσο δέν ύπfjρχε καμιά ύστεροβουλία. 

'Ο Τσάτσος δέν είχε ποτέ του σκοπό τήν προσωπική του 

προβολή καί μακάρι αυτή τήν aρετή νά τήν είχαν ολοι οί 

πολιτικοί. .. »144• 

19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1987 

Σύμφωνα μέ δημοσκόπηση πού δημοσιεύεται 

στήν επιθεώρηση «'Αντί», ή δημοτικότητα τοϋ Κ. 

Καραμανλή - 60%- ύπερβαίνει ήδη κάθε προηγού

μενο ποσοστό. 

30-31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1988 

Στό Νταβός τής 'Ελβετίας, πραγματοποιείται, 

στό πλαίσιο τοϋ, διεθνοϋc; οίκονομικόϋ «φόρουμ», 
συνάντηση καί συνομιλία, σέ δύο διαδοχικές φάσεις, 

μεταξύ τών πρωθυπουργών ' Ελλάδος καί Τουρκίας, 

Παπανδρέου καί 'Οζάλ. Στό σχετικό κοινό ανακοι

νωθέν ύπογραμμίστηκε ή συμφωνία τών δύο μερών 

νά εργαστοϋν γιά «είρηνικές σχέσεις διαρκείας». 'Ο 

Α. Παπανδρέου συνόψισέ τό «μήνυμα τοϋ Νταβός», 

ώς έξής: «Μ ή πόλεμος, είρηνική πορεία» · καί παράλ
ληλα διευκρίνησι «Δέν λύσαμε κανένα πρόβλημα 
απολύτως καί ούτε προσπαθήσαμε νά δώσουμε λύ

σεις σέ αuτή τή συνάντηση». 

Θά επακολουθήσει, στίς 3 Μαρτίου, νέα συνάν-

τηση, στή διάρκεια τής Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ 

στίς Βρυξέλλες, στή συνέχεια, ανταλλαγή μηνυ

μάτων μεταξύ τών δύο πρωθυπουργών καί, τέλος, 

στίς 13 'Ιουνίου, ή επίσκεψη τοϋ τ. 'Οζάλ στήν 

'Αθήνα. 

'Από τήν πλευρά του, ό &ρχηγός τής aξιωματι

κής aντιπολιτεύσεως, Κ. Μητσοτάκης, ύπαινισσό

μενος τό &διέξοδο στό όποίο είχαν όδηγηθεί οί ελ

ληνοτουρκικές σχέσεις ύπό τό καθεστώς τής &μοι

βαίας αδιαλλαξίας καί τής &ρνήσεως διεξαγωγής 
διαλόγου, επεσήμανε δτι «μετά πάροδο έπτά ετών καί 

ύπό συνθήκες ουσιωδώς δυσκολότερες γιά τήν 'Ελ

λάδα, ό κ. Α. Παπανδρέου προσχωρεί στήν πολιτική 

τής Νέας Δημοκρατίας του 1981». 

21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1988 

Σέ συνέντευξή του, ό Ε. 'Αβέρωφ προσδιορίζει 

τό ρόλο πού, κατά τήν άποψή του, εχει στό μέλλον 

νά διαδραματίσει ό Κ. Καραμανλής: 

«Μιλάω γιά τό τέράστιο εργο πού προσέφερε ό Καρα

μανλfjς στήν 'Ελλάδα καί γιά τό δτι τό ανάστημά του πού 

είναι εθνικό καί διεθνές καί δ ανέντιμος τρόπος μέ τόν 
όποίο του φέρθηκαν στήν επανεκλογή επιβάλλει σέ δλους 

εμaς νά τόν πείσουμε νά δεχθεί ξανά τήν Προεδρία τfjς 

Δημοκρατίας . 

»Πραγματικά, τό πιστεύω ακράδαντα αυτό. Γιατί είναι 
μιά aπό τίς μεγαλύτερες aτιμίες πού μπορεί νά φανταστεί 

κανείς στόν πολιτικό βίο οίασδήποτε χώρας». 

15 ΜΑΡτΙΟΥ 1988 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τήν επίσκεψη του 

προέδρου τής Κυπριακής Δημοκρατίας, Γ. Βασιλεί

ου, μέ τόν όποίο καί εχει μακρά συνομιλία, σέ 

«θερμή ατμόσφαιρα». 

Κατά τήν &ναχώρησή του &πό τήν Πολιτεία, ό Γ. 

Βασιλείου δήλωσε: 

«Ήταν πολύ σημαντικό γιά μένα νά γνωρίσω, γιά πρώ

τη φορά στή ζωή μου, τόν κ. Καραμανλfj. Είχαμε μία aν

ταλλαγή aπόψεων. 'Η συνάντησή μας καί ή συζήτησή μας 

ήταν πολύ φιλική. Καί πρέπει νά σiiς πώ δτι iδιαίτερα 

τιμητικό γιά μένα ήταν αυτό πού μου είπε ό κ. Καραμανλfjς 
δταν εφευγα. Μου είπε: "Χάρηκα πάρα πολύ πού σaς γνώ

ρισα, γιατί στό πρόσωπό σας γνώρισα τήν Κύπρο"». 

ΙΟΥΝΙΟΣ 1988 

'Ο Κ. Καραμανλής ύποβάλλεται σέ επέμβαση 

χολοκυστεκτομής. 

Κατά τήν εξ οδό του &πό τό νοσοκομείο «'Υ γ ε ία», 

στίς 29 'Ιουνίου, θά δηλώσει στούς συγκεντρωμέ

νους δημοσιογράφους: 

«Δέν πρέπει νά περιμένετε νά aρρωστήσετε yιά νά εκτι

μήσετε τό μεγάλο &yαθό τfjς ύyείας». 
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Ή πτώση τοv «τείχους» στό Βερολίνο συμβόλισε τήv aπαρχή νέας tποχfίς. 
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25 Α ΥΓΟΥΣτΟΥ 1988 

Μετά τή διαπίστωση σοβαρής καρδιακής παθή

σεως, ό Α. Παπανδρέου μεταβαίνει στό Λονδίνο, 

δπου, στίς 30 Σεπτεμβρίου, χειρουργείται στό νοσο

κομείο Χέρφηλντ άπό τόν Μαγκτί Γιακούμπ. Θά 

επιστρέψει στήν 'Ελλάδα στίς 23 'Οκτωβρίου, καί 
θά συνεχίσει νά άσκεί τά πρωθυπουργικά καθήκοντά 

του. 

Ευθύς μετά τή γνωστοποίηση τής άσθένειας του 

πρωθυπουργου, ό Κ. Καραμανλής ζήτησε πληροφο

ρίες γιά τήν πορεία τής ύγείας του καί του ευχήθηκε 

σύντομη άνάρρωση. 

7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1988 

'Ο Κ. Καραμανλής επισκέπτεται τόν Ε. 'Αβέ

ρωφ, ό όποίος νοσηλεύεται στήν εντατική μονάδα 

του νοσοκομείου «'Υγεία». 

Κατά τήν άποχώρησή του, εκφράστηκε μέ αiσιο

δοξία γιά τήν πορεία της ύγείας του παλαιοί> φίλου 
του καί, σέ άπάντηση ερωτήματος, άν ό Ε. 'Αβέρωφ 

ευχαριστήθηκε άπό τήν επίσκεψή του, άπάντησε: 

«Ει5χαριστήθηκε πολύ. Καί έγώ συγκινήθηκα, γιατί 

έχουμε περάσει 30 χρόνια στενής καί γόνιμης συνεργασί
αςιι. 

Σέ άπάντηση, έξάλλου, έρωτήματος τ&ν δημοσι
ογράφων, ι'iν θά τούς μιλήσει καί γιά ι'iλλα θέματα, 

δήλωσε : 

«Δέν έχω νά πώ τίποτα άλλο. Πάντως έκείνο πού έχω 

μόνο νά σtiς πώ, είναι ότι φέτος είχαμε δύσκολο καλοκαί

ρι. Καί ότι θά έξακολουθεί νά είναι δύσκολοιι. 

10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1989 

Μέσω άνακοινώσεως του γραφείου του, ό Κ. Κα

ραμανλής άναφέρθηκε επιγραμματικά στήν πολιτική 

κατάσταση τής χώρας: 

<Πά πρωτοφανή γεγονότα πού σημειώνονται τόν τελευ

ταίο καιρό στόν τόπο μας δημιουργοί5ν τήν έvτύπωση ότι ή 

Έλλάς μετεβλήθη σέ άπέραντο φρενοκομείοιι. 

'Η δήλωση του πρώην προέδρου τής Δημοκρατί

ας ύπήρξε άπότοκη τής δυσφορίας του γιά τά συμ

πτώματα βαθιiiς κρίσεως του δημόσιου βίου, τά 

όποία καί είχαν ενταθεί μετά τήν άποκάλυψη του 

«σκανδάλου Κοσκωτii» καί, σύμφωνα μέ κατηγορίες 

πού υίοθέτησε ευρεία μερίδα του πολιτικου κόσμου 

καί τ&ν μέσων ενημερώσεως, τήν άνάμιξη, στό 

σκάνδαλο, κορυφαίων μελ&ν τής Κυβερνήσεως . 

10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1989 

'Εν& προσεγγίζει ό χρόνος διεξαγωγής τ&ν νέων 

βουλευτικ&ν έκλογ&ν, ό άρχηγός τής ΝΔ, Κ. Μητσο-

τάκης, επισκέπτεται τόν Κ. Καραμανλή στήν Πολι

τεία, μέ τόν όποίο καί εχει μακρά συνομιλία. 

Μετά τή συνάντηση εκδόθηκε άπό τή ΝΔ ή άκό

λουθη άνακοίνωση: 

«'Ο πρόεδρος τfjς Νέας Δημοκρατίας κ. Κ. Μητσοτά

κης επισκέφθηκε τόν τέως κ . πρόεδρο της 'Δημοκρατίας κ . 

Κωνσταντίνο Καραμανλfϊ . 

»Μετά τή συνάντηση, πού διήρκεσε μιάμιση <δρα, ό κ. 

Κ. Μητσοτάκης προέβη στήν dκόλουθη δήλωση : 

»" Έπισκέφθη κ α τόν πρόεδρο κ. Κωνσταντίνο Καρα
μανλfϊ καί είχα μαζί του μία φιλική συνομιλία. 'Αντικεί

μενο τfjς συζήτησής μας ήταν ή παροuσα κρίσιμη κατά

σταση τfjς χώρας"». 

21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1989 

Κατά τήν ι'iφιξή του στή Θεσσαλονίκη, καθ' 

όδόν πρός τή γενέτειρά του Πρώτη Σερρ&ν, ό Κ. 

Καραμανλής άπάντησε σέ έρωτήματα τ&ν δημοσιο

γράφων σχετικά μέ τό πολιτικό κλίμα εντάσεως καί 

ρευστότητας πού επικρατεί στή χώρα, ενόψει καί 

τ&ν επικείμενων έκλογ&ν: 

«Είναι προτιμότερο νά σιωπάς, όταν δέν έχεις νά πείς 

τίποτε καλύτερο άπό τή σιωπήιι. 

23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1989 

'Ο Κ. Καραμανλής επισκέπτεται τήν Πρώτη, 

δπου καί παρίσταται στά θυρανοίξια, χωροστατοuν

τος τοu Μητροπολίτου Ζιχν&ν, του παρεκκλησίου 

πού άνήγειρε στή μνήμη τ&ν γονέων του, εκπληρώ

νοντας παλαιά του επιθυμία. 'Ο ναός άφιερώθηκε 

στήν 'Αγία Φωτεινή, τό όνομα τής όποίας εφερε ή 

μητέρα του. 

18 ΙΟΥΝΙΟΥ 1989 

'Ημέρα διεξαγωγής τ&ν βουλευτικ&ν έκλογ&ν, ό 

Κ. Καραμανλής ψηφίζει στο 444ο εκλογικό τμήμα 

τής περιφέρειας 'Αθην&ν, στή Μαράσλειο Σχολή. 

Μετά τήν άσκηση του έκλογικοu του δικαιώματος 

είχε διάλογο μέ όμάδα δημοσιογράφων: 

- Θά μίiς κάνετε μιά δήλωση; 

«Π δήλωση νά σtiς κάνω; 'Εγώ δέν είμαι ούτε άρχηγός 

κόμματος, ούτε ύποψήφιος γιά νά περιμένετε δήλωση άπό 

μένα. 'Όπως ξέρετε, μέχρι χθές δέν έκανα καμμία δήλωση. 

Καί δέν έκανα, διότι έκρινα ότι δέν ύπήρχε άνάγκη νά τήν 

κάνω. Κατά μείζονα λόγο, δέν συντρέχει λόγος νά κάνω 

σήμεραιι. 

- Μήπως aπό αuτό μπορεί κανείς νά καταλάβει τί ψη

φίσατε περίπου; 

«Ή άπάντηση ε{ναι αι5τονόητη. 'Ά ν χρησιμοποιήσετε 

τή λογική, θά βρείτε τήν άπάντησηιι. 

- Κύριο αϊτημα σ' αuτές τίς εκλογές είναι ή κάθαρση. 

Ποιά είναι ή ίiποψή σας επί του θέματος ; 
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«Δέν κάνω σήμερα συνέντευξη. Αvτά πού ε{πα ε{ναι 

άρκετά». 

- Πώς βλέπετε τό μέλλον τοϋ τόπου ; 

«Τό μέλλον τοί5 τόπου θά κριθεί άπό τό άποτέλεσμα τής 

εκλογής τής σημερινής. Πάντως, πρέπει νά ξέρουμε δλοι 

μας δτι θά είναι όπωσδήποτε δύσκολο. Πιστεύω δτι τό 

άποτέλεσμα τής εκλογής θά βοηθήσει τόν τόπο νά ξανα

βρεί τόν δρόμο του». 

Σύμφωνα μέ τά τελικά αποτελέσματα, ή Νέα 

Δημοκρατία πλειοψήφισε μέ ποσοστό 44,25% εναντι 
39,15% του ΠΑΣΟΚ, 13,13% του Συνασπισμοί> 

τής 'Αριστεράς καί τής Προόδου καί 1,01% τής 
ΔΗΑΝΑ. Τό αναλογικό, έντούτοις, έκλογικό σύ
στημα πού είχε θεσπιστεϊ: απέδωσε στό πρώτο κόμμα 

145 εδρες καί στά τρία έπόμενα 125, 28 καί Ι εδρα, 

αντίστοιχα. 

2 ΙΟΥΛΙΟΥ 1989 

Μετά από μακρές έπίπονες διαβουλεύσεις μεταξύ 

τ&ν κομμάτων, σχηματίζεται Κυβέρνηση συνεργα

σίας ΝΔ καί Συνασmσμοu, ύπό τήν προεδρία του 

Τζαννή Τζαννετάκη. 'Η Κυβέρνηση συγκροτήθηκε 

από στελέχη - στή μέγιστη πλειοψηφία τους -τής 

ΝΔ, έν& οί δύο έκπρόσωποι του Συνασπισμοί>- Ν. 

Κωνσταντόπουλος καί Φ. Κουβέλης - ανέλαβαν τά 

ύπουργεϊ:α, αντίστοιχα, 'Εσωτερικών καί Δικαιοσύ

νης. 

Προσδιορίζοντας τούς βασικούς στόχους τής 

Κυβερνήσεως, ό πρωθυπουργός ανέφερε στό πρώτο 

'Υπουργικό Συμβούλιο: 

«Ή Κυβέρνηση εχει συγκεκριμένη aποστολή . Θά 

aποκαταστήσει τή λειτουργία τfjς δημοκρατίας, θά θέσει 

σέ κίνηση τή διαδικασία τfjς κάθαρσης, θά προετοιμάσει 

τίμιες καί Ελεύθερες εκλογές, εξασφαλίζοντας στά κόμμα

τα τήν iσηγορία καί στούς πολίτες τήν ελευθερία επιλο

γής» . 

'Από τήν πλευρά του, τό ΠΑΣΟΚ κατήγγειλε τή 

νέα Κυβέρνηση ώς «προϊόν συναλλαγής μέ στόχο τή 

διάσπαση του ΠΑΣΟΚ». Σέ απάντηση, ό Συνασπι

σμός ανακοίνωσε δτι «ή συνάντηση μέ τήν 'Αριστε

ρά δέν μπορεϊ: νά γίνει μέ αuτούς πού όδήγησαν τή 

χώρα σέ i]θική καί πολιτική κατάπτωση, πού έφάρ

μοσαν δεξιά πολιτική, πού διέσυραν τό κύρος τής 

χώρας μέ τίς κορυφαϊ:ες πολιτικές τους εuθύνες γιά τά 

σκάνδαλα». 

τέσσερις ήμέρες αργότερα, ό πρωθυπουργός θά 

αναπτύξει στή Βουλή τίς προγραμματικές θέσεις τής 

Κυβερνήσεως - κάθαρση ριζική καί βαθιά, χωρι

σμός του Κράτους από τό κόμμα, εκδημοκρατισμός 

των μέσων μαζικής ένημερώσεως, προετοιμασία τί

μιων έκλογ&ν - καί θά εξασφαλίσει τήν ψήφο εμπι

στοσύνης του σώματος - 174 βουλευτές σέ σύνολο 

299 παρόντων. Παράλληλα, ή ΝΔ θά καταθέσει δύο 
προτάσεις κατηγορίας: έναντίον αφενός του πρωθυ

πουργοί> καί κορυφαίων στελεχών τ&ν Κυβερνήσεων 

του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα μέ τά σχετικά dρθρα του Συν

τάγματος, του Κανονισμοί> τής Βουλής καί του Ν.Δ. 

«περί ευθύνης μελών τής Κυβερνήσεως καί ύφυπουρ

γ&ν» - συγκεκριμένα, κατά τ&ν Α. Παπανδρέου, Α. 

Κουτσόγιωργα, Γ. Πέτσου, Π. Ρουμελιώτη, Δ. Τσο

βόλα - καί αφετέρου του πρώην αναπληρωτή 

ύπουργοu Οίκονομικ&ν, Ν. 'Αθανασόπουλου, γιά 

τήν «ύπόθεση του καλαμποκιοί>». Θά επακολουθή

σει, μέ απόφαση τής πλειοψηφίας των μελών του 

κοινοβουλίου, ή σύσταση ανακριτικής έπιτροπής, μέ 

σκοπό τή διατύπωση προτάσεως γιά τήν παραπομπή 

fj όχι στό Είδικό Δικαστήριο. Στήν περίπτωση του 
Α. Κουτσόγιωργα καί του Γ. Πέτσου, ή πρόταση 

ύπερψηφίστηκε καί από τή μεγάλη πλειοψηφία των 

βουλευτών του ΠΑΣΟΚ. Μέ νεώτερη, έξάλλου, από

φαση τή~ Βουλής θά συγκροτηθεϊ:, μετά από πρότα

ση τής ΝΔ, ανακριτική έπιτροπή, μέ τήν έντολή νά 

διερευνήσει ένδεχόμενη έμπλοκή του Α. Παπανδρέ

ου στό σκάνδαλο τής ύποκλοπής τηλεφωνικών συν

διαλέξεων. 

13 ΙΟΥΛΙΟΥ 1989 

Δήλωση του Κ. Καραμανλή γιά τό θάνατο του 

Κωνσταντίνου Παπακωνσταντίνου: 

<Πόν Κώστα Παπακωνσταντίνου είχα τήν aγαθή τύχη 

νά τόν εχω στενό φίλο καί συνεργάτη γιά μιά όλόκληρη 

ζωή. 

))Ήταν εξαίρετος καί ώς ι'iνθρωπος καί ώς πολιτικός. 

Μόνο ή λέξη aρετή, μέ τήν κλασική της εννοια, θά μποροϋ

σε νά aποδώσει τήν ηθική καί πνευματική του προσωπικό

τητα». 

21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1989 

'Η Νέα Δημοκρατία αναγγέλλει τήν αποφασή 

της νά προτείνει ώς πρόεδρο τής Δημοκρατίας τόν Κ. 

Καραμανλή. 

'Η δήλωση εγινε από τόν έκπρόσωπο έπί του τύ

που, Π. Μπακογιάννη, ό όποϊ:ος αναφέρθηκε στή 

σχετική τοποθέτηση, προεκλογικά καί μετεκλογικά, 

του αρχηγοί> του κόμματος, Κ. Μητσοτάκη. 

5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1989 

Διεξάγεται στή Βουλή συζήτηση «πρό ήμερησίας 

διατάξεως» σέ έπίπεδο πολιτικών αρχηγών γιά τήν 

οίκονομική κατάσταση τής χώρας. 

'Όπως θά αποκαλύψει ό πρωθυπουργός, τό ακαθά

ριστο ελλειμμα του δημόσιου τομέα - Κράτους καί 

ΔΕΚΟ - φθάνει τό 1989 τά 2\;2 τρισεκατομμύρια 
δραχμές. 
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27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1989 

Μέ aπόφαση τής Βουλής παραπέμπεται στό Ειδι

κό Δικαστήριο ό Α. Παπανδρέου, καθώς καί οί Α. 

Κουτσόγιωργας, Π. Ρουμελιώτης, Γ. Πέτσος καί Δ. 

Τσοβόλας, γιά διάφορα &:δικήματα πού σχετίζονται 

μέ τό «σκάνδαλο Γ. Κοσκωτά». Ύπέρ τής παραπομ

πής των Α. Κουτσόγιωργα καί Γ. Πέτσου ψήφισαν, 

κατά πλειοψηφία, καί οί βουλευτές τοϋ ΠΑΣΟΚ. 

Λίγες ήμέρες, εξάλλου, ενωρίτερα, στίς 19 Σε
πτεμβρίου, ε{χε aποφασιστεί ή παραπομπή τοϋ Α. 

Παπανδρέου, καθώς καί των Κ. Τσίμα καί Θ. Τόμ

πρα, γιά τήν ύπόθεση των ύποκλοπων τηλεφωνικων 

συνδιαλέξεων. 

τέλος, στίς 23 Αύγούστου, είχε παραπεμφθεί στό 
Ειδικό Δικαστήριο, γιά τήν ύπόθεση τοϋ καλαμπο

κιοϋ, ό πρώην ύπουργός Ν. 'Αθανασόπουλος. 

4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1989 

Σέ επιβεβαίωση δημοσιεύματος τής εφημερίδας 

«Καθημερινή», τήν Ι η 'Οκτωβρίου, σχετικά μέ πρό

θεση τοϋ Α. Παπανδρέου νά προτείνει ώς πρόεδρο 

τής Δημοκρατίας τόν Κ. Καραμανλή, ό εκπρόσωπος 

τύπου τοϋ ΠΑΣΟΚ, Τ. Χυτήρης, επιβεβαιώνει, εμ

μεσα εστω, τή σχετική πληροφορία: 

«Δέν θά ijθελα νά σχολιάσω τό δημοσίευμα αuτό καθ' 

έαυτό, θά ελεγα δμως γενικότερα δτι ή εκτίμηση του προέ

δρου του ΠΑΣΟΚ πρός τόν κ. Καραμανλή εlναι δεδομένη , 
πέρα aπό τίς δποιες πολιτικές διαφορές. Τήν εκτίμησή του 

αuτή, δ κ. Παπανδρέου τήν εχει επανειλημμένα εκφράσει 

καί δημόσια». 

'Ο ϊδιος ό Α. Παπανδρέου θά παρατηρήσει, σέ 

συνομιλία του μέ δημοσιογράφους, στίς 22 'Οκτω
βρίου: 

«Τρέφω εκτίμηση γιά τόν κ. Καραμανλή κι αuτό τό εχω 

δηλώσει καί στό παρελθόν». 

Παράλληλα δμως, διευκρίνησε δτι, σ' δ,τι &:φορa 

τό ΠΑΣΟΚ, ή ύπόδειξη τοϋ ύποψηφίου γιά τό προε

δρικό aξίωμα θά γίνει ϋστερα aπό aπόφαση των οργά

νων τοϋ κόμματος. 

7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1989 

'Ενόψει τής διεξαγωγής νέων γενικων εκλογων 
στίς 5 Νοεμβρίου, ό Τζ. Τζαννετάκης ύποβάλλει 
στόν πρόεδρο τής Δημοκρατίας τήν παραίτηση τής 

''Κυβ~ρνήσεως, σέ εφαρμογή καί τής προκαταρκτικής 
συμφωνίας ΝΔ καί Συνασπισμοϋ. 

Τήν έπομένη, ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας &:ναθέ

τει τό σχηματισμό Κυβερνήσεως ύπηρεσιακής στόν 

πρόεδρο τοϋ 'Αρείου Πάγου, I. Γρίβα, ή όποία καί 
θά όρκιστεί, ενώπιόν του, στίς 12 'Οκτωβρίου. 

5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1989 

Σέ νέα εκλογική αναμέτρηση, ή Νέα Δημοκρατία 

εξασφαλίζει ποσοστό 46,16% καί 148 εδρες εναντι 
40,67% καί 128 έδρων τοϋ ΠΑΣΟΚ καί 10,96% καί 21 
έδρων τοϋ Συνασπισμοϋ. 

'Ο Κ. Καραμανλής ψήφισε στό 354ο εκλογικό 

τμήμα, στή Μαράσλειο Παιδαγωγική 'Ακαδημία. 

Στή συνέχεια, είχε διάλογο μέ όμάδα δημοσιογρά

φων: 

- τί προβλέπετε γιά τό aποτέλεσμα; 

«Για νά κάνεις προβλέψεις θά πρέπει νά στηριχτείς στή 

λογική, άλλά πολλά άπ6 αvτά πού γίνονται στ6ν τ6πο μας 

δέν εξηγοί5νται λογικάι>. 

- Καί τί εuχεστε γιά τό μέλλον, κύριε πρόεδρε ; 

«'Ελπίζω καί εύχομαι ή εκλογή αvτή ν' άνοίξει τ6ν 

δρ6μο πού θά επιτρέψει στή χώρα μας νά βγεί άπ6 τά επι

κίνδυνα άδιέξοδα πού άντιμετωπίζει. Αvτή εlναι ή εvχή 

μουι>. 

- ΥΕχετε ύπ' όψιν σας ποιός θά είναι δ πρόεδρος τής 

Δημοκρατίας τόν Μάρτιο; 

«Αvτ6 δέν είναι θέμα δικ6 μουι>. 

23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1989 

Σχηματίζεται, μετά aπό συμφωνία των &:ρχηγων 

των τριων μεγαλύτερων κομμάτων - ΝΔ, ΠΑΣΟΚ 

καί ΚΚΕ - Κυβέρνηση εύρείας συνθέσεως, <ωiκου

μενική», ύπό τόν &:καδημαϊκό Ξ. Ζολώτα, μέ aποστο

λή τή βελτίωση των οiκονομικων καί τήν προετοι

μασία τής χώρας γιά μιά τρίτη, σέ διάστημα λίγων 

μηνων, αναμέτρηση. 

'Η προσπάθεια γιά τό σχηματισμό Οiκουμενικής 

Κυβερνήσεως είχε εγκαινιαστεί μέ συνάντηση Μη

τσοτάκη - Παπανδρέου, τρείς ήμέρες μετά τή διεξα
γωγή των εκλογων, καί συνεχίστηκε, τήν έπομένη, 

μέ τή συνομιλία Μητσοτάκη - Φλωράκη. 'Η πρωτο
βουλία πού &:νέλαβε, στή συνέχεια, ό Α. Παπανδρέου 

γιά τή συγκρότηση κυβερνητικοϋ σχήματος aπό τό 

σύνολο των κομμάτων καί τίς προσωπικότητες τοϋ 

κεντροαριστεροί) καί τοϋ παραδοσιακοϋ &:ριστεροϋ 

χώρου, επεσε στό κενό. Τελικά, μετά aπό &:λλεπάλ

ληλες συσκέψεις Μητσοτάκη-Παπανδρέου-Φλωρά

κη ύπό τόν πρόεδρο τής Δημοκρατίας, μεταξύ 17 καί 
21 Νοεμβρίου, θά δρομολογηθεί όριστικά ό σχημα
τισμός Κυβερνήσεως, μέ τή συμμετοχή των τριων 

κομμάτων. Συγκεκριμένα, οί πολιτικοί aρχηγοί συμ

φώνησαν ή νέα Κυβέρνηση νά τελεί ύπό τήν προε

δρία τοϋ Ξ. Ζολώτα καί νά περιλαμβάνει πολιτικά 

πρόσωπα καί εξωκοινοβουλευτικές προσωπικότητες, 

νά εφαρμόσει πρόγραμμα - ιδιαίτερα στό οικονομι

κό πεδίο - πού είχε, ενδιάμεσα, συμφωνηθεί μεταξύ 
των τριων κομμάτων, μέ τή συμβολή των Γ. Σουφλιa, 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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Γ. Γεννηματii καί I. Δραγασάκη. Ή διάρκεια τής 
Κυβερνήσεως προβλεπόταν νά έπεκταθεί μέχρι τή 

λήξη τής θητείας καί τήν &νάδειξη νέου προέδρου 

τής Δημοκρατίας. 

Στή νέα Κυβέρνηση, έκτός &πό όκτώ υπουργούς 

τής υπηρεσιακής Κυβερνήσεως Γρίβα, πήραν μέρος 

έννέα έκπρόσωποι τfjς Νέας Δημοκρατίας, έπτά του 

ΠΑΣΟΚ καί τρείς του Συνασπισμου. 

Στήν έκπλήρωση τής aποστολής της, ή νέα Κυ

βέρνηση θά προσκρούσει σέ δυσυπέρβλητες aντιξοό

τητες. 'Ο tδιος ό πρωθυπουργός, διαπρεπής οικονο

μολόγος, στίς προγραμματικές δηλώσεις του, στίς 29 
Νοεμβρίου, θά προβάλει ώς πρώτο στόχο τή μείωση 

τών μεγάλων έλλειμμάτων του Δημοσίου καί τήν πε-
> 

ριστολή του πληθωρισμου. Πρός τήν κατεύθυνση αυ-

τή, ώς αναγκαίο μέτρο θά κριθεί ή εκτακτη επιβά

ρυνση τών πολιτών. Παράλληλα, στίς 14 Δεκεμβρί
ου, ό πρωθυπουγός θά διευκρινήσει ένώπιον του 

Ύπουργικου Συμβουλίου, δτι ή κακή οικονομική 

κατάσταση τής χώρας «είναι αναστρέψιμη υπό τήν 

προϋπόθεση δτι ή συμβολή τών κομμάτων καί τών 

συνδικαλιστικών οργανώσεων θά είναι αποφασιστι

κής σημασίας». τέλος, στίς 3 'Ιανουαρίου, θά παρα
δώσει στούς πολιτικούς &ρχηγούς υπόμνημα μέ τίς 

προτάσεις του γιά τήν οικονομία, δπου καί προβλέ

πονταν πρόσθετα μέτρα λιτότητας, τά όποία - κα

ταρχήν - θά γίνουν αποδεκτά &πό τά τρία κόμματα. 

Οί ήγέτες τών τριών κομμάτων θά υπερψηφίσουν 

στή Βουλή τήν Κυβέρνηση, υποστηρίζοντας δτι ή 

συγκρότησή της αποτέλεσε έθνική &νάγκη · καί 

εκτοτε, θά διατηρήσουν τακτική έπαφή μέ τόν πρω

θυπουργό. Βαθμιαία, έντούτοις, θά aρχίσουν νά έκ

φράζουν, παράλληλα, ιδιαίτερα ό πρόεδρος τής ΝΔ, 

όλοένα καί έντονότερα τό σκεπτικισμό τους ένόψει 

τής εξακολουθητικά &ρνητικfjς πορείας τής οικονο

μίας καί, ταυτόχρονα, ή έπικείμενη διεξαγωγή τών 

νέων έκλογών θά τροφοδοτεί τήν καθημερινή τριβή 

στούς κόλπους τfjς Κυβερνήσεως καί τήν αντιπαρά

θεση μεταξύ τών κομμάτων, δυσχεραίνοντας τή λή
ψη δραστικών μέτρων σέ χρονικά πλαίσια πού όλοέ

να καί συρρικνώνονταν. Τό φαινόμενο &κόμη καί 

όρισμένης κοινωνικής αναταραχής, &πό τίς &ρχές 

Φεβρουαρίου, θά έπιβεβαιώσει τό &διέξοδο στήν &νέ
λιξη τής κυβερνητικής προσπάθειας. 'Ιδιότυπο, 
έξάλλου, χαρακτηριστικό τής δλης καταστάσεως 

υπήρξε δτι, ένώ τά τρία κόμματα συνεργάζονταν 

στούς κόλπους του ίδιου κυβερνητικου σχήματος, 

συνεχιζόταν, χωρίς διακοπή, ή διαδικασία παρα

πομπής του προέδρου καί κορυφαίων στελεχών του 

ΠΑΣΟΚ στό Ειδικό Δικαστήριο! 

12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1989 

Μετά &πό νέα έπίσκεψη του προέδρου τής Κυ-

πριακής Δημοκρατίας, Γ. Βασιλείου, στήν Πολιτεία, 

ό Κ. Καραμανλής δήλωσε: 

«Αύτή τή στιγμή άνησυχώ περισσότερο γιά τίς έξελί

ξεις στήν 'Ελλάδα, παρά γιά τίς έξελίξεις στό Κυπριακό». 

2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990 

Μετά τή δημοσιοποίηση, σέ έφαρμογή τfjς &ρχfjς 

τής 30ετίας, τών έγγράφων του Φόρεϊν VΟφφις, πού 

&φορουν τίς συμφωνίες Ζυρίχης καί Λονδίνου γιά τό 

Κυπριακό, δόθηκε, &πό τό γραφείο του Κ. Καραμαν

λή, στή δημοσιότητα ή ακόλουθη δήλωση: 

<ιΕ{ναι τουλάχιστον άπαράδεκτο έθνικώς νά προσπαθοfJ

με νά ένημερωθοfJμε γιά τό Κυπριακό άπό άγγλικές πηγές. 

Καί τοfJτο όχι μόνο γιατί ύστερα άπό 30 χρόνια ε{ναι πιά 
γνωστή σέ δλους ή ίστορία τofJ ΚυπριακοfJ άλλά καί διότι 
ε{ναι έπίσης γνωστό δτι ή 'Αγγλία ε{χε τότε συμφέρον νά 

δημιουργεί προβλήματα άλλοτε εiς βάρος τofJ Μακαρίου 

καί άλλοτε εiς βάρος τής έλληνικής Κυβερνήσεως. 

»Εiδικότερα, δσον άφορii τά συγκεκριμένα κείμενα γιά 

τά όποία γίνεται λόγος: 

1. Ή Συμφωνία Κυρίων μεταξύ Καραμανλή - Μεντε
ρές ούτε άπεκρύβη άπό τόν Μακάριο, ούτε δεσμευτική 

ήταν, γι' αύτό καί δέν ένετάχθη στίς ύπογραφείσες συμ
φωνίες. Ε{χε άπλώς τήν έννοια διατυπώσεως συστάσεων 

άπό μέρους τών δύο πρωθυπουργών στίς άντίστοιχες κοινό

τητες. 

» Ό κ. Καραμανλής ένημέρωσε τόν Μακάριο γιά τό 
περιεχόμενο τής συμφωνίας αύτής καί άφησε στήν κρίση 

του τήν πραγματοποίησή της. Τά άνωτέρω έπιβεβαιώνον

ται, πρώτον άπό τό γεγονός δτι τό έν λόγω κείμενο ύπάρχει 

στό 'Αρχείο τofJ Μακαρίου καί μνημονεύεται άπό τόν κ. 

Ν. Κρανιδιώτη, στήν σελίδα 546 τofJ βιβλίου του 'Ύά δύ
σκολα χρόνια", καί δεύτερον άπό τό γεγονός δτι τίποτα 

άπό τά διαλαμβανόμενα στό κείμενο αύτό δέν έτέθη σέ 

έφαρμογή καί συνεπώς παρέμεινε γράμμα νεκρό. 

»2. Ώς πρός τά άλλα κείμενα, τά όποία παρουσιάζονται 
ύπό μορφή μυστηρίου προκαλείται ή άγγλική Κυβέρνηση 

νά τά δώσει στή δημοσιότητα, έκτός έάν ε{ναι ένοχλητικά 

γιά τή στάση τής άγγλικής πλευρiiς τήν έποχή έκείνη. 

»'Ανεξάρτητα δμως άπό τή δημαγωγική φιλολογία γύ

ρω άπό τά άνωτέρω θέματα, βέβαιον είναι δτι oi Συμφωνίες 
τής Ζυρίχης κατέστησαν τήν Κύπρο, ύστερα άπό δουλεία 

αiώνων, έλεύθερη καί άνεξάρτητη πολιτεία, γεγονός πού 

άναγνωρίστηκε καί έξετιμήθη άπό δλους τfjς καλής πίστε

ως άνθρώπους μέ πρώτο τόν Μακάριο». 

2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990 

Δήλωση του Κ. Καραμανλή γιά τό θάνατο του Ε. 
'Αβέρωφ: 

«'Όταν άντικρύζεις τόν θάνατο ένός στενοfJ φίλου καί 

συνεργάτη σου, δ πως τofJ 'Αβέρωφ, ή οδύνη πού αiσθάνε

σαι δέν άφήνει περιθώρια γιά κοινότοπες έξάρσεις τών 
άρετών του. 'Άλλωστε, oi άρετές καί τό έργο τofJ Εύάγγε
λου 'Αβέρωφ είναι γνωστά, άφοfJ έχουν σφραγίσει τήν 

ίστορία τofJ τόπου μας». 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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26 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 1990 

Σέ συνάντηση μεταξύ του πρωθυπουργοu, Ξ. Ζο-

. λώτα, καί των πολιτικ&ν άρχηγ&ν - Μητσοτάκη, 

Παπανδρέου καί Φλωράκη - aποφασίζεται όριστι

κά ή διενέργεια γενικ&ν εκλογ&ν στίς 8 'Απριλίου, 
ανεξάρτητα άπό τή θετική ή μή εκβαση τfjς διαδι

κασίας γιά τήν εκλογή προέδρου τfjς Δημοκρατίας 

μέ ψfjφο τfjς παρούσας Βουλfjς . Θά επακολουθήσει, 

στίς 12 Φεβρουαρίου, ή παραίτηση των κομματικ&ν 
ύπουργ&ν τfjς Κυβερνήσεως καί ή aντικατάστασή 

τους άπό εξωκομματικές προσωπικότητες. «Ή Κυ

βέρνηση αότή θά προχωρήσει ελεύθερη στό εργο 

της καί θά εφαρμόσει τό πρόγραμμα πού εγινε δεκτό 

άπό τήν όλομέλεια τfjς Βουλfjς», θά δηλώσει ό 

πρωθυπουργός. 

10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1990 

'Εν& εντείνονται οί συζητήσεις γιά τό ενδεχόμε

νο τfjς επανεκλογfjς του ώς προέδρου τfjς Δημοκρα

τίας, ό Κ. Καραμανλfjς δίνει στή δημοσιότητα τήν 

άκόλουθη δήλωση: 

«Έπειδή στίς συζητήσεις πού γίνονται γύρω aπό τό 

θέμα τής προεδρικής έκλογής έμπλέκεται καί τό δνομά 

μου, εlμαι ύποχρεωμένος νά δηλώσω τά έξής: 

»Παρ' δλον δτι έκτιμώ τήν πρόθεση τής Νέας Δημο

κρατίας νά προβάλει καί νά ύποστηρίξει τήν ύποψηφιότη
τά μου, εlμαι aποφασισμένος νά έμμείνω στή γνωστή δή

λωση πού έκανα παλαιότερα, σχετικά μέ τή θέση μου "σ' 

αύτό πού λέγεται σήμερα δημόσιος βίος τής χώρας". 

ι>Καί ή θέση αύτή ίσχύει κατά μείζονα λόγο σήμερα 

πού ή πολύπλευρη aποδυνάμωση του πολιτεύματος τής 

χώρας, σέ συνδυασμό μέ τή νοσηρή διάρθρωση τής πολι

τικής μας ζωής, θά καθιστούσαν ιiμφιβόλου χρησιμότητας 

τήν παρουσία μου στήν Προεδρία τής Δημοκρατίας. 

»Πάντως καί ιiνεξάρτητα aπό τό θέμα τής προεδρικής 

έκλογής, εlναι καιρός νά συνειδητοποιήσουμε δλοι τό γε

γονός δτι ή χώρα μας aντιμετωπίζει βαθειά καί πολύπλευ

ρη κρίση. Κρίση θεσμική, κρίση πολιτική καί κρίση οί

κονομική. 'Αλλά aντιμετωπίζει πρό παντός κρίση ηθική, 

πού παίρνει, σέ όρισμένες περιπτώσεις, τήν μορφή έθνικής 

παρακμής. 

ι>Γιά τήν κρίση αύτή, εύθύνεται βέβαια ή ποικιλώνυμη 

ήγε σία τής χώρας. Δέν εlναι δμως ιiνεύθυνος γι' αύτή καί ό 

λαός μας, ό όποίος θά πρέπει κάποτε νά συνειδητοποιήσει 

καί αύτός τίς εύθύνες του. Νά συνειδητοποιήσει δηλαδή τό 

γεγονός δτι αύτός εlναι έκείνος πού μέ τήν κοινωνική συμ

περιφορά του καί πρό παντός μέ τίς έκάστοτε πολιτικές 

έπιλογές του, προσδιορίζει τήν πορεία καί συνεπώς τίς τύ

χες αύτοv του έθνους. 

»Ή βαθειά αύτή κρίση δέν μπορεί βέβαια νά aντιμετω

πισθεί μέ νόθες λύσεις καί εύκαιριακούς συμβιβασμούς 

πού άντί νά τήν θεραπεύουν τήν έπιδεινώνουν. Καί ίσως σέ 

κάποια φάση νά τήν καταστήσουν καί έθνικά έπικίνδυνη. 

»Γιά νά aντιμετωπισθεί ή κρίση αύτή χρειάζεται, πρίν 

aπό δλα θαρραλέα καί aπροκάλυπτη έπισήμανση τών αί-

τίων πού τήν προκαλούν. Καί στή συνέχεια, ή παρουσία 

Κράτους ίκανοv νά πάρει καί νά έφαρμόσει γενναίες καί 

σωστικές γιά τήν χώρα aποφάσεις . 
;; 'Αποφάσεις ίκανές νά συνεγείρουν τίς ηθικές καί 

πνευματικές δυνάμεις τοv έθνους καί νά τό βοηθήσουν νά 

σπάσει τά σημερινά του ιiδιέξοδα καί νά ιiνατρέψει τήν 

πορεία πρός τήν έθνική παρακμή. 

;;Εύχομαι καί έλπίζω δτι μέσα στίς έλπιδοφόρες, ιiλλά 

καί έπικίνδυνες κοσμογονικές ιiλλαγές πού συντελούνται 

στόν κόσμο, ιiλλά καί στήν περιοχή μας, θά ξαναβρεί ή 

πατρίδα μας τό δρόμο τής γαλήνης, τής aσφάλειας καί τής 
προόδου;;. 

'Επακολούθησαν δηλώσεις των άρχηγ&ν καί εκ

προσώπων των κομμάτων: 

Κ. Μητσοτάκης: «'Η Νέα Δημοκρατία είχε ανακοινώ

σει τήν πρόθεσή της νά προτείνει τόν κ. Κωνσταντίνο Κα

ραμανλή γιά τήν Προεδρία τής Δημοκρατίας, διότι επί

στευε δτι ετσι εξυπηρετείτο κατά τόν καλύτερο τρόπον τό 

εθνικόν συμφέρον. Ό κ. Κωνσταντίνος Καραμανλής, μέ 
τή σημερινή του δήλωση, εμμένει στήν aπόφασή του νά 

aποχωρήσει όριστικ&ς aπό τόν δημόσιον βίον. Λυποuμαι 

γιά τήν aπόφασή του, τή σέβομαι, δμως, καί δέν τή σχολιά

ζω. 

»Στήν παρουσα φάση ή Νέα Δημοκρατία, εφ' δσον δέν 

ύπάρχει ύποψηφιότητα του κ. Καραμανλή, θά ψηφίσει καί 

στίς τρείς ψηφοφορίες "παρών", ωστε τό θέμα του προέ

δρου τής Δημοκρατίας νά κριθεί aπό τήν έπομένη Βουλή». 

Α. Παπανδρέου: «Δέν νομίζω δτι τά σχόλια τά δικά μου 

εχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θά ελεγα περιττεύουν στήν 

περίπτωση αύτή, γιατί έκφράστηκε πλήρως ό κ. Καρα

μανλής». 

Συνασπισμός: «Ή ύποψηφιότητα του κ. Καραμανλή 

γιά τήν Προεδρία τής Δημοκρατίας, είναι δικό του θέμα. 

»'Η χώρα aντιμετωπίζει aσφαλ&ς μεγάλες δυσκολίες 

πού δέν θά ξεπεραστουν δμως μέ τίς καταστροφολογικές 

εκτιμήσεις aπό τίς όποίες διαπνέεται ή δήλωση του κ. Κα

ραμανλή. 

»Θά περιμέναμε aπό τόν κ. Καραμανλή νά αναγνωρίσει 

τίς δικές του εύθύνες καί εκείνες τής παράταξής του, aλλά 

καί δσων κυβέρνησαν τήν χώρα καί νά aποφύγει τούς γε

νικούς aφορισμούς καί τήν ισοπεδωτική κριτική». 

Γ. Φαράκος (ΚΚΕ): <<'Ο δημόσιος βίος σήμερu δέν 
προσφέρεται γιά σωτήρες. Ό κ. Καραμανλής, μέ τήν πα

ρέμβασή του, τροφοδότησε τήν "κινδυνολογία". 

»Είμαστε ύποχρεωμένοι νά πουμε δτι ό δημόσιος βίος, 

πού φέρει τήν σφραγίδα τής δράσης του aστικου πολιτικου 

κόσμου, πρέπει νά aλλάξει ριζικά, aλλά, πρός τό καλύτε

ρο. Αύτό επιδιώκει ή 'Αριστερά, καί μόνο αύτή. Πάντως, ό 

δημόσιος βίος σήμερα - κι αύτό είναι θετικό - δέν προ

σφέρεται γιά "σωτήρες". Ή εποχή των "σωτήρων", είναι 

παρελθόν». 

'Ιδιαίτερη δήλωση εκαμε καί ό Μ. 'Έβερτ: 

«'Ο κ. Κωνσταντίνος Καραμανλής δέν προέβη εις καμ

μίαν δήλωσιν aποχωρήσεως . 'Από τήν πολιτικήν aποχω

ρεί κανείς μόνο γιά βιολογικούς λόγους . 
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>>'Ο κ. Καραμανλής εiς τήν δήλωσίν του ανεφέρθη σέ 

aλήθειες, πού δλοι ψιθυρίζουμε, κανείς δμως δέν τίς λέει 

φωναχτά, καί τίς όποίες είπε ό ίδιος ό κ. Μητσοτάκης πρό 

15 ήμερ&ν>>. 

3 ΜΑΡτΙΟΥ 1990 

'Επιβεβαιώνεται, μετά τήν aγονη εκβαση καί 

τής τρίτης ψηφοφορίας, ή άδυναμία έκλογής νέου 

προέδρου Δημοκρατίας άπό τή Βουλή - μέ βάση τό 

έλάχιστο δριο των 180 έκλεκτόρων. Συγκεκριμένα, ό 
I. ΆΑλευρίiς, -ύποψήφιος του ΠΑΣΟΚ, συγκέντρωσε 
128 καί ό Χρ. Σαρτζετάκης, μέ τήν ύποστήριξη του 
Συνασπισμοί), 21 ψήφους, έν& 148 βουλευτές τής Νέ
ας Δημοκρατίας δήλωσαν «παρών>> . 

Σύμφωνα μέ τό Σύνταγμα, ό νέος πρόεδρος τής 

Δημοκρατίας θά έκλεγεί άπό τή νέα Βουλή μέ 151 
ψήφους - στήν τρίτη ψηφοφορία. 

25 ΜΑΙ'τΙΟΥ 1990 

Κατά τήν aφιξή του στή Θεσσαλονίκη, καθ' όδόν 

πρός τή Χαλκιδική, δπου θά παραμείνει γιά όλιγοή

μερη άνάπαυση, ό Κ. Καραμανλής δήλωσε στούς 

συγκεντρωμένους δημοσιογράφους: 

«Μέ τήν Θεσσαλονίκη, μέ συνδέουν πολλαπλοί καί μα

κροχρόνιοι δεσμοί. Γι, αvτό αΙσθάνομαι γιά τήν πόλη αv

τή καί τούς κατοίκους της Ιδιαίτερη aγάπφ>. 

Παράλληλα, δέν παρέλειψε νά άναφερθεί στήν 

έπέτειο τής έθνικής παλιγγενεσίας. 

«'Η ή μέρα αvτή εlναι ήμέρα εθνικής περισυλλογής γιά 

όλους τούς "Ελληνες. Τά γεγονότα του 1821 μiiς διδά
σκουν, κυρίως σέ εποχές κρίσιμες, δύσκολες όπως ή σημε

ρινή, τί πρέπει νά κάνουμε καί τί νά aποφεύγουμε γιά νά 

προκόψουμε ώς έθνος;>. 

6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1990 

'Ο γενικός γραμματέας του 'Οργανισμοu 'Ηνω

μένων 'Εθνών, Ξ. Περέζ ντέ Κουεγιάρ, έπισκέπτεται 

στήν Πολιτεία τόν Κ. Καραμανλή, μέ τόν όποίο καί 

εχει μακρά φιλική συνομιλία, παρουσία καί του 

ύπουργοu των 'Εξωτερικών, Γ. Παπούλια. 

Ό ίδιος ό Κ. Καραμανλής δήλωσε δτι ή συνάν

τηση δέν είχε χαρακτήρα πολιτικό, άλλά έθιμοτυπι

κό, ένώ ό γενικός γραμματέας του κορυφαίου παγκό

σμιου όργανισμοu έπεσήμανε: «τΗ ταν γιά μένα πηγή 

έμπνεύσεως νά άκούω τόν πρόεδρο νά μιλα μέ τήν 

πασίγνωστη σοφία του, tήν έλληνική σοφία: Βγήκα 

πιό πλούσιος άπό αuτή τή συνάντηση»· καί κατέλη

ξε: «Δέν μποροuμε νά άγαπίiμε τή δημοκρατία χωρίς 
νά θαυμάζουμε τόν Καραμανλή». 

8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1990 

'Η ΝΔ, μέ ποσοστό ψήφων 46,89%, έξασφαλίζει 
150 εδρες, εναντι 123 του ΠΑΣΟΚ καί 19 του Συνα
σπισμοu. 

'Αναλυτικά, τά άποτέλεσματα των έκλογ&ν: 

ΝΔ 

ΠΑΣΟΚ 

Συνασπισμός 

'Ανεξάρτητοι 

3.088.137 (46,89%) 150 εδρες 
2.543.042 (38,61%) 123 )) 
677.059 (10,28%) 19 )) 

66.801 (1,02%) 4 )) 
(μέ τήν ύποστήριξη ΠΑΣΟΚ 

καί Συνασπισμού) 

Οiκολόγοι-' Εναλλακτικοί 50.868 (0,77%) 
45.981 (0,70%) 
44.077 (0,67%) 

I 
2 
1 

)) 

)) 

)) 

'Εμπιστοσύνη-Πεπρωμένο 

ΔΗΑΝΑ 

Εuθύς μετά τή γνωστοποίηση του έκλογικοu άπο

τελέσματος, ό Κ. Μητσοτάκης δήλωσε δτι θά σχη

ματίσει Κυβέρνηση, γεγονός πού έπιβεβαιώθηκε μέ 

τή δήλωση του Κ. Στεφανόπουλου, δτι θά στηρίξει, 

μέ τήν ψήφο του βουλευτή τής ΔΗΑΝΑ τήν Κυβέρ

νηση τής ΝΔ. 

['Η κυβερνητική πλειοψηφία θά ένισχυθεί μετά 

τήν προσκύρωση στή ΝΔ μιας άκόμη εδρας μέ άπό

φαση του έκλογοδικείου, στίς 14 Νοεμβρίου 1990]. 
'Η όρκωμοσία τής νέας Κυβερνήσεως θά γίνει 

στίς 11 'Απριλίου, ή ψήφος έμπιστοσύνης τής Βου
λής θά εξασφαλιστεί στίς 26 'Απριλίου, εν&, τρείς 
ήμέρες ενωρίτερα, είχε εκλεγεί πρόεδρος του Σώμα
τος ό Α. Τσαλδάρης. 

Κατά τήν προσέλευση στό τμήμα, δπου aσκησε 

τό εκλογικό του δικαίωμα, ό Κ. Καραμανλής είχε 

δηλώσει: 

«Πιστεύω ότι τό aποτέλεσμα θά aποδείξει ότι δ λαός 

έχει συνειδητοποιήσει τήν βαθειά καί επικίνδυνη κρίση 

πού aντιμετωπίζει ή χώρα μας καί ότι έχει συνειδητοποιή

σει, επίσης, τό γεγονός ότι θά aπαιτηθούν χρόνος, μόχθος 

καί θυσίες γιά ν, aνοίξει δ δρόμος καί νά βγεί δ τόπος μας 

aπό τήν κρίση αvτή καί προπαντός νά aπαιτήσει Κυ

βέρνηση ή όποία εlναι ίκανή νά aξιοποιήσει αvτές τίς 

θυσίες;>. 
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Σέ &ρες κρίσιμης δοκιμασίας, δταν σέ παγκόσμια κλίμακα συντελουνταν κοσμογονικές άλλαγές, καί 
ενω ή 'Ελλάδα κλυδωνιζόταν άπό εντονες πολιτικές άντιπαραθέσεις καί άπό σοβαρή οίκονομική καί 

κοινωνική κρίση, ό Κ. Καραμανλης θά κληθεί νά άναλάβει εκ νέου τά ήνία της Προεδρίας. Περιχαρα

κωμένος, μετά τήν άναθεώρηση του Συντάγματος, σέ κύκλο άρμοδιοτήτων αίσθητά περιορισμένο, θά 

άξιοποιήσει κυρίως τό προσωπικό του κύρος προκειμένου νά συμβάλει στόν κατευνασμό των πολιτικών 
παθών καί τήν καλλιέργεια συναινετικου πνεύματος στήν άντιμετώπιση τών μεγάλων θεμάτων της χώ

ρας, στήν άποκατάσταση της άξιοπιστίας καί τfjς άποδοτικfjς λειτουργίας του Κράτους, στήν άσφαλέ
στερη εφαρμογή τών δρων καί τών κανόνων του πολιτεύματος. 'Η σύμπτωση της παρουσίας του στό 

ϋπατο άξίωμα μέ τήν ίiσκηση τfjς εξουσίας άπό Κυβερνήσεις μέ διαφορετικό πολιτικό προσανατολισμό 

οχι μόνο δ.έν θά διαταράξει, άλλά καί, άντίθετα, θά παγιώσει τήν αισθηση της όμαλης καί άπρόσκοπτης 

λειτουργίας τfjς δημοκρατίας. 

Τό Μάρτιο του 1995, μετά τήν όλοκλήρωση θητείας μακρών δεκαετιών στό κοινοβούλιο, δεκατεσ
σάρων ετών στήν πρωθυπουργία καί δέκα στήν Προεδρία τfjς Δημοκρατίας, ό Κ. Καραμανλης εξερχόταν 
άπό τήν ενεργό πολιτική σέ στιγμή πού ό tδιος επέλεξε, εχοντας, μόνος αuτός στήν νεώτερη πολιτική 

ίστορία της χώρας, διασφαλίσει, κατά τήν άSρα τfjς άποχωρήσεώς του, τήν άναγνώριση, τήν εκτίμηση 
καί τό σεβασμό του έλληνικου λαου, στή μέγιστη πλειοψηφία του. 

11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1990 

'Ο πρωθυπουργός, Κ. Μητσοτάκης, επισκέπτεται 

τόν Κ. Καραμανλfj καί του προτείνει νά aποδεχτεί 

τήν ύποψηφιότητα ώς προέδρου τfjς Δημοκρατίας. 

'Ο Κ. Καραμανλfjς aποδέχτηκε τήν πρόταση. 

Κατά τήν aποχώρησή του &.πό τήν Πολιτεία, ό Κ. 

Μητσοτάκης δήλωσε: 

«Μετά τήν όρκωμοσία τής Κυβερνήσεως σήμερα τό 

πρωί, μέ aπασχόλησε - δπως ήταν φυσικό - τό θέμα τής 

εκλογής τοϋ νέου προέδρου τής Δημοκρατίας . UΟπως εχω 

επανειλημμένα δηλώσει, γιά μένα, γιά τό κόμμα μας, aλλά 

καί γιά τή συντριπτική πλειοψηφία τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ, 

δέν μπορεί νά ύπάρξει ι'iλλη επιλογή aπό τόν Κωνσταντίνο 

Καραμανλή. 

'Απόψε επισκέφθηκα τόν πρόεδρο γιά νά τοϋ εκφρά

σω τήν πεποίθησή μου, δτι στίς κρίσιμες αuτές στιγμές τό 

εθνος εχει άνάγκη τοϋ κύρους του καί τής βοήθειάς του. 

Τοϋ ζήτησα τή συγκατάθεσή του προκειμένου ή Νέα Δη

μοκρατία νά τόν προτείνει ώς ύποψήφιο γιά τό aξίωμα τοϋ 
προέδρου τής Δημοκρατίας, στή νέα Βουλή. "Άλλωστε, 

δπως τοϋ /;δήλωσα, oi aτέλειες τοϋ Συντάγματος, πού προ
καλοϋσαν τίς επιφυλάξεις του, μποροϋν νά aμβλυνθοϋν μέ 

τήν όμαλή καί στενή συνεργασία Κυβερνήσεως καί aρχη

γοϋ τοϋ Κράτους. 

»'Ο κ. Καραμανλής μέ εuχαρίστησε γιά τήν τιμή πού 

τοϋ γίνεται μέ τήν πρόταση αuτή τής Νέας Δημοκρατίας, 

τήν όποία καί άπεδέχθη, /;κφράσας τήν εuχή καί τήν ελπί

δα, δτι ή πρόταση τής Νέας Δημοκρατίας θά τύχει εuρύτε

ρης aποδοχής. 

»' Εκφράζω τή βαθειά iκανοποίησή μου γιά τήν aπόφα
ση αuτή τοϋ κ. Καραμανλή πού πιστεύω δτι ό έλληνικός 

λαός θά ύποδεχθεί μέ χαρά καί ανακούφιση. Τυχόν aποδο

χή τής προτάσεως αuτής καί aπό ι'iλλα κόμματα θά aποτελέ

σει aσφαλώς τά πρ&το δείγμα ένός νέου πνεύματος συναί

νεσης καί ένότητας πού πιστεύω δτι aπαιτείται τίς κρίσι

μες αuτές στιγμές». 

Ό Κ. Μητσοτάκης, επεξηγώντας μεταγενέστερα 

τήν aπόφασή του, τήν όποία - δπως τονίζει - «πή

ρε μόνος του», νά προτείνει ώς πρόεδρο τfjς Δημο

κρατίας τόν Κ. Καραμανλfj, &.φοu διευκρινίζει δτι ό 

τελευταίος δέν τό ε{χε ζητήσει καί δτι, αυτονόητα, ή 

πρότασή του δέν αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγμα

τεύσεως, επισημαίνει μεταξύ Ciλλων: 

«'Έκρινα εκείνη τήν άSρα πώς τό συμφέρον τής χώρας 
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καί τό συμφέρον τής παρατάξεως ήταν νά άξιοποιήσω δ λες 

μας τίς δυνάμεις. Καί φυσικά νά άξιοποιήσουμε τήν πρώτη 

δύναμη πού διέθετε ή παράταξη , πού ήταν ό Καραμανλής, 

άπό τή θέση τοϋ προέδρου τής Δημοκρατίας. ~Εκρινα επί

σης δτι ε{χε χρέος ή παράταξη, άπέναντι τοϋ Καραμανλή 

μετά τήν προδοσία, τήν άτιμία πού του εκαμε ό 'Ανδρέας, 

νά τόν άποκαταστήσουμε. Ό Καραμανλής ήταν μία δύνα

μις, ήταν ενα δνομα, ό πρώτος, ό πρύτανης των πολιτικών 

χωρίς άμφιβολία»145 • 

Στό ίστορικό τfjς έπανεκλογfjς ώς προέδρου τfjς 

Δημοκρατίας, άναφέρεται ό Κ. Καραμανλής σέ ίδιό

χειρο σημείωμά του, του 'Ιουλίου 1990: 

«'Εν όψει τής λήξεως τής θητείας του κ. Σαρτζε
τάκη, άρχισαν πρόωρες, ώς συνήθως, συζητήσεις γιά 

τήν έκλογή του νέου προέδρου. Συζητήσεις στίς 

όποίες άνεμιγνύετο καί τό όνομά μου τόσο εντονα 

diστε νά προκαλεί τήν δυσφορία μου. Κι αvτό γιατί, 

άφενός δέν εlχα τήν φιλοδοξία νά έπανεκλεγώ πρόε

δρος τής Δημοκρατίας, άλλά καί γιατί ή άλλο ίωση 

του πολιτεύματος μέ τήν συνταγματική άναθεώρηση 

του 1986, παράλληλα μέ τήν έξαθλίωση τής πολιτι
κής μας ζωής, ένίσχυαν τήν &προθυμία μου. 'Απρο

θυμία τήν όποία έξεδήλωσα μέ τήν παρακάτω δήλω

σή μου τής 10ης Φεβρουαρίου 1990: 
»"'Επειδή στίς συζητήσεις πού γίνονται γύρω άπό 

τό θέμα τής προεδρικής" έκλογής έμπλέκεται καί τό 

όνομά μου, εlμαι ύποχρεωμένος νά δηλώσω τά έξής: 
»Παρ' δλον δτι έκτιμώ τήν πρόθεση τfjς Νέας 

Δημοκρατίας νά προβάλει καί νά ύποστηρίξει τήν 
ύποψηφιότητά μου, εlμαι άποφασισμένος νά έμμείνω 

στή γνωστή δήλωση πού εκανα παλαιότερα, σχετικά 

μέ τή θέση μου σ, αvτό πού λέγεται σήμερα δημόσι

ος βίος τής χώρας. 

»Καί ή θέση μου αvτή lσχύει κατά μείζονα λόγο 

σήμερα πού ή πολύπλευρη άποδυνάμωση του πολι

τεύματος τής χώρας, σέ συνδυασμό μέ τή νοσηρή 

διάρθρωση τής πολιτικής μας ζωής, θά καθιστουσαν 

άμφιβόλου χρησιμότητας τήν παρουσία μου στήν 

Προεδρία τής Δημοκρατίας. 

»Πάντως καί άνεξάρτητα άπό τό θέμα τfjς προε

δρικής έκλογής, εlναι καιρός νά συνειδητοποιήσου

με ολοι τό γεγονός δτι ή χώρα μας άvτιμετωπίζει 

βαθειά καί πολύπλευρη κρίση. Κρίση θεσμική, κρί

ση πολιτική καί κρίση οlκονομική. 'Αλλά άντιμε

τωπίζει, προπαντός, κρίση ήθική πού παίρνει, σέ 

όρισμένες περιπτώσεις, τή μορφή έθνικής παρακμής. 

Γιά τήν κρίση αύτή εvθύνεται βέβαια ή ποικιλώνυμη 

ήγεσία τής χώρας. Δέν εlναι δμως άνεύθυνος γι ' αύ
τή καί ό λαός μας, ό όποίος θά πρέπει κάποτε νά 

συνειδητοποιήσει καί αύτός τίς εύθύνες του. Νά συ

νειδητοποιήσει δηλαδή τό γεγονός δτι αύτός εlναι 

έκείνος πού μέ τήν κοινωνική συμπεριφορά του καί 

προπαντός μέ τίς έκάστοτε πολιτικές έπιλογές του 

προσδιορίζει τήν πορεία καί συνεπώς τίς τύχες αύτου 

του εθνους. 

» 'Η βαθειά αύτή κρίση δέν μπορεί βέβαια νά άν
τιμετωπισθεί μέ νόθες λύσεις καί ευκαιριακούς συμ

βιβασμούς, πού, άντί νά τήν θεραπεύσουν, τήν έπι-
. δεινώνουν. Καί ίσως σέ κάποια φάση νά τήν καταστή
σουν καί έθνικά έπικίνδυνη. Γιά νά άντιμετωπισθεί ή 

κρίση αύτή χρειάζεται, πρίν άπ' δλα, θαρραλέα καί 

άπροκάλυπτη έπισήμανση τών αlτίων πού τήν προ
καλουν. Καί στή συνέχεια, ή παρουσία Κράτους ίκα
νου νά πάρει καί νά έφαρμόσει γενναίες καί σωστι

κές γιά τήν χώρα άποφάσεις. 'Αποφάσεις ίκανές νά 

συνεγείρουν τίς ήθικές καί πνευματικές δυνάμεις του 

εθνους καί νά τό βοηθήσουν νά σπάσει τά σημερινά 

του άδιέξοδα καί νά άναστρέψει τήν πορεία πρός τήν 
έθνική παρακμή. 

»Εύχομαι καί έλπίζω δτι μέσα στίς έλπιδοφόρες, 

άλλά καί έπικίνδυνες κοσμογονικές άλλαγές πού 

συντελουντα,ι στόν κόσμο, άλλά καί στήν περιοχή 

μας, θά ξαναβρεί ή πατρίδα μας τόν δρόμο τής γαλή

νης, τής άσφάλειας καί τής προόδου". 

»Παρά τήν δήλωσή μου δμως αύτή, τό όνομά μου 

δέν επαυσε νά έμπλέκεται στό πολιτικό παιχνίδι τών 
κομμάτων, μέ άποτέλεσμα νά άναγκασθώ νά διακόψω 

κάθε έπαφή μέ πολιτικούς παράγοντες, άκόμα καί μέ 

στενούς φίλους μου. 

» ΝΕτσι εlχαν τά πράγματα, όπότε στίς 10 'Απρι
λίου του 1990 μέ έπεσκέφθησαν οί κ. Γιάννης Πα

λαιοκρασiiς καί κ. Νίκος Γκαζογιάννης, οί όποίοι 

μου μετέφεραν θερμή παράκληση του κ. Μητσοτάκη 

νά δεχθώ ύποψηφιότητα γιά τήν Προεδρία τής Δη

μοκρατίας. Μου έξήγησαν δέ δτι ό κ. Μητσοτάκης 
θεωρεί έθνικά άναγκαία τήν παρουσία μου στήν 

Προεδρία, λόγω τής κρισιμότητας τών περιστάσεων, 
άλλά καί γιατί πιστεύει δτι θά ένισχύσει στήν κοινή 

γνώμη τόσο τήν Κυβέρνηση, δσο καί τόν τόπο. 

Προσέθεσαν δέ δτι ό πρόεδρος, άνεξάρτητα άπό τίς 
άτέλειες του Συντάγματος, αlσθάνεται τήν άνάγκη 

τής στενής μεταξύ μας συνεργασίας καί δτι θά ήθελε 

νά μέ έπισκεφθεί τήν έπομένη γιά νά μου κάνει έπί

σημα τήν πρόταση. 

))Εlπα στούς έπισκέπτες μου δ τι, κατ' άρχήν, δέν 

μέ ένδιαφέρει τό θέμα. 'Αλλά θά μπορουσα νά τό 

συζητήσω, aν πράγματι ό κ. Μητσοτάκης πιστεύει 

δτι ή παρουσία μο_υ στήν Προεδρία θά βοηθήσει τόν 

τόπο καί δέν μέ προτείνει ώς πρόεδρο γιά νά μου 

δώσει προσωπική ίκανοποίηση. Ν Α ν ναί, θά τόν πε

ριμένω αύριο στίς 6 γιά νά τό συζητήσουμε. 
)) 'Εν όψει τής συναντήσεως τής έπο μένη ς, κατά 

τήν όποία θά επρεπε νά δώσω τήν όριστική μου 

άπάντηση, ήταν φυσικό νά μέ βασανίζει τό θέμα δλη 

τή νύκτα. Σκεφτόμουν δτι, aν δεχθώ, θά μπώ σέ μιά 

καινούργια περιπέτεια καί μάλιστα σέ προχωρημένη 

ήλικία· aν άρνηθώ καί έπιδεινωθεί ή κατάσταση, τήν 
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aθλιότητα τής όποίας άλλωστε κατ, επανάληψη 

επεσήμανα, θά εlχε τό δικαίωμα ό λαός, καί lδίως ό 

aνήκων στήν παράταξη πού εδημιούρyησα, νά μέ 

κατηγορεί δτι aρνήθηκα νά προσφέρω τίς ύπηρεσίες 

μου σέ μιά κρίσιμη γιά τόν τόπο περίοδο. 

»"Ήταν τόσο aντιφατικές οί σκέψεις καί τά αlσθή
ματά μου, d5στε νά καταλήγω στό συμπέρασμα δτι, 

είτε δεχθώ είτε aρνηθώ τήν πρόταση, θά μετανοουσα 

όπωσδήποτε. 'Απ' τό δίλημμα αύτό μ' έβγαλε τελι

κά ή σκέψη δτι στή ζωή εlναι προτιμότερο νά μετα
μελείται κανένας γι ' αύτό πού έκανε παρά γι ' αύτό 
πού παρέλειψε νά κάνει. ΝΕτσι ήρέμησα καί κοιμή

θηκα. 

» Τήν έπομένη μέ επισκέφθηκε στήν Πολιτεία ό κ. 
Μητσοτάκης καί μου εξέθεσε, ζωηρότερα aπό τούς 
aπεσταλμένους του τής προηγουμένης, τούς λόγους 

γιά τούς όποίους θεωρουσε εθνικά aναγκαία τήν 

εκλογή μου στήν Προεδρία. Δέν παρέλειψε δέ νά 

τονίσει δτι yνωρίζει τίς επιφυλάξεις μου καί δτι επι
θυμία του εl\ιαι ό ρόλος μου στήν Προεδρία νά εlναι 
ούσιαστικός καί οχι διακοσμητικός. 

» 'Αφου εlπα καί στόν ίδιο δ τι, μολονότι προσω
πικά δέν μέ ενδιαφέρει τό θέμα, δέν μπορώ μέ τόν 

τρόπο πού τό θέτει νά aρνηθώ. Καί του έδωσα τήν 

συγκατάθεσή μου νά προτείνει ή Νέα Δημοκρατία 

τήν ύποψηφιότητά μου, μέ τήν εύχή νά προσπαθήσει 

νά τήν καταστήσει εύρύτερα aποδεκτή aπό τόν πολι

τικό κόσμο. 

» Ό κ. Μητσοτάκης, ενθουσιασμένος aπό τήν 
aπάντησή μου, έκαμε μετά μία d5ρα τήν παρακάτω 

δήλωση: 

»"Μετά τήν όρκωμοσία τfjς Κυβερνήσεως σήμε

ρα τό πρωί, μέ απασχόλησε - δπως ήταν φυσικό -
τό θέμα τfjς έκλογfjς του νέου προέδρου τfjς Δημο

κρατίας. 'Όπως εχω έπανειλημμένα δηλώσει, γιά μέ

να, γιά τό κόμμα μας, aλλά καί γιά τήν συντριπτική 

πλειοψηφία του έλληνικου λαου, δέν μπορεί νά 

ύπάρξει άλλη έπιλογή aπό τόν Κ. Καραμανλfj. 

)) 'Απόψε έπισκέφθηκα τόν πρόεδρο γιά νά του 
έκφράσω τήν πεποίθησή μου δτι, στίς κρίσιμες αύτές 

στιγμές, τό εθνος εχει ανάγκη του κύρους του καί τfjς 

βοήθειάς του . Του ζήτησα τήν συγκατάθεσή του 

προκειμένου ή Νέα Δημοκρατία νά τόν προτείνει ώς 

ύποψήφιο γιά τό aξίωμα του προέδρου τfjς Δημοκρα

τίας, στή νέα Βουλή. "Αλλωστε, δπως του έδήλωσα, 

οί aτέλfιες του Συντάγματος, πού προκαλουσαν τίς 
έπιφυλάξεις του, μποροuν νά aμβλυνθοuν μέ τήν 
όμαλή καί στενή συνεργασία Κυβερνήσεως καί aρ

χηγοί) του Κράτους. 

)) ·Ο κ. Καραμανλfjς μέ εύχαρίστησε γιά τήν τιμή 
πού του γίνεται μέ τήν πρόταση αύτή τfjς Νέας Δη

μοκρατίας, τήν όποία καί απεδέχθη, έκφράσας τήν 

εύχή καί τήν έλπίδα δτι ή πρόταση τfjς Νέας Δημο-

κρατίας θά τύχει εύρύτερης αποδοχfjς. 

)) 'Εκφράζω τήν βαθειά ίκανοποίησή μου γιά τήν 
aπόφαση αύτή του κ. Καραμανλfj πού πιστεύω δτι ό 

έλληνικός λαός θά ύποδεχθεί μέ χαρά καί ανακούφι

ση. Τυχόν aποδοχή τfjς προτάσεως αύτfjς καί aπό 

άλλα κόμματα θά αποτελέσει ασφαλ&ς τό πρ&το δεί

γμα ένός νέου πνεύματος συναίνεσης καί ενότητας 

πού πιστεύω δτι απαιτείται τίς κρίσιμες αύτές στι

γμές". 

»Ή πρόταση τής ύποψηφιότητός μου προκάλεσε 

εύμενή εντύπωση καί στήν έλληνική καί στήν διεθνή 

κοινή γνώμη. Προκάλεσε δμως καί σύγχυση, ή 

όποία εκδηλώθηκε μέ τίς aντιφατικές θέσεις τών 

κομμάτων τής aντιπολιτεύσεως. 

»·Ο κ. Μητσοτάκης, πρό τής συγχύσεως αύτή ς, 

έκαμε τήν παρακάτω δήλωση, στίς 18 Άπριλ(ου 

1990: 

))"Ή θέση τfjς Νέας Δημοκρατίας στό θέμα του 

προέδρου τfjς Δημοκρατίας ύπfjρξε aπό τήν πρώτη 

στιγμή σαφής καί aταλάντευτη . Έπροτείναμε τόν 

Κ. Καραμανλfj, γιατί πιστεύουμε, δπως πιστεύει καί 

ή συντριπτική πλειοψηφία του έλληνικου λαου, δτι 

είναι ή πλέον ένδεδειγμένη καί έθνικ&ς αναγκαία 
έπιλογή, στίς δύσκολες ώρες πού διέρχεται ή χώρα. 

))Οί aνύπαρκτες προθέσεις πού μδ.ς aποδίδονται 

καί οί αμφισβητήσεις πού διατυπώνονται, μόνο μι

κροκομματικές σκοπιμότητες ύπηρετουν, χωρίς νά 

πείθουν. 

)) 'Η προσωπικότητα, τό κuρος, ή ίστορία, ή μεγά
λη προσφορά του Κ. Καραμανλfj, aλλά καί ό ύπερ

κομματικός τρόπος μέ τόν όποίο άσκησε τά καθή

κοντά του (πράγμα πού εχει δημόσια αναγνωρισθεί 

aπό δλα τά κόμματα), αποδεικνύουν τήν ορθότητα τfjς 

έπιλογfjς, ιδιαίτερα ύπό τίς σημερινές περιστάσεις . 

))'Ίσως τά κόμματα θά επρεπε νά είχαν προβλη

ματισθεί aπό τήν τεράστια aπήχηση πού είχε ή απο

δοχή τfjς ύποψηφιότητας του κ. Κ. Καραμανλfj τόσο 

στό έσωτερικό, προπαντός δμως εξω των όρίων τfjς 

χώρας". 

»Τελικά, άρχισε ή διαδικασία τής εκλογής καί 

ί5στερα aπό aλλεπάλληλες ψηφοφορίες, εξελέγην 

πρόεδρος μέ 153 ψήφους. Τήν εκλογή μου, μέ τόν 

μίζερο τρόπο πού έγινε, ήταν φυσικό νά μή τήν δε

χθώ μέ ίκανοποίηση. 

))Δέν ύπάρχει aμφιβολία δτι ή πρωτοβουλία του 

κ. Μητσοτάκη νά μέ προτείνει γιά πρόεδρο, παρά τό 

γεγονός δτι οί σχέσεις μας ήταν, γιά διαφόρους λό
γους, ψυχρές μέχρι δυσάρεστες, ήταν τιμητική γιά 

μένα. Δέν νομίζω δμως δτι εστερείτο προσωπικής 

πολιτικής σκοπιμότητος. 'Ο κ. Μητσοτάκης επί

στευε, πράγματι, δτι ή παρουσία μου στήν Προεδρία 

τής Δημοκρατίας θά ήταν χρήσιμη στόν τόπο. 
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Έγνώριζε δμως, παράλληλα, δτι θά ένίσχυε καί τόν 

ίδιο καί τήν Κυβέρνησή του έναντι τής κοινής γνώ

μης. Καί, προπαντός, έyνώριζε δτι ή παρουσία μου 

στήν Προεδρία θ' άποτελουσε έγγύηση γιά τήν συ

νοχή του κόμματος καί συνεπώς καί γιά τήν σταθε

ροποίηση τής ήγεσίας του. Γι' αύτό καί τοί5 είπα μιά 
μέρα δτι στό πρόσωπό μου έκαμε τήν πιό έξυπνη 

έπένδυση τής ζωής του. 

»'Ελπίζω νά τήν άξιοποιήσει καί νά μήν άνακύ

ψει στήν διαδρομή του χρόνόυ τό γνωστό φαινόμενο 
του συμπλέγματος άπ' τό όποίο κατέχεται ό διάδο

χος ένός ίσχυρου προκατόχου, δταν μάλιστα ό προ

κάτοχος αύτός διατηρεί τό κυρος καί τήν έπιρροή 

του στό κόμμα καί στό λαό»146 • 

4 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1990 

'Ο Κ. Καραμανλής εκλέγεται, γιά δεύτερη φορά, 

πρόεδρος τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας. 

Κατά τήν πρώτη ψηφοφορία, στίς 30 'Απριλίου, 
σέ σύνολο 294 παρόντων, είχαν ύπέρ του Κ . Καρα

μανλή ψηφίσει 149 βουλευτές, εν& ό Ι. 'Αλευρfiς καί 
ό Κ. Δεσποτόπουλος είχαν, aντίστοιχα, εξασφαλίσει 
123 καί 21 ψήφους. Στή φάση αuτή, ό Κ. Καραμαν
λής ύποστηρίχτηκε άπό -:rό σύνολο τ&ν βουλευτ&ν 

τής ΝΔ- πλήν δύο δικαιολογημένα aπόντων -καί 

τό μοναδικό εκπρόσωπο τής ΔΗΑΝΑ στό Κοινοβού

λιο, Ν. Κατσίκη. 

'Επακολούθησε, μετά τήν παρέλευση πενθημέ

ρου, επαναληπτική ψηφοφορία μέ aποτέλεσμα θετι

κό: 153 ψήφοι ύπέρ του Κ. Καραμανλή - 150 βου
λευτές τής ΝΔ, ενας βουλευτής τής ΔΗΑΝΑ καί οί 

άνεξάρτητοι Α. Σαδίκ καί Α. Φαtκογλου. Οί 125 
βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ψήφισαν ύπέρ του Ι. 'Αλευ

ρfi καί, aντίστοιχα, οί 21 βουλευτές του Συνασπι

σμοί) ύπέρ τοu Κ. Δεσποτοπούλου, εν& ή βουλευτής 

τ&ν Οίκολόγων, Α. 'Ανδρεαδάκη, δήλωσε «παροu

σα». 

Ευθύς μετά τήν όλοκλήρωση τής διαδικασίας γιά 

τήν εκλογή νέου προέδρου τής Δημοκρατίας, τό 

προεδρείο τής Βουλής, μέ επικεφαλής τόν πρόεδρο 

Α. Τσαλδάρη, επισκέφθηκε τόν Κ. Καραμανλή στήν 

κατοικία του, δπου καί του ανακοίνωσε τό aποτέλε

σμα τής ψηφοφορίας. 

Προσφωνώντας τό νέο πρόεδρο, ό Α. Τσαλδάρης 

είπε: 

«Κύριε πρόεδρε, 

»Ή Βουλή τ&ν 'Ελλήνων σάς εξέλεξε σήμερα πρόε
δρο τής Δημοκρατίας μέ τή βεβαιότητα δτι γιά μιά άκόμη 

φορq θά είστε aξιος τής πατρίδος. Καί μέ τήν προσδοκία 

δτι θά συνδέσετε τή νέα προεδρία σας μέ μιά νέα περίοδο 

στή ζωή τής χώρας. 

» Ώς πρόεδρος τής Βουλής τ&ν 'Ελλήνων σάς διαβε
βαιώ δτι ή Έθνική 'Αντιπροσωπεία, πού σάς εξέλεξε, 

προσβλέπει πρός ύμάς ώς ε{ς πολιτικόν aνδρα ό όποίος 

συμβολίζει τήν ένότητα τού εθνους. 'Η εμπιστοσύνη τού 

λαού καί τής πολιτικής ήγεσίας του πρός τό πρόσωπό σας 

εχει επανειλημμένως εκφραστεί. 

))Γνωρίζετε, κύριε πρόεδρε, δτι ή χώρα μας άντιμετωπί

ζει μιά πολύπλευρη κρίση. Τά στοιχεία της είναι ε{ς δλους 

φανερά. Είναι δμως φανερή καί ή θέληση, άλλά καί ή άπό

φαση του λαού μας νά ύπερβεί καί αύτήν τήν κρίση καί νά 

βαδίσει στήν όδό τής εργασίας καί τής προόδου πού όδη

γεί στήν εύημερία. 

)) Ή όδός τής προόδου καί τής εύημερίας καταλήγει 
άσφαλ&ς στή λεωφόρο πού aγει στήν 'Ηνωμένη Εύρώπη. 

'Η χώρα μας θά άναπτυχθεί καί θά προοδεύσει στά πλαί

σια τής Εύρωπαϊκής Κοινότητος, μαζί μέ τά Κράτη πού 

συναποδέχονται τίς άρχές εκείνες, οί όποίες όρίζουν τήν 

Εύρώπη του μέλλοντος. Μιά Εύρώπη, ή όποία, στηριζόμε

νη στίς πολιτιστικές άξίες ένός λαμπρού παρελθόντος, οι
κοδομεί σήμερα, μέ καθεστώς ελευθερίας καί δημοκρατίας, 

τό άκόμη καλύτερο αϋριο. 

)) 'Εξοχώτατε πρόεδρε τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας, 
»Μοίρα καλή σάς θέλησε καί πάλι στήν κορυφαία θέση 

τής χώρας, άκριβ&ς τήν στιγμή πού ή 'Ελλάδα καλείται μέ 

aλματα νά άκολουθήσει τόν βηματισμό τ&ν Εύρωπαίων 

έταίρων μας στήν όδό τής άναπτύξεως. Τήν iliρα αύτή τής 

δύσκολης προσπάθειας είναι εύτυχής συγκυρία δτι επικε

φαλής τής χώρας τίθεται ό πολιτικός εκείνος aνδρας, χά

ρις του όποίου τίς aοκνες προσπάθειες ή 'Ελλάς, πρό δέκα 

καί πλέον ετ&ν, ένετάχθη ώς δέκατο μέλος στήν 'Ηνωμένη 

Εύρώπη, πού ήδη άριθμεί δώδεκα μέλη. Καί ή όποία στό 

μέλλον θά περιλάβει στούς κόλπους της καί τίς χώρες 

εκείνες στίς όποίες προσφάτως άνέτειλε ή δημοκρατία καί 

άπεκατεστάθησαν οί άτομικές ελευθερίες. 'Η 'Ελλάς μέσα 

σέ αύτές τίς συνθήκες άληθοuς κοσμογονίας στήν ήπειρό 

μας, πρέπει ν' άποφασίσει νά διεκδικεί τά δικαιώματά της 

άλλά καί νά σέβεται τίς ύποχρεώσεις της. Καί αύτό θά 

συμβεί. 

)) • Ως πρόεδρος τής Βουλής των • Ελλήνων, ή όποία ΕΚ
φράζει τή θέληση του κυριάρχου λαού, σάς συγχαίρω γιά 

τήν εκλογή σας στό ϋπατο άξίωμα τής πολιτείας». 

'Ο Κ. Καραμανλής aπάντησε: 

«Κύριε πρόεδρε τfjς Βουλής, 

»Σiiς εvχαριστώ γιά τό μήνυμα τό όποίο μοv μεταφέρα

τε, καθώς καί γιά τούς φιλόφρονας λόγους μέ τούς όποίους 

τό συνοδεύσατε. 

»Παρακαλώ νά διαβιβάσετε πρός τήν 'Εθνική Άντι

προσωπεία τίς εΙλικρινείς εvχαριστίες μου γιά τήν εκλογή 

μου. Καί τή διαβεβαίωσή μου δτι έχω πλήρη συνείδηση 

τών εvθυνών πού επωμίζομαι ώς ρυθμιστής του πολιτεύμα

τος. 

»'Υπό τήν Ιδιότητά μου αvτή, θά έχω τρείς βασικές 

επιδιώξεις: Πρώτον, τήν όμαλή λειτουργία τών δημοκρα

τικών μας θεσμών. Δεύτερον, τήν ύπεράνω πολιτικών aν

ταγωνισμών διαφύλαξη καί ενίσχυση τfjς εθνικής μας ένό

τητας. 'Ενότητα τήν όποία φιλοδοξώ νά συμβολίζω ώς 

πρόεδρος δλων τών 'Ελλήνων.- Καί τρίτον, τήν εμπέδωση 

ήρέμου πολιτικοv βίου, πού aποτελεί εγγύηση γιά τήν 

όμαλή λειτουργία τfjς δημοκρατίας. 
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'Ορκωμοσία lνώπιον τής Βουλής. 
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»Γιά τήν πραγματοποίηση τών έπιδιώξεων αvτών, θά 
καταβάλω κάθε προσπάθεια, συνεργαζόμενος άρμονικά τό

σο μέ τήν έκάστοτε Κυβέρνηση πού ή 'Εθνική Ά ντιπρο

σωπεία θά αναδεικνύει, δσο καί μέ τήν aντιπολίτευση. 

»Κύριε πρόεδρε, 

»ΚαλοίJμαι νά &ναλάβω τά καθήκοντά μου σέ μιά περίο

δο πού ή διεθνής κατάσταση δένε{ ναι άπλώς συγκεχυμένη, 

&λλά καί έπικίνδυνη. Καί τοίJτο γιατί οί κοσμοϊστορικές 

καί έλπιδοφόρες &λλαγές πού συντελοίJνται σήμερα στόν 

κόσμο, μέχρις δ του πάρουν τήν όριστική τους μορφή, θ' 

aπαιτήσουν μακράν σειράν έτών. Κατά τή μεταβατική αv

τή περίοδο, ή aνθρωπότης όλόκληρη θά ζεί μέ αίσθημα 

&βεβαιότητας καί aνησυχίας. 

»Μέσα σ' αvτό τό κλίμα τής διεθνοίJς &βεβαιότητας, 

κύριε πρόεδρε, 'καλείται ή χώρα μας ν, aντιμετωπίσει μιά 
βαθειά καί πολύπλευρη κρίση. Κρίση πού τή συνομολο

γοίJν δλοι οί 'Έλληνες καί δταν &κόμα διαφοροποιοίJνται 

στίς έκτιμήσεις τους γιά τά αίτια πού -rήν προκαλοίJν. 

»Ή lξοδος aπό τήν κρίση αvτή, πού έκδηλώνεται στόν 
οlκονομικό τομέα σέ βαθμό έπικίνδυνο, δέν μπορεί νά ε{

ναι aνώδυνη. Θ ' aπαιτήσει χρόνο, μόχθο καί θυσίες aπό 

δλους τούς ~Ελληνες καί lδιαίτερα aπό τούς οlκονομικά 

lσχυροτέρους. 

»'Αλλά θ' aπαιτήσει προπαντός lξαρση έθνική. Τήν 

lξαρση έκείνη πού έμπνέει σ, ενα λαό τό αίσθημα τής 

αvτοθυσίας καί τόν όπλίζει μέ δύναμη &κατανίκητη. Δύνα

μη πού &γνοεί κινδύνους καί έμπόδια καί μπορεί ν' &νεβά

σει ενα λαό aπό βάραθρα, στίς πιό ύψηλές κορυφές τής 

ίστορίας του. 

»Στήν πα17θνική αvτή προσπάθεια, κύριε πρόεδρε, 
έθεώρησα χpέος μου νά στρατευθώ κι έγώ. Καί νά τήν 

ύποβοηθήσω aπό τή σκοπιά πού μ ' lταξε ή 'Εθνική 'Α ν
τιπροσωπείω>. 

'Αμέσως μετά τή θετική εκβαση τής ψηφοφορίας 

στή Βουλή, ό πρωθυπουργός, Κ. Μητσοτάκης, εκαμε 

τήν άκόλουθη δήλωση : 

«Θέλω νά εκφράσω τή βαθειά μου ίκανοποίηση καί τήν 

ίκανοποίηση τής Κυβέρνησής μας γιά τήν σημερινή εκλο

γή του Κωνσταντίνου Καραμανλή ώς προέδρου τής 'Ελ

ληνικής Δημοκρατίας. 

»' Αδιαμφισβήτητα δόθηκε ή καλύτερη λύση γιά τόν 
τόπο, γιά τήν πολιτική μας ζωή. 'Ο κ. Καραμανλής μέ τό 

μεγάλο κϋρος πού διαθέτει στό εσωτερικό καί στό εξωτε
ρικό θά βοηθήσει τή χώρα σ' αuτή τή δύσκολη φάση πού 

άντιμετωπίζει. Καί ε{μαι βέβαιος δτι ταυτόχρονα ή έκλογή 

του άνταποκρίνεται στά αiσθήματα καί στήν επιθυμία τής 

μεγάλης πλειοψηφίας τοϋ έλληνικοu λαοϋ. Δέν προηγή

θησαν βέβαια διαβουλεύσεις μεταξύ τών κομμάτων καί ή 

θέση τής Νέας Δημοκρατίας ήταν σταθερά δεδομένη σέ 

δ,τι άφοροϋσε τήν ύποψηφιότητα του Κ. Καραμανλή. 

'Αλλά ε{ναι βέβαιο δτι ό Κ. Καραμανλής ε{ναι μιά έθνική 

προσωπικότητα, τώρα πολύ πάνω άπό τά έπί μέρους κόμ

ματα, πού καλείται νά προσφέρει -καί ε{μαι βέβαιος δτι 

θά προσφέρει- μιάν ύπηρεσία στήν πατρίδα μας, στό σύ

νολο τοϋ λαοί) μας». 

'Από τήν πλευρά του, ό άρχηγός τής άξιωματι-

κής άντιπολιτεύσεως, Α. Παπανδρέου, άρκέστηκε νά 

σχολιάσει τήν έκλογή του Κ. Καραμανλή μέ τή φρά

ση: <Πό άποτέλεσμα rjταν άναμενόμενο». 

·Ο Κ. Καραμανλής, νέος πρόεδρος τής • Ελληνι
κής Δημοκρατίας, δέχτηκε τά θερμά συγχαρητήρια 

μηνύματα των κορυφαίων ήγετικ&ν προσωπικοτή

των τής διεθνους ζωής. 

'Ο 'Αμερικανός πρόεδρος, Τζ. Μπούς, του άπηύ

θυνε τό άκόλουθο τηλεγράφημα: 

«Μέ iδιαίτερη χαρά σiiς άπευθύνω τά προσωπικά μου 

συγχαρητήρια καί τά συγχαρητήρια τοϋ άμερικανικοϋ λα

οϋ γιά τήν εκλογή σας ώς προέδρου τής 'Ελληνικής Δη

μοκρατίας. Οί πολύτιμες ύπηρεσίες σας πρός τή χώρα σας 

κατά τή διάρκεια τής προηγούμενης προεδρίας καί τής 

πρωθυπουργίας σας ε{ ναι ήδη πολύ γνωστές. ·Η έπανε

κλογή σας στό ϋπατο άξίωμα τής • Ελλάδος συμπίπτει μέ 
μιά περίοδο μεγάλων δ'υνατοτήτων καί ελπίδων γιά τή χώ

ρα σας καί γιά όλόκληρη τή Συμμαχία. Εuελπιστώ γιά τήν 

προώθηση τής εiρήνης καί τής δημοκρατίας σέ όλόκληρο 

τόν κόσμο, πού έδραιώνεται στήν κοινή μας πίστη έπάνω 

στίς άρχές αuτές». 

·Ο πρεσβευτής, έξάλλου, τ&ν ΗΠΑ στήν 'Αθήνα, 

Μ. Σωτήρχος, σέ συγχαρητήρια επιστολή του, τόνι

σε: 

<Πό δνομα του Κωνσταντίνου Καραμανλή ήδη συγκα

ταλέγεται μεταξύ τών ονομάτων τών πιό σπουδαίων ήγετών 

τής σύγχρονης ·Ελλάδος, καθώς καί τών περισσότερο 

άναγνωρισμένων διεθνών προσωπικοτήτων τής έποχής 

μας. Οί ύπηρεσίες σας κατά τό παρελθόν στή χώρα σας καί 

τό δυτικό κόσμο σiiς εχουν έξασφαλίσει μιά έπιφανή θέση 

στή μεταπολεμική ίστορία. ·Ωστόσο, ε{μαι πεπεισμένος 

δτι θά δρέψετε νέες δάφνες στά χρόνια πού ερχονται». 

Παράλληλα, ό πρόεδρος τής Σοβιετικής • ΕνcG
σεως, Μ. Γκορμπατσώφ, έξέφρασε «τήν έλπίδα δτι οί 
σχέσεις τής παραδοσιακής φιλίας καί τής συνεργα

σίας μεταξύ τ&ν χωρ&ν καί τ&ν λα&ν μας θά ένισχυ

θουν καί ή συνεργασία τής ΕΣΣΔ καί τής ·Ελλάδος 

πού βασίζεται στήν ίσοτιμία καί εμπιστοσύνη θά 

ύπηρετήσει τήν οίκοδόμηση τής νέας είρηνικής Εύ

ρώπης». 

·Ο πρόεδρος τής ·Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας 

τής Γερμανίας, Ρ. φόν Βαϊτσέκερ, ύπογράμμισε: 

«Μέ τήν ευκαιρία τής έκλογής σας στό άξίωμα τοϋ 

προέδρου τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας σiiς άπευθύνω έξ 

ονόματος τών συμπολιτών μου τά πιό θερμά συγχαρητή

ρια. 'Από τά άνώτατα κρατικά άξιώματα καθορίσατε άπα

φασιστικά τήν έλληνική μεταπολεμική πολιτική. Στό 

προσωπικό σας εργο, ώς πολιτικοϋ καί πεπεισμένου δημο

κράτη, οφείλεται τό δτι ή 'Ελλάς εγινε μέλος τής Εuρω

παϊκής Κοινότητας». 

'Από άνάλογο πνευμα διέπονταν τά τηλεγραφή

ματα καί τ&ν aλλων Εύρωπαίων ήγετ&ν, έν& ό Ζ. 
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Ντελόρ, πρόεδρος της έκτελεστικης έπιτροπης τών 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στό συγχαρητήριο μήνυ

μά του, γράφει : 

«'Εκ μέρους τής επιτροπής τών Ευρωπαϊκών Κοινοτή

των , aλλά καί εγώ προσωπικώς, σiiς aπευθύνω εiλικρινή 

συγχαρητήρια γιά τήν εκλογή σας στήν Προεδρία τής 

'Ελληνικής Δημοκρατίας. Σiiς ευχόμεθα πλήρη επιτυχία 

στήν άσκηση τών ύψηλών καθηκόντων σας)) . 

Τά συγχαρητήρια πού aπηύθυναν στόν Κ. Καρα

μανλη οί ήγέτες τών γειτονικών βαλκανικών καί με

σανατολικών χωρών συνοδεύονταν άπό τήν ευχή νά 

συνεχιστεί καί νά ένισχυθεί ή έπικοινωνία καί συ

νεργασία τους μέ τήν 'Ελλάδα, ένώ ό Τοίφκος πρω

θυπουργός, Τ. 'Οζάλ, έξέφρασε έπίσης τήν ευχή γιά 

πρόοδο καί ευημερία του έλληνικου λαου «ύπό τήν 

ίκανή καί πεπειραμένη ήγεσίω> του Κ. Καραμανλη, 

καθώς καί τή ζωηρή έλπίδα ότι ή βαθειά γνώση τών 

έλληνοτουρκικών σχέσεων καί ή σοφία του 'Έλληνα 

προέδρου θά aποτελέσει σημαντικό κεφάλαιο στήν 

προσπάθεια γιά τήν έποικοδομητική άνάπτυξή τους. 
'Ο κύκλος τών έπίσημων συγχαρητηρίων όλο

κληρώθηκε μέ τά μηνύματα πού δέχτηκε ό Κ. Καρα

μανλης άπό τό Οίκουμενικό Πατριαρχείο, τόν πρόε

δρο της Κυπριακης Δημοκρατίας, Γ. Βασιλείου, κα

θώς καί άπό κορυφαίους έκπροσώπους του έλληνι

σμου της ΔιασπορaςΙ47 • 

'Η έπάνοδος του Κ. Καραμανλη στό ϋπατο άξίω

μα της πολιτείας χαιρετίστηκε άπό τό διεθνη τύπο 

ώς γεγονός καθοριστικης σημασίας γιά τήν όμαλή 

λειτουργία τών δημοκρατικών θεσμών καί τήν έξύ

ψωση του διεθνους κύρους της 'Ελλάδος. 

Στή Γαλλία, ή «Le Figaro», ευθύς μετά τήν άναγ
γελία της ύποψηφιότητάς του, σέ σχόλιο μέ τίτλο 

« ' Η αίώνια έπιστροφή του Καραμανλη», άφου ύπο

γράμμισε τήν έκτίμηση πού ετρεφε ό στρατηγός Ντέ 

Γκώλ γιά τό πρόσωπο του Κ. Καραμανλη, παρατή

ρησε ότι «τό πεπρωμένο του ταυτίζεται μέ αυτό της 

μεταπολεμικης 'Ελλάδος, στό χώρο της όποίας δια

θέτει ενα γόητρο aπαράμιλλο» (16.4), ένώ, έξάλλου, 
ή «Monde», σέ άρθρο μέ τόν τίτλο «'Η έπιστροφή 
του 'Έλληνα Ντέ Γκώλ», ύπογράμμισε, στίς 6 Μαίου: 

'Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής είναι ενας aπό τούς ση

μαντικότερους 'Έλληνες πολιτικούς ήγέτες αυτου του αi

ώνα. Σέ ήλικία 83 ετών aποφάσισε νά επιστρέψει στήν 
ενεργό πολιτική γιά νά aποκαταστήσει τό κυρος τής χώ

ρας του πού εχει πληγεί σοβαρά aπό σειρά σκανδάλων, 

πολιτικών κρίσεων καί χαώδους οiκονομικής καταστάσε

ως. 

'Υψηλός καί ευθυτενής, ύπερήφανος καί εσωστρεφής 

εχει εκλεγεί 12 φορές βουλευτής κατά τήν διάρκεια μιiiς 
πολιτικής σταδιοδρομίας πού είναι aσυνήθιστη . 

Μετά τήν νίκη τής Νέας Δημοκρατίας στίς βουλευτικές 

εκλογές τής 8ης 'Απριλίου, aποδέχτηκε τήν πρόταση του 

νέου πρωθυπουργου κ. Μητσοτάκη νά ύποβάλει ύποψηφιό

τητα στίς προεδρικές εκλογές, προσφέροντας τό κυρος 

του, τόσο στό εξωτερικό δσο καί στό εσωτερικό τής 'Ελλά

δος, προκειμένου νά εγγυηθεί τήν εθνική ανασυγκρότηση 

καί τήν όμαλή εναλλαγή τής εξουσίας . 

Στή Μ. Βρετανία, οί «Times», χαρακτηρίζοντας 
τόν Κ. Καραμανλη ώς τό «μεγάλο άνδρα της έλλη

νικης πολιτικης», έπεσήμαναν είδικότερα: 

'Η εκλογή του Καραμανλή σημαίνει τήν επάνοδο μιiiς 
aπό τίς πλέον χαρισματικές προσωπικότητες τής συγχρό

νου έλληνικής πολιτικής. Ήταν πρωθυπουργός επί όκτώ 

ετη προτου οί συνταγματάρχες καταλάβουν τήν εξουσία τό 
1967. 'Όταν επεσε ή χούντα, επανήλθε θριαμβευτικά άπό 
τήν εξορία του στό Παρίσι καί ϊδρυσε τό κόμμα τής Νέας 

Δημοκρατίας. Διετέλεσε πρωθυπουργός επί εξι aκόμη ετη, 
aποκαθιστώντας τούς δημοκρατικούς θεσμούς καί εξα

σφαλίζοντας τήν πλήρη ενταξη τής χώρας του στήν Ευρω

παϊκή Κοινότητα τό 1981, γεγονός πού επιβράβευσε τήν 
επιτυχία στήν σταδιοδρομία του. 

Μολονότι ή Προεδρία εΙναι στήν ουσία τυπικό άξίωμα , 
ό Καραμανλής θά εχει τήν ίκανότητα νά aσκεί σημαντική 

επιρροή λόγω τής μοναδικής του θέσεως εν μέσω τών άλ

λων στόν πολυτάραχο πολιτικό βίο τής 'Ελλάδος. Μετά 

τήν εκλογή του ε{πε: «Θά εlμαι πρόεδρος όλων τών 'Ελλή

νων, καί θά έπιδιώξω νά έπιτύχω τήν έθνική ένότητα καί 

τήν παγίωση ήπιου πολιτικού κλίματος» (5-6.5). 

'Η «Guardian» είχε προαγγείλει, άπό τίς 12 
'Απριλίου, ότι ή πιθανή «άπόφαση του Κ. Καραμαν

λη νά συμμετάσχει στή διεκδίκηση της Προεδρίας 

της Δημοκρατίας θά γίνει ευμενώς δεκτή, μέ τήν εν

νοια ότι θά άσκήσει σταθεροποιητική έπιρροή, μετά 

άπό πολλά χρόνια πολιτικης άναταραχης καί αβε
βαιότητας». Μετά τήν έκλογή του, έξαίροντας τή 

συμβολή του στήν εtσοδο της 'Ελλάδος στήν ΕΟΚ 

καί στήν aποκατάσταση της δημοκρατίας, έπεσήμα

νε τό γεγονός ότι ό Κ. Καραμανλης κυριάρχησε 

στήν έλληνική πολιτική ζωή της τελευταίας 30ετίας 

καί τόν χαρακτήρισε ώς σύμβολο ένότητας του έλ

ληνικου λαου. 

'Η «Financial Times», άπό τήν πλευρά της, ύπο
γραμμίζοντας ότι «ή έκλογή του Κ. Καραμανλη ση

ματοδοτεί τήν έπιστροφή στήν πολιτική σκηνή του 

πλέον χαρισματικου 'Έλληνα πολιτικου», έπέμεινε 

στό γεγονός δτι: «ό Κ. Καραμανλης μπορεί νά παίξει 
ένεργό συμβουλευτικό ρόλο ώς άνώτατος άρχοντας, 

μολονότι τό ύπάρχον Σύνταγμα εχει aφαιρέσει άπό 

τόν πρόεδρο πολλές άπό τίς άρμοδιότητες πού είχε 

προγενέστερα». 

Στή Γερμανία, ή «Welt», λίγες ώρες πρίν άπό τήν 
έκλογή του Κ. Καραμανλη, είχε έπισημάνει: 

'Ο κ. Καραμανλής, ό πιό εμπειρος καί μέ τό μεγαλύτε

ρο κυρος πολιτικός τής 'Ελλάδος, θέλει νά καταστήσει 

σαφές στούς 'Έλληνες, δτι ό τόπος δέν χρειάζεται άντιπα-
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ραθέσεις καί πολιτικές διχόνοιες, άλλά ήρεμία καί σταθε
ρότητα. Κινούμενος πρός αύτή τήν κατεύθυνση θά προ

σπαθήσει νά άμβλύνει τίς εντονες αντιθέσεις μεταξύ συν

τηρητικών καί σοσιαλιστών καί νά βελτιώσει τήν εiκόνα 

της 'Ελλάδας στό εξωτερικό. 

Σύμφωνα μέ σφυγμομετρήσεις, ό κ. Καραμανλης ε{ναι 

ό πλέον δημοφιλής πολιτικός στήν 'Ελλάδα καί τό 60% 
των 'Ελλήνων τόν θεωρεί τόν πλέον ενδεδειγμένο γιά τήν 

άνόρθωση της χώρας, πού βρίσκεται στά πρόθυρα της 
χρεωκοπίας. 

'Όλοι, άνεξαρτήτως ήλικίας, παραδέχονται τή σημαν
τική συμβολή του κ. Καραμανλη στήν πολιτική ζωή της 

'Ελλάδος στό πλαίσιο της συμμετοχης της στήν ΕΟΚ. Μέ 

τήν τροποποίηση του Συντάγματος, οί άρμοδιότητες του 

προέδρου της Δημοκρατίας βεβαίως περιορίστηκαν. Έν 
τούτοις καί μόνη ή παρουσία του κ. Καραμανλη μπορεί νά 

κάνει θαύματα. 

Μετά τήν έκλογή, ή ϊδια έφημερίδα ύπογράμμισε 

τή δήλωση του Κ. Καραμανλή δτι «θά ένεργήσει ώς 
πρόεδρος ύπερκομματικός»: 

Θά επιδιώξει τήν συγκατάθεση, άλλά ταυτόχρονα εχει 
σκοπό νά ρίξει τό βάρος του γιά νά επιβάλει δυσάρεστες 

μέν, άλλά άναπόφευκτες άποφάσεις. Γιά τούς 'Έλληνες 

αύτό θά ε{ναι μία εύλογία. Γιατί μόνο ό Κ. Καραμανλης 

διαθέτει τό άναγκαίο κυρος γιά τήν aντιμετώπιση των μεγά

λων προβλημάτων πού σωρεύτηκαν κατά τά τελευταία ετη. 
'Ο Καραμανλης εΙ ναι πραγματιστής» (8.5). 

'Η «Sϋddeutsche Zeitung» ύπογράμμιζε: 

Κατά τά τελευταία χρόνια, ό σημαντικότερος πολιτικός 

της 'Ελλάδος κατά τήν μεταπολεμική περίοδο, σπανίως 

προέβαινε σέ δηλώσεις. 'Όταν δμως διατύπωνε τίς καυστι

κές του κρίσεις, ή 'Ελλάδα ταραζόταν σάν νά τήν ε{χε 

χτυπήσει κεραυνός. «Ή χώρα», εfπε, εχει «μεταβληθεί σέ 

έvα aπέραντο φρεvοιωμείο», σχολιάζοντας ετσι, αύτός ό 

«αύστηρός Μακεδόνας», τίς παραδοξότητες στήν έλληνι
κή πολιτική. 

'Η έπισκόπηση τής μακρaς σταδιοδρομίας του 

'Έλληνα ήγέτη, όλοκληρωνόταν μέ τό συμπέρασμα: 

'Η rορα του, ώς «σωτήρα τής πατρίδας», ήλθε γιά τόν 

Κωνσταντίνο Καραμανλη εκείνη τή θερμή νύχτα του 'Ιου

λίου του 1974, δταν ή χούντα κατέρρευσε λόγω της κρίσε
ως στήν Κύπρο. Κανένας, πού εζησε εκείνες τίς στιγμές, 

δέν θά ξεχάσει τόν άνεπανάληπτο ενθουσιασμό των' Ελλή

νων πού χόρευαν καί γιόρταζαν τήν επιστροφή του στήν 

'Ελλάδα. "Αν ή 'Ελλάδα κατόρθωσε άναίμακτα νά βρεί 

καί πάλι τό δρόμο της πρός μία σωστή δημοκρατία καί νά 

συμφιλιωθεί μέ τούς κομμουνιστές, οφείλεται κυρίως στό 

τεράστιο κυρος αύτου του μεγάλου συντηρητικου πολιτι

κου. Ώς πρωθυπουργός όδήγησε μέ προσοχή τή χώρα σ' 

αύτή τήν δύσκολη μεταβατική περίοδο μέχρι τό 1980 καί 
τήν εκλογή του στό άξίωμα του προέδρου τής Δημοκρατί

ας. Περισσότερο δμως άπό κάθε άλλο, ή 'Ελλάδα θά χρει

αστεί αύτή τή στιγμή τό κυρος του, γιά νά γίνει καί πάλι 

άξιόπιστος έταίρος της ΕΟΚ (7.5). 

'Η «Frankfurter Rundschau», σέ σχόλιο μέ τίτλο 
«Ή έπιστροφή του 'Έλληνα 'Αντενάουερ», τόνισε 

δτι ό Κ. Καραμανλής «&κόμη καί στήν περίοδο πού 
δέν μετείχε στήν ένεργq πολιτική παρέμεινε ό δημο

φιλέστερος πολιτικός τής χώρας», έπισημαίνοντας 

δτι «στό έξωτερικό διαθέτει γόητρο πού θά του έπι
τρέψει νά βελτιώσει τό ονομα τής ·Ελλάδος», ένώ ή 

«Frankfurter Allgemeine Zeitung» δημοσίευσε άρθρο 
μέ τόν τίτλο «'Ο αuστηρός Μακεδόνας»: 

Σέ ήλικία 83 ετων άρχίζει ό Κ. Καραμανλης τρίτη πο
λιτική καρριέρα. 'Ο νέος πρόεδρος της Δημοκρατίας, θε

ωρείται άπό πολλούς 'Έλληνες σάν ό ούσιαστικός ήγέτης 

του εθνους. 'Επί 5 χρόνια εΙ χε ήδη διατελέσει πρόεδρος 
της Δημοκρατίας καί επί 14 χρόνια πρωθυπουργός- διάρ

κεια ρεκόρ στήν ταραγμένη πολιτική ζωή τής χώρας. 

Κατά τά τελευταία πέντε χρόνια δλα εδειχναν δτι ό κ. 

Καραμανλής εfχε πλέον άποτραβηχτεί άπό τήν πολιτική 

ζωή. Πίσω δμως άπό τά παρασκήνια διατηρουσε τήν επιρ
ροή στό συντηρητικό κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, πού ό 

ίδιος ε{χε ίδρύσει τό 1974. 'Όταν τό 1985 ό τότε πρωθυ
πουργός κ. Παπανδρέου άπ·έσυρε τήν ύποστήριξή του στήν 

ύποψηφιότητά του, ό κ. Καραμανλης πικραμένος προτί

μησε νά άποφύγει τίς πολιτικές δηλώσεις. Μόλις πρόσφα

τα προειδοποίησε ό γηραιός, άλλά εύσταλής Καραμανλής, 

μέ σαφείς αiχμές, τούς συμπατριώτες του νά λογικευτουν, 

συγκρίνοντας τό πολιτικό σκηνικό τής' Ελλάδος πρίν άπό 

τίς τελευταίες βουλευτικές εκλογές μέ «φρενοκομείο». Μέ 

αύτή τήν εuστοχη διακοπή τής μακρόχρονης σιωπής του, 
ό κ. Καραμανλης-ήθελε προφανώς νά δείξει, δτι, άν τόν 

χρειάζονται, ε{ναι καί πάλι διαθέσιμος, ώς «σωτήρας της 

πατρίδας». 

Τό φωτοστέφανο του «λυτρωτη» άπέκτησε ό κ. Καρα

μανλής τό 1974, δταν επέστρεψε άπό τήν εξορία του στό 
Παρίσι καί όδήγησε τήν καταπονημένη άπό έπtά χρόνια 

δικτατορίας 'Ελλάδα καί πάλι στή δημοκρατία. Τό γεγο

νός δτι κατόρθωσε νά φέρει σέ πέρας αύτή τή δύσκολη 

άποστολή χωρίς αίματοχυσία καί χωρίς τήν άναμόχλευση 

εκδικητικών παθών, εξυμνείται μέχρι σήμερα άπό τούς 

οπαδούς του κ. Καραμανλη σάν «πολιτικό θαυμα». Στά εξι 
χρόνια της δεύτερης πολιτικής του καρριέρας, ώς πρωθυ

πουργός μέχρι τό 1980, προσπάθησε ό κ. Καραμανλης νά 
ύπερνικήσει τήν εκτεταμένη μετά τόν εμφύλιο πόλεμο 

(1946-1949) καί τή χούντα (1967-1974) πόλωση του λαου 
σέ «aριστερούς» καί «δεξιούς». Τό 1974 γιά πρώτη φορά 
νομιμοποιήθηκε τό Κομμουνιστικό κόμμα. 

'Η άναγκαιότητα δμως τής γεφυρώσεως του iδεολογι

κου διχασμου της χώρας, περιόρισε στή δεκαετία του , 70 
τά περιθώρια έλιγμ&ν του κ. Καραμανλή, δπως άλλωστε 

ήδη καί στή δεκαετία του '50. 'Ήδη, κατά τήν πρώτη του 
πρωθυπουργία άπό τό 1955 μέχρι τό 1963, επεδίωξε τήν 
πολιτική σταθερότητα μέσω μίας άπολύτως aπαραίτητης 

μεταβολης των δομών, μέ τίς αντίστοιχες κοινωνικές επι

πτώσεις. 

'Ο μεγάλος αύτός πολιτικός, γιός ένός δασκάλου καί 

καπνοπαραγωγου, ε{ ναι βέβαια άνθρωπος του λαου. 'Αλλά 

ούσιαστικά ποτέ δέν ύπήρξε άνθρωπος του λαου. Ή 
σκληρότητα καί ή πειθαρχία του «αύστηρου Μακεδόνα», 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΤΥΠΟΥ 519 

δπως τόν ό.ποκαλουν οί 'Έλληνες, δέν επέφεραν στό λαό 

αισθήματα λατρείας, άλλά όπωσδήποτε αίσθημα σεβα

σμου. Σεβασμό του εδειξαν ό.πό τό 1974 ό.κόμη καί οί πε
ρισσότεροι aριστεροί, πού εζησαν τίς πρώτες περιόδους 

τής πρωθυπουργίας του πρίν άπό τήν χούντα καί τίς χαρα

κτήρισαν «εποχές ό.στυνομικου κράτους καί aντιδραστικό

τητας». Κανένας πολιτικός δέν κατόρθωσε, μέ βάση τά ερ

γα του, νά μεταβάλει εκ βάθρων τήν γνώμη τών 'Ελλήνων 

γιά τό ι'iτομό του δπως ό Καραμανλής, ό όποίος θεωρείται 

μέχρι καί σήμερα ό.πό τήν πλειοψηφία τών 'Ελλήνων, εγ

γυητής γιά τή σταθερότητα καί τή δημοκρατία. ~Άλλωστε, 

στίς ι'iοκνες προσπάθειές του όφείλει ή 'Ελλάδα τό γεγο

νός, δτι εδώ καί δέκα χρόνια είναι μέλος τής Εόρωπαϊκής 

Κοινότητας (5.5). 

'Από τίς στήλες τοϋ ίταλικοϋ τύπου ύπογραμμί

στηκε, έπίσης, ή σημασία τής έπανόδου τοϋ Κ. Κα

ραμανλή στό προεδρικό aξίωμα. Πολλές έφημερίδες 
αναδημοσίευσαν aνταπόκριση aπό τήν 'Αθήνα τοϋ 

πρακτορείου ANSA, όπου έξαίρεται ή, σέ παγκόσμια 
κλίμακα, αναγνωρισμένη προσωπικότητα τοϋ κ. 

Καραμανλή, τό αυστηρό ήθος του, ή μεγάλη χαρι

σματικότητα, καί ύπογραμμίζεται ή ανάγκη πολιτι

κής σταθερότητας, προκειμένου ή 'Ελλάδα νά ύπερ

κεράσει τή σοβαρότατη κοινωνική καί οίκονομική 

κρίση πού τή μαστίζει γιά μιά δεκαετία. 

Στήν aνταπόκριση διατυπώνεται ή εόχή νά δεχτεί 

ή αντιπολίτευση νά συμμετάσχει μέ κάποιο τρόπο 

στή διαδικασία αναδομήσεως καί αναδιοργανώσεως 

καί ύπογραμμίζει ότι είναι δυνατό ό νέος πρόεδρος 

μέ τό ήθικό κύρος του νά έπιτύχει, aν όχι τήν είρήνη, 

τουλάχιστον τήν έκεχειρία, rοστε μέσα σέ κλίμα συ

νεργασίας νά λειτουργήσει ό μηχανισμός τής οίκο

νομικής ανακάμψεως. Είδικότερα, τά έγκυρότερα 

φύλλα ύπογράμμισαν: 

·Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής είναι ό νέος πρόεδρος 

τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας. 'Ο ήγέτης τής Νέας Δημο

κρατίας, πού είναι 83 ετών, άποφάσισε νά άφήσει τό προά
στιο τής Πολιτείας, στό όποίο aποσύρθηκε τό 1985, μέ τό 
τέλος τής προεδρικής του θητείας, καί νά ξαναγυρίσει 

στήν κορυφή τής έλληνικής πολιτείας. Αότά τά χρόνια, ό 

πιό μεγάλος 'Έλληνας πολιτικός ι'iνδρας, είχε παραμείνει 

στήν ι'iκρη, άρνούμενος νά συμμετάσχει στίς «τρέλλες» 

τών τελευταίων πολιτικών γεγονότων («La Repubblica», 
5.5). 

'Η επάνοδος του κ. Καραμανλή ύπερβαίνει κατά πολύ 

τά δρια ένός έσωτερικου, αν καί ό.ποφασιστικου, γεγονό

τος καί προσλαμβάνει διεθνή σημασία, τήν όποία θέλησε 

νά ύπογραμμίσει καί ό κ. 'Αντρεόττι στό Δουβλίνο τόπε

ρασμένο Σάββατο, έκφράζοντας τήν ίκανοποίησή του γιά 

τήν βέβαιη επανε)(λογή ένός παλιου φίλου, μέ τόν όποίο 

είχαν συνεργαστεί στενά γιά τήν όριστική ενταξη τής 
'Ελλάδος στήν ΕΟΚ («Il Tempo», 5.5). 

τέλος, ή «Ii Popolo», σέ aρθρο τοϋ Α. Πελεγκρί
νι, τόνισε ότι <<μέ τήν έπάνοδο τοϋ Κ. Καραμανλή 

στό προεδρικό aξίωμα, ή 'Ελλάδα έπικύρωσε όρι

στικά τήν εξοδό της aπό τή μακρά σήραγγα τής πο

λιτικής καί κοινωνικής aστάθειας» καί ότι ό νέος 

πρόεδρος «θεωρείται δικαίως δημόσιος aνδρας πού 
βρίσκεται ύπεράνω των παρατάξεων καί μπορεί νά 
έξασφαλίσει, μετά aπό μακρά καί πικρή περίοδο με

τωπικών αντιπαραθέσεων, τήν έθνική συμφιλίωση» . 

Μέ τό μεγάλο ήθικό καί προσωπικό του κύρος καί 

ακτινοβολία, εϋχεται ό aρθρογράφος νά προωθήσει 

ό Κ. Καραμανλής τήν κοινωνική είρήνη καί νά σφυ

ρηλατήσει μιά νέα έθνική όμοψυχία (5.5). 
'Ανάλογα σχόλια διατυπώθηκαν καί σέ πολλές, 

μικρότερες, χώρες χαρακτηριστικά: 

'Ο Κ. Καραμανλής, θεωρείται ώς ό πολιτικός τής συμ

φιλιώσεως, ό πολιτικός πού θά αόξήσει τό κυρος τής 'Ελ

λάδος στό εξωτερικό, παρεμποδίζοντας, μέ τόν τρόπο αό

τό, νά γίνει ή χώρα ό aσθενέστερος κρίκος τής ΕΟΚ 

(«Neue Zίircher Zeitung», 19.4). 

'Ο Καραμανλής πρέπει νά άνυψώσει τήν εικόνα τής 

'Ελλάδος . 'Επισημαίνουμε δτι μέ τήν επιστροφή του στήν 

Προεδρία τής Δημοκρατίας aποδεικνύεται δτι ό κ. Καρα

μανλής είναι ό ό.ξιολογότερος πολιτικός τής σύγχρονης 
'Ελλάδος. Προτάθηκε, ώς πρόεδρος, γιά δύο λόγους: 

Πρώτον, γιατί είναι ό μόνος πού θά καλλιτερεύσει τήν 

εικόνα τής 'Ελλάδος καί, δεύτερον, γιατί ετσι ίκανοποιεί 

δλες τίς όμάδες του κόμματος πού ϊδρυσε, ένώνοντάς τους 

(«Het Parool», 'Ολλανδία, 5.5). 

Πέρασαν πέντε χρόνια ό.πό τότε πού ό Κ. Καραμανλής 

άποσύρθηκε ό.πό τήν πολιτική ζωή. Παρόλα αότά, σέ πρό

σφατη δημοσκόπηση αποδείχτηκε ό πλέον δημοφιλής πο
λιτικός τής 'Ελλάδος . Αότή τή δημοτικότητα επιθυμεί νά 

άξιοποιήσει ή νέα Κυβέρνηση ύπό τόν Κωνσταντίνο Μη

τσοτάκη ... 
Ό ίδιος ό Καραμανλής δήλωσε δτι επιθυμεί νά είναι 

πρόεδρος δλων τών 'Ελλήνων καί δτι θά εργαστεί γιά τήν 

εθνική ένότητα καί τήν εξασφάλιση πολιτικής σταθερότη

τας («Aftenposten», ~Οσλο, 11 .5). 

'Ο πρόεδρος Καραμανλής μέ τό διεθνές κυρος του, με

ταξύ ι'iλλων γιά τήν επαναφορά τής δημοκρατίας στήν 
'Ελλάδα μετά τήν δικτατορία, θά βοηθήσει τή νέα Κυβέρ

νηση νά επανακτήσει τήν εμπιστοσύνη τής ΕΟΚ, ή όποία 

εχει προειδοποιήσει γιά τήν όριακή κατάσταση τής έλλη
νικfjς οικονομίας ... 'Ο Κ. Καραμανλής είναι ό σημαντικό
τερος 'Έλληνας πολιτικός («Zyllands Posten», Κοπεγχάγη, 
8.5). 

«Ό πατέρας του εθνους» επιστρέφει σέ μιά θέση πού 

κατείχε ijδή άπό τό 1980 μέχρι καί τό 1985. 'Εδώ καί τρείς 
δεκαετίες ό Καραμανλής διαμορφώνει, δσο κανένας ι'iλλος 

πολιτικός, τήν ίστορία τής χώρας του. 'Ο Καραμανλής 

aπέκτησε τή φήμη του «σωτήρα του εθνους» κυρίως τό 

1974, δταν, μετά τήν χρεωκοπία τής δικτατορίας, όδήγησε 
μέ στιβαρό χέρι τή χώρα ξανά στήν κοινοβουλευτική δη
μοκρατία («Der Standard», Βιέννη, 5.5). 

'Εξελέγη πρόεδρος τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας ό 
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συντηρητικός πολιτικός Κ. Καραμανλής. Οί προσδοκίες 

είναι μεγάλες : αUτός πρέπει νά ανορθώσει τό διεθνές κuρος 

τής ύπερχρεωμένης καί ηθικά καταρρακωμένης 'Ελλάδος . 

Χάρις στήν δική του διακυβέρνηση, ή χώρα κατόρθωσε νά 

όδηγηθεί, χωρίς βαρειές πολιτικές συνέπειες, από τή δι

κτατορία στή δημοκρατία καί νά aνορθώσει τό γόητρό 

της . WΕργο δικό του είναι καί ή ενταξη τής ' Ελλάδος στήν 

ΕΟΚ («Neue Α-Ζ», Βιέννη, 5.5). 

Μολονότι ό κ. Καραμανλής προτάθηκε <iπό τό συντη

ρητικό κυβερνων κόμμα, εκπροσωπεί στήν Πραγματικότη

τα δλους τούς "Ελληνες πολίτες, έφόσον θεωρείται ώς ό 

πολιτικός μέ τό μεγαλύτερο κuρος εντός καί έκτός τής 
'Ελλάδος . Στήν 'Ελλάδα είναι άπαραίτητη, αύτή τή χρο

νική περίοδο, μία προσωπικότητα, δπως είναι ό κ . Καρα

μανλής, πού θά κατορθώσει νά σταθεί μακριά άπό τόν κομ

ματισμό καί τόν ρεβανσισμό. 

' Ο συντηρητικός πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μη
τσοτάκης επεσήμανε δτι ή έκλογή του κ. Καραμανλή είναι 

ή καλύτερη λύση γιά τήν αντιμετώπιση τής κρίσεως πού 

διέρχεται ή 'Ελλάδα, μιά χώρα «άπέραντο φρενοκομείο», 
δπως είχε δηλώσει πρίν άπό δύο χρόνια ό κ. Καραμανλής. 

'Όσον άφορα στήν έξωτερική πολιτική, άναμένεται δτι ή 

προσωπικότητα του Κ, Καραμανλή θά διευκολύνει τίς σχέ

σέις τής 'Ελλάδος μέ τίς χωρες μέλη τής ΕΟΚ καί του 

ΝΑΤΟ. Δέν πρέπει νά ξεχνάμε δτι ήταν ό κ. Καραμανλής 
έκείνος πού πέτυχε τήν ενταξη τής ' Ελλάδος στήν ΕΟΚ 

(«ABC», Μαδρίτη, 5.5). 

' Ο κ. Καραμανλής, ι'iν καί τό τελευταίο διάστημα ζοuσε 

μακριά από τά φωτα τής δημοσιότητας, σύμφωνα μέ δλες 

τίς δημοσκοπήσεις, ύπήρξε ή πλέον δημοφιλής φυσιογνω

μία στόν έλληνικό χω ρο. Γιά πολλούς στήν 'Ελλάδα 

ύπήρξε καί παρέμεινε σύμβολο τής ένότητας του εθνους, 

ιδιαίτερα μετά άπό τά βαθειά χάσματα καί τίς κοινωνικο

πολιτικές διαταραχές πού άντιμετώπισε κατά τά τελευταία 
χρόνια τής διακυβερνήσεώς της <iπό τόν κ. Παπανδρέου . 

'Ο κ . Καραμανλής, μέ τήν άκτινοβολία του, αναμφισβήτη

τα θά βοηθήσει τήν χώρα τόσο στό εσωτερικό δσο καί στό 

εξωτερικό (Πρακτορείο «Τανγιούγκ», Βελιγράδι, 5.5). 

' Από τίς στήλες του άθηναϊκου τύπου, δημοσιεύ

τηκε άνασκόπηση καί τών τουρκικών άντιδράσεων: 

' Η έκλογή του κ. Κ . Καραμανλ η ώς προέδρου τής ' Ελ

ληνικής Δημοκρατίας aπασχολεί τόν τουρκικό τύπο, πού 

σημειώνει δτι ή έξέλιξη αύτή είναι σημαντική, τόσο γιά 
τήν εσωτερική δσο καί τήν εξωτερική πολιτική τής 'Ελλά

δας. 

'Η «Τζουμχουριέτ» σημειώνει πώς, σέ δ,τι άφορά στίς 

έλληνοτουρκικές σχέσεις- τίς όποίες ό κ. Κ. Καραμαν

λής γνωρίζει πολύ καλά - δ 'Έλληνας πρόεδρος είναι 

δυνατό νά άποτελέσει στοιχείο ισορροπίας μεταξύ των δύο 

χωρων. 

' Η «Χουρριέτ» παρατηρεί δτι ή εικόνα του κ. Κ. Κα

ραμανλή στή Δύση είναι άπό τίς καλύτερες καί ύπογραμμί

ζει δτι φαίνεται πώς ή Τουρκία μπαίνει σέ περίοδο μεγάλης 

άπομόνωσης δσον άφορα στή συμπάθεια του δυτικοί) κό

σμου, ι'iν συνδεθεί τό γεγονός δτι στήν 'Ελλάδα βρίσκον

ται στήν εξουσία οί κ. Κ. Καραμανλής καί κ. Κ. Μητσοτά-

κης - πού εχουν τή δυνατότητα νά άλλάξουν τήν κακή 

εικόνα τής 'Ελλάδας - μέ τή διαλλακτική καί συμβιβα
στική προσωπικότητα του προέδρου Βασιλείου. 

Οί έφημερίδες ύπενθυμίζουν δτι ό κ . Κ. Καραμανλής 

έξελέγη μέ τίς ψήφους των βουλευτων τής ΝΔ, τής ΔΗΑΝΑ 
καί των μουσουλμάνων καί παρατηροuν δτι τώρα δ ρόλος 

τής 'Ελλάδας στή Δύση θά είναι διαφορετικός καί aπέ

ναντι στήν Τουρκία θά βρίσκεται μιά 'Ελλάδα πού θά είναι 

σέ άρμονία μέ τή Δύση καί θά τάσσεται ύπέρ του διαλό

γου μέ τήν Τουρκία, προτάσσοντας δμως τό Κυπριακό. Τό 

τουρκικό ύπουργείο Έξωτερικων, γράφει σχετικά ή 

«Μιλλιέτ», άπασχολεί τώρα τό !:ρώτημα μέχρι που μπορεί 

νά φτάσει ή ' Ελλάδα μέ τήν ύποστήριξη πού πιστεύει δτι 
εχει καί μέχρι ποιου σημείου μπορεί νά πιέσει διεθνως τήν 

Τουρκία. 

τέλος, ή «Τερτζουμάν», <iφou χαρακτηρίζει τόν κ. Κα

ραμανλή «πεισματάρη , ύπομονετικό, λιγομίλητο καί σο

βαρό», κάνει μιά αναδρομή στήν πολιτική καρριέρα του 

'Έλληνα προέδρου καί παρατηρεί δτι δ κ. Κ. Καραμανλής 

έκτιμaται από τούς συντηρητικούς κύκλους καί εισακούε

ται. 

'Η έφη μερίδα ύπενθυμίζει δτι δ κ. Καραμανλής ξεκί

νησε τόν έλληνοτουρκικό διάλογο καί σημειώνει δτι τώρα 

δέν είναι δραμα ή aρχή ένός διαλόγου μέ λιγότερο θόρυβο 
καί κατάργηση πολλων εμποδίων, άπό τά όποία τά περισ

σότερα είναι τεχνητά, στά θέματα του Αίγαίου, τής Κύ

πρου καί τής Δυτικής Θράκης («'Η Καθημερινή», 9.5). 

'Ενδιαφέρουσα, τέλος, ύπfjρξε ή άνάλυση του 

Παύλου Τζερμιa, άπό τήν «Ντώυτσε Βέλλε», στίς 16 
Μαίου: 

' Αμέσως μετά τήν έκλογή του στό προεδρικό άξίωμα, ό 

Κ. Καραμανλής προσδιόρισε μέ σαφήνεια τίς τρείς βασικές 

έπιδιώξεις του: 'Ομαλή λειτουργεία των δημοκρατικων 
θεσμων, διαφύλαξη καί ένίσχυση τής ένότητας πάνω άπό 

πολιτικούς άνταγωνισμούς, έμπέδωση ήρεμου πολιτικοί) 
βίου. 'Ο αύστηρός Βορειοελλαδίτηζ τόνισε πώς θά συνερ

γάζεται άρμονικά καί μέ τήν Κυβέρνηση καί μέ τήν άντι

πολίτευση. 

Γιά δσους παρακολουθοuν μέ προσοχή τά έλληνικά 

πολιτικά πράγματα καί τυχαίνει νά ξέρουν τόν Κ. Καρα

μανλή δέν ύπάρχει ή παραμικρή άμφιβολία πώς δ νέος 
πρόεδρος τής Δημοκρατίας θά καταβάλει κάθε προσπάθεια 

γιά τήν έπίτευξη αύτων των έπιδιώξεων. Μήπως δέν τό 
εκανε καί κατά τήν περίοδο 1980 εως 1985, παρ , δλο πού ό 

aρχηγός του Κράτους είχε τότε κατά τό Σύνταγμα κάποιες 

άρμοδιότητες, ο{ όποίες άπό άντιπολιτευόμενους είχαν 

χαρακτηριστεί ύπερεξουσίες καί είχαν επικριθεί σάν προ

σπάθεια επιβολής ένός εϊδους αύταρχικοu καθεστωτος; Μή

πως δέν άναγνώρισε καί άναγνωρίζει έπίσημα δ ' Ανδρέας 

Παπανδρέου πώς ό Κ. Καραμανλής ι'iσκησε ι'iμεμπτα έκεί

νη τήν εποχή τά καθήκοντά του; 

'Η έπάνοδος του Καραμανλή στό προεδρικό άξίωμα 

μόνο άπό φανατικούς ή κακοθελητές μπορεί νά θεωρηθεί 

εκφραση ρεβανσισμοί) ή μέ παρόμοια διατύπωση επιστρο

φή στόν Καραμανλισμό καί στό κράτος τής Δεξιάς. 

'Ο Καραμανλής ξαναγύρισε στό προεδρικό άξίωμα 

σχεδόν άποκλειστικά χάρη στίς ψήφους τής ΝΔ. Βέβαια, δ 
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νέος πρόεδρος τής Δημοκρατίας εχει καί ίστορικά καί άπό 

κάμποσες άλλες άπόψεις στενούς δεσμούς μέ τό κόμμα, του 

δποίου σήμερα ήγέτης είναι δ Κ. Μητσοτάκης. 'Ο Καρα

μανλής ίδρυσε τό 1974 τή ΝΔ, ύπήρξε ήγέτης της καί επι
κεφαλής της κυβέρνησε τήν 'Ελλάδα. Στενοί συγγενείς 

του είναι βουλευτές τής ΝΔ. ~Οχι λίγοι Νεοδημοκράτες 

θεωροuνται ή θέλουν νά θεωροuνται Καραμανλικοί. 

'Ιδεολογικοπολιτικά δέν βρίσκεται δ Καραμανλής, 
δπως είναι εύνόητο, κοντά στό ΠΑΣΟΚ ή στό Συνασπισμό 

τής 'Αριστεράς καί τής Προόδου. Πολλοί άπό τούς όπα

δούς τής ΝΔ τόν άποκαλοuν μέν διθυραμβικά «εθνάρχη>>, 

τόν βλέπουν δμως σχεδόν άποκλειστικά σάν στήριγμα τής 
παράταξής τους. 

'Όλα αύτά άληθεύουν καί δμως δ Καραμανλής άπό

κτησε μέ τό χρόνο μιά άποδοχή πού ξεπερνάει τά δρια του 
νεοδημοκρατικοu στρατοπέδου.. Δέν είναι νεοδημοκρά

της δ Σίφης Πολυμίλης τής άθηναϊκής «'Ελευθεροτυπίας». 

'Όμως εγραψε τίς προάλλες στή στήλη του: «Καφενείον ή 

'Ελλάς»: «Σέ πείσμα δσων προεξοφλοuσαν τήν δριστική 

συνταξιοδότησή του, επανέρχεται μέ μιά δριακή πλειοψη
φία μέν, άλλά άπολαμβάνοντας ούσιαστικά εύρύτερης 

άποδοχής. n Ας είμαστε είλικρινείς. Πέρα άπό δποιες ίδεο

λογικές ή πολιτικές διαφορές, δ νέος πρόεδρος καλώς ή 

κακώς είτε μάς άρέσει είτε όχι άπολαμβάνει εύρύτερης 

εκτίμησης άπό δσο δείχνουν οί 153 ψήφοι πού πήρε στή 
Βουλή. Δένε{ ναι τυχαίο, άλλωστε, δτι οϋτε δ άρχηγός τής 

άξιωματικής άντιπολίτευσης, άλλά άκόμα καί δ Συνασπι

σμός δέν θέτουν επί τής ούσίας κανένα θέμα, διάσταση, 

βέβαια, πού εχει ίδιαίτερη σημασία τουλάχιστον γιά τό 

ΠΑΣΟΚ πού στήριξε τήν στρατηγική του στήν άποπομπή 
του Καραμανλή, εκμεταλλευόμενο τίς τραυματικές εμπει

ρίες του εκλογικου σώματος». 

Σωστές οί επισημάνσεις του Πολυμίλη καί αύτό σημαί

νει πώς δέν κάνουν μόνο εκείνοι πού μιλοuν γιά βροντό

σαυρο τής Πολιτείας καί τά παρόμοια, άσπρόμαυρη ζω

γραφική, μά πώς εχουν ψευδαισθήσεις καί δσοι νεοδημο

κράτες φαντάζονται δτι δ Καραμανλής άποφάσισε νά επι

στρέψει στό προεδρικό άξίωμα γιά νά παίξει τό παιχνίδι 
τής παράταξής τους. 

Καί άπό τίς δύο πλευρές γίνεται δηλαδή προσπάθεια νά 

συμπιεστεί ενα πολιτικό γεγονός σέ προκαθορισμένα 

«κλισέ». 'Από τήν άποψη τούτη οί συζητήσεις γιά τήν 

επάνοδο του Κ. Καραμανλή στό πολιτικό προσκήνιο δι

καιολογοuν γιά μιά άκόμη φορά τό ερώτημα: πότε, επιτέ

λους, θά άπαλλαγοuμε άπό τούς προκροuστες; Πότε μέ άλ

λα λόγια θά γλιτώσουμε άπό εκείνους τούς ίδεολόγους πού 
σατιρίζει πικρόχολα σέ ενα άπό τά πιό όμορφα καί στοχα

στικά κείμενά του δ 'Ελβετός λογοτέχνης Φρ. Ντούρεματ; 

Οί άναπτύξεις του είναι ενα σφοδρό «κατηγορώ» κατά των 

πολιτικών πού άκολουθοuν ή εκφράζουν τυφλά μιά ίδεο

λογία. 

Πρώτος αύτοu του είδους πολιτικός, γράφει δ 'Ελβετός 

συγγραφέας, ήταν δ γίγαντας του Κορυδαλλοu, δ προκρού

στης του Ντούρεματ. Είναι ίδεολόγος μέ τήν κακή εννοια, 

όχι ό ίδεαλιστής, δ άλτρουϊστής, είναι ή ενσάρκωση του 

φανατικου δογματισμου πού άπό τή φύση του βρίσκεται 

στό άντίθετο στρατόπεδο του πλουραλισμοu. 

0{ προκροuστες αύτου ή εκείνου του χρώματος εχουν 
τή σιγουριά τής άπόλυτης πίστης, άπεχθάνονται τά βασα-

νιστικά ερωτηματικά καί παραδίδονται στά βολικά «κλι

σέ». 

nΕτσι, ό Κ. Καραμανλής είναι στά μάτια τους εκφρα

στής του παρελθόντος. Οί μέν άποκρούουν αύτό τό παρελ~ 
θόν, οί δέ τό επιδιώκουν. Ούσιαστικά, αύτή είναι ή μόνη 
διαφορά τους, κατά τά λοιπά συμπίπτουν οί άπόψεις τους. 

'Ο Κ. Καραμανλής, αύτό είναι γνωστό, δέν είχε ίδιωτι

κή ζωή, καί δταν άκόμα δέν συμμετείχε σέ δ,τι όνομαζόταν 

«δημόσιος βίος». Μ' αύτή τήν εννοια ή άποχή του άπό τά 

πολιτικά πράγματα δέν ύπήρξε γιά τόν ερημίτη τής Πολι

τείας εύκολο πράγμα «mutatis mutandis». Ήταν άνάλογη 
ή περίπτωση τής αύτοεξορίας του στο Παρίσι. 

'Από τήν άλλη μεριά, δ Καραμανλής εχει άναμφίβολα 

ίσχυρή θέληση. Είναι σέ θέση νά σιωπά, δταν τό κρίνει 
άναγκαίο. 'Αποφεύγει, άντίθετα μέ πολλούς 'Έλληνες πο

λιτικούς, τίς μεσογειακές εκρήξεις ή εξάρσεις. 

'Υ περαπλουστεύουν τά πράγματα δσοι διατυπώνουν 
τήν άποψη πώς ή επάνοδός του στό προεδρικό άξίωμα 

όφείλεται άποκλειστικά καί μόνο σέ προσωπική πολιτική 

φιλοδοξία. Ύπεραπλουστεύουν τά πράγματα, γιατί παρα
βλέπουν πώς ό Καραμανλής, δπως δείχνουν διάφορα γεγο

νότα, βασανίστηκε άπό τά διλήμματα κατά τή διάρκεια 

τής άποχής του άπό τό δημόσιο βίο. Γιατί παραγνωρίζουν 
πώς δ ίδιος ό Καραμανλής συνήθιζε νά προβάλλει επιχει

ρήματα κατά τής επιστροφής του, τήν ήλικία του κ.λ.π. 

Ξεχνοuν πώς ό ίδιος ό σημερινός πρόεδρος τής Δημοκρα

τίας συνήθιζε νά τονίζει δτι δ τόπος δέν χρειάζεται Μεσσί

ες, άλλά πολιτικούς μέ κοινή λογική. Δίχως άλλο ύπάρχει 

dκόμη άφθονος «πατερναλισμός» στήν 'Ελλάδα καί τό 

φαινόμενο δέν είναι θετικό γιά μιά φιλελεύθερη δημοκρα

τία πού θέλει νά είναι εύνομούμενη. 

'Όμως, δέν συμβάλλουν στόν «πατερναλισμό» καί οί 

τόσοι καί τόσοι προκροuστες, είτε θεοποιοuν είτε δαιμονο

ποιοuν, στή συγκεκριμένη περίπτωση γιά τήν όποία πρό

κειται, τόν Κ. Καραμανλή. 

Στίς συζητήσεις γιά τήν επάνοδό του ξεχάστηκε άπό 

πολλούς πώς δ αύστηρός Βορειοελλαδίτης άποδίδει πρω

ταρχική σημασία στήν ύστεροφημία του. 

Μπαίνοντας λοιπόν καί πάλι στό χώρο δέν διάλεξε εναν 

άνθόσπαρτο δρόμο. Πολλά τά οίκονομικά προβλήματα, 
δυσκολίες στήν εσωτερική πολιτική ζωή, τό κΌρος τής 

'Ελλάδος στό εξωτερικό, άς τό ποuμε ήπια, όχι καί πολύ 
μεγάλο. Ποιός, βάζοντας τό χέρι στήν καρδιά, θά άρνηθεί 

στά σοβαρά πώς μιά εμπειρη προσωπικότητα σάν τόν Κα

ραμανλή είναι σέ θέση νά προσφέρει ύπηρεσίες στόν τόπο 
όχι άσφαλώς μεσσιανικές, μά κάποιες ύπηρεσίες τής κοι

νής λογικής; 

Στήν 'Ελλάδα, άπό τίς στήλες τών aντιπροσω

πευτικότερων οργάνων του πρωινοί) τύπου, διατυπώ

νονταν οί άκόλουθες άπόψεις μέ άναφορά στήν προ

σωπικότητα καί τόν έπιθυμητό ρόλο πού καλοuνταν 

νά διαδραματίσει ό Κ. Καραμανλής, ώς νέος πρόε
δρος τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας: 

' Από χθές, πρόεδρος τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας εΙ

ναι καί πάλι ό Κωνσταντίνος Καραμανλής, ό ήγέτης πού 

εχει άφιερώσει σχεδόν όλόκληρη τή ζωή του στήν ύπηρε

σία του τόπου. 'Ως βουλευτής, άπό νεαράς ήλικίας, ώς 
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ύπουργός, ώς πρωθυπουργός, ώς άρχηγός του Κράτους καί 

ρυθμιστής του πολιτεύματος, δ Κωνσταντίνος Καραμαν

λής άνέλαβε γιά δεύτερη θητεία, χθές, τά καθήκοντα του 

προέδρου, άνταποκριθείς στήν πρόσκληση νά βοηθήσει, μέ 

τό κυρος του καί τήν πολύτιμη πείρα του, τό δύσκολο εργο 

γιά τήν εξοδο τής χώρας άπό τήν κρίση . 

'Από τήν βαρυσήμαντη καί δωρικής άπλότητος καί 

σαφηνείας δμιλία του, προχθές, μετά τήν εκλογή του άπό 

τήν Βουλή , Ciρχισε νά δημιουργείται ijδη ενα συναίσθημα 

άσφαλείας καί έμπιστοσύνης στήν κοινή γνώμη γιά τήν 

πορεία του τόπου. 'Όπως διαβεβαίωσε δ κ . Καραμανλής, 

επωμιζόμενος τίς εuθύνες του ρυθμιστου του πολιτεύματος , 

τρείς είναι οί βασικές επιδιώξεις του: ή δμαλή λειτουργία 
τών δημοκρατικών θεσμών, ή διαφύλαξη τής εθνικής ένό

τητος καί ή έμπέδωση ήρέμου πολιτικου βίου. 

'Η παρουσία του καί πάλι άποτελεί εγγύηση. Διότι πέ

ραν τών άριθμ&ν των ψηφοφοριών, είναι δ ήγέτης πού εχει 

γνωρίσει καί γνωρίζει τή γενικότερη άποδοχή . «Κάτι» πού 

εγινε δημοσίως εκδηλο μετά τήν εκ μέρους του άποδοχή 
τής ύποψηφιότητος καί πού έντονότερα εγινε φανερό χθές, 

μέ τίς λαϊκές έκδηλώσεις πού συνόδευσαν τίς πρώτες επί

σημες έμφανίσεις του, κατά τήν δρκωμοσία του στό Κοι

νοβούλιο, τήν κατάθεση στεφάνου στό μνημείο του' Αγνώ

στου Στρατιώτη καί τή μετάβασή του στό Προεδρικό Μέ

γαρο, δπου άνέλαβε τά καθήκοντα του ύπάτου άξιωματού

χου του Κράτους. 

'Ιδιαίτερης σημασίας είναι ή διαβεβαίωση του νέου 
προέδρου δτι γιά τήν πραγματοποίηση τών τριών βασικών 

επιδιώξεών του θά συνεργάζεται άρμονικά τόσο μέ τήν 

Κυβέρνηση δσο καί μέ τήν άντιπολίτευση. 'Η έπικύρωση 
αuτής τής διαβεβαιώσεως είναι ijδη δεδομένη άπό τήν 

προηγούμενη προεδρική θητεία του κ. Καραμανλή, κατά 

τήν όποία τό εργο του ώς άνωτάτου Ciρχοντος, μακράν πά

σης κομματικής άντιλήψεως, εξετιμήθη άπό δλες τίς πλευ

ρές ώς άντικειμενική λειτουργία μέ έθνικά κριτήρια. 

'Αλλά καί μακράν πάντοτε πάσης δημοκοπικής διαθέ

σεως, μέ τή νέα τώρα εκλογή του, ύπογραμμίζοντας τό επι

κίνδυνο τής βαθειaς καί πολύπλευρης κρίσης, εκάλεσε 

δλους τούς 'Έλληνες νά καταβάλουν μόχθο καί νά ύπο

στουν θυσίες γιά τήν άνασυγκρότηση του τόπου. 

'Η άναφορά του στίς ίστορικές μεταβολές καί εξελί

ξεις πού σημειώνονται στόν κόσμο καί ή τοποθέτηση του 

«έλληνικου προβλήματος» μέσα στό πλαίσιο τής διαμορ

φουμένης διεθνους καταστάσεως - συγκεχυμένης καί έπι

κινδύνου, μέχρις δτου λάβει τήν όριστική της μορφή -
είναι χαρακτηριστική τής πολιτικής του διορατικότητας 
καί του ρεαλισμου πού διακρίνει τίς ενέργειές του . 

Μέ τόν Κωνσταντίνο Καραμανλή στό άνώτατο άξίωμα 

τής χώρας, ώς πρόεδρο δλων τ&ν 'Ελλήνων, άρχίζει μία 

νέα περίοδος γιά τήν 'Ελλάδα καί τήν άποκατάσταση τής 

θέσεώς της στήν διεθνή κοινότητα («'Εγγύηση γιά τήν 

συνέχεια», «'Η Καθημερινή», 6.5). 

Κάθε δεκαετία, σημαίνει δέκα τάξεις νέων πολιτών μέ

σα στή χοάνη τής έλληνικής πολιτείας. Σημαίνει δμως καί 

μίαν άντίστοιχη μεταβολή στή νοοτροπία, τίς προσδοκίες 

καί τήν πολιτική ευαισθησία του έλληνικου λαου. 

Στό στάδιο αuτό τής πολιτικής διαδρομής του, ό νέος 

ρόλος του κ . Καραμανλή δέν πρέπει νά τόν όδηγήσει σέ 
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προσπάθεια πατερναλιστικfjς επιβολfjς προσωπικών άπό

ψεων καί ύποκειμενικ&ν κρίσεων: άλλά στήν ύποβοήθηση 

άνευρέσεως των νέων δρόμων πού πρέπει ν' άκολουθήσει 

ή 'Ελλάδα (άπό πλευρίiς πολιτικfjς, πολιτειακfjς καί κρα

τικfjς λειτουργίας), γιά νά ξεφύγει άπό τόν ρόλο του «χω

λου έταίροω> τfjς Εuρωπαϊκfjς Κοινότητος. 

Οί δρίζοντες εχουν άνοίξει - καί οί προϋποθέσεις επι
βιώσεως μιίiς οικονομικά καί πολιτιστικά άνεξάρτητης 

'Ελλάδας εχουν καταστεί σαφείς στή νέα γενιά τ&ν ' Ελλή

νων πολιτών. 

'Η 'Ελλάδα πού γνώριζε δ κ. Καραμανλfjς άντικαθί

σταται βαθμιαία άπό μίαν άλλη. Θά είναι σφάλμα (καί χα

μένη εuκαιρία) ι'iν δ νέος πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας δέν 

δεχθεί τό μήνυμα πού δ προκάτοχός του δέν μπόρεσε κι'iν 

νά εννοήσει («Τό μήνυμα», Πό Βfjμα», 6.5). 

"Ας επιχειρήσουμε νά δοuμε τά πράγματα ήρεμα, νηφά

λια, λογικά. Γιά νά ποuμε πρώτα - πρώτα: 
'Ότι δ Κων. Καραμανλfjς εΙναι, χωρίς άμφιβολία, ή 

πλέον «άποδεκτή» προσωπικότητα του δημόσιου βίου τfjς 

χώρας ... 'Ότι θά συμβάλει, χωρίς άμφιβολία, στήν -θετι
κή - άντιμετώπιση τfjς κρίσης. Auτfjς τfjς πολύπλευρης 

κρίσης ( οικονομικfjς, κοινωνικfjς, θεσμικfjς, ήθικfjς, εθνι
κfjς) πού άντιμετωπίζει δ τόπος. Καί πού καλά θά κάνουμε 

νά μήν προσποιούμαστε πώς τήν ξεχάσαμε κιόλας ... 'Ότι 
θά ενισχύσει, χωρίς άμφιβολία, τό κυρος τfjς χώρας στό 

εξωτερικό . Πού εχει καταβαραθρωθεί - ποιός δέν τό ξέ

ρει; - καί πού εχουμε άπόλυτη άνάγκη τήν άναβάθμισή 

του. Καί δχι μόνο γιά λόγους <ω1κονομικούς» ... 
Θά μποροuσε κανείς νά προσθέσει τόσες κι άλλες τό

σες παραμέτρους τfjς θετικfjς συμβολfjς τfjς Προεδρίας 

Καραμανλfj. 'Όπως, ι'iς ποuμε, πώς δέν θά μίiς εκθέτει οϋτε 

θά μίiς προκαλεί μέ τίς .. . γραφικότητές του. 'Αλλά δέν 
χρειάζεται. Τό μόνο πού χρειάζεται είναι, τό ξαναλέμε, 
ψυχραιμία. "Ας χαμηλώσουν λοιπόν οί τόνοι. Καί ι'iς επι

χειρήσουμε νά δοuμε καί τήν άλλη δψη του νομίσματος. 

Καί βέβαια θά γίνει πιό «προεδρικό» τό πολίτευμα επί 

Καραμανλfj. Καί βέβαια θά «ενισχυθεί» ή συντηρητική δι

ακυβέρνηση τfjς χώρας. 'Ακόμα καί ή στερεότητα τfjς Κυ

βέρνησης Μητσοτάκη . Καί βέβαια θά «διευκολυνθεί» ή 

άλλαγή του εκλογικοί) νόμου επί τό ... πλειοψηφικότερον. 
Και βέβαια θά «πριμοδοτηθοuν» δικομματικές ή ίσως καί 

κεντροδεξιές προοπτικές. Καί βέβαια θά επιχειρηθεί ή εκ 

νέου άναθεώρηση του Συντάγματος (ι'iν βρεθεί τρόπος νά 

άντιμετωπιστοuν οί σχετικές «εμπλοκές»), πρός τήν κατεύ

θυνση του γνωστου «πνεύματος Καραμανλfj» ... 
"Ας τά δοuμε κι αuτά δ λα. Κι ι'iς τά εκτιμήσουμε στίς 

διαστάσεις τους. Κι ι'iν δέν μίiς άρέσουν, ι'iς προσπαθήσου

με νά παρέμβουμε. Γιά νά τά άκυρώσουμε. Τό πρώτο δμως 

καί τό κύριο καί τό άναγκαίο εΙναι νά τά δοuμε μέ ήρεμία 

καί μέ νηφαλιότητα. Δίχως περιττές κινδυνολογίες .. . (Β. 
Πάικου, «'Από Κυριακή σέ Κυριακή», «Αuγή», 6.5). 

'Όσα είπε στό πρώτο του μήνυμα δ νέος πρόεδρος τfjς 

Δημοκρατίας γιά τή διαφύλαξη τfjς εθνικfjς ένότητας 

«ύπεράνω πολιτικών άνταγωνισμ&ν» καί τήν εμπέδωση 

ήρεμου πολιτικοί) βίου, θά μποροuσαν νά εκληφθουν ώς 

αuτονόητες δεσμεύσεις του άνώτατου πολιτειακοί) άρχον

τα, σύμφωνα μέ τό πλαίσιο των καθηκόντων πού προβλέπει 

τό Σύνταγμα. 'Ως αuτονόητες ρήσεις, ι'iν δέν είχαν προη

γηθεί δσα διαμεσολάβησαν τόν τελευταίο ενάμιση χρόνο. 

"Αν τό πολιτικό σύστημα πού φιλοτέχνησε δ κ. Καρα

μανλfjς τήν κρίσιμη τριετία 1974-1977 δέν είχε δώσει ήδη 
σήματα κόπωσης. "Αν οί δύο «καθεστωτικές» πολιτικές 

δυνάμεις, πού συγκροτοuσαν κυρίαρχα τό σύστημα αuτό, 

τό ΠΑΣΟΚ καί ή ΝΔ, δέν βρίσκονταν τά τελευταία δύο 

χρόνια στή δίνη ένός οξύτατου άνταγωνισμου, παγιδευμέ

νες άμφότερες σέ άντιφάσεις καί άδιέξοδα πολιτικών επι
λογών . 'Ενός άνταγωνισμου πού άπείλησε μέ διάρρηξη 

του <<μόντους βιβέντι» μεταξύ των δύο ύποστηλωμάτων του 

δικομματισμου . 'Όλα θά εκλαμβάνονταν ώς αuτονόητες 

δεσμεύσεις, αν δέν ύπfjρχε ή «σκιά» των ύποθέσεων των 

σκανδάλων πού εκκρεμοuν ενώπιον τfjς δικαιοσύνης. "Αν 

δέν αιωροuνταν στόν δρίζοντα ή εντόνως φημολογούμενη 

πρόθεση του Κ. Καραμανλfj νά διαδραματίσει ρόλο «εtρη

νοποιοu», ρόλο «ισορροπιστfj» σ' εκείνους τούς «πολιτι

κούς άνταγωνισμούς» πού ύποσκάπτουν τή σταθερότητα 

καί τή λειτουργία του πολιτικου συστήματος, ή τό «ήρεμο 

πολιτικό κλίμα». 

'Από τήν άποψη αuτή οί δύο πρώτες διαβεβαιώσεις 

ε{ναι προφανές δτι εχουν δύο πολύ συγκεκριμένους παρα

λfjπτες . Τόν Α. Παπανδρέου άπό τή μία, δ δποίος προσβλέ

πει μέ πολλές ελπίδες στόν Κ. Καραμανλfj γιά τή «διευθέ

τηση>> του προσωπικου του προβλήματος, καί τόν Κ. Μη

τσοτάκη, πού μόλις πρίν μιά έβδομάδα διαβεβαίωνε δτι ή 

δικαιοσύνη θά άφεθεί άπερίσπαστη στό εργο της καί οί 

ενοχοι θά πληρώσουν «δποιοι κι ι'iν είναι, δπου κι ι'iν βρί

σκονται». 

'Ο κ. Καραμανλfjς εμφανίζεται νά γνωρίζει: Πρώτο, δτι 

μιά βαθιά μακροπρόθεσμη συντηρητική μετατόπιση του 

άξονα τfjς πολιτικfjς, κοινωνικfjς καί οικονομικfjς ζωfjς 
άπαιτεί ενα «ύγιές» πολιτικό σύστημα, χωρίς «νοθεύσεις», 

χωρίς «ρυθμιστές», χωρίς δηλαδή τήν πρωταγωνιστική 

παρουσία τfjς 'Αριστερίiς, χωρίς τήν επιρροή πού άσκεί ή 

τελευταία σέ εuρύτατα στρώματα τfjς κοινfjς γνώμης, άλλά 

καί στή χάραξη τfjς στρατηγικfjς τ&ν άλλων πολιτικών 

δυνάμεων. Δεύτερο, δτι οί «συγγενείς πολιτικές δυνάμεις», 

οφείλουν νά εγγυηθουν ενα νέο σύστημα κανόνων του πο

λιτικοί) παιχνιδιου, μέ τίς άναγκαίες συναινέσεις, τήν επί

δειξη πνεύματος άνοχfjς, ίσως- ίσως άργότερα καί μέ τίς 

άναγκαίες πολιτικές συγκλίσεις πού άπαιτεί μιά συντηρη

τική άνασυγκρότηση τfjς οικονομίας, τfjς κοινωνίας καί 

τfjς πολιτικfjς ζωfjς. 'Ο κ. Καραμανλfjς δηλώνει ετοιμος 

νά συνεργαστεί «μέ τήν έκάστοτε Κυβέρνηση, πού άναδει

κνύει ή 'Εθνική 'Αντιπροσωπεία»- προσέξτε τή φράση 

αuτή! - άφήνοντας άνοιχτό κάθε ενδεχόμενο γιά τά μελ

λούμενα ... 
' Απ' αuτή τήν άποψη μόνο «νέα» δέν μπορεί νά χαρα

κτηρισθεί ή περίοδος πού εγκαινιάστηκε χτές. τί «νέο» 

μπορεί νά περιέχει ενα άρχιτεκτονικό σχέδιο ... άναπαλαί
ωσης; (Κ. Κιμπουροπούλου, «Σχέδιο.. . άναπαλαίωσης», 

«Ριζοσπάστης», 5.5). 

'Εκτενής ήταν ό σχολιασμός τfjς έπανεκλογfjς 

Καραμανλfj άπό τήν έφημερίδα «Μακεδονία»: 

'Η επάνοδος του Κωνσταντίνου Καραμανλfj στό uπατο 

άξίωμα τfjς πολιτείας σηματοδοτεί, άσφαλ&ς, μία νέα πε-
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ρίοδο στήν πολιτική - ακριβέστερα στήν εθνική - ζωή 

του τόπου. Καί τήν επάνοδο αuτή συνοδεύουν οί εuχές καί 

οί προσδοκίες δλων τών 'Ελλήνων. 

'Η επανεκλογή του κ. Καραμανλή θά μπορουσε νά θε

ωρηθεί ώς δικαίωση του ίδιου, ϋστερα από τήν αθλιότητα 

τής 9ης Μαρτίου 1985, δπου δ προεδρικός θεσμός χρησι
μοποιήθηκε άπό τήν ήγεσία του ΠΑΣΟΚ ώς μέσο γιά νά 

κερδηθουν οί εκλογές τής 2ας 'Ιουνίου 1985. 'Αλλά γιά 
εναν πολιτικό άνδρα πού διετέλεσε 14 χρόνια πρωθυπουρ
γός, σχημάτισε έπτά Κυβερνήσεις καί θήτευσε, επί πέντε 

χρόνια, στό άνώτατο άξίωμα τής Πολιτείας, ή δικαίωση 

αuτή δέν είναι τό άξίωμα, άν τήν άπόφασή του αuτή δέν 
είχε επιβάλει ή επίγνωση του χρέους σέ μιά rορα πού ή 

χώρα aντιμετωπίζει μιά βαθύτατη καί πολυεπίπεδη κρίση. 

Στήν επίγνωση αuτου του χρέους αναφέρθηκε καί δ κ. 

Καραμανλής, άπαντώντας στήν προσφώνηση του προέ

δρου τής Βουλής κ. Α. Τσαλδάρη. 'Ο νέος πρόεδρος τής 
Δημοκρατίας πιστεύει δτι οί καιροί είναι δύσκολοι. Καί 

δτι οί συνταρακτικές εξελίξεις πού σημειώνονται σήμερα, 

τόσο στήν άνατολική, δσο καί στή δυτική Εuρώπη, επι

βάλλουν - πέρα aπό τίς δποιες πολιτικές άντιπαραθέσεις 

- τήν ένότητα δλων τών δυνάμεων του εθνους. Καί πρός 

τήν κατεύθυνση αι'ιτή, δ προέδρος τής Δημοκρατίας είναι 

aποφασισμένος νά προσφέρει καί πάλι τίς ύπηρεσίες του. 

Δέν χωρεί αμφιβολία δτι ή επανεκλογή του κ. Καρα

μανλή στήν Προεδρία τής Δημοκρατίας, θά ενισχύσει οχι 

μόνο τή σημερινή Κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, ιlλλά 

καί τό ίδιο τό κυρος του θεσμου. 

Παραμένει γεγονός δτι μετά τήν «τρικλοποδιά» τής 9ης 

Μαρτίου 1985, δ προεδρικός θεσμός εχει aπογυμνωθεί άπό 
τίς δποιες ουσιαστικές εξουσίες. τίς εξουσίες αuτές δ 

πρώην πρωθυπουργός κ. Α. Παπανδρέου «μετέφερε», ύπο

τίθεται, aπό τήν Προεδρία τής Δημοκρατίας στό κοινοβού

λιο. Στήν πραγματικότητα, οί εξουσίες αuτές μεταφέρθη

καν οχι στό κοινοβούλιο, ιlλλά στήν πρωθυπουργία. Καί 

τό κόστος τής «μεταφοράς αuτής», μέ τήν ένίσχυση του 
αuταρχισμου καί τήν άνέλεγκτη κυβερνητική εξουσία, τό 

πλήρωσε ijδη- καί τό πληρώνει- δ έλληνικός λαός . 

Κοινή, άλλωστε, είναι ή πεποίθηση δτι πολλά άπό τά 

δεινά τής έλληνικής οικονομίας θά είχαν άποτραπεί άν δ 
ρυθμιστής του πολιτεύματος δέν είχε αποψιλωθεί aπό τίς 

ελεγκτικές καί άλλες εξουσίες του. 
Είναι κοινός τόπος, βέβαια, δτι δ κ. Καραμανλής κατά 

τήν άσκηση τών καθηκόντων του, κατά τήν πενταετία 

1980-85, δέν χρειάστηκε νά κάνει χρήση των εξουσιών πού 
του εδινε τό Σύνταγμα, εφόσον αuτή καί μόνη ή παρουσία 

του στήν Προεδρία τής Δημοκρατίας ήταν άποτρεπτική 

δποιωνδήποτε κυβερνητικών αuταρχικών τάσεων. 

'Από τήν πλευρά αuτή, ή δήλωση του πρωθυπουργου, 

κ. Μητσοτάκη, δτι «οί aτέλειες του Συντάγματος μπορουν 

ν' ιlμβλυνθουν μέ τήν δμαλή καί στενή συνεργασία Κυ

βερνήσεως καί ιlρχηγου του Κράτους» εχει, βέβαια, τήν 

aξία της. 'Αλλά, εστω καί μέ δεδομένες τίς aτέλειες αuτές, 
δέν χωρεί καμία άμφιβολία δτι δ Καραμανλής θ' aσκήσει 

καί πάλι τά καθήκοντά του, ώς ρυθμιστής του πολιτεύμα

τος, μέ ύψηλό αίσθημα εuθύνης, συνεργαζόμενος - δπως 

δήλωσε δ ίδιος - «τόσο μέ τήν έκάστοτε Κυβέρνηση πού 

ή 'Εθνική 'Αντιπροσωπεία θ' αναδεικνύει, δσο καί μέ τήν 

aντιπολίτευση>>. 

Κατά τά άλλα, τρείς είναι οί βασικές επιδιώξεις του 

προέδρου κ. Καραμανλή: Πρώτον, ν' ιlγρυπνεί γιά τήν 

δμαλή λειτουργία τών θεσμών, δεύτερο, νά εργαστεί γιά 

τήν ενίσχυση τής εθνικής ένότητας - τήν όποία φιλοδο

ξεί νά συμβολίζει ώς «πρόεδρος δλων τών 'Ελλήνων» -
καί τρίτο, νά εμπεδώσει τόν ijρεμο πολιτικό βίο «πού απο

τελεί εγγύηση γιά τήν δμαλή λειτουργία τής δημοκρατί

ας». 

Οί επιδιώξεις αuτές ιlποκτουν ιδιαίτερο βάρος, καθώς 
οί κοσμοϊστορικές άλλαγές πού συντελουνται σήμερα 

στόν κόσμο θ' aπαιτήσουν «μακράν σειράν ετών». Καί κα

τά τή μεταβατική αuτή περίοδο, ή άνθρωπότητα - κατά 

τήν εκτίμηση του κ. Καραμανλή - «θά ζεί μέ αίσθημα 

αβεβαιότητας καί άνησυχίας». Συνεπώς, ή εξοδος τής χώ

ρας μας aπό τήν κρίση μέσα σ' ενα κλίμα διεθνους &βε

βαιότητας «θ' απαιτήσει χρόνο, μόχθο καί θυσίες ιlπ' 

δλους τούς 'Έλληνες». 

Μέσα στίς λίγες αuτές γραμμές συμπυκνώνεται ή πολι

τική σκέψη του προέδρου Καραμανλή, άλλά καί ή αισιο

δοξία του δτι ή ύπέρβαση τής σημερινής κρίσης είναι δυ
νατή, εφόσον επιτύχουμε τήν εθνική εκείνη εξαρση πού 

δπλίζει ενα λαό μέ δύναμη ακατανίκητη - μιά δύναμη 

ίκανή νά δαμάσει τίς δυσκολίες καί τά εμπόδια» (6.5). 

Στόν Κ. Καραμανλή ήταν άφιερωμένο κ:αί σχόλιο 
του «Έλληνικ:οu Βορρii», μέ τόν τίτλο «Ό Εύρω

παίος»: 

'Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής είναι πάλι πρόεδρος 

τής Δημοκρατίας . Πολλοί aντιτάχθηκαν στήν επανεκλογή 

του, άλλά δλοι αισθάνονται ijσυχοι aπό τήν εκλογή του. 

Διότι, δσοι άμφισβήτησαν τήν σκοπιμότητά της, αμφισβή

τησαν κυρίως τίς πολιτικές διαδικασίες τής ύποψηφιότη

τός του καί δέν ιlμφισβητουν - τουλάχιστον σοβαρά - τίς 

συνέπειες τής εκλογής του γιά τήν ένότητα του λαου, τήν 

σταθερότητα τής δημοκρατίας καί τό διεθνές κυρος τής 

χώρας. Διαθέτει «σώφρονα λογισμόν καί καρδίαν καθα

ράν». Τουτο, άλλωστε, εχει aποτυπωθεί, μέ ανέκκλητες 

πράξεις, στό εργο του. 

'Ανήκει, ijδη, ώς πολιτικός ήγέτης, στήν διαδικασία 

τής ίστορίας. Γι' αuτό, δσοι τόν γνωρίζουν aπό πολύ κον

τά καί επί πάρα πολλά χρόνια, πιστεύουν ακράδαντα δτι 

δέν επρόκειτο νά επανέλθει στήν κορυφή καί νά ύποβάλει 

τήν προσωπική ίστορία του σέ νέα δοκιμασία, άν δ ίδιος 

δέν ελαύνονταν aπό τήν πεποίθηση δτι ή πατρίδα τόν 
χρειάζεται σήμερα στήν μεγάλη δοκιμασία της καί άν δ 

ίδιος δέν είχε νά προσφέρει κάτι σημαντικό καί πάλι στίς 

ιδιαίτερα δύσκολες περιστάσεις. 

'Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής εχει διανύσει 55 δλό
κληρα χρόνια στήν πολιτική δράση καί aσφαλώς ή δράση 

του aποδείχθηκε καθοριστική γιά τήν πορεία τής χώρας. 

'Ως πρωθυπουργός κυβέρνησε, μέ σταθερό χέρι, επί 14 
χρόνια τήν 'Ελλάδα μέ τή θέληση του λαου. Καί επί πέντε 

άλλα χρόνια ύπήρξε πρόεδρος τής Δημοκρατίας, ιlφου 
προϋπήρξε δ θεμελιωτής της. 

Οuδείς άλλος πολιτικός, στήν ·Ελλάδα η στήν Εuρώ

πη, στάθηκε επί τόσα πολλά χρόνια στήν κορυφή μέ τήν 

θέληση του λαου. Δέν είχε, συνεπώς, νά προσθέσει τίποτε 

άλλο, επανεκλεγόμενος πρόεδρος τής Δημοκρατίας δ Κων. 
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Καραμανλής, aν δέν αίσθανόταν βαθύτατα δτι εχει τό χρέ

ος καί τήν δυνατότητα νά προσφέρει κάτι σημαντικό στόν 

λαό καί στήν 'Ελλάδα. 

Πολλά άκούγονται αυτές τίς ώρες γιά τό εργο του. Σέ 

ενα κεφάλαιο, νομίζουμε, πρέπει νά σταθοϋμε περισσότερο 

ολοι: στήν άκλόνητη πίστη του πρός τήν 'Ηνωμένη Ευ

ρώπη. 'Οδήγησε εναντίον δλων των άντιδράσεων τήν 

'Ελλάδα στήν Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Καί δικαιώθηκε κα

τά κράτος. Τόν δικαιώνουν άκόμη καί δσοι, τόσο πολύ καί 

τόσοι πολλοί, άντέδρασαν στήν μεγάλη ευρωπαϊκή του 

επιλογή. 'Οραματίσθηκε καί προείδε άτάραχος τήν 'Ηνω

μένη Ευρώπη, δταν ή ίδια ή Ευρώπη, βαθύτατα καί, δπως 

ολοι πίστευαν- άμετάκλητα διαιρεμένη, δέν πίστευε στό 

δραμα καί στόν έαυτόν της. Οί κοσμογονικές άλλαγές δι

καιώνουν τόν Κωνσταντίνον Καραμανλή. 

'Η 4η Μα ίου είναι ήμέρα συμβολική. Πρίν 12 άκριβως 
χρόνια, στίς 4 Μα ίου 1978, τό "Ααχεν, πρώτη πρωτεύουσα 
τής πρώτης Ευρώπης ύπό τόν αυτοκράτορα Κάρολο τόν 

Μέγα, άπένειμε στόν Καραμανλή τά ϋψιστα ευρωπαϊκά διά

σημα τοϋ Καρλομάγνου. Καί ό 'Έλληνας πού είχε ελθει 

άπό τήν μικρή 'Ελλάδα, πού άκόμη χτυποϋσε στό κατώ

φλι τήν πόρτα τής Ευρώπης, ξεδίπλωσε μέ άκρίβεια, πλη
ρότητα καί λιτότητα τό δραμα τής άναδυομένης 'Ηνωμέ

νης Ευρώπης, πού ουδείς άλλος Ευρωπαίος εβλεπε οϋτε 

ήλπιζε νά άναδύεται τότε (6.5). 

'Από τίς στήλες του aπογευματινου τύπου: 

'Η 'Ελλάδα χαιρετίζει τήν επιστροφή τοϋ εθνάρχη. 

'Έναρξη νέας εποχής στήν 'Ελλάδα. Πρόεδρος δλων των 

'Ελλήνων. Καραμανλής- Μητσοτάκης τό ίδεωδες πολιτι

κό - εθνικό «δίδυμο». Ή εκλογή τοϋ Καραμανλή στό ϋπα
το πολιτειακό άξίωμα σηματοδοτεί τήν εναρξη μιiiς νέας 

εποχής γιά τήν 'Ελλάδα. 'Εποχής προόδου, άνάπτυξης, 

άξιοπρέπειας («'Ελεύθερος Τύπος», 4.5.). 

'Εβδομάδα Καραμανλή, ή λήγουσα, χωρίς άμφιβολία. 

'Όλα τά άλλα, σέ δεύτερο ή καί σέ τρίτο πλάνο. Ή Κυ

βέρνηση καί ή άντιπολίτευση καί τά δικαστικά καί τά συν

δικαλιστικά καί τά πάντα.«' Εβδομάδα Καραμανλή ή ίσως 

καί. .. εποχή Καραμανλή». Καινούργιος πρόεδρος τής 

Δημοκρατίας, λοιπόν, ενας τόσο γνώριμός μας «καινούρ

γιος» πρόεδρος («'Ελεύθερος Τύπος», 6.5). 

Μέ ήγεμονική f:μφάνιση, ευθύς μετά τήν εκλογή του 

στό προεδρικό άξίωμα, ό κ. Κ. Καραμανλής, προσέδωσε 

στό ρόλο του, ώς ρυθμιστοϋ τοϋ πολιτεύματος, τρείς στό

χους, γιά τήν επιτυχία των όποίων, τόνισε δτι θά συνεργα

στεί «άρμονικά τόσο μέ τήν έκάστοτε Κυβέρνηση, δσο καί 

μέ τήν άντιπολίτευσ.η. Οί στόχοι του είναι: 'Ομαλή λει
τουργεία τής δημοκρατίας, εθνική ένότητα καί ήρεμος πο

λιτικός βίος («'Ελευθεροτυπία», 5.5.) 

Σπάνια άνθρωποι χαίρουν τέτοιας εκτίμησης καί σεβα

σμοϋ άπό φίλους καί Εχθρούς δσο ό Κ. Καραμανλής. Δέν 

είναι εϋκολο vά άπαριθμήσει κανείς τά προτερήματα καί 

τά προσόντα του, καί είναι βέβαιο δτι αν τό επιχειρήσει 

κάτι θά παραλείψει. Αότές δλες τίς άρετές του θέτει στή 

διάθεση του τόπου του άπό τό ύψηλό του άξίωμα τόσο στό 

εσωτερικό δσο καί στό εξωτερικό. 'Ο Θεός μαζί του 
(«'Ελευθεροτυπία», 6.5). 

Σήμερα ή εκλογή καί αϋριο ή όρκωμοσία. Πρόεδρος ό 

Καραμανλής. 'Έβδομος κατά σειρά προέδρος τής Δημο

κρατίας, κάτω άπό συνθήκες πολιτικής όμαλότητας εκλέ

γεται (ό tδιος γιά δεύτερη θητεία) ό Κων. Καραμανλής, ό 

όποίος, μέ τήν ύπερπεντηκονταετή παρουσία του στά πο

λιτικά πράγματα τής 'Ελλάδας, σφράγισε άνεξίτηλα τήν 
πορεία τής χώρας πρός τήν άνοδο, τήν ευημερία καί τήν 

ευρωπαϊκή όλοκλήρωση («Μεσημβρινή», 4.5). 

Σαφές τό μήνυμα Καραμανλή. 'Επανήλθε ρυθμιστής 

καί ύπόσχ~ται συναίνεση, ένότητα καί ζητάει θυσίες άπό 
τόν λαό («'Έθνος», 5.5). 

Μετριοπαθής ό Κ. Καραμανλής, δπως καί στά 1974. 
"Άλλωστε, δπως καί στά 1974, ετσι καί σήμερα ή χώρα 
εχει άνάγκη άπό ένότητα, γαλήνη καί εϋρυθμη λειτουργία 

του Κράτους γιά νά ύπερβεί τήν βαθιά καί πολύπλευρη 

κρίση της («"Εθνος», 6.5). 

'Ιστορική δικαίωση μέ τήν εκλογή του στό ϋπατο άξί

ωμα. 'Η πιό μεγάλη· μέpα του Καραμανλή. 'Ο εθνάρχης, 
Κων. Καραμανλής, εκλέγεται σήμερα στό ϋπατο άξίωμα 

τής Πολιτείας καί αϋριο όρκίζεται πρόεδρος τής 'Ελληνι

κής Δημοκρατίας(«' Απογευματινή», 4.5). 

"Αξιος πρόεδρος δλων των 'Ελλήνων. "Αξιος τής Δη

μοκρατίας καί τής Ρωμιοσύνης. 'Ικανοποίηση άπό τήν 

πλήρη λειτουργία των θεσμων. Σταθμός ή άνάληψη των 

προεδρικων καθηκόντων άπό τόν Κ. Καραμανλή («' Απο
γευματινή», 6.5). 

. ο vέος πρόεδρος ύποσχέθηκε δτι θά εργασθεί γιά τήν 
όμαλή λειτουργία των δημοκρατικων θεσμων, τή διαφύλα

ξη τής εθνικής ένότητας καί τήν ηρεμία του πολιτικου 
βίου τής χώρας. Τουτο, δίχως άλλο, σημαίνει δτι δέν θά 

f:πιχειρηθουν, τουλάχιστον μέ τή δική του συναίνεση ή 

άνοχή, θεσμικές ή συνταγματικές μεταβολές, τέτοιες, πού 

θά προσέδιδαν στόν πρόεδρο τής Δημοκρατίας ευρύτερες 

άρμοδtότητες καί αυξημένες προνομίες πέραν εκείνων πού
ό ύπερκομματικός χαρακτήρας του θεσμου επιτρέπει. 

Καί aν σήμερα οί θεσμοί εχουν περισσότερη άνάγκη 

στήριξης καί ενδyνάμωσης, ή συνεισφορά του πρώτου πο
λίτη τής χώρας δέν είναι μόνο άναμενόμενη, άλλά καί επι

βεβλημένη (<Πά Νέα», 5.5). 

τέλος, aπό τά έβδομαδιαία φύλλα, ό «Οίκονομι

κός Ταχυδρόμος» επεσήμανε: 

'Ο Κων. Καραμανλής επανέρχεται δικαιωμένος. 'Ο κ. 

Καραμανλής είναι τελικά εδω. Ήταν πάντα εδω. 'Έστω 

καί σιωπων. 'Όχι μόνο γιατί είναι ό πιό επίμονος, ό πιό 

«πολιτικός» άπό τούς πολιτικούς μας, άλλά κυρίως γιατί 

ήταν - καί είναι άκόμη - ό μόνος πού είχε ήδη άπό τήν 

δεκαετία του '60 <&να στρατηγικό δραμω>, μία ευρύτερη 
φιλοσοφία γιά τό πολίτευμα καί τήν πορεία της χώρας. 

Πέρα aπό τά σχόλια των εφημερίδων, ή σημασία 

τfjς εκλογfjς του Κ. Καραμανλή στό uπατο aξίωμα 

τfjς έλληνικfjς πολιτείας αναλύθηκε σέ σειρά επώνυ

μων δημοσιευμάτων. 'Ενδεικτικό, μεταξύ Ciλλων, τό 

Ciρθρο του Ν. Δεληπέτρου: 
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Στίς μέρες μας, ενας καί μόνο πολιτικός άξιώθηκε του 

τίτλου του «έθνάρχψ>: 'Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. 

Δέν λησμονώ τόν 'Ελευθέριο Βενιζέλο. 'Αλλά ό μεγά

λος αuτός 'Έλληνας άνήκε σέ άλλη γενιά. Καί δέν είχα τό 

προνόμιο νά τόν ζήσω άπό κοyτά. 

Τόν τίτλο του «έθνάρχψ> &:πένειμαν στόν Καραμανλή 
οί άνώνυμοι 'Έλληνες. Καί δέν τόν άναγόρευσαν σέ 

έθνάρχη τήν έποχή πού άσκουσε έξουσία - είτε ώς πρω
θυπουργός, είτε ώς πρόεδρος τής Δημοκρατίας - άλλά 

κατά τά διαστήματα ποy είχε aπομακρυνθεί άπ ' αuτήν. 

'Εν δσω, ό Καραμανλής, βρισκόταν στήν έξουσία ύφί

στατο κριτική άνελέητη. 'Η διακομματική παράταξη τών 

φθονερών - άριστεροί, δεξιοί καί κεντρώοι - πολεμοu

σαν μέ πάθος κάθε δημιουργική του πρωτοβουλία. 

»Ενοιωσε πολλές φορές τούς 'Έλληνες έναντίον του. 

Καί άλλες τόσες ύπέρ αuτου. 

'Εθνάρχης εγινε γιά πρώτη φορά τήν έποχή τής δικτα

τορίας - κατά τήν διάρκεια τής αuτοεξορίας του στό Πα
ρίσι. Οί προσδοκίες δλων τών δημοκρατικών 'Ελλήνων 

γιά μιά έπάνοδο στήν όμαλότητα, είχαν συνδεθεί τότε μέ 

τό πρόσωπό του. 

Τό περίεργο είναι, δτι δέν είχε καλέσει κανένα. 'Αλλά 

ολοι έστρέφοντο πρός αuτόν καί του ζητουσαν, τόν θερμο

παρακαλουσαν, νά πάρει κάποια πρωτοβουλία. 

'Ήμουν κοντά του καί γνωρίζω πόσο πονουσε γιά τό 

κατάντημα του τόπου μας. Πονοuσε άλλά δέν παρασυρό

ταν νά κάνει άκαιρες, έπιπόλαιες καί άνοργάνωτες ένέργει

ες. 

Κατά κανόνα σιωποuσε. 'Αλλά τίς λίγες φορές πού μι

λουσε έσείστη ή 'Ελλάδα! ... 
Συνδυάζει, ό Καραμανλής, κατά τρόπο μοναδικό, τήν 

πολιτική άρετή του λόγου καί τήν άρετή τής σιωπής. 

Θαυμάζω τούς πολιτικούς του λόγους, πού είναι δομημέ

νοι σάν δωρικές κολώνες: Δέν βρίσκει κανείς σ' αuτούς 

τίποτε τό περιττό. Νομίζω, δμως, δτι οί σιωπές του συνεισέ

φεραν στήν πολιτική του σταδιοδρομία τουλάχιστον δσο 

καί οί λόγοι του. 

Τό πότε πρέπει καί τό πότε δέν πρέπει νά μιλήσει είναι 

ενα άπό τά μεγάλα μυστικά του. 

Προτου έπιστρέψει στήν 'Ελλάδα, κατά τό 1974, είχε 
γίνει ενα μυθικό πρόσωπο. Κι ό λαός - όλόκληρος ό λαός 

- του επεφύλαξε ύποδοχή έθνάρχη, άπό τόν όποίο άνέμε

νε τήν έπάνοδο τής όμαλότητος, τήν έγκαθίδρυση δημο

κρατικών θεσμών καί τήν άνόρθωση του διεθνους κύρους 

τής χώρας. 

Δέν διέψευσε καμιά άπό τίς προσδοκίες τών ' Ελλήνων. 

' Η διαδικασία μέ τήν όποία έπανήλθε καί έγκαθιδρύθηκε ή 

δημοκρατία στήν 'Ελλάδα άποτελουσε διεθνές παράδειγμα 

πρός μίμηση. ' Αλλά καί ή μεθοδική aποκατάσταση τής 

διεθνους ύπολήψεως τής χώρας μας εδωσε στόν Καρα

μανλή φτερά γιά νά πετάξει στούς διεθνείς όρίζοντες. 

'Έγραφα κάποτε σ ' αuτή τή στήλη: «Ή πνευματική 

άλλά έπιτυχής πορεία του Καραμανλή πρός τήν Εuρώπη 

προσδιορίζει τό πολιτικό του μέγεθος καί τό διεθνές του 

κυρος. 

» ' Ακολουθώντας τό δραμά του διήνυσε όλόκληρη τήν 

άπόσταση μέ τά ... πόδια! Καί είναι ή άπόσταση άπό τά 
Βαλκάνια στήν Εuρώπη πολύ μεγαλύτερη άπό δσο δεί

χνουν οί γεωγραφικοί χάρτες. 

»'Όταν εφτασε στήν Εuρώπη, ήταν γεμάτος άπό περη

φάνεια γιά τήν ίστορία τής χώρας μας. Μόλις πού καταδε

χόταν νά μιλήσει στούς ξένους. Οί Εuρωπαίοι κοιτάζανε 
στήν άρχή uποπτα τόν ζόρικο αuτόν καί "Βαλκάνια" ταξι

διώτη. Κατόρθωσε, δμως, γρήγορα νά τόν σέβονται καί 

μάλιστα καί νά τόν συμβουλεύονται». 
'Αλλά έδώ δέν βιογραφοuμε σήμερα τόν Καραμανλή. 

Προσπαθώ άπλώς νά έξηγήσω τό μοναδικό φαινόμενο του 

πολιτικοί), τόν όποίο μεγάλη μερίδα του λαου uψωνε στή 

θέση εiδώλου τίς περιόδους πού άπουσίαζε άπό τήν ένεργό 

πολιτική. Γιατί δέν εγινε έθνάρχης μόνο κατά τήν περίοδο 

τής δικτατορίας τών συνταγματαρχών. 'Ανέβηκε στό λα

τρευτικό αuτό βάθρο καί κατά τήν περίοδο τής τελευταίας 

πενταετίας, πού κατόπιν τής άνεντίμου συμπεριφορdς του 

κυρίου 'Ανδρέα άναγκάσθηκε νά έγκαταλείψει τό άνάκτο

ρο τής όδου 'Ηρώδου ' Αττικου καί νά δηλώσει άποχή άπό 

αuτό πού ονομαζόταν «δημόσιος βίος τής χώρας μας». 

'Η στάση τής άποχής του Καραμανλή παρερμηνεύθη

κε, διαβλήθηκε καί άρκετές φορές έπικρίθηκε. 'Εν τού

τοις, ή έπίμονη άπουσία του άπό τήν ένεργό πολιτική, σέ 

συνδυασμό μέ τήV'πτώση του πολιτικοί) έπιπέδου τής χώ

ρας, παρείχε στό λαό τή δυνατότητα μιdς σύγκρισης, πού 

άπέβαινε σέ όφελος του Καραμανλή. Καί μεγάλωνε συνε

χώς στό λαό τήν αίσθηση τής άνάγκης νά τόν θέσει καί 

πάλι έπί κεφαλής μιdς έξόρμησης πού θ' άποσκοπουσε 

στήν εξοδο τής χώρας άπό τήν παρακμή («Πολιτικά Θέ
ματα>>, 4 Μα"ίου 1990). 

5 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1990 

' Ο Κ. Καραμανλfjς άναλαμβάνει, γιά δεύτερη 

φορά στή μακρά πολιτική σταδιοδρομία του, καθή

κοντα προέδρου τfjς Δημοκρατίας. 

'Η όρκωμοσία τελέστηκε κατά τά καθιερωμένα, 

ένώπιον τfjς Βουλfjς τ&ν 'Ελλήνων, χωροστατοuν
τος του ' Αρχιεπισκόπου 'Αθην&ν καί πάσης 'Ελλά

δος, Σεραφείμ. 'Επακολούθησε κατάθεση στεφάνου 
άπό τό νέο πρόεδρο στό μνημείο του 'Άγνωστου 

Στρατιώτη, παρουσία του συνόλου σχεδόν τ&ν με

λ&ν του Κοινοβουλίου - ό άρχηγός τfjς άξιωματι

κfjς άντιπολιτεύσεως άπουσίασε - καί των μελ&ν 
του διπλωματικοί) σώματος. 

Στή συνέχεια, ό Κ. Καραμανλfjς κατευθύνθηκε 

στό Προεδρικό Μέγαρο καί άνέλαβε τά νέα του καθή

κοντα άπό τόν άπερχόμενο πρόεδρο τfjς Δημοκρατί

ας, Χ. Σαρτζετάκη, ό όποίος τόν προσφώνησε ώς 

έξfjς: 

«Κύριε πρόεδρε, 

» ' Η συμμετοχή σας στόν δημόσιο βίο τής χώρας έπί 

σειράν δεκαετιών, η άνάληψη ύψηλών καθηκόντων έπί 

μακράν σειράν έτών άπό περίοπτες θέσεις του πολιτειακοί) 

οργανισμοί) μηδέ του άνωτάτου άξιώματος τής πολιτείας 

έξαιρουμένου, η έν γένει πολιτεία σας ώς δημοσίου άνδρός 

είναι - νομίζω - σέ δλους γνωστές, σέ όλόκληρο τόν 
έλληνικό λαό. 

» ' Η πατρίδα μας aντιμετωπίζει, δπως καί έσείς έσημει

ώσατε, οξύτατα καί μεγάλα προβλήματα. Νομίζω, δμως, δτι 
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πάντοτε οί προοπτικές είναι εuοίωνες, εφ' δσον συντρέ

ξουν ή πανεθνική εγρήγορση, ή πανεθνική συσπείρωση 

καί ή άξιοποίηση βεβαίως τών άναμφισβητήτων- τολμώ 
νά πώ - καί άπαραμίλλων άρετών του θαυμασίου έλληνι

κου λαου. 

»Κύριε πρόεδρε, 

>>'Η άνάληψη κάθε δημοσίου λειτουργήματος σημαίνει 

άνάληψη τής εuθύνης πρός προαγωγή καί προάσπιση τών 

συμφερόντων τής ελληνικής κοινότητος . Γι' αuτό κατά 
τήν επίσημη αuτή στιγμή τής επισήμου συμβολικής παρα

δόσεως τής Προεδρίας τής Δημοκρατίας, σίiς εuχομαι κάθε 

δύναμη καί κάθε επιτυχία στό εργο τής προασπίσεως καί 

τής προαγωγής, τής ύπηρετήσεως, μέ μία λέξη, τών συμ
φερόντων τής εθνικής μας κοινότητος, βεβαίως δέ καί του 

δημοκρατικου πολιτεύiιατος. Καί πάλι σας καλωσορίζω». 

'Ο Κ. Καραμανλής aπάντησε: 

«Σίiς ει5χαριστώ, κύριε πρόεδρε, γιά τήν ύποδοχή πού 

μου 'επιφυλάξατε, καθώς καί γιά τούς καλούς λόγους καί, 

προπαντός, γιά τίς ει5χές σας». 

10 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1990 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας δέχεται, σέ πρώτη 

ενημερωτική συνάντηση, τόν πρωθυπουργό, Κ. Μη

τσοτάκη, ό όποίος καί του εκθέτει, σέ γενικές γραμ

μές, τά τρέχοντα εσωτερικά καί εξωτερικά προβλή

ματα τής χώρας. 

Κατά τήν εξ οδό του aπό τό Προεδρικό Μέγαρο, ό 
πρωθυπουργός δήλωσε: 

«Ήταν φυσικό νά ενημερώσω τόν πρόεδρο τής Δημο

κρατίας, δπως τόν ενημέρωσα, γιά τά πολλά καί μεγάλα 

προβλήματα του τόπου, γιά τίς δυσκολίες πού άντιμετωπί

ζουμε, γιά τίς προοπτικές πού διανοίγονται μπροστά μας 

καί τίς όποίες ή Κυβέρνηση θά άξιοποιήσει. Αuτό ήταν τό 

βασικό άντικείμενο τής σημερινής μας συνάντησης . 'Ο 

πρόεδρος τής Δημοκρατίας εχει μακράν εμπειρίαν. 'Έχω 

πεί καί άλλοτε, δτι ή παρουσία του επικεφαλής του Κρά

τους στό άνώτατο άξίωμα, βοηθίi αuτή τήν ωρα τήν χώρα 

νά άντιμετωπίσει τά μεγάλα προβλήματα πού είναι ενώπιόν 

μας, καί επιβεβαιώνεται καθημερινά αuτή ή διαπίστωση, 

τήν όποία είχα κάνει . 

»Θά εχω τακτικές επαφές, οφείλω νά εχω. ' Ο πρόεδρος 

τής Δημοκρατίας μέ τόν δποιο πρωθυπουργό εχει πάντοτε 

καί πρέπει νά εχει τακτικές επαφές». 

10 ΜΑ·Ι ·ΟΥ 1990 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας δέχεται τήν επί

σκεψη του πατριάρχη 'Ιεροσολύμων, Διοδώρου, ό 

όποίος τόν ενημερώνει γιά τά προβλήματα τής περι

οχής του. 

11 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1990 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται στό Προεδρικό Μέ

γαρο τήν επίσκεψη τοu προέδρου τής Δημοκρατίας 

τής Νότιας 'Αφρικής, Φ. ντέ Κλέρκ, ό όποίος πραγ

ματοποιεί περιοδεία στήν Εύρώπη, προκειμένου νά 

ενημερώσει τούς ήγέτες τών χωρών- μελών τής ΕΟΚ 

γιά τή διαδικασία καταργήσεως του «aπαρτχάιντ» 

πού επιχειρεί νά εφαρμόσει γιά τή χώρα του. 

'Όπως σημειώνεται σέ σχετικό μνημόνιο τής συ

νομιλίας, ό 'Έλληνας πρόεδρος, aφοί> c'iκουσε τίς 

aπόψεις τοu Νοτιοαφρικανοu ήγέτη, «εξήρε τό πολι
τικό θάρρος τό όποίο επιδεικνύει μέ τή νέα του πολι

τική, εξέφρασε τήν κατανόησή του γιά τίς δυσχέρει
ες πού aντιμετωπίζει καί θά aντιμετωπίσει καί στό 
μέλλον, ετόνισε δμως παράλληλα καί τήν ανάγκη νά 

συνεχισθεί ή πολιτική των μεταρρυθμίσεων»Ι4s. 

14 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1990 

'Ο πρόεδρος τής Κυπριακής Δημοκρατίας, Γ. 

Βασιλείου, επισκέπτεται τόν Κ. Καραμανλή, ό όποί

ος καί δήλωσε, πρώτος, μετά τή συνομιλία: 

«Είχαμε μέ τόν φίλο μου τόν κ. Βασιλείου μιά πολύ 

ενδιαφέρουσα καί επίκαιρη συζήτηση γιά τίς εξελίξεις στό 
Κυπριακό. 'Όπως γνωρίζετε, ή μαρτυρική Μεγαλόνησος, 

μέ επί κεφαλής τόν &κάματο πρόεδρό της, διεξάγει Ξναν 
δύσκολο άγώνα. Στόν άγώνα δμως αι5τόν δέν εlναι μόνη. 

'Έχει τήν όμόθυμη καί τήν όμόψυχη συμπαράσταση όλό

κληρου του έλληνικου λαου καί τής πολιτικής ήγεσίας. 

'Όπως έχει καί τήν συμπάθεια καί βέβαια καί τήν κατανό

ηση τής διεθνους κοινής γνώμης. Τό πνευμα αι5τό τής συμ

παραστάσεως θά τό ενισχύσω μέ δλους τούς τρόπους, ώς 

άρχηγός του Κράτους. 'Ενώ, παράλληλα, θά φροντίσω νά 

ύποβοηθήσω τίς προσπάθειες του κ. Βασιλείου στό διεθνή 

χώρο. 

» UΟπως είπαμε, δμως, ό άγώνας εlναι δύσκολος. Πι
στεύω, δμως, δτι θά lλθει ή στιγμή πού ή Τουρκία θά 

καταλάβει δτι ή διατήρηση του σημερινου καθεστώτος 

στήν Κύπρο δέν εlναι μόνο άπαράδεκτη, εlναι καί παρά

λογη. Καί τουτο διότι βρίσκεται σέ άντίθεση μέ τό κλίμα 

τό όποίο δημιουργουν οί κοσμοϊστορικές άλλαγές πού 

συντελουνται σήμερα στόν κόσμο. 'Αλλά καί γιατί θά κα

ταλάβει δτι τό συμφέρον καί ή επιθυμία τών δύο λαών μας 

εlναι νά ζήσουν εiρηνικά καί νά συνεργασθουν δημιουργι
κά. 

»Πάντως, μέχρις δτου lλθει αι5τή ή στιγμή πού ή Τουρ

κία νά κατανοήσει αι5τές τίς άλήθειες, εμείς όφείλουμε σέ 

πανεθνική κλίμακα νά σφυρηλατουμε τήν ένότητα, τήν 

άποφασιστικότητα καί τήν ύπομονή μας». 

Στή συνέχεια, ό πρόεδρος τής Κυπριακής Δημο

κρατίας, aφοί> εξέφρασε τή χαρά του γιά τή συνάν
τηση, τόνισε: 

«'Εξετάσαμε δ λες τίς πτυχές του Κυπριακου, τίς τελευ

ταίες εξελίξεις, τίς προοπτικές μέσα στά πλαίσια τών διε
θνών εξελίξεων, γενικά καί εiδικά, μέσα στά πλαίσια των 

εξελίξεων στήν Εuρώπη. Δέν νομίζω δτι πρέπει νά επαναλά

βω δσα είπε ό κ. πρόεδρος, πού εθεσε πολύ σωστά τόσο τήν 

οuσία του προβλήματος, δσο καί τίς επιδιώξεις μας, δτι 

δλοι μαζί πρέπει νά συνεχίσουμε τόν δύσκολο άγώνα μας, 
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πιστεύοντας δτι τελικά θά πειστεί ή Τουρκία δτι ή συνέχι

ση τής σημερινής κατάστασης κ:αί αδικαιολόγητη είναι 

κ:αί αναχρονιστική. Χρειάζεται σκληρός ιiγώνας, χρειάζε

ται ύπομονή, χρειάζεται πανεθνική ένότητα. 

»Θά ήθελα νά εύχαριστήσω τόν κ:. πρόεδρο γιά τή 

βοήθεια πού θά μiiς δώσει μέ κ:άθε τρόπο . Μέ τήν εύκ:αιρία 

αύτή, θά ήθελα νά αναφέρω δτι τό θεώρησα ύποχρέωσή 

μου νά προσκαλέσω τόν κ:. Καραμανλή νά ελθει στήν Κύ

προ, δσο μπορεί πιό γρήγορα, γιατί πιστεύω δτι μία τέτοια 

επίσκεψη, ή πρώτη επίσκεψη 'Έλληνα προέδρου στήν Κύ

προ, θά εχει σημαντική σημασία κ:αί θά περάσει κ:αί τό 

μήνυμα σέ δλο τόν κόσμο γιά τίς ίδιαίτερα στενές σχέσεις 

πού ύπάρχουν κ:αί τή στήριξη πού μiiς δίνει ή ' Ελλάδα, 

ιiλλά είναι κ:αί μία ενδειξη εκτίμησης πρός τό πρόσωπο 

του προέδρου κ:. Καραμανλή» . 

Σέ aπάντηση, ό Κ. Καραμανλής εύχαρίστησε τόν 

πρόεδρο τής Κυπριακής Δημοκρατίας γιά τήν πρό

σκληση, τονίζοντας δτι ήταν καί είναι φυσικό νά 

είναι παλιά ή επιθυμία του νά επισκεφθεί τή Μεγαλό

νησο καί γιά άλλους λόγους, aλλά καί διότι τό θέμα 

τής Κύπρου συνδέεται μέ τήν προσωπική του ίστο

ρία. 

'Ακολούθησε επιστολή του προέδρου Βασιλείου, 

aπό τή Λευκωσία, στίς 22 Μαίου: 

«'Αγαπητέ κύριε πρόεδρε, 

»Μετά τήν επιστροφή μου aπό τήν 'Ελλάδα στήν Κύ

προ κ:αί ιiφοu ιiμέσως μεσολάβησαν δύο επίσημες επισκέ

ψεις μου στό Κουβέιτ κ:αί στό Κατάρ, έπιθυμώ νά σiiς έκ:

φράσω τήν πολλή χαρά κ:αί συγκίνησή μου γιά τήν συνάν

τηση κ:αί τίς συνομιλίες μας στήν 'Αθήνα. Θά ήθελα νά 

επαναλάβω δτι εφυγα από τήν έλληνική πρωτεύουσα μέ 

ενισχυμένες τίς ελπίδες μου γιά αποτελεσματική προώθη

ση τής εθνικ:fjς μας ύπόθεσης. Πιστεύω δτι τό διεθνές κ:u

ρος κ:αί ή μακρά πείρα σας θά συμβάλουν σημαντικά πρός 

τήν κατεύθυνση αύτή. 

»'Α ναφορικ:ά μέ τήν αναμενόμενη επίσκεψή σας στήν 

Κύπρο, πρέπει νά σiiς πώ δτι ή σχετική είδηση ετυχε εύμε

νέστατης aπήχησης ανάμεσα στό λαό, δπως μαρτυρείται 

κ:αί από τίς δηλώσεις εκπροσώπων πολιτικών κομμάτων. 

'Ως χρόνο προτείνω τό τέλος Σεπτεμβρίου κ:αί τίς aρχές 

' Οκτωβρίου, προκειμένου νά είστε εδω εγκ:αιρα γιά νά πα

ραστείτε στούς έορτασμούς τής Ιης 'Οκτωβρίου γιά τήν 

τριακονταετηρίδα τfjς Κυπριακής 'Ανεξαρτησίας κ:αί νά 

παραμείνετε εν συνεχεία γιά δσο διάστημα μπορείτε. Πι

στεύω δτι ή επίσκεψή σας θά είναι από κ:άθε άποψη εύχά

ριστη κ:αί αποδοτική. 

»Σiiς εϋχομαι σταθερή ύγεία κ:αί εύτυχία κ:αί θέλω νά 

επαναλάβω πώς θεωρώ δτι ή φιλία σας μέ τιμii ίδιαίτερα». 

Στήν aπάντησή του, ό Κ. Καραμανλής, aφου εύ

χαρίστησε τόν Γ. Βασιλείου γιά τήν επιστολή, ύπο

γράμμισε εκ νέου: 

«'Όπως ε{χα τήν εύκαιρία νά σiiς πώ κατά τήν 

συνάντησή μας, παρακολουθώ πάντοτε μέ έντονο έν

διαφέρον τίς άοκνες προσπάθειές σας γιά τήν προώ

θηση του έθνικου μας θέματος. Ι(αί θά ήθελα, μέ τήν 

εύκαιρία αύτή, νά σiiς έπαναλάβω τήν διαβεβαίωσή 

μου δτι στό δύσκολο αύτό έργο σας έχετε τήν συμ

παράσταση όλοκλήρου του έλληνικου λαου καί, βε

βαίως, καί τήν δική μου προσωπικά. 

»Εύχομαι ή κινητικότης πού σημειώνεται τίς μέ

ρες αύτές διεθνώς σχετικά μέ τό έθνικό μας θέμα νά 

άποτελέσει, έπί τέλους, τήν άφετηρία γιά τήν ούσια

στική προώθηση τής λύσεως πού δικαιουται νά άνα

μένει ό έλληνισμός. 

» "Οσον άφορii τήν έπίσκεψή μου στήν Κύπρο, θά 
ήθελα νά σiiς εύχαριστήσω καί πάλι γιά τήν πρό

σκλησή σας καί νά σiiς έκφράσω, γιά μιά άκόμη φο

ρά, τήν ζωηρή έπιθυμία μου νά έπισκεφθώ τό νησί, 

γιά τήν έλευθερία καί τήν άνεξαρτησία του όποίου 
έχω άφιερώσει ένα μεγάλο μέρος τής σταδιοδρομίας 

μου καί, θά έλεγα, καί τής ζωής μου. 

»Αυπουμαι δμως, διότι δέν ε{μαι αύτή τήν στιγμή 

σέ θέση νά σiiς προτείνω, άπό πλευρiiς μου, συγκε

κριμένες ήμερομηνίες γιά τήν πραγματοποίηση τής 

έπισκέψεώς μου. Παρακαλώ νά βεβαιωθείτε δτι μέ 

χαρά θά έπικοινωνήσω καί πάλι μαζί σας δταν, άργό

τερα, ύπάρξει ή δυνατότητα νά άναζητήσουμε άπό 
κοινου τόν κατάλληλο χρόνο τής έπισκέψεώς μου» 149 • 

Τή διαβεβαίωση τής θερμής συμπαραστάσεώς του 

πρός τόν κυπριακό 'Ελληνισμό, ό Κ. Καραμανλής 

θά επαναλάβει, καί στίς έπόμενες ήμέρες, μέ τήν εύ

καιρία τής συναντήσεώς του, διαδοχικά, μέ τόν Β. 

Λυσσαρίδη, πρόεδρο τής Βουλής, καί τόν Γλ. Κλη

ρίδη -aντίστοιχα, στίς 18 καί 30 Μαίου. 

17 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1990 

. ο aρχηγός τής aξιωματικής aντιπολιτεύσεως, 
Α. Παπανδρέου, επισκέπτεται, μέ πρωτοβουλία του, 

τόν Κ. Καραμανλή, μέ τόν όποίο καί δχει συνομιλία 

μέσα σέ κλίμα «πολύ θετικό» - κατά τή διατύπωσή 

του. 'Η συνάντηση επεκτάθηκε σέ θέματα τόσο εσω

τερικής δσο καί εξωτερικής πολιτικής . Είδικότερα, 
ό Α. Παπανδρέου εξέθεσε στόν πρόεδρο τής Δημο
κρατίας τίς aπόψεις του γιά τή γενική κατάσταση τής 

χώρας, εκφράζοντας ιδιαίτερα τίς aνησυχίες του γιά 

τά προβλήματα πού aντιμετωπίζονται στό οικονο

μικό καί τό διεθνές διπλωματικό πεδίο . 

Θά ακολουθήσει, στίς aμέσως έπόμενες ήμέρες, 

ώς τά τέλη Μαίου, επίσκεψη στό Προεδρικό Μέγαρο 

εκπροσώπων καί liλλων κομματικών σχηματισμών 

- διαδοχικά τών Χ. Φλωράκη, προέδρου του Συνα

σπισμου, Κ. Στεφανόπουλου, προέδρου τής ΔΗΑΝΑ, 

Λ. Κύρκου, γραμματέα τής 'Ελληνικής 'Αριστερίiς, 

Γρ. Φαράκου, γενικου γραμματέα του ΚΚΕ, καί Α. 

Λεντάκη, προέδρου τής ΕΔΑ. 

17 ΜΑ'Ι·ΟΥ 1990 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας δέχτηκε σέ επί-
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σκεψη τόν πρωθυπουργό τής Βουλγαρίας, Α. Λουγκά

νωφ, μέ τόν όποίο καί συζήτησε θέματα διμερους καί 

εuρύτερου διεθνους ένδιαφέροντος. 

' Ο Βούλγαρο ς ήγέτης μετέφερε στόν Κ. Καρα
μανλή ευχετήριο μήνυμα καί πρόσκληση του προέ

δρου, Π. Μλαντένωφ, νά έπισκεφθεί έπίσημα τή Σό

φια. Σέ aπαντητική έπιστολή του πρός τόν τελευ

ταίο, ό πρόεδρος τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας τό

νισε: 

«Σaς εύχαριστώ θερμά γιά τίς εύχές καί τούς κα

λούς σας λόγους έπί τ(] έκλογfί μου ώς προέδρου τfjς 

Έλληνικfjς Δημοκρατίας. 

»'Εκτίμησα βαθειά τό περιεχόμενο αύτου του 

θερμου προσωπικου σας μηνύματος καί θά ήθελα νά 

σaς βεβαιώσω δτι διατηρώ καί έγώ τίς καλλίτερες 

άναμνήσεις άπό τίς συναντήσεις πού είχαμε στό πα

ρελθόν. 

»Συμμερίζομαι τίς έκτιμήσεις σας γιά τήν λαμπρή 

πορεία καί τήν έξαίρετη κατάσταση τών διμερών μας 
σχέσεων πού όφείλοvται στίς κοινές μας προσπάθει

ες καί στήν προσήλωσή μας στήν εlρήvη. Καί εlμαι 

βέβαιος δτι οί χώρες μας θά συνεχίσουν καί στό μέλ

λον αύτή τήν πορεία, πού άνταποκρίνεται στά συμφέ

ροντα τών δύο λαών μας καί άποτελεί σημαντικό πα

ράγοντα γιά τήν έμπέδωση τfjς εlρήνης καί τfjς στα

θερότητας στά Βαλκάνια. 

»Θά ήθελα έπίσης vά σaς άπευθύνω τίς πιό εlλι

κρινείς εύχές μου γιά τήν έπιτυχία του τεράστιου 

μεταρρυθμιστικου έργου πού έχει άναλάβει ό βουλ

γαρικός λαός. 

»Σaς εύχαριστώ, τέλος, γιά τήν πρόσκληση πού 

μου άπευθύνατε. 'Αποτελεί καί δική μου ζωηρή έπι

θυμία νά έπισκεφθώ τήν Βουλγαρία καί έλπίζω ή 

έπίσκεψη αύτή νά πραγματοποιηθεί σύvτομα»Ιsο. 

18 ΜΑ·Ι ·ΟΥ 1990 

'Η νέα ήγε σία τ& ν 'Ενόπλων Δυνάμεων έπισκέ

πτεται τόν Κ. Καραμανλή, παρουσία καί τών Ι. Βαρ

βιτσιώτη καί Α. Παπαδόγγονα, ύπουργου, aντίστοι

χα, καί ύφυπουργου 'Εθνικής 'Αμύνης. 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας συνεχάρη τή νέα 

ήγεσία καί έπεσήμανε τίς αuξημένες εuθύνες της γιά 
τήν aσφάλεια καί τήν ακεραιότητα τής χώρας σέ 

έποχή διεθνους αβεβαιότητας. 

24 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1990 

'Ο πρωθυπουργός, Κ. Μητσοτάκης, ένόψει τής 

έπισκέψεώς του στίς 'Ηνωμένες Πολιτείες, εγινε δε

κτός aπό τόν πρόεδρο τής Δημοκρατίας, τόν όποίο 

καί ένημέρωσε γιά τήν πορεία του κυβερνητικου ερ

γου. Εlδικότερα, ό πρωθυπουργός, μετά καί τήν πρό

σφατη διατύπωση των ανησυχιών των κομμάτων τής 

aντιπολιτεύσεως πρός τόν ανώτατο άρχοντα, ύπερα-

μύνθηκε τής οικονομικής πολιτικής τής Κυβερνή

σεως, μέ τό πρόσθετο έπιχείρημα οτι ή τελευταία 

αuτή βρίσκει σύμφωνες καί τίς Κυβερνήσεις των 

εταίρων Κρατών τής Εuρωπαϊκής Κοινότητας πα

ράλληλα ομως έπεσήμανε τίς δυσχέρειες πού αντιμε

τωπίζει, ύπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά οτι ή οι

κονομία διανύει «δύσκολη καμπή» καί απειλείται 

από τόν κίνδυνο ακόμη καί τής χρεωκοπίας. 

Τήν επομένη, 25 Μαίου, ό Κ. Καραμανλής δέ
χτηκε σέ συνεργασία τόν ύπουργό 'Εθνικής Οικο

νομίας, Γ. Σουφλιii, ό όποίος καί τόν ένημέρωσε, 

συμπληρωματικά, γιά τό ύπό προπαρασκευή νομο

σχέδιο σχετικά μέ τά αναπτυξιακά κίνητρα. 

. ο πρωθυπουργός θά εχει καί νέα ένημερωτική 
συνάντηση μέ τόν πρόεδρο τής Δημοκρατίας, πρίν 

aπό τήν αναχώρησή του γιά τίς 'Ηνωμένες Πολιτεί

ες, τήν 1 η 'Ιουνίου. 

28 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1990 

'Ο Κ. Καραμανλής aπευθύνει μήνυμα πρός τήν 

31η Κληρικολαϊκή Συνέλευση πού οργανώνεται μέ 

πρωτοβουλία τής ελληνικής όμογένειας στήν 'Αμε

ρική: 

«Μέ lδιαίτερη χαρά σaς άπευθύνω θερμό χαιρετισμό μέ 

τήν εuκαιρία τfίς ένάρξεως τών έργασιών τfjς 31ης Κληρι

κολαϊκfίς Συνελεύσεως κ:αί, μέσω ύμών, πρός όλόκ:ληρη 

τήν όμογένεια τfjς 'Αμερικ:fjς. 

;; Τ ή Συνέλευσή σας λαμπρύνει κ:αί φωτίζει ή σεπτή πα
ρουσία τοίJ Παναγιωτάτου Οlκ:ουμενικ:οίJ Πατριάρχου κ:. 

Δημητρίου, ό όποίος συμβολίζει κ:αί έκ:φράζει τήν άκ:ατά

λυτη κ:αί άδιάλειπτη ένότητα τfjς 'Ορθοδόξου Χριστιανο

σύνης διά μέσου τών αlώνων. 

;;Νά ε{σθε βέβαιοι δτι τό βλέμμα άλλά κ:αί ή σκ:έψη μας 

παρακ:ολουθοίJν μέ άδιάπτωτο ένδιαφέρον κ:αί έλπίδα τήν 

έκ:δήλωσή σας αuτή. Μιά έκ:δήλωση πού έμπνέει κ:αί έν
σαρκ:ώνει έναν διπλό συμβολισμό. 

;;Κατά πρώτο λόγο ή Συνέλευσή σας συμβολίζει τήν 

ένότητα κλήρου κ:αί λαοίJ, στή μεγάλη πορεία γιά τήν τε

λική καταξίωση τοίJ άνθρώπου. Καί ό συμβολισμός αuτός, 

πού άπό κ:αταβολfjς τfjς 'Ορθοδόξου Έκ:κ:λησίας άποτελεί 
βασικό συστατικό της άλλά κ:αί καθημερινό της βίωμα, 

άποδεικ:νύει τούς συμπαγείς δεσμούς τfjς χριστιανικής δι

δασκαλίας κ:αί παραδόσεως μέ τό πνείJμα κ:αί τήν πολιτι

στική παράδοση τfjς έλληνικfjς άρχαιότητος. Καί τοίJτο 
γιατί κ:αί άπό τίς δύο αuτές έστίες lδεών κ:αί συμβολισμοί) 

άναδύεται ό δλοκ:ληρωμένος άνθρωπος. 

;;Κατά δεύτερο λόγο, ή Συνέλευσή σας συμβολίζει τήν 

παγκοσμιότητα κ:αί τήν ένότητα τοίJ ΈλληνισμοίJ. Χάρη 

σέ σaς ό 'Ελληνισμός δέν ε{χε, δέν έχει κ:αί δέν θά γνωρί
σει ποτέ σύνορα. Είσαστε oi κληρονόμοι κ:αί ταυτοχρόνως 
oi σύγχρονοι φορείς ένός πνεύματος, πού ε{ ναι προορισμέ
νο νά φωτίζει τήν πορεία τfjς άνθρωπότητος πρός τό μέλ

λον, χωρίς νά γνωρίζει φραγμούς άπό έθνικ:ές ή άλλους 

είδους lδιαιτερότητες. Πέρα δμως άπό τήν παγκοσμιότητα, 
έκ:φράζετε κ:αί τήν ένότητα τοίJ ΈλληνισμοίJ. Σέ χαλεπούς 

γιά τήν πατρίδα μας καιρούς παρέχετε τό παράδειγμα άλλά 
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καί τό δίδαγμα, ότι ή εθνική ένότητα, σέ συνδυασμό μέ τόν 

σεβασμό τής ίστορικής μας κληρονομιiiς καί τήν επίγνω

ση τοϊi ίστορικοϊi μας ρόλου, μπορεί νά θωρακίσει τό 

έθνος μας άπέναντι στίi; δυσκολίες καί τούς κινδύνους πού 
άντιμετωπίζει καί πάλι σήμερα. 

»Μείνετε πιστοί στά lδανικά αvτά καί ύπηρετείστε τα 

μέ τή συνέπεια καί τήν αυταπάρνηση πού ύπήρξε πάντοτε 

τό σταθερό θεμέλιο τοϊi δημιουργικοϊi σας έργου καί τής 

εθνικής σας άκτινοβολίας. 

»Καί μέ τίς σκέψεις αvτές σiiς άπευθύνω τίς θερμότερες 

εvχές μου γιά τήν προσωπική καί οΙκογενειακή σας ευτυ

χία καί γιά τήν επιτυχία τών εργασιών τής Συνελεύσεώς 

σας;>. 

30 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1990 

'Ο Κ. Καραμανλής άποκαλύπτει τήν προτομή 

τοϋ Κωνσταντίνου Τσάτσου, στό προαύλιο τοϋ Ναοϋ 

τής Μεταμορφώσεως τοϋ Σωτήρος, άπέναντι άπό τήν 

κατοικία του, επί τής όδοϋ Κυδαθηναίων. 

6 ΙΟΥΝΙΟΥ 1990 

Μέ τήν εύκαιρία τής παρουσίας του σέ δεξίωση 
πού δόθηκε στή Βουλιαγμένη στό πλαίσιο τής οργα

νώσεως τής διεθνοϋς ναυτιλιακής εκθέσεως «Ποσει

δώνεια 1990», ό Κ. Καραμανλής άναφέρθηκε, συνο
πτικά, στό ρόλο τής έλληνικής ναυτιλίας: 

«Ή 'Ελλάδα μπορεί νά εlναι ύπερήφανη γιά τήν 'Εμ

πορική της Ναυτιλία. Γιατί δέν άποτελεί μόνο μεγάλη οΙ

κονομική δύναμη, άλλά καί προπάντων ι]θική. Καί τοϊiτο 

γιατί πρωταγωνιστεί στίς θάλασσες καί προβάλλει τήν 

'Ελλάδα διεθνώς». 

7 ΙΟΥΝΙΟΥ 1990 

Μέ τήν εύκαιρία τής οργανώσεως τοϋ 'Εθνικοϋ 

Συμποσίου γιά τήν ύγεία, μέ τό εiδικό θέμα «'Υγεία 

γιά δλους τό 2000», ό προέδρος τής Δημοκρατίας, σέ 

σχετικό μήνυμά του, τόνισε, μεταξύ aλλων: 

«Ή ύγεία εlναι τό πολυτιμότεpο άγαθό πού δέν έχει 
ούτε σύνορα ούτε διαχωριστικές γραμμές. Γι' αvτό ή Παγ

κόσμια 'Οργάνωση 'Υγείας - ή πιό άνθρώπινη, ή πιό 

άποτελεσματική δραστηριότητα τοϊi 'Οργανισμοϊi 'Ηνωμέ

νων 'Εθνών - πέτυχε τίς σημαντικές της νίκες εναντίον 

τών νόσων καί τών επιδημιών. Ή ύγεία, γιά νά προαχθεί, 

έχει άνάγκη άπό τήν προσπάθεια όλων μας καί όχι μόνο 

άπό τή συμβολή μιiiς επιστήμης». 

11 ΙΟΥΝΙΟΥ 1990 

'Ο προέδρος τής Δημοκρατίας, Κ. Καραμανλής, 

δέχτηκε τόν ύπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
καί Δημοσίων 'Έργων, Στ. Μάνο, καί τόν ύπουργό 

"Ανευ Χαρτοφυλακίου, Μ. Θεοδωράκη . 

Κατά τήν άναχώρησή του άπό τό Προεδρικό Μέ

γαρο, ό Μ. Θεοδωράκης δήλωσε δτι ενημέρωσε τόν 

πρόεδρο γιά τήν πρόσφατη μακρά καλλιτεχνική πε-

ριοδεία του στό εξωτερικό, δπου διαπίστωσε δτι ή 
εκλογή του στό προεδρικό άξίωμα εχει προκαλέσει 

εύνοϊκές εντυπώσεις καί εχει μεταστρέψει τό διεθνές 

κλίμα - πρός κατεύθυνση θετική γιά τήν 'Ελλάδα. 

14 ΙΟΥΝΙΟΥ 1990 

'Ηγετικοί εκπρόσωποι τοϋ άμερικανικοϋ Κογ

κρέσσου, oi Γκάς Γιάτρον, πρόεδρος τής ύποεπιτρο
πής τής Βουλής τ&ν ' Αντιπροσώπων γιά τά άνθρώ

πινα δικαιώματα καί τούς διεθνείς οργανισμούς, καί 

Ούίλλιαμ Μπρούμφιλντ, εκπρόσωπος τοϋ Ρεπουμ

πλικανικοϋ κόμματος στήν 'Επιτροπή Διεθνών 'Υπο

θέσεων, άποστέλλουν στόν Κ. Καραμανλή θερμή 

συγχαρητήρια επιστολή, εκφράζοντας ταυτόχρονα 

τήν ελπίδα δτι ή επάνοδός του στήν Προεδρία τής 

Δημοκρατίας θά άποrcελέσει σταθμό στή θετική εξέ

λιξη τ&ν έλληνοαμερικανικ&ν σχέσεων: 

« ' Αγαπητέ κύριε πρόεδρε, 

»Σiiς άπευθύνουμε τήν επιστολή φ)τή γιά νά εκφρά

σουμε τά συγχαρητήριά μας γιά τήν άπόφασή σας νά ύπη

ρετήσετε εκ νέού τόν έλληνικό λαό, ώς πρόεδρος τής 'Ελ
ληνικής Δημοκρατίας. Σiiς εόχόμαστε επιτυχία, καθώς 

αναλαμβάνετε αότή τή σημαντική ήγετική θέση, σέ μιά 

κρίσιμη περίοδο γιά τήν Κυβέρνηση καί τόν έλληνικό 

λαό. 

»Θεωροuμε τήν επιστροφή σας στήν Προεδρία σημαν

τικό βήμα γιά τή βεΛ:τίωση των σχέσεων μεταξύ τής 'Ελ

ληνικής Δημοκρατίας καί των 'Ηνωμένων Πολιτειων. Τά 

προηγούμενα χρόνια, οί παλαιοί δεσμοί πού ενωναν τά 

!:θνη μας εξασθένισαν. Πιστεύουμε δτι οί χωρες μας μπο

ροuν νά επανασυστήσουν μιά νέα καί εποικοδομητική συ

νεργασία βασισμένη στόν d.μοιβαίο σεβασμό καί κοινές 

d.ξίες . 

)) 'Η aφοσίωσή σας στό !:θνος σας καί στίς δημοκρατι
κές d.ρχές aποτελεί πηγή εμπνεύσεως γιά 'Έλληνες καί 

'Αμερικανούς. 

)) 'Ως μέλη του Κογκρέσσου, προσβλέπουμε στή συνέ
χιση των προσπαθειων μας, ωστε νά αναδείξουμε μιά θετι

κή σχέση μεταξύ των ' Ηνωμένων Πολιτειων καί τής 'Ελ

ληνικής Δημοκρατίας»). 

'Ο Κ. Καραμανλής άπάντησε, εύχαριστώντας, 

στίς 3 'Ιουλίου: 

« 'Εξετίμησα iδιαίτερα τά συγχαρητήρια καί τίς 
θερμές εvχές, καθώς καί τούς εvγενικούς λόγους σας. 

» 'Αποτελεί σταθερή πεποίθησή μου δ τι οί μα
κροχρόνιοι δεσμοί φιλίας μεταξύ τών έθνών μας, βα

σισμένοι σέ κοινές άξίες καί σέ άμοιβαίο σεβασμό, 

θά ένισχυθοvν άκόμη περισσότερο στά χρόνια πού 

άκολουθοiJν πρός όφελος καί τών δύο χωρών μας. 

»'Επιθυμώ νά σiiς διαβεβαιώσω δτι ή άνεκτίμητη 

συμβολή του Κογκρέσσου τών Ήνωμένων Πολιτει

ών στίς σχέσεις μας έχει πλήρως άναγνωριστεί καί 
μεγάλως έκτιμηθεί στή χώρα αvτή»ιsι. 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



ΘΕΡΜΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΠΟ τΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΠΕΙΕΣ 533 

'Ενώπιον τής προτομής τοv Κωνσταντίνου Τσάτσου. 
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Τήν ϊδια ήμέρα, ό Κ. Καραμανλής άπάντησε καί 

σέ έπιστολή του 'Αρχιεπισκόπου Βορείου καί Νοτί

ου 'Αμερικής, 'Ιακώβου, δ όποίος τόν ε{χε διαβε

βαιώσει γιά τήν εκδηλη «άλλαγή κλίματος» στίς σχέ

σεις τής 'Ελλάδος μέ τίς 'Ηνωμένες Πολιτείες: 

«'Αγαπητέ καί σεβαστέ μου φίλε, 

» Έχάρηκα πού πήρα είδήσεις σας. Καί περισσότερο 
έχάρηκα γιά τήν 1τεριγραφή τών έντυπώσεων πού άφησε 

στήν 'Αμερική ή έπίσκεψη του πρωθυπουργου μας κ. Μη

iσοτάκη, γιά τήν δποία άλλωστε μέ ένημέρωσε διά μακρών 
καί δ ίδιος. 

»Αύτή ή άλλαγή του κλίματος στίς σχέσεις μας μέ τήν 

'Αμερική δέν ήταν άπλώς χρήσιμη άλλά καί άναγκαία. 
Γιατί ή κατάσταση στόν τόπο μας εlναι πολύ χειρότερη 

καί δυσκολότερη άπ' δ, τι έμφανίζεται. Καί θά χρειασθεί, 

όπως εlπα, χρόνος, μόχθος καί θυσίες γιά νά ξεπερα
στεί;;Ι52. 

15 ΙΟΥΝΙΟΥ 1990 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας, συνοδευόμενος 

άπό τόν ύπουργό 'Εθνικής ~Αμύνης, Ι. Βαρβιτσιώτη, 

έγκαινιάζει τίς έμφανίσεις του μεταξύ τ&ν άνδρ&ν 
των 'Ενόπλων Δυνάμεων μέ τήν έπίδοση των ξιφών 
σέ 134 νέους άνθυποσμηναγούς τfjς Πολεμικής 'Αε
ροπορίας, άποφοίτους τής Σχολής 'Ικάρων. 

18 ΙΟΥΝΙΟΥ 1990 

'Ο πρωθυπουργός, Κ. Μητσοτάκης, ένημερώνει 

τόν πρόεδρο τής Δημοκρατίας γιά τά άποτελέσματα 

δεκαήμερου ταξιδιου του στίς 'Ηνωμένες Πολιτείες, 
τίς προοπτικές πού διανοίγονται γιά τήν εύρωπαϊκή 

ένοποίηcrη στήν έπικείμενη συνάντηση κορυφής τής 

ΕΟΚ στό Δουβλίνο, καθώς καί γιά τήν πορεία των 

έσωτερικ&ν έλληνικ&ν πραγμάτων. 

Τήν ϊδια ήμέρα, δ Κ. Καραμανλής δέχτηκε, σέ 

φιλική έθιμοτυπική έπίσκεψη, τόν Γ. Ράλλη. 

19 ΙΟΥΝΙΟΥ 1990 

'Ενόψει τ&ν σημαντικών έκδηλώσεων πού όργα

νώνεt στό Παρίσι τό «UΙδρυμα Ντέ Γκώλ» γιά τήν 

έπέτειο τής συμπληρώσεως εκατονταετηρίδας άπό 

τή γέννηση του Γάλλου ήγέτη, ό πρόεδρος του ίδρύ

ματος Ζ. ντέ Κουρσέλ προσκαλεί τόν Κ. Καραμανλή 

νά συμμετάσχει τιμητικά καί νά μιλήσει κατά τήν 

έναρκτήρια συνεδρίαση του μεγάλου διεθνους συνε

δρίου πού θά όργανωθεί, στή μεγάλη Αϊθουσα τής 

Ούνέσκο, στίς 19 Νοεμβρίου. 
'Ο Κ. Καραμανλής άπάντησε, σχετικά, στίς 5 

'Ιουλίου: 

«'Αγαπητέ κύριε ντέ Κουρσέλ, 

;> 'Εξετίμησα ίδιαίτερα τή σκέψη σας νά μέ προ
σκαλέσετε στήν έναρκτήρια συνεδρίαση τών "' Ημε
ρών Ντέ Γκώλ" πού όργανώνετε. 

»Γνωρίζετε τό βαθμό του θαυμασμού μου γιά τήν 

δράση του στρατηγού Ντέ Γκώλ καί τής τιμής μέ τήν 

όποία περιβάλλω τήν μνήμη του. Δέν εlναι, λοιπόν, 

άναγκαίο νά σίiς τονίσω πόσο θά μοv ήταν εύχάρι

στο νά κατορθώσω νά έλθω στό Παρίσι, προκειμένου 

νά συμμετάσχω στίς "Ήμέρες" αύτές. Κατά συνέ

πεια, λυπούμαι πάρα πολύ διαπιστώνοντας τήν άδυ

vαμία μου νά μετακινηθώ άπό τήν 'Ελλάδα ένόψει 

άνειλημμένων ήδη ύποχρεώσεών μου;;Ι53. 

'Ο Κ. Καραμανλής, τελικά, θά συμμετάσχει στίς 

έκδηλώσεις μέ τήν κατάθεση κειμένου συνεντεύξεως 

πού παραχώρησε στήν 'Ελένη Γλύκατζη- 'Αρβελέρ, 

μέσω τής όποίας κατέθεσε τήν προσωπική του 

μαρτυρία καί άποψη γιά τό στρατηγό Ντέ Γκώλ. 

Τό κείμενο τής συνεντεύξεως σέ μετάφραση: 

- Μπορείτε νά μaς διευκρινίσετε τί γνωρίζετε γιά τίς 
σχέσεις άνάμεσα στήν έλεύθερη Γαλλία καί τήν έξόριστη 

έλληνική Κυβέρνηση του Καίρου, σχετικά μέ τή θέση τής 

τελευταίας άπέναντι στούς συμμάχους, καί κυρίως γιά τήν 

κρίση τοu 'Απριλίου 1944 πού ό στρατηγός Ντέ Γκώλ άνα
φέρει στά «'Απομνημονεύματα τοu Πολέμου», λυπούμενος 

πού ή Γαλλία δέν ήταν συνδεδεμένη μέ τήν έπίλυσή της; 

«Δέν έχω ίδία άντίληψη γιά τό περιεχόμενο τών συνο

μιλιών πού ε{ χε δ στρατηγός Ντέ Γκώλ μέ τόν πρέσβυ τής 

'Ελλάδος κ. 'Αργυρόπουλο. Γνωρίζω όμως ότι κατά τή 

διάρκεια του πολέμου ol σχέσεις μεταξύ Γαλλίας καί 'Ελ
λάδος ήσαν χαλαρές, γιά νά μήν πώ άνύπαρκτες. 

;;Σ' αύτό ώφείλετο, νομίζω, καί τό γεγονός ότι κατά τήν 

κρίση του 'Απριλίου του 1944 δέν έκλήθη ή Γαλλία νά 
συμπράξει μέ τήν 'Αγγλία, ή δποία θεωρουσε ότι τό πρό

βλημα τής 'Ελλάδος άνήκε τήν έποχή έκείvη στήν άπο

κλειστική εύθύνη της. 

;;Πάντως, βέβαιο εlναι ότι δ στρατηγός έδειχνε ένδιαφέ

ρον γιά τήν τύχη τής 'Ελλάδος, όπως προκύπτει άπό τό 

παρακάτω τηλεγράφημα πού έστειλε τό φθινόπωρο του 

1940 στόν τότε πρωθυπουργό τής 'Ελλάδος: 
;;"Έξ όνόματος όλων τών Γάλλων, άπευθύνω πρός 

ύμiiς, ώς καί πρός τήν Κυβέρνησιν καί τόν έλληνικόν λαόν, 

τήν έκφρασιν του θαυμασμου μας καί τής πίστεώς μας. Ol 
'Έλληνες, όρθωθέντες διά μίαν είσέτι φοράν, διά νά δια

φυλάξουν τήν άνεξαρτησίαν των, δίδουν είς τόν κόσμον 
παράδειγμα άντάξιο τών άρχαίων παραδόσεών των";>. _ 

-Πώς έκτιμaτε τήν πολιτική του στρατηγοί) Ντέ Γκώλ 

στό ζήτημα τής ένοποίησης τής έσωτερικής 'Αντίστασης 

καί τίς θέσεις του σχετικά μέ τούς συμμάχους στήν 'Απε

λευθέρωση, κυρίως σέ άντιδιαστολή μέ τίς γαλλικές- καί 
έλληνικές θέσεις; 

«Ή γαλλική 'Αντίσταση ύπήρξε έργο του Ντέ Γκώλ, 
όπως ύπήρξε καί άφετηρία τής έν συνεχεία λαμπρής 

σταδιοδρομίας του. Αύτός τή δημιούργησε, τήν ένέπvευσε 

καί τήν άξιοποίησε. 
;;Χωρίς τό κύρος του στρατηγου ή γαλλική Ά ντίσταση 

θά ήταν ύποβαθμισμένη. ΝΗ θά μπορουσε νά εlχε τεθεί ύπό 

τήν έπιρροή τών κομμουνιστών καί νά δδηγήσει τή Γαλλία 

σέ περιπέτειες, άνάλογες μ' έκείνες πού συνέβησαν στήν 
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'Ελλάδα καί τήν δδήγησαν σέ πολυετή έμφύλιο σπαραγμό. 

» Ό Ντέ Γκώλ, μέ τήν ίστορική διακήρυξή του του 
'Ιουνίου τουJ940 καί τή δημιουργία τής γαλλικής Άντι

στάσεως, aποκατέστησε τήν τιμή τής Γαλλίας, πού εlχε 

τραυματισθεί βαρύτατα μέ τήν ήττα του 1940 καί τήν Κυ
βέρνηση του Βισύ. Καί στή συνέχεια, κατόρθωσε, παρά τίς 

προσπάθειες τών Άγγλοαμερικανών νά ύποβαθμίσουν τή 

συμβολή τής Γαλλίας στή συμμαχική νίκη, νά έντάξει τή 

χώρα του στή χορεία τών μεγάλων νικητών του πολέμου. 

'Επιτυχία, πού, γιά νά έκτιμηθεί τό μέγεθός της, θά πρέπει 

νά σημειωθεί δτι ύπερέβαινε τότε τίς δυνατότητες του 
γαλλικου έθνους. Βέβαια, τήν έπιτυχία του αυτή δέν τήν 

aξιοποίησε ευθύς μετά τόν πόλεμο, aλλά μετά τήν κρίση 

του 1958, πού έκλήθη νά σώσει τή Γαλλίω>. 

- Πως κρίνετε τίς θέσεις πού υίοθέτησε ό στρατηγός 

αναφορικά μέ τήν Εuρώπη εκείνη τήν εποχή, καί ιδιαίτερα 

σχετικά μέ τήν Εuρωπαϊκή 'Αμυντική Κοινότητα (CED); 

«'Ο Ντέ Γκώλ δέν συγκαταλέγεται aσφαλώς μεταξύ 

τών μεγάλων Ευρωπαϊστών. Ήταν τόσο τό πάθος του νά 

καταστήσει τή Γαλλία μεγάλη καί aυτοδύναμη χώρα, ιίJστε 

νά μήν ένθουσιάζεται μέ τήν lδέα τής ένώσεως τής Ευρώ

πης. Γι, aυτό άλλωστε aνέκοψε καί τήν πορεία πρός τήν 

ενωση, μέ τόν περίφημο συμβιβασμό πού έπέβαλε στό 

Αουξεμβουργο. Γιά τούς ίδιους άλλωστε λόγους απεχώρη
σε, κακώς κατά τήν γνώμη μου, aπό τό ΝΑΤΟ καί aπεμά- _ 
κρυνε τήν εδρα του aπό τό Παρίσι. Καί λέγω κακώς, γιατί 

ή πολιτική του αυτή δδηγουσε στήν aποδυνάμωση τής 

άμυνας τής Δύσεως_ 

» Ό Ντέ Γκώλ, καί δταν aκόμα δμιλουσε γιά τήν Ευ
ρώπη, έννοουσε μιά χαλαρά ενωση, πού δέν θά aποτελουσε 

έμπόδιο στίς φιλοδοξίες πού εlχε γιά τή χώρα του. Νά 

καταστήσει δηλαδή τή Γαλλία ίκανή νά διαδραματίζει δι

κό της ρόλο στίς παγκόσμιες ύποθέσεις, χωρίς νά δεσμεύε

ται σ. αυτόν τόν ρόλο aπό τούς συμμάχους του καί lδίως 

τούς Άμερικανούς, έναντι τών δποίων ε{ χε μόνιμη δυσπι

στία. Φιλοδοξίες, στίς δποίες θυσίασε τήν ευκαιρία νά 
στεφανώσει τήν λαμπρή Ιστορία του μέ τό λαμπρότερο 

στεφάνι: τήν ενωση τής Ευρώπης. 

»Χαρακτηριστικά τών aπόψεών του έπί του θέματος αυ

του εlναι αυτά πού μofJ εlπε κατά τή συνάντησή μας τofJ 

1960 καί τά δποία παραθέτω παρακάτω: "Ή όργάνωση 
τής Ευρώπης μπορεί νά έκκινήσει aπό τήν Κοινή Άγορά. 

'Αλλά aπορρίπτω ώς παραδείγματα πρός aποφυγή τό 

CECA, τό EURATOM καί τό CED καί κυρίως πaσα lδέα 
ύπερκυβερνητικών θεσμών" (institutions supμ-gouver

nemen tales ). 
»Καί δταν τofJ εlπα δτι έγώ πιστεύω στήν aνάγκη τής 

ένώσεως τής Ευρώπης καί τofJ έξήγησα τούς λόγους, μofJ 

aπάντησε: "Καί έγώ, κύριε Καραμανλή, άν ήμουν πρωθυ

πουργός τής 'Ελλάδος θά εlχα τίς ίδιες μέ έσaς aπόψεις 
γιά τό μέλλον τής Ευρώπης". 'ΕννοοfJσε προφανώς μ' αυτό 

δτι ήταν φυσικό γιά μιά μικρή χώρα σάν τή δική μου, πού 
δέν μποροfJσε ν, aποκτήσει αμυντική αυτοδυναμία, νά 

ύποστηρίζει τήν ενωση τής Ευρώπης καί νά έπιδιώκει τήν 

ένταξή της σ, αυτήν». 

- Ποιές είναι, μέ τήν εuκαιρία των συναντήσεών σας 

μέ τόν στρατηγό Ντέ Γκώλ (στό Παρίσι καί μετά στήν 

'Ελλάδα), οί προσωπικές σας σχέσεις μέ τόν στρατηγό καί, 

γενικότερα, ποιά ιδιαίτερη θέση ή 'Ελλάδα φαινόταν νά 

καταλαμβάνει ανάμεσα στίς μέριμνες του στρατηγοί); 

«Θά μποροfJσα νά πώ δτι οί σχέσεις μας ήταν φιλικές. 

Καί τόν τόνο αυτό τόν έδινε δ ίδιος δ στρατηγός πού μέ 

περιέβαλε μέ τήν έκτίμησή του. 'Εκτίμηση τήν δποία έπι

βεβαίωνε καί στά κείμενά του, δπως στό "Renouveau ", πού 
έξαίρει τό έργο πού έπιτελουσα ώς πρωθυπουργός στήν 

'Ελλάδα. Άλλά καί δταν δήλωνε, κατά τή διάρκεια τής 

μακράς συσκέψεως πού είχαμε τό 1960: 'Έlμαι ένήμερος 
τών δσων έπιτελέσατε καί έπιτελείτε στήν 'Ελλάδα τόσο 

ώς ύπουργός παλαιότερα δσο καί ώς πρωθυπουργός. Σaς 

θεωρώ ώς ενα έκ τών 2-3 έπιτυχόντων ήγετών τofJ έλευθέ
ρου κόσμου". 

» "Οσον aφoρii τά αlσθήματά του γιά τή χώρα μου, μπο
ρώ νά πώ δτι θαύμαζε τήν κλασική καί aγαποfJσε τή σύγ

χρονη 'Ελλάδα. Άνεγνώριζε τήν κρίσιμη γεωπολιτική 

της θέση καί ένδιαφερόταν γιά τήν aσφάλεια καί τό μέλ

λον της. Καί τό ένδιαφέρον του αυτό τό έξεδήλωνε κατ' 
έπανάληψη καί έμπρακτα. Καί πρώτα aπ' δλα στό θέμα 

τής συνδέσεως τής 'Ελλάδος μέ τήν ΕΟΚ, τήν δποία ύπε

στήριζε έπίμονα aπό τήν πρώτη στιγμή πού ύπέβαλα τήν 

αίτηση τής χώρας μου. 'Όταν μάλιστα σέ κάποια φάση οί 

διαπραγματεύσεις έφθασαν σέ αδιέξοδο καί ύπήρχε κίνδυ

νος νά ναυαγήσουν, ζήτησα τή βοήθεια τofJ Ντέ Γκώλ, δ 

δποίος παρενέβη κατά τρόπο aποφασιστικό καί έσωσε τήν 

κατάσταση. 

»'Όταν, έξάλλου, σέ μιά συζήτηση πού είχαμε γιά τήν 

aσφάλεια τής χώρας μου, τόν έρώτησα άν ή 'Ελλάς μπορεί 

νά ύπολογίζει, έκτός aπό τήν αμερικανική, καί στήν πυρη

νική δύναμη τής Γαλλίας, μου aπάντησε: "ΥΟχι καί, aλλά 

κυρίως σ, αυτή". 

>Πέλος, τόν Μάιο τofJ 1963, στό λόγο πού έξεφώνησε 
στή Θεσσαλονίκη, διεκήρυξε τήν aλληλεγγύη τής Γαλλί

ας πρός τήν 'Ελλάδα, γιά τούς κινδύνους πού aντιμετώπιζε 

aπό τούς βόρειους γείτονές της». 

-'Ένα σημείωμα τfjς 27ης Σεπτεμβρίου 1960 του στρα
τηγοί) Ντέ Γκώλ εκφράζει τήν σημασία πού άπέδιδε στήν 

σύνδεση της 'Ελλάδος μέ τήν Εύρωπαϊκή οικονομική 

Κοινότητα. Σdς έχουν δοθεί κάποιες διευκρινήσεις γιά τά 

κίνητρα καί τίς μεθοδεύσεις τfjς δράσεως του στρατηγοu 

στόν τομέα αύτό; 

«"Οπως aνέφερα καί στήν προηγούμενη έρώτηση, δ 

στρατηγός ένδιαφερόταν γιά τή σύνδεση καί τήν έν συνε

χεία ένταξη τής 'Ελλάδος στήν ΕΟΚ. Πίστευε, δπως μου 

έλεγε, δτι ή σταθεροποίηση τής θέσεως τής 'Ελλάδος 
στούς κόλπους τής Δύσεως θά έξυπηρετουσε τά συμφέρον

τα οχι μόνο τής χώρας μου aλλά καί τής Ευρώπης. Γι ' 
αύτό καί χαρακτήριζε τήν 'Ελλάδα "προφυλακή τofJ έλευ

θέρου κόσμου"». 

- Στά «Memoires d' Espoir» δ στρατηγός Ντέ Γκώλ 
αναφέρει τίς επισκέψεις καί τίς σχέσεις που είχε μαζί σας, 

μιλώντας «γιά πιθανά βαλκανικά σχέδια τfjς Ρωσίας» καί 

τήν «ύπερβολική μέριμνα των 'Αγγλοσαξώνων», συμπε

ραίνοντας δτι, απέναντι σ' αuτή τήν κατάσταση, είχατε 

θελήσει νά ξαναβρείτε «τήν παραδοσιακή ύποστήριξη του 

Παρισιοu» καί βρήκατε ίκανοποίηση. 
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«0{ σχέσεις Γαλλίας καί Έλλάδος βρίσκονταν σέ 
ύψηλ6 επίπεδο κατά τή διάρκεια τοίi Πρώτου Παγκοσμίου 
Πολέμου. Μετά τ6 1920 όμως είχαν aτονήσει καί κατά τή 
διάρκεια καί μετά τ6ν Δεύτερο Παγκ6σμιο Π6λεμο είχαν 
ύποκατασταθεί άπ6 τήν άγγλική καί, εν συνεχεία, τήν άμε

ρικανική επιρροή. 

)) ~σταν άνέλαβα τήνεξουσία τ61955, ή χώρα μου aντι
μετώπιζε τίς πιέσεις τοίi διεθνοίiς κομμουνισμοίi καί κυρί
ως τής Ρωσίας καί τής Βουλγαρίας, στίς όποίες προσετί

θεντο καί ol aπειλές τής Τουρκίας. 
))Κάτω άπ6 τίς συνθήκες αύτές, !}ταν φυσικ6 νά μέ aπα

σχολεί πρωταρχικά ή άσφάλεια τής χώρας μου καί νά &να

ζητήσω στηρίγματα στήν Ένωμένη Εύρώπη, στήν όποίά 
επίστευα βαθύτατα. 

))Καί !}ταν επίσης φυσικ6 νά επιδιώξω τήν πραγματο

ποίηση αύτοίi τοίi σκοποίi μου διά τής Γαλλίας, μέ τήν 

όποία μiiς συνέδεαν πολιτιστική συγγένεια καί κοινοί 
άγώνες κατά τ6 παρελθ6ν. 'Αλλά καί γιατί θεωροίiσα τή 

Γαλλία τοίi Ντέ Γκώλ τήν καρδιά τής Εύρώπης καί είχα 

δεδομένο τ6 ενδιαφέρον τοίi στρατηγοίi γιά τήν ένταξη τής 
χώρας μου στήν ΕΟΚ. 

)) 'Η πολιτική μου αύτή δέν όφείλετο βέβαια στήν επι
θυμία τής Έλλάδος νά άναθεωρήσει τίς σχέσεις της μέ τήν 
'Αμερική ή ν' aπαλλαγεί, όπως εγράφετο τ6τε, άπ6 τήν 

άγγλοσαξωνική επιρροή. 'Οφείλετο στήν άνάγκη, όπως 

είπα, τής κατοχυρώσεως τής θέσεως τής Έλλάδος στήν 
Εύρώπη καί δι· αύτής στήν ενίσχυση τής aσφάλειας καί 

άνεξαρτησίας της, παράλληλα μέ τήν οίκονομική καί κοι
νωνική της άνάπτυξη. • Επιδιώξεις πού δέν μποροίiσα νά 
τίς πραγματοποιήσω παρά μ6νο στά πλαίσια μιiiς Ένωμέ

νης Εύρώπηρλ 

- Ποιά ήταν ή αίσθηση, στήν έλληνική κοινή γνώμη, 
από τήν έπίσκεψη του στρατηγοu Ντέ Γκώλ τό 1963, ένδε
χομένως καί σέ σχέση μέ τήν μεταγενέστερη έξέλιξη τής 
έσωτερικής πολιτικής καταστάσεως στήν 'Ελλάδα; 

« Ό στρατηγ6ς, όταν επεσκέφθη τήν Έλλάδα τ6ν 
Μάιο τοίi 1963, έγινε δεκτ6ς άπ6 τ6ν έλληνικ6 λα6 μέ μεγά
λο ενθουσιασμ6. Ol εκδηλώσεις τοίi πλήθους τ6σο στήν 
·Αθήνα όσο καί στή Θεσσαλονίκη δέν είχαν προηγούμενο. 

))Αύτή ή μοναδική ύποδοχή όφείλετο στ6 γεγον6ς ότι 

ol ~Ελληνες αίσθάνονταν όχι μ6νο θαυμασμ6 γιά τ6ν 
άτρατηγ6, άλλά καί εύγνωμοσύνη γιά τ6 ένδιαφέρ9ν πού 
έδειχνε γιά τ6 μέλλον τής Έλλάδος. Ό Ιδιος !}ταν τ6σο 

ενθουσιασμένος ώστε νά κινείται συνεχώς καί νά προσθέ

τει στ6 πρ6γραμμά του άπρ6βλεπτες εμφανίσεις. 

)) ·Εντύπωση προκάλεσε ή άντοχή του καί ή μνήμη του. 
• Εξεφώνησε πέντε μακρούς καί ούσιαστικούς λ6γους χω
ρίς νά χρησιμοποιήσει χειρ6γραφο. Καί πέραν αύτοίi, τ6 

θάρρος πού έπέδειξε κατά τή διάρκεια τής παραμονής του 
στήν Έλλάδα. Έπέμενε νά κυκλοφορεί μέ άνοικτ6 αύτο

κίνητο, μολον6τι ύπήρχε κίνδυνος άλλά καί πληροφορίες 

ότι μποροίiσε νά γίνει άπ6πειρα κατά τής ζωής του άπ6 τ6ν 

ΟΑΣ. Ήταν δέ τ6ση ή άνησυχία γιά τ6ν κίνδυνο αύτ6, 

ώστε νά μοίi ζητήσει ή βασίλισσα νά βρώ πρ6σχημα νά 

ματαιώσω τήν επίσκεψη τοίi στρατηγοίi. Καί τοίiτο, γιατί 

εφοβείτο πώς στ6ν κίνδυνο αύτ6 θά εξετίθετο καί ό βασι

λεύς. Καί aπέκρουσα μέν τήν πρ6ταση αύτή, άλλά άνέλαβα 
νά συνοδεύω εγώ τ6ν στρατηγ6 σ' όλες τίς μετακινήσεις 

του, εκτ6ς άπ6 τή διαδρομή τής ύποδοχής πού τ6ν συν6-

δευε ό βασιλεύς. Ή έπίσκεψη τοίi στρατηγοίi είχε εύεργε
τικά aποτελέσματα γιά τή χώρα μου. ·Ενίσχυσε καί στα

θερρποίησε τ6σο τή φιλία καί συνεργασία τών δύο χωρών 
μας, ώστε νά τή συνεχίσουν σταθερά καί ol διάδοχοί του 
καί κυρίως ό πρ6εδρος Ζισκάρ ντ • Έσταίν. 

))Πάντως, ή επίσκεψη τοίi στρατηγοίi δέν είχε έπιπτώ

σεις στίς εσωτερικές εξελίξεις τής χώρας μου, όπως έγρά

φη τ6τε σέ μερίδα τοίi διεθνοίiς τύπου, πού aπέδωσε τήν 

aπομάκρυνσή μου άπ6 τήν εξουσία σέ παρέμβαση δήθεν 

τής • Αμερικής. 
))Γιατί ή παραίτησή μου όφείλετο στίς άλλεπάλληλες 

διαφωνίες πού είχα μέ τ6 Στέμμα καί όχι σέ επεμβάσεις 
ξένων παραγ6ντων)λ 

- Στούς λόγους πού άπηύθυνε κατά τή διάρκεια τής 

έπισκέψεως του τό 1963, δ στρατηγός Ντέ Γκώλ έπανέρχε
ται πολλές φορές στούς δ ρους μιας μεσογειακής πολιτικής. 

Είχατε έσείς έπισημάνει κάποιες συγκεκριμένες άναφορές 

πρός αότή τήν κατεύθυνση κατά τή διάρκεια τ&ν συνομι
λιών σας μέ τό στρατηγό Ντέ Γκώλ; 

«Δέν συμφωνοίiσα μέ τίς άπ6ψεις τοίi στρατηγοίi γιά τή 

μεσογειακή πολιτική, πού κατά καιρούς είχε προταθεί καί 
άπ6 άλλες χώρες. Τή θεωροίiσα άνασταλτική στήν πορεία 

πρ6ς τήν ~Ενωση τής Εύρώπης. Άλλά καί άνεδαφική μέ 

δεδομένη τήν aνομοιογένεια τών λαών πού περιβάλλουν τή 

Μεσ6γειωλ 

- Είχατε τήν ευκαιρία νά συναντήσετε τό στρατηγό 

Ντέ Γκώλ μετά τήν άποχώρησή σας άπό τήν έξουσία τό 

1964 καί κυρίως κατά τή διάρκεια τής έξορίας σας στή 
Γαλλία; 

Θά ήταν ένδιαφέρον νά γνωρίζαμε τό άντικείμενο γύρω 

άπό τό όποίο οί πιθανές συζητήσεις ε{χαν περιστραφεί. 

«Ζοίiσα τ6σο διακριτικά στή Γαλλία, ώστε νά aποφεύ

γω πολιτικές έπαφές καί δραστηρι6τητες. ~Αλλωστε, είχa 
aποφασίσει, μετά τήν παραίτησή μου, τήν όριστική aπο

χώρησή μου άπ6 τήν πολιτική. Γι • αύτ6 καί δέν έπεδίωξα 
συνάντηση μέ τ6ν στρατηγ6. Διατηροίiσα όμως lνα είδος 
έμμεσης επαφής μέσω τών συνεργατών του, άλλά καί μέ 

μηνύματα πού aνταλλάσσαμε κατά καιρούς. 

))Είδικώτερα, όταν τοίi έστειλα μιά έπιστολή μου γιά τά 

γεγον6τα τοίi Μα ίου τοίi 1968, μ • εύχαρiστησε μ • ενα πολύ 
έγκάρδιο γράμμα του. Καί όταν μοίi έστειλε τ6 1970, τ6 
βιβλίο του "Le Renouveau" μέ μιά μακρά καί πολύ κολα
κευτική άφιέρωση, τοίi aπάντησα μέ έπιστολή μου, πού 

εκτ6ς τών άλλω,ν, μαρτυρεί καί τ6 θαυμασμ6 πού είχα γιά 

τ6ν Ιδιο άλλά καί τήν έκτίμησή μου γιά τήν μεγάλη προ

σφορά του στή Γαλλίω) [βλ. τόμο Ζ ']. 

- ~Ενα από τά σημεία πού συζητήθηκαν κατά τίς 

διάφορες συναντήσεις άνάμεσα στό στρατηγό Ντέ Γκώλ 

καί έσaς ήταν τό κυπριακό ζήτημα. Ποιά ήταν ή στάση του 

σχετικά μέ τό διεθνές αότό ζήτημα; 

«Κατά τή διάρκεια τής μακρiiς κρίσεως τοίi Κυπριακοίi, 

ό στρατηγ6ς δέν εξεδήλωσε ενδιαφέρον γιά τ6 πρ6βλημα 

αύτ6. ~Ισως δι6τι καί ή στάση τής Έλλάδος στ6 Άλγερι

ν6 τ6ν ενοχλοίiσε. Στάση βέβαια πού όφείλετο στ6 γεγον6ς 
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·Επίσκεψη στό Μέγαρο Μουσικfίς. 
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δτι ή 'Ελλάς, έχουσα avάγκη τών ψήφων τών 'Αράβων καί 

γενικώτερα τών 'Αδεσμεύτων γιά τό Κυπριακό, εlχε είδι

κούς λόγους νά μήν ταυτίζεται μέ τίς aπόψεις τής Γαλλίας 

στό 'Αλγερινό. "Οταν δμως, μετά τή διευθέτηση του Κυ

πριακου συναντηθήκαμε στό Παρίσι τό 1960, στή συνομι
λία πού είχαμε μου εlπε: "Ή Γαλλία όφειλε πράγματι μιά 

αναγνώριση στήν 'Ελλάδα γιά τό Κυπριακό. Σιiς συγχαί

ρω διότι φθάσατε σέ μιά λύση καί aναγνωρίζομε δτι ή 

Έλλάς ένήργησε πάντοτε μέ φρόνηση καί σύνεση. Διά 

τοvτο τής όφείλομε χάρη. Θά έπιθυμούσαμε δμως καί ή 

Έλλάς νά αναγνωρίσει δτι καί ή Γαλλία χειρίζεται τό 

aλγερινό πρόβλημα μέ φρόνηση καί σύνεση καί μέ σεβα

σμό τών συμφερόντων τής Δύσεως". Καί όμιλών έν συνε

χεία γιά τό 'Αλγερινό μου εlπε: "Δυστυχώς δέν μπορουμε 

νά έχουμε καί έμείς παρόμοια λύση. νΙσως διότι οί συνθή

κες διαφέρουν. Μέχρι στιγμής, οί έπαναστάται δέν έδέ

χθησαν τήν προσφορά του δικαιώματος αvτοδιαθέσως, διό

τι έννοουν νά θεωρηθουν έκ τών προτέρων ώς οί μόνοι 

φορείς τής aλγερινής κυριαρχίας. Τουτο εlναι τελείως 

aπαράδεκτον, διότι, πλήν τών- άλλων, ε{ναι πλέον ή aμφί
βολος ό aπόλυτος έκπροσωπευτικός χαρακτήρ του FLN. 
Τήν προσφερομένην τιμίαν καί γνησίαν αvτοδιάθεσιν δέν 

απεδέχθη είσέτι ή έπαναστατική ήγεσία, τής όποίας 

aντιμαχόμεναι έσωτερικαί φατρίαι έμποδίζουν τήν όμο

φωνίαν"». 

- Σέ ποιό μέτρο, έμπνευσθήκατε άπό τό θεσμικό εργο 

του στρατηγοί) Ντέ Γκώλ, τόσο δσον άφορα τή σύνταξη 

του καινούργιου Συντάγματος τής 'Ελληνικής Δημοκρα

τίας δσο καί στόν τρόπο τής έφαρμοyής του; 

«Δέν μιμήθηκα τό Σύνταγμα τής Πέμπτης Δημοκρατίας 

καί διότι ε{χα διαφορετικές aπόψεις έπί τής οvσίας του, 

aλλά καί διότι τά δύο Συντάγματα έγιναν κάτω από διαφο

ρετικές έσωτερικές συνθήκες σέ κάθε χώρα. 

;;Βέβαια, δπως καί ό Ντέ Γκώλ, πίστευα καί έγώ στήν 

aνάγκη τής ένισχύσεως τής 'Εκτελεστικής 'Εξουσίας. 
νΟχι δμως στήν έκταση καί τή μορφή πού τής έδωσε ό 

στρατηγός. 

»Τό Σύνταγμα τής Πέμπτης Δημοκρατίας εlναι ίδιότυ
πο γιατί βρίσκεται μεταξύ Προεδρικής καί Κοινοβουλευ

τικής Δημοκρατίας καί μπορεί νά όδηγεί σέ κρίσεις, δταν 

ό προέδρος δέν έλέγχει τήν κοινοβουλευτική πλειοψηφία. 

;; 'Εξάλλου, ό Ντέ Γκώλ έκαμε τό Σύνταγμά του σέ μιά 
στιγμή πού οί Γάλλοι, γιά νά aποτρέψουν τόν κίνδυνο τής 

δικτατορίας ή τής αναρχίας, του ανεγνώρισαν aπεριόρι
στες έξουσίες. 'Εγώ, αντίθετα, έκαμα τό Σύνταγμά μου 

ύστερα aπό μιά δικτατορία, καί ήταν φυσικό ό έλληνικός 

λαός νά ζητιi Σύνταγμα περισσότερο φιλελεύθερο. Τελικά, 

πέτυχα νομίζω νά έξισορροπήσω τίς έξουσίες κατά τρόπο 

diστε τό Σύνταγμά μας νά βρίσκεται μεταξύ του γαλλικου 

καί του γερμανικου Συντάγματος. ν Αλλωστε, καί άν ήθελα 

νά μιμηθώ τό Σύνταγμα τοfί Ντέ Γκώλ, δέν θά ήταν εύκολο 

νά τό περάσω καί διότι οί συνθήκες, δπως ε{πα, ήταν δια
φορετικές, aλλά καί γιατί δέν διέθετα τό κfίρος τοfί στρα

τηγοfί. 

»'Ανεξάρτητα δμως aπό τίς παραπάνω έκτιμήσεις, βέ
βαιο εlναι δτι τό Σύνταγμα του Ντέ Γκώλ απεδείχθη σωτή

ριο γιά τή Γαλλία. Καί λέγω γιά τή Γαλλία γιατί, δπως 

ύποστηρίζει ό 'Αριστοτέλης, aλλά καί ό Σόλων, τό Σύν-

ταγμα κάθε χώρας, γιά νά έπιτύχει, πρέπει νά προσαρμόζε

ται στίς είδικές συνθήκες πού έπικρατοfίν σ' αvτή. 

;; 'Όσον aφοριi τόν τρόπο τής έκλογής τοfί προέδρου 
τής Δημοκρατίας, μολονότι προσωπικά μέ συνέφερε ή 

aμεση έκλογή aπό τό λαό, καθιέρωσα τό σύστημα τής έμ

μεσης έκλογής aπό τή Βουλή γιά τούς έξής λόγους: 
;;J. Ή aμεση έκλογή θά όδηγουσε μοιραία σέ δύο μέ

τωπα, ένα από τά όποία θά ήταν τό Ααϊκό Μέτωπο, τό όποίο 

έν συνεχεία θά έπεξετείνετο σέ δλες τίς έκδηλώσεις τής 
πολιτικής ζωής. Καί πέραν αvτοfί, ό έκλεγόμενος πρόεδρος 

θά έθεωρείτο ό αρχηγός μιiiς παρατάξεως, πράγμα πού θά 

περιόριζε τόν ρυθμιστικό του ρόλο. 

;>2. Γιατί μέ τό σύστημα πού καθιέρωσα, ύποχρέωνα τά 
κόμματα, μέ τήν aπειλή τής &μέσου διαλύσεως τής Βουλής, -
νά συνεργασθοfίν γιά τήν aνάδειξη τοfί προέδρου, δεδομέ

νου δτι δύσκολα μπορεί ένα κόμμα νά διαθέτει τά 2/ 3 τών 
ψήφων τής Βουλής πού χρειάζονται γιά τήν έκλογίj του 

προέδρου. Προέκρινα δηλαδή ένα σύστημα πού έχει περισ

σότερα ένωτικά παρά διχαστικά στοιχεία. Καί αvτό ε{ναι 

lδιαίτερα σημαντικό γιά μιά χώρα, δπως ή 'Ελλάδα, δπου 

τά πολιτικά πάθη καί οί όξείς aνταγωνισμοί καθιστοfίν 
δυσχερή τήν όμαλή λειτουργία τής δημοκρατίας;; 1 54 • 

20 ΙΟΥΝΙΟΥ 1990 

Δεκατέσσερα χρόνια μετά τήν κατάθεση του θεμέ

λιου λίθου, έπί πρωθυπουργίας του, ό Κ. Καραμαν

λής έπισκέπτεται τό Μέγαρο Φίλων Μουσικής, δπου 

όλοκληρώνονται οί προετοιμασίες γιά τήν εναρξη 

λειτουργίας του, τήν <iνοιξη του 1991. 
'Ο προέ3ρος τής Δημοκρατίας περιηγήθηκε τούς 

χώρους του Μεγάρου καί έπεσήμανε μέ ίδιαίτερη 

ίκανοποίηση τή δυνατότητα πολλαπλών χρήσεων 

πού προσφέρει ή κεντρική μεγάλη αϊθουσα. Κατά τήν 

άναχώρησή του, άπευθυνόμενος στόν πρόεδρο του 

'Οργανισμου Μεγάρου Μουσικής 'Αθηνών, Χρή

στο Λαμπράκη, δήλωσε τά άκόλουθα: 

«Τό λαμπρό αvτό μέγαρο δέν αποτελεί άπλώς ένα κό

σμημα γιά τήν 'Αθήνα, αλλά καλείται νά καλύψει καί ένα 

μεγάλο κενό στόν πολιτιστικό έξοπλισμό τής πόλης καί 

μάλιστα μέ τέτοιο τρόπο aπό τή σύνθετη λειτουργία του 

diστε δέν aφήνει κανένα τομέα τής τέχνης aπροστάτευτο. 

'Όπως γνωρίζετε, ή πόλις αvτή, σέ αντίθεση μέ τό μοναδι

κό πολιτιστικό παρελθόν της, ύστερεί στήν έποχή μας σέ 

πολιτιστικό έξοπλισμό γιά κάθε είδους έκδηλώσεις. νΑν 

έξαιρέσει κανείς τήν θερινή περίοδο, κατά τή διάρκεια τής 
όποίας όργανώνονται όρισμένου είδους έκδηλώσεις, τίπο

τα aλλο δέν συμβαίνει στόν ύπόλοιπο χρόνο. 

;;Χάρις στήν ύπαρξη τοfί Μεγάρου ή πολιτιστική ζωή 

τής πόλης θά ένισχυθεί καί τό χειμώνα. 

;;Πρίν 14 χρόνια έθεσα τήν αρχή γιά τή διάπλαση τοfί 
πολιτιστικου κέντρου τής 'Αθήνας. Δυστυχώς, τό πρό

γραμμα αvτό έγκατελείφθη. Εvτυχώς τό θαυμάσιο αvτό Μέ

γαρο ε{ χε καλύτερη τύχη, χάρις στήν έπιμονή σας καί τόν 

ζήλο τών συνεργατών σας. Προσφέρατε μεγάλη ύπηρεσία 

στήν τέχνη καί στήν 'Αθήνα. Δέν έχω παρά νά σιiς συγχα

ρώ δλους, από τή διοίκηση μέχρι τόν τελευταίο τεχνίτη». 
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21 ΙΟΥΝΙΟΥ 1990 

ΉΟ προέδρος τής Δημοκρατίας δέχεται τήν επί

σκεψη καί εχει μακρά συνομιλία μέ τόν προέδρο του 

Εύρωπαϊκου Κοινοβουλίου, Ε.-Μπ. Κρέσπο, πάνω 

στά γενικό.:Cερα "προβλήματα των Εύρωπαϊκων Κοι
νοτήτων, καθώς καί, είδικότερα, εκείνα πού άφορουν 

aμεσα τήν ' Ελλάδα. 

τέσσερις μέρες άργότερα, στίς 25 'Ιουνίου, ό Κ. 
Καραμανλής θά εχει στό Προεδρικό Μέγαρο άνάλο

γου περιεχομένου συζήτηση μέ τήν επίτροπο τής 

'Ελλάδος στίς Εύρωπαϊκές Κοινότητες, Β. Παπαν
δρέου. 

21 ΙΟΥΝΙΟΥ 1990 

'Ο προέδρος τής Δημοκρατίας, Κ. Καραμανλής, 

εχει στό Προεδρικό Μέγαρο συνομιλία μέ τόν πρόε
δρο τής ΔΟΕ, Α. Σάμαρανκ, στόν όποίο καί άναπτύσ

σει τούς iστορικούς, συναισθηματικούς καί πρακτι

κούς λόγους πού επιβάλλουν τήν τέλεση τής Χρυσής 

'Ολυμπιάδας, τό 1996, στήν 'Ελλάδα. 
'Η ίδέα αύτή είχε, άνεξάρτητα άπό τή γνωστή 

γενικότερη πρόταση γιά τή μόνιμη διεξαγωγή των 

'Ολυμπιακων 'Αγώνων στήν άρχαία κοιτίδα τους, 

διατυπωθεί επίσης, γιά πρώτη φορά, άπό ;rόν Κ. Κα
ραμανλή. 

26 ΙΟΥΝΙΟΥ 1990 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας, μέ επιστολή του 

πρός τόν ϋπατο πρόεδρο τής Παμμακεδονικής 'Ενώ

σεως, εκφράζει θερμά συγχαρητήρια γιά τήν άπό

φαση κατασκευής μνημείου του Μεγάλου 'Αλεξάν

δρου. Είδικότερα, χαρακτηρίζει τήν πρωτοβουλία αύ

τή ώς «μία άκόμη επιβεβαίωση του άδιάκοπου εν

διαφέροντος των άποδήμων Μακεδόνων γιά τήν γενέ
τειρά τουρ) καί, διερμηνεύοντας τήν εκτίμηση τής 

'Ελλάδος γιά τό ενδιαφέρον αύτό, άποδέχεται τήν 

επίτιμη προεδρία τής επιτροπής γιά τήν κατασκευή 

του μνημείου. 

'Ο Κ. Καραμανλής, ώς πρόεδρος τής Δημοκρα

τίας, δέν θά παύσει νά επιδεικνύει ζωηρό ενδιαφέρον 

γιά τίς πρωτοβουλίες τής Παμμακεδονικής 'Ενώσε

ως, καί, γενικότερα, των 'Ελλήνων όμογενων τής 

'Αμερικής καί του Καναδa, επικοινωνώντας σέ κάθε 

κατάλληλη εύκαιρία καί άπευθύνοντας μηνύματα 

στά συνέδρια πού περιοδικά όργανώνονταν. 

29 ΙΟΥΝΙΟΥ 1990 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας, Κ. Καραμανλής, 

ενημερώνεται άπό τόν πρωθυπουργό γιά τά άποτελέ

σματα τής συνόδου κορυφής των Κρατων-μελων τής 

ΕΟΚ στό Δουβλίνο, καθώς καί γιά τήν πορεία των 

εσωτερικων θεμάτων τής χώρας. 

9 ΙΟΥΛΙΟΥ 1990 

'Ο ύπουργός 'Αμύνης των ΗΠΑ, Ν τ. Τσένυ, εγι

νε δεκτός άπό τόν Κ. Καραμανλή, μέ τόν όποίο καί 

συζήτησε θέματα διμερή, καθώς καί ζητήματα πού 
άφορουν τήν εύρύτερη περιοχή των Βαλκανίων καί 

τίς έλληνοτουρκικές σχέσεις. 

'Η επίσκεψη Τσένυ συνέπεσε μέ τήν ύπογραφή 

στήν 'Αθήνα τής νέας ελληνοαμερικανικής συμφω

νίας γιά τίς βάσεις, τήν όποία ό πρωθυπουργός, Κ. 

Μητσοτάκης, χαρακτήρισε «εξαίρετψ καί προορι
σμένη νά ύπηρετήσει «τά συμφέροντα των δύο χω

ρων καθώς καί τά γενικότερα συμφέροντα τής είρή

νης στήν περιφέρειω). 

Μετά τήν επάνοδό του στήν Ούάσιγκτων, ό 'Αμε

ρικανός ύπουργός 'Αμύνης άπηύθυνε στόν Κ. Καρα

μανλή τήν άκόλουθη επιστολή, στίς 9 Αύγούστου: 

«Εuχαριστ(i), dγαπητέ κύριε πρόεδρε, γιά τόν χρόνο πού 

~ιαθέσατε dπό τό βεβαρυμένο πρόγραμμά σας γιά νά συ

ναντηθείτε μαζί μου στή διάρκεια τfjς πρόσφατης επισκέ

ψεώς μου στήν 'Ελλάδα. 'Εγκατέλειψα τή χώρα σας μέ 

πολύ θετικές σκέψεις γιά τόν λαό καί τήν ήγεσία του. 

))Μέ τήν ύπογραφή του νέου Συμφώνου 'Αμοιβαίας 

'Αμυντικfjς Συνεργασίας πιστεύω δτι εχουμε εγκαινιάσει 

μιά νέα περίοδο στήν οίκοδόμηση μιί'iς περισσότερο θετι

κfjς καί dμοιβαίας dποδοτικfjς σχέσεως μεταξύ των δύο 
άλλων μεγάλων εθν&ν μας))ιss . 

10 ΙΟΥΛΙΟΥ 1990 

'Ο πρωθυπουργός, Κ. Μητσοτάκης, ενημερώνει 

τόν πρόεδρο τής Δημοκρατίας γιά τήν πορεία των 

εσωτερικων θεμάτων τής 'Ελλάδος. 

'Ο Κ. Καραμανλής θά εχει καί νέα ενημερωτική 

συνάντηση μέ τόν πρωθυπουργό, στίς 23 'Ιουλίου, μέ 
τήν εύκαιρία καί τής όρκωμοσίας, ενώπιόν του, του 

Ε. Κεφαλογιάννη, ώς διοικητή τής 'Αγροτικής Τρά

πεζας. 

24 ΙΟΥΛΙΟΥ 1990 

Μέ τήν εύκαίρία του έορτασμου γιά τήν άποκατά

σταση τής δημοκρατίας, ό Κ. Καραμανλής εκαμε τήν 
άκόλουθη δήλωση: 

«Ή 24η 'Ιουλίου εlναι μέρα ίστορική. Γιατί τήν ήμέρα 

εκείνη, ύστερα άπό πολύχρονες καί όδυνηρές περιπέτειες, 

μέ άποκορύφωμα τήν τραγωδία τής Κύπρου, άπεκατεστάθη 
ή δημοκρατία στόν τόπο μας. Καί θεμελιώθηκε τότε σέ 

ύγιείς θεσμούς καί σέ κλίμα lθνικής όμοψυχίας. Ή δημο
κρατία δμως πού άναστήθηκε πρίν άπό δεκαέξη χρόνια 

δοκιμάζεται καί πάλι σήμερα. ΡΟχι βέβαια σάν θεσμός, 

άφοίJ δέν άπειλείται άπό κανένα. Δοκιμάζεται στήν πράξη. 
Γιατί καλείται νά άποδείξει δτι εlναι ίκανή νά άντιμετω

πίσει, χωρίς νά άλλοιωθεί, κρίσιμες περιστάσεις δπως οί 
σημερινές. Περιστάσεις πού έχουν σχέση μέ τήν lπιβίωση 

τοίJ λαοίJ μας, μέ τό μέλλον της μαρτυρικής Κύπρου καί μέ 
τήν είρήνη τής περιοχής μας. 
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»Καλούνται δμως μαζί της, εννοώ μαζί μέ τή δημοιφα

τία, νά άποδείξουν καί οί 'Έλληνες μέ τή συμπεριφορά 

τους δτι εlναι ύπεύθυvοι πολίτες άξιοι τής δημοκρατίας. 
Καί θά τό άποδείξουν εάν προσφερθούν πρόθυμα νά ύπο

βληθοvν στίς θυσίες εκείνες πού επιβάλλουν οί περιστά

σεις. Νά ύποβληθοvν δηλαδή σέ θυρίες δίκαιες καί άνάλο

γες πάντοτε μέ τίς οΙκονομικές τους δυνατότητες. 

;; 'Αλλά καί dν, πειθαρχοvντες στούς νόμους καί στούς 
θεσμούς τής Πολιτείας, άποφύγουν τίς πολιτικές καί κοι
νωνικές όξύτητες πού τόσο στό άπώτερο παρελθόν, δσο 

καί στό πρόσφατο δδήyησαν σέ εθνικές περιπέτειες. Γιατί 

ή δημοκρατία, πού εlναι τό πολίτευμα τού μέτρου, δέν άvτέ

χει ούτε στήν κατάχρηση τής ελευθερίας ούτε στήν κατά

χρηση τής εξουσίας;;. 

'Απαντώντας, εξάλλου, στήν ερώτηση «π&ς βλέ
πει τό μέλλον τής δημοκρατίας», ό Κ. Καραμανλής 

είπε: 

«Θά σiiς ύπενθυμίσω αvτά τά δποία εlπα στόν έορτασμό 

τής επετείου τό 1984, καί τά άναφέρω γιατί ε{ναι καί σήμε
ρα επίκαιρα. Τό θέμα μας, έλεγα τότε, δένε{ ναι dν θά έχου

με δημοκρατία. Τό θέμα μας εlναι dν θά έχουμε μιά ευνο

μούμενη καί εvημερούσα δημοκρατία ή dν θά έχουμε μιά 

μίζερη καί άναρχούμεvη δημοκρατία. 

»Τό τί είδους δημοκρατία θά έχουμε θά εξαρτηθεί βέ

βαια άπό τήν συμπεριφορά δλων μας, λαού καί ήγεσίας. 

Καί έχουμε άπό τό παρελθόν πλούσια πείρα πού μπορεί νά 

μiiς βοηθήσει νά κάνουμε τή σωστή επιλογή. Γιατί γνωρί

ζουμε πότε καί γιατί προοδεύαμε καί πότε καί γιατί όπι

σθοδρομούσαμε. 

;;Εύχομαι νά κάνουμε καλή χρήση τής πείρας αvτής, 

γιά νά άντιμετωπίσουμε τή βαθειά καί πολύπλευρη κρίση 

πού περνii σήμερα ή χώρα μας;;. 

31 ΙΟΥ ΛΙΟΥ 1990 

Ό διοικητής τfjς Τραπέζης τfjς Έλλάδος, Δ. 

Χαλικιiiς, ενημερώνει τόν Κ. Καραμανλή επί θεμά

των τής άρμοδιότητάς του - Ιδιαίτερα γιά τήν πο

ρεία τής οίκονομίας, τή θέση τοϋ εθνικοϋ νομίσμα

τος στήν ξένη άγορά, τήν πορεία τ&ν ελλειμμάτων 

τοϋ Δημοσίου καί τόν τρόπο άντιμετωπίσεώς τους. 

2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1990 

'Ο πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας εχει ενημερωτική 

συνάντηση μέ τόν πρωθυπουργό, μέ κύρια άναφορά 

στό κυβερνητικό εργο. 

15 Α ΥΓΟΥΣΤΟΥ 1990 

'Ο Κ. Καραμανλής παρέστη στή δοξολογία πού 

τελέστηκε στήν 'Εκατονταπυλιανή τfjς Πάρου κατά 

τήν έορτή τfjς Κοιμήσεως τής Θεοτόκου καί άκολού

θησε, στή συνέχεια, τή λιτάνευση τ&ν ίερ&ν είκόνων 

τοϋ ίστορικοϋ ναοϋ, στό μέσο πενήντα περίπου χιλιά

δων προσκυνητ&ν. 

Τό ίδιο άπόγευμα, ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας 

ήταν παρών στήν επίσημη δεξίωση πού δόθηκε στόν 

"Α γιο 'Ανδρέα, θέρετρο τ&ν 'Ελλήνων άξιωματι

κ&ν, γιά τήν 'Ημέρα τ&ν 'Ενόπλων Δυνάμεων. Μέ 

τήν ευκαιρία αυτή εκαμε τήν άκόλουθη δήλωση: 

«Πρώτα άπ' δλα θέλω νά εκφράσω τή χαρά μου πού θά 

γιορτάσω τή μέρα αvτή τής Μεγαλόχαρης μέ τίς ΥΕνοπλες 

Δυνάμεις τής χώρας μας. Τό τμήμα δηλαδή εκείνο του λαού 

μας πού λόγω τού εθνικού προορισμού του όφείλομε δλοι 

νά τό τιμούμε καί προπαντός όφείλουμε νά τό στηρίξουμε 
μέ τήν πολιτική καί κοινωνική συμπεριφορά μας στήν 

εκπλήρωση τής άποστολής του. 'Αποστολής πού, δπως 

ξέρετε, συνίσταται στήν προστασία τής άσφάλειας καί τής 

άνεξαρτησίας τής χώρας μας καί ή δποία προσλαμβάνει 
Ιδιαίτερη σημασία σήμερα πού επικίνδυνη άβεβαιότης 

επικρατεί στήν περιοχή μας, άλλά καί γενικότερα στόν 
κόσμο;;. 

21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1990 

'Η κρίση στόν Περσικό Κόλπο άποτέλεσε τό κύ

ριο άντικείμενο τής συναντήσεως τοϋ Κ. Καραμανλή 

μέ τόν πρωθυπουργό, Κ. Μητσοτάκη, ό όποίος καί 

δήλωσε, κατά τήν εξοδό του άπό τό Μέγαρο: 

<<'Ενημέρωσα τόν πρόεδρο τfjς Δημοκρατίας γιά τίς 

εξελίξεις στόν Περσικό Κόλπο, γιά τή στάση τfjς έλληνι

κfjς Κυβερνήσεως καί τήν άπόφαση πού πήραμε χθές γιά 

τήν κατ' άρχήν συμμετοχή μας στήν πολυεθνική δύναμη, 

γιά τίς συνέπειες τίς παγκόσμιες καί ιδιαίτερα στήν 'Ελλά

δα πού εχει ή συνεχιζόμενη κρίση στόν Περσικό Κόλπο. 

Καί, δπως συνήθως γίνεται, κάναμε καί μιά άνασκόπηση 

των γενικότερων προβλημάτων πού άντιμετωπίζει ή χώρα 

μας». 

Τήν έπομένη, 22 Αυγούστου, επισκέφθηκαν τόν 
πρόεδρο τής Δημοκρατίας, διαδοχικά οί πρόεδροι 

τοϋ ΠΑΣΟΚ καί τοϋ Συνασπισμοϋ, Α. Παπανδρέου 

καί Χ. Φλωράκης, οί όποίοι καί έξέφρασαν τή ριζική 

άντίθεσή τους στήν πολιτική τfjς Κυβερνήσεως έπί 

τοϋ Μεσανατολικοϋ. Συγκεκριμένα, τά δύο κόμματα 

τάχθηκαν κατά τής έμπλοκfjς τfjς Έλλάδος στήν 

κρίση του Περσικοϋ Κόλπου καί συμφώνησαν νά 

έξετάσουν «κοινές πρωτοβουλίες γιά τήν άντιμετώ

πιση τfjς καταστάσεως αυτfjς, μέχρι καί νά ματαιωθεί 

αυτή ή πολιτική τfjς Κυβέρνησης». 

'Από τήν πλευρά του, ό προέδρος τής Δημοκρα

τίας- σύμφωνα μέ τή σχετική έπίσημη άνακοίνωση 

- «έξέφρασε τήν ευχή, τό ζήτημα αυτό νά άντιμετω

πιστεί άπό δλους μέ πνεϋμα έθνικής όμοψυχίας καί μέ 

μοναδικό κριτήριο τά πάγια έθνικά μας συμφέροντα, 

πού δπως πάντα προσδιορίζονται, έκτός τ&ν liλλων, 

καί άπό τήν γεωπολιτική θέση τής 'Ελλάδος». 

28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1990 

'Ο πρόεδρος τfjς Βουλfjς, Α. Τσαλδάρης, ένημε

ρώνει τόν πρόεδρο τής Δημοκρατίας για τίς έργασίες 
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του Σώματος καί ειδικότερα γιά τήν πορεία του νο

μοθετικου εργου. 

[Οί ενημερωτικές συναντήσεις του προέδρου τής 

Βουλής μέ τόν πρόεδρο τής Δημοκρατίας θά επανα

λαμβάνονται, εκτοτε, σέ τακτά χρονικά διαστήματα]. 

3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1990 

'Ο Κ. Καραμανλής συμμετέχει σέ φαντασμαγο

ρική έορτή πού όργανώθηκε στό κατάμεστο Πανα

θηναϊκό Στάδιο, μέ πρωτοβουλία του όργανισμου 

«ύποψηφιότητας 'Ολυμπιακών 'Αγώνων, 'Αθήνα 

'96» καί μέ τή συμμετοχή κορυφαίων &θλητών καί 
καλλιτεχνών. 

'Η εκδήλωση όργανώθηκε δύο έβδομάδες πρίν 

aπό τή σύνοδο, στό Τόκιο, τής ΔΟΕ μέ σκοπό τόν 

καθορισμό τής εδρας διεξαγωγής των 'Ολυμπιακών 

'Αγώνων του 1996. 'Ενόψει του γεγονότος αύτου, ό 
πρόεδρος τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας θά δηλώσει, 

λίγες μέρες aργότερα: 

«Οί άπόψεις μου γιά τήν ίστορία τών Όλυμπιακών 

Άγώνων καί τήν εύρύτερη ήθική σημασία τοϊi Όλυμπι

σμοϊi ε{ναι γνωστές. Καί άπησχόλησαν εύρύτατα τήν 

διεθνή κοινή γνώμη. 

»Θά περιορισθώ ώς έκ τούτου σήμερα νά ύποβάλω δρι

σμένες σκέψεις μου τόσο στά μέλη τής ΔΟΕ πού θά κρί

νουν τήν τύχη τής Χρυσής Όλυμπιάδας όσο καί στίς πό

λεις πού τήν διεκδικοϊiν άπό τήν Άθήνα. 

;;Καί είς μέν τούς πρώτους εύχομαι νά έμπνευσθοϊiν 

στήν κρίση τους άπό τήν ίστορία τών Όλυμπιακών Άγώ

νων καί άπό τά ίδανικά πού συμβολίζει δ Όλυμπισμός. 

;;Εiς δέ τούς δεύτερους νά πιστέψουν δτι θά ε{ναι μεγα

λύτερη ή τιμή γι' αύτούς aν παραιτηθοϊiν ύπέρ τής χώρας 

πού γέννησε τόν Όλυμπισμό παρά aν aντιδικήσουν μαζί 

της;;. 

5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1990 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας, Κ. Καραμανλής, 

δέχεται στό Προεδρικό Μέγαρο τόν πρωθυπουργό 

του Λουξεμβούργου, Ζάκ Σαντέρ, ό όποίος πραγμα

τοποιεί επίσημη επίσκεψη στήν Έλλάδα. 

Στή διάρκεια τής συναντήσεως, συζητήθηκαν θέ

ματα πού συνδέονται μέ τήν πορεία τής Εύρωπαϊκής 

Κοινότητας, τής όποίας αναλαμβάνει τήν προσεχή 

προεδρία τό Λουξεμβουργο, καθώς καί μέ τή γενικό
τερη διεθνή κατάσταση. 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας δέχτηκε, &κόμη , 

τά μέλη του προεδρείου τής Κεντρικής ' Ενώσεως 

Δήμων καί Κοινοτήτων καί ενημερώθηκε γιά τίς aπό

ψεις τους σχετικά μέ τή διεξαγωγή των εκλογών καί 

τήν &νάδειξη τών όργάνων τής Αύτοδιοικήσεως δευ
τέρου βαθμου. 

Σύμφωνα μέ δηλώσεις του προέδρου τής ΚΕΔΚΕ, 

Ν. Γιατράκου, δημάρχου ' Αθηναίων, ό Κ. Καραμαν

λής τaχθηκε ύπέρ τής ταχύτερης διεξαγωγής των 

εκλογών, διευκρινίζοντας παράλληλα δτι ό ίδιος δέν 

δικαιουται, κατά τό Σύνταγμα, παρά νά συμβουλεύσει 
σχετικά τήν Κυβέρνηση. 

Σέ ανακοίνωση τής Προεδρίας τής Δημοκρατίας 

τονίστηκε δτι, όχι μόνο aποτελεί «πάγια παράδοση 

νά μή κοινολογουνται, χωρίς τήν Cίδεια του προέ

δρου, οί συνομιλίες του», &λλά καί δτι «επιπλέον, 
στήν περίπτωση αύτή, δέν aπεδόθησαν καλώς». 

6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1990 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας τίμησε μέ τήν πα

ρουσία του ε{δική εκδήλωση πού όργανώθηκε στό 

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, γιά τόν «επαναπατρι

σμό» τριών aπό τά πιό σημαντικά aντικείμενα του 

«Θησαυρου τής Κέρου». 'Η επανάκτηση των aρχαιο

λογικών αύτών aντικειμένων, πού είχαν πωληθεί στό 
εξωτερικό, εξασφαλίστηκε μέ τήν αγορά τους aπό 

τήν Ντ. καί τόν Γ. Γουλανδρή, σέ εκποίηση του 

οίκου Σόθμπυ. 

8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1990 

' Ο Κ. Καραμανλής aπευθύνει χαιρετισμό στήν 

55η Διεθνή 'Έκθεση Θεσσαλονίκης: 

«Στά 55 χρόνια τοϊi βίου της ή Διεθνής ΥΕκθεση Θεσ
σαλονίκης κατόρθωσε νά καθιερωθεί καί νά έπιβιώσει σάν 

ενας θεσμός aποφασιστικής σημασίας γιά τήν οίκονομία 

τής χώρας μας. Καί τό κατόρθωσε χάρις στήν ίκανότητά 

της νά προσαρμόζεται στίς αδιάκοπες έξελίξεις τής διε
θνοϊiς οίκονομικής ζωής. 'Ικανότητα πού τής έπιτρέπει καί 

σήμερα νά aνταποκρίνεται μέ έπιτυχία στήν άποστολή 

της. Νά προβάλλει δηλαδή τά προϊόντα τής άνθρώπινης 

δημιουργικότητας καί νά προσφέρει τήν δυνατότητα γόνι

μης συνεργασίας στούς 'Έλληνες καί ξένους έκθέτες. 
;;Οί ύπηρεσίες πού μπορεί νά προσφέρει ή ΥΕκθεση 

στήν έλληνική οίκονομία ε{ναι ίδιαίτερα σημαντικές σή

μερα πού ή χώρα aντιμετωπίζει μιά έντονη οίκονομική 

κρίση, τήν ϋπαρξη τής δποίας κανένας δέν άμφισβητεί. 
'Όπως δέν άμφισβητεί καί τήν άνάγκη νά βγεί ή χώρα 

κατά τρόπο aσφαλή άπ' αύτή τήν κρίση. Καί ή άνάγκη 

αύτή δέν ε{ναι μόνο οίκονομική. Ε{ναι καί έθνική. 

;;Οί κοσμογονικές &λλαγές πού σημειώνονται σήμερα 

στήν Άνατολική Εύρώπη δέν φέρνουν μόνο τήν έλπίδα 

τής έλευθερίας καί τής δημοκρατίας. Φέρνουν καί τόν κίν

δυνο τής aστάθειας καί τής &βεβαιότητος. Οί νέοι συσχε

τισμοί δυνάμεων μπορεί νά άποκλείουν εναν παγκόσμιο 

πόλεμο, δέν aποκλείουν δμως τοπικές συρράξεις ή έμφύλι

ους πολέμους, ίδίως σέ περιοχές φορτισμένες μέ έθνικιστι

κά ή μειονοτικά προβλήματα. 'Όπως δέν άποκλείουν τόν 

κίνδυνο τής άμβλύνσεως τής συνοχής τής Δυτικής Εύρώ

πης, aν ή τελευταία αύτή δέν έπιταχύνει τήν πλήρη ένα

ποίησή της. Πάντως, οί έταίροι μας στήν Δυτική Εύρώπη 

προχωροϊiν μέ ταχύτατους ρυθμούς στόν έκσυγχρονισμό 

τής οίκονομίας τους γιά νά aντιμετωπίσουν τήν μεγάλη 

πρόκληση τής 'Ενιαίας Άγορiiς τοϊi 1992, πού θά προ

σφέρει πλούσιους καρπούς σ ' αύτούς πού θά μπορέσουν νά 

τήν aξιοποιήσουν. 
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»Ή πατρίδα μας δέν μπορεί dκίνδυνα νά άγνοήσει ούτε 

αvτά πού συμβαίνουν γύρω της, ούτε τόν κίνδυνο νά μεγα

λώσει περαιτέρω ή άπόσταση πού τήν χωρίζει ήδη σέ επι

κίνδυνη έκταση dπό τούς έταίρους της. Τό κόστος στήν 

περίπτωση αvτή θά εlναι βαρύτατο. Καί θά τό πληρώσουμε 

όχι μόνον εμείς άλλά καί οί γενεές πού θά άκολουθήσουν. 

»Γιά νά άποφύγουμε αVτούς τούς κινδύνους, θά χρεια

σθοDν τολμηρές dλλαγές στήν εθνική μας ζωή. Θά χρεια

σθεί νά dντικαταστήσουμε τό πνεDμα τοD εvδαιμονισμοD 

καί τής εvκολίας μέ τό πνεDμα τής αvτοσυγκράτησης καί 

τής εvθύνης. Καί θά χρειασθεί προπαντός ή προσαρμογή 
τής πολιτικής καί κοινωνικής μας συμπεριφορfiς στό κλί

μα τής Εvρώπης, μέ τήν τύχη τής όποίας έχουμε συνδέσει 

καί τήν τύχη τήν δική μας. 

»Πιστεύω δτι ό λαός μας έχει συνειδητοποιήσει τήν 

κρισιμότητα των περιστάσεων καί δτι θά επιστρατεύσει 

δλες τίς δυνάμεις του γιά νά ύπερνικήσει τήν επικίνδυνη 

αvτή κρίση. 

»Καί μέ τίς σκέψεις αvτές, άπευθύνω θερμό χαιρετισμό 

στή Διοίκηση τής 'Εκθέσεως, στούς εκθέτες, 'Έλληνες 

καί ξένους, καί στό λαό τής Θεσσαλονίκηρ>. 

15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1990 

'Ο πρωθυπουργός, Κ. Μητσοτάκης, είχε ενημε

ρωτική συνάντηση μέ τόν πρόεδρο τής Δημοκρατίας. 

'Η συνάντηση επαναλήφθηκε στίς 21 Σεπτεμβρί
ου, όπότε καί συζητήθηκε ή κρίση πού είχε εκδηλω

θεί στίς σχέσεις μεταξύ τής Κυβερνήσεως καί τής 
συνδικαλιστικής ήγεσίας σχετικά μέ τά νομοθετικά 

μέτρα πού προωθοuνται στόν τομέα τής κοινωνικής 

πολιτικής. Σχετικά, ό Κ. Καραμανλής είχε, στίς 17 
Μαίου, συναντηθεί άφενός μέ τόν ύπουργό 'Εθνικής 

Οίκονομίας καί άφετέρου μέ τή ΓΣΕΕ, επιδιώκοντας 

νά συμβάλει στήν εκτόνωση τής κρίσεως. 

20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1990 

Μετά τήν άπόφαση τής ΔΟΕ, κατά τή Σύνοδο του 

Τόκιο, νά άναθέσει τ~ν οργάνωση τής Χρυσής 
'Ολυμπιάδας του 1996 στήν πόλη 'Ατλάντα τ&ν 

'Ηνωμένων Πολιτειών, άντί τ&ν 'Αθηνών, ό Κ. Κα

ραμανλής, μέ δήλωσή του, κατήγγειλε τήν παραγνώ

ριση, πού συντελέστηκε μέ τόν τρόπο αύτό, τής 

ίστορίας καί των ίδανικ&ν του 'Ολυμπισμοί\, τήν 

επικράτηση σκοπιμοτήτων πού τραυματίζουν τό θε

σμό καί τήν τάση έκφυλισμοu πού άπειλεί fiδη τό 

ολυμπιακό πνεuμα: 

«Δέν μπορω παρά νά εκφράσω τή λύπη μου γιατί ή 

πρόσφατη άπόφαση τής ΔιεθνοDς Όλυμπιακfjς 'Επιτρο

πής άγνόησε τήν ίστορία των Όλυμπιακων 'Αγώνων καί 

τά lδανικά πού συμβολίζει ό 'Ολυμπισμός. 

»Εlναι προφανές δτι ή κρίση της επηρεάστηκε άπό 

σκοπιμότητες πού ετραυμάτισαν όχι μόνο τόν ίστορικό αv

τό θεσμό άλλά καί τό κDρος τό δικό της. 

»Πάντως, καί άνεξάρτητα άπό τήν dπόφαση τοD Τόκιο, 

ή 'Ελλάς δέν θά παύσει νά ενδιαφέρεται, δπως έχει καθή-

κον, γιά τήν τύχη τοD 'ΟλυμπισμοD, ό όποίος dντιμετωπί

ζει ήδη τόν κίνδυνο τοD εκφυλισμοD του». 

23-24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1990 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας, Κ. Καραμανλής, 

επισκέπτεται τήν 'Αλεξανδρούπολη καί παρακο
λουθεί τήν εκτέλεση τής τελευταίας φάσεως τής δια

κλαδικής άσκήσεως «Παρμενίων» στήν περιοχή 

Φερρ&ν, μέ τή συμμετοχή περισσότερων άπό 70 χι
λιάδες άνδρ&ν καί παρουσία του ύπουργοu 'Εθνικής 

'Αμύνης, Ι. Βαρβιτσιώτη, τής ήγεσίας τ&ν 'Ενόπλων 

Δυνάμεων καί μελών τής Κυβερνήσεως. 

Εύθύς μετά τή διεξαγωγή τής άσκήσεως, ό Κ. 

Καραμανλής δήλωσε: 

«Μέ ίκανοποίηση παρακολούθησα τήν τελει5ταία φάση 
τής διακλαδικής q9"κήσεως "Παρμενίων - 90". Ό συντο
νισμός καί ή άκρίβεια των πυρων, ή ταχεία καί εναρμονι

σμένη ενέργεια των τμημάτων καί ή dποτελεσματική καί 

συγχρονισμένη ύποστήριξη τής Πολεμικής 'Αεροπορίας, 
άπέδειξαν τό ύψηλό μαχητικό επίπεδο των 'Ενόπλων μας 

Δυνάμεων καί επιβεβαίωσαν τήν άirοτρεπτική lσχύ τους καί 
τήν ίκανότήτά τους νά προασπίσουν τόν εθνικό μας χωρο 
άπό όποιαδήποτε εξωτερική επιβουλή. 

»Γιά τίς προσπάθειες πού καταβάλλετε όiστε νά φθά

σουν οί VΕνοπλες Δυνάμεις μας στό ύψηλό αvτό επίπεδο 

τελειότητας εκφράζω τήν ευαρέσκειά μου σέ δλους τούς 

dξιωματικούς, ύπαξιωματικούς, στρατιωτες, ναDτες καί 
σμηνίτες. 'Ιδιαίτερα θέλω νά συγχαρω τούς εφέδρους πού, 

άφήνοντας τά εlρηνικά έργα, άνταποκρίθηκαν μέ προθυμία 

στό κάλεσμα τής πατρίδας. 
»Νά εlστε βέβαιοι δτι δ έλληνικpς λαός, παρά τήν δυ

σχερή οΙκονομική κατάσταση τής χώρας, άποδέχεται 

άγόγγυστα τίς σοβαρές οΙκονομικές δαπάνες πού συνεπά

γεται ή διατήρηση dξιόμαχων καί lσχυρων 'Ενόπλων Δυ

νάμεων, καί, μέσα στίς σημερινές συγκεχυμένες καί επι

κίνδυνες διεθνείς συγκυρίες, προσβλέπει μέ άγάπη καί εμ

πιστοσύνη πρός εσaς, γιά νά τοD εξασφαλίσετε τήν ήρεμία 

καί άσφάλεια πού άπαιτείται, όiστε νά επιδοθεί μέ αΙσιοδο

ξία στά παραγωγικά του έργα. 

»Γιά μιά aκόμη φορά σfiς συγχαίρω γιά τίς προσπάθει

ές σας καί σiiς προτρέπω νά τίς συνεχίσετε μέ τόν ίδιο 

ενθουσιασμό, γιά νά αvξήσετε aκόμη περισσότερο τήν 

έτοιμότητα καί τό μαχητικό δυναμικό σας». 

'Ήδη, έξάλλου, τήν παραμονή τής άσκήσεως, ό 

πρόεδρος τής Δημοκρατίας είχε άπευθυνθεί, στή 

Στρατιωτική Λέσχη 'Αλεξανδρουπόλεως, πρός τούς 

άξιωματικούς τής άκριτικής περιοχής του 'Έβρου: 

«Πρωτ' aπ' δλα θά ήθελα νά εκφράσω τή χαρά μου πού 
βρίσκομαι σήμερα στόν 'Έβρο. Μιά περιοχή πού μοD εlναι 

Ιδιαίτερα συμπαθής καί γιά τήν aνάπτυξη τής όποίας εlχα 

aσχοληθεί προσωπικά στό παρελθόν. Μιά περιοχή πού 

aποτελεί τόν προμαχωνα τής 'Ελλάδος καί τής όποίας οί 

κάτοικοι μέ τό ύψηλό τους φρόνημα καί τήν εργατικότητά 

τους θά μποροDσαν νά προβάλλονται σάν παράδειγμα πρός 

μίμηση. 
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»'Όπως γνωρίζετε, εύρίσιωμαι στόν 'Έβρο γιά νά πα

ρακολουθήσω τήν αι5ριανή άσκηση τών 'Ενόπλων μας Δυ

νάμεων. Υ Ασκηση πού έχει σάν σκο,;.ό νά έmβεβαιώσει 
στό πεδίο τής μάχης τήν έτοιμότητα καί συνεπώς τήν ίκα

νότητά τους νά προστατέψουν τόν έθνικό μας χώρο δταν 

καί δπου χρειασθεί. 

»Καί ή έτοιμότητα αι5τή γίνεται περισσότερο άναγκαία 

σήμερα πού δ κόσμος δλόκληρος μπαίνει σέ μιά καινούρ

για περίοδο τής ίστορίας του, μέ κύρια χαρακτηριστικά 

- δπως εlπα καί σέ πρόσφατο μήνυμά μου- τήν άστάθεια 

καί τήν &βεβαιότητα. 

»Γιατί οί έπανασταστικές άλλαγές πού συντελοf!νται 

σήμερα στόν κόσμο θά άπαιτήσουν μακρό χρόνο μέχρις 

δτου πάρουν τήν δριστική μορφή τους. 

))Κατά τήν μεταβατική αι5τή 'περίοδο, πού θά εlναι μα

κρiiς διαρκείας, θά πραγματοποιηθοf!ν άσφαλώς βαθειές 

πολιτικές καί στρατηγικές άνακατατάξεις στόν κόσμο, πού 

θά έχουν έπιπτώσεις καί στήν περιοχή μας. Μέ τά δεδομέ

να αι5τά ή χώρrz μας, πού κατέχει μιά κρίσιμη γεωπολιτική 

θέση, εlναι ύποχρεωμέvη, γιά νά αiσθάνεται άσφαλής, νά 

~παγρυπνεί καί νά ένισχύει τήν άμυντική της ίκανότητα. 

Καί γιά νά τή ν ένισχύει όφείλει νά σφυρηλατεί τήν έθνική 

της ένότητα καί νά προσδιορίσει μέ ρεαλισμό καί διορατι

κότητα τίς έξωτερικές της σχέσεις. 
)) ΥΗδη, οί ΥΕνοπλες Δυνάμεις τής χώρας, άπηλλαγμέ

νες άπό τούς φατριασμούς τοf! παρελθόντος, δίνουν τό 

παράδειγμα τής ένότητας. 'Ενότητας πού τούς έπέτρεψε νά 

φθάσουν άπό άπόψεως φρονήματος, δπλισμοf! καί έκπαι

δεύσεως σέ ύψηλά έπίπεδα. 
)Πό παράδειγμα αι5τό τών 'Ενόπλων μας Δυνάμεων 

όφείλουν νά τό μιμηθοf!ν δλες οι' τάξεις τοf! έλληνικοf! 

λαοf!, άν θέλουν νά συμβάλουν στήν άσφάλεια καί δι ' αι5-

τής στήν πρόοδο τοf! τόπου μας. Γιατί ή άσφάλεια μιiiς 

χώρας άπαιτεί, πέραν τών δπλων, έθνική ένότητα κα(προ

παντός iσχυρή οiκονομία. 

))Εlναι γνωστό δμως δτι ή οiκονομία μας περνii σήμερα 

μιά βαθειά καί έπικίνδυνη κρίση. Καί δτι, γιά νά βγοf!με 

άπό τήν κρίση αι5τή - κι αι5τό θά τό έπαναλαμβάνω ώσπου 

νd γίνει συνείδηση δλων τών 'Ελλήνων-, θ' άπαιτηθοf!ν 
θυσίες άπ' δλους άνεξαιρέτως τούς πολίτες, άvάλογες βέ

βαια μέ τίς οiκονομικές τους δυνατότητες, δπως δρίζει άλ

λωστε καί τό Σύνταγμα τής χώρας μας. 

)) Υ Αν άγνοήσουμε τήν πραγματικότητα αι5τή καί μέ 

κοινωνικές άναταραχές καί πολιτικές όξύτητες δδηγήσου
με τήν οiκονομία μας σέ κατάρρευση, τότε ή κρίσις ή οi

κονομική θά πάρει τή μορφή καί τή διάσταση κρίσεως 

έθνικής. Κι αι5τό θά τό πληpώσουμε ολοι. Φτωχοί καί πλού

σιου). 

Μέ τήν ευκαιρία της μεταβάσεώς του στή Βόρεια 

'Ελλάδα, ό Κ. Καραμανλης έπισκέφθηκε καί τή γενέ

τειρά του, Πρώτη, δπου τέλεσε τρισάγιο στούς τά

φους των γονέων του. 

26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1990 

Μέσα σέ κλίμα βυζαντινης μεγαλοπρέπειας καί 

θρησκευτικης μυσταγωγίας, ό Κ. Καραμανλης συ

ναντiiται στίς Καρυές του 'Αγίου 'Όρους μέ τόν Οί-

κουμενικό Πατριάρχη Δημήτριο, σέ έποχή ίστορι

κης καμπης γιά τήν όρθοδοξία, μετά iίς καταλυτικές 

μεταβολές στόν ει'Jρύτερο ίδιαίτερα χώρο της 'Ανα

τολικης Ει'Jρώπης. 

«Πολλοί πιστεύουν δτι ήρθε ή rορα της 'Ορθοδο

ξίας'», είπε ό Οίκουμενικός Πατριάρχης σέ κάποια 

άποστροφή της όμιλίας του q_τό Πρωτάτο, μετά τή 

δοξολογία, στήν όποία χοροστάτησε. Καί πρόσθεσε 
πώς «αί σαρωτικαί μεταβολαί είς τήν Ει'Jρώπην φαί

νεται οτι είναι πρός τουτο ει'Jνοϊκαί. Διά νά μήν μεί
νομεν δμως εξω aπό αι'Jτήν τή διαδικασία της ζυμώ
σεως - σημείωσε δ Πατριάρχης - καί διά νά άπαν

τήσομεν έπιτυχώς είς τήν πρόκλησιν αι'Jτήν καί πρό

σκλησιν της ίστορίας, πρέπει έπειγόντως νά ένισχυ

θουν έν τ(j παιδεί~ κυρίως καί τφ πολιτισμφ τά στοι

χεία της έλληνορθοδόξου παραδόσεως καί ζωης καί 

νά διευκολυνθεί ή 'Εκκλησία είς τό παιδευτικόν καί 

μορφωτικόν αι'Jτης εργον». 

'Ο πρόεδρος της 'Ελληνικης Δημοκρατίας άπάν

τησε: 

«Παναγιώτατε, 

))Αiσθάνομαι ει5τυχής πού μοf! δόθηκε σήμερα ή ει5και

ρία νά έπικοινωνήσω μαζί σας, Καί ώς άρχηγός τοf! έλ

ληνικοf! Κράτους νά Σiiς ύποβάλω, μαζί μέ τά δικά μου, τά 

σέβη τοf! έλληνικοf! λαοf!. 

)) 'Η συνάντησή μας αι5τή, Παναγιώτατε, προσλαμβάνει 
iδιαίτερη καί θά έλεγα ίστορική σημασία γιατί πραγματο

ποιείται στό ίερό έδαφος τοf! Άγίου ΥΟρους πού άποτελεί, 

μετά τό Οiκουμενικό Πατριαρχείο, τό θεματοφύλακα τής 

'Ορθοδοξίας. 
)) Ή 'Ορθοδοξία, Παναγιώτατε, άριθμοf!σε παλαιότερα 

έκατοντάδες έκατομμύρια πιστών καί έκάλυπτε δλόκληρη 

σχεδόν τήν Ά νατολική Ει5ρώπη. 

))Μεταπολεμικά δμως, τεθείσα ύπό διωγμόν, συρρικνώ

θηκε στά στενά δρια τοf! Έλληνισμοf!. 

)) Υ Η δη, δ άνεμος τής έλευθερίας πού έπνευσε στήν 

'Ανατολική Ει5ρώπη άποκατέστησε, πέραν τών άλλων, καί 

τή θρησκευτική έλευθερία. Καί έδωσε στήν 'Ορθοδοξία 

τίς παλαιές της διαστάσεις. 

))Παναγιώτατε, ώς Οiκουμενικός Πατριάρχης είχατε 

τήν έμπνευση καί τό θάρρος νά άναλάβετε μία σταυροφο

ρία, γιά τήν άποκατάσταση τής συνεργασίας δλων τών 

'Ορθοδόξων 'Εκκλησιών. 'Ελπίζω δτι ή πείρα άπό τίς 

διαιρέσεις τοf! παρελθόντος καί τίς δοκιμασίες πού τίς 

άκολούθησαν θά δδηγήσουν δλες τίς 'Ορθόδοξες 'Εκκλη

σίες, στό δρόμο τής συναδελφώσεως ύπό τήν πνευματική 

σκέπη τοf! Οiκουμενικοf! Πατριαρχείου. Συναδέλφωση πού 

θά προσδώσει στήν 'Ορθοδοξία τό κf!ρος καί τήν άκτινο

βολία πού χρειάζεται γιά νά έκπληpώσει τήν ύψηλή άπα

στολή της. 

))Σiiς ει5χαpιστώ, Παναγιώτατε, γιά τίς ει5χές πού άνα

πέμψατε ύπέρ τοf! έλληνικοf! λαοf! καί έμοf! προσωπικά)). 

'Ο Κ. Καραμανλης είχε ταυτόχρονα συνάντηση 

καί μέ τόν πρωτοεπιστάτη του 'Αγίου 'Όρους, 'Επι

φάνιο, παρουσία του Πατριάρχη , Είδικότερα, συζη-
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τήθηκαν θέματα του' Αγίου 'Όρους, εν& εγινε ιδιαί

τερη άναφορά στό Κέντρο Διαφυλάξεως τfjς 'Αγιο

ρείτικης Κληρονομιάς πού είχε ίδρυθεί μέ πρωτο

βουλία του πρίν άπό 10 χρόνια, καί τό όποίο, δπως 
είπε, στή διαδρομή του χρόνου, δέν δικαίωσε τίς 
προσδοκίες του. Εύχήθηκε, δ,τι δέν εγινε ως τώρα, 

νά γίνει στό μέλλον καί εξέφρασε τήν πίστη δτι ή 
παρουσία του Οικουμενικοί> Πατριάρχη στή μονα

στική πολιτεία θά άναβιώσει τό θρύλο του 'Αγίου 

'Όρους καί θά προσδώσει εμφαση στήν άνάγκη, ώς 

χρέος δλων, νά aποκατασταθεί στήν παλαιά του 

αίγλη. 

'Ο "Α γιος Πρώτος άναφέρθηκε στήν ίστορικό

τητα τfjς συναντήσεως τών προκαθημένων τfjς όρθό

δοξης 'Εκκλησίας καί τfjς έλληνικfjς πολιτείας: 

«Οί δύο κορυφαίοι έκπρόσωποι των uψίστων θεσμών 

του Γένους συναντώνται έν 'Αγίφ 'Όρει, εiς τόπον καί 

χ&ρον, ό όποίος κατ' έξοχήν έκφράζει άναλλοιώτως μίαν 

έποχήν άγαστής μεταξύ των συνεργασίας εiς βαθμόν rοστε 

ή άλληλεπίδρασις νά άποβή τοσοuτον iσχυρά, rοστε νά 

χαρακτηρίση έπί μίαν χιλιετίαν τήν ζωή του εθνους καί νά 

δημιουργήση τήν βυζαντινήν πολιτιστικήν παράδοσιν ... ό 
άτομικισμός, τό συμφέρον καί ό έγωκεντρισμός, ό κατανα

λωτισμός καί ό ευδαιμονισμός, ή παρακμή των πνευμα

τικών καί ηθικών άξιων είναι τά γνωρίσματα τής κακοδαι

μονίας καί μόνον ή άληθής μετάνοια του πολιτικοί) κόσμου 

καί του λαου δύναται νά θεραπεύση τό κακόν καί ή χώρα 

νά έπανεύρη τόν δρόμον της. 

»Καί ή σημερινή συνάντησις 'Υμών καί τής Α. Θ. Πα

ναγιότητος καθ' ήμάς καταδεικνύει τήν άνάγκην rοστε τό 

εθνος νά έπανεύρη τήν άπωλεσθείσαν πνευματικήν του 
ταυτότητα καί ή πολιτεία νά συνεργαστή μέ τήν 'Εκκλη

σίαν εiς τό ξεπέρασμα τής κρίσεως». 

'Ο Κ. Καραμανλfjς aντιφώνησε τόν πρωτοεπιστά

τη τfjς ίερiiς Κοινότητας, ώς έξfjς: 

«'Άγιε Πρώτε, 

»Σiiς εύχαριστώ γιά τά φιλόφρονα λόγια σας καθώς καί 

γιά τήν ύποδοχή πού μοί5 επιφυλάξατε στήν πρωτεύουσα 

τοί5 'Αγίου VΟρους. 

»Είναι φυσικό γιά κάθε χριστιανό νά αiσθάνεται συγκί

νηση δταν πατii τό ίερό αύτό έδαφος. 

ιΠή συγκίνηση αύτή τήν αiσθάνομαι εγώ εντονότερη 

καί λόγω τής iδιότητός μου άλλά καί γιατί, άσχοληθείς 

κατά τό παρελθόν μέ τά προβλήματα τοί5 'Αγίου 'Όρους, 

έχω συνειδητοποιήσει τή μεγάλη θρησκευτική καί ήθική 
άποστολή του. Καί τό γεγονός αύτό μέ όδήγησε στήν άπό

φαση νά δημιουργήσω πρίν άπό δέκα χρόνια τό "Κέντρο 

Διαφυλάξεως τής Άγιορειτικής Κληρονομίας". 
»Καί τό έκαμα μέ τήν πρόθεση νά θέσω τέρμα στά 

δεινά τοί5 μοναδικού αύτοί5 μνημείου τής Χριστιανοσύνης 

καί νά τό άποκαταστήσω στήν παλαιά άκτινοβολία του. 

»Αυποί5μαι νά πώ δτι ol προσδοκίες πού στήριξα στό 
Κέντρο αύτό, λόγω τοί5 έλληνικοί5 άβδηριτισμοί5, δέν εδι

καιώθη καν. 

»'Ελπίζω πάντως δτι αύτό πού δέν έγινε μέχρι σήμερα 

θά γίνει στό μέλλον. Καί πρέπει νά γίνει. Γιατί ό lερός 

αύτός χώρος κακοποιήθηκε στή διαδρομή τοί5 χρόνου καί 

κακοποιείται άκόμη καί σήμερα δχι μόνο άπό τόν Ιiνθρωπο 

άλλά καί άπό τά στοιχεία τής φύσεως. 

»Πιστεύω πάντως - καί αύτό άποτελεί εύλογία θεοί5 -
πιστεύω λέω, δτι ή παρουσία τοί5 Οiκουμενικοί5 Πατριάρ

χου στή Μοναστική Πολιτεία θά άναβιώσει τό θρύλο τοί5 

'Αγίου ~Ορους καί θά φέρει στήν επικαιρότητα τό χρέος 

δλων μας νά άποκαταστήσουμε στήν παληά του αlγλη τό 

μοναδικό αvτό, δπως είπα, μνημείο τής Χριστιανοσύνης». 

29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1990 

'Ο Κ. Καραμανλfjς εκφωνεί ενώπιον τοu Συνε

δρίου πού όργάνωσε, στή Σιθωνία τfjς Χαλκιδικfjς, ή 

'Ελληνική 'Εταιρεία Διοικήσεως 'Επιχειρήσεων μέ 

θέμα τήν aξιοποίηση του aνθρώπινου δυναμικοί> στή 

δεκαετία του , 90, τήν άκόλουθη όμιλία: 

«Κύριε πρόεδρε, 

»Σiiς εύχαριστώ γιά τά καλά σας λόγια καί iδιαίτερα γιά 

τίς άναφορές πού κάνατε σέ δσα έχω πεί κατά τό παρελθόν. 

»Κυρίες καί κύριοι, σiiς συγχαίρω διότι εlχατε τήν 

πρωτοβουλία νά συγκαλέσετε τό Συνέδριο αvτό. Είμαι βέ

βαιος πώς ο{ άποφάσεις πού θά λάβετε θά είναι ορθές. 

'Αλλά δέν είναι άρκετό νά είναι ορθές. Πρέπει, συντόμως, 

νά καταστούν πράξεις. Καί τό λέω αύτό διότι, δπως ξέρετε, 
στόν τόπο μας έχουμε τή συνήθεια νά συζητούμε πολύ καί 

νά επαναλαμβάνουμε τίς συζητήσεις γιά τά !δια θέματα. 

Καί συζητούμε πολύ γιά νά άποφεύγουμε τίς άποφάσεις 

πού συνεπάγονται εvθύνες. 

»Αvτά πού είπα, βέβαια, δέν άφοροί5ν εσiiς. Άφοροί5ν 

τό δημόσιο τομέα, ό όποίος, μπορώ νά πώ μέ λύπη μου δτι, 

τή στιγμή αvτή είναι περίπου παράλυτος. Καί είναι παρά

λυτος γιά τό λόγο δτι στήν 'Ελλάδα έχουμε τήν κακή συνή

θεια ή κάθε Κυβέρνηση πού έρχεται στήν εξουσία νά προ

σπαθεί νά άνατρέψει τό έργο τής προηγουμένης, άντί νά 

προσπαθεί νά τό συνεχίσει καί νά τό βελτιώσει. 'Αλλά γιά 

νά προκόψει ένας λαός, ό οlοσδήποτε λαός, είναι άνάγκη, 

δχι μόνο ή κάθε Κυβέρνηση άλλά ή κάθε γενιά νά προσθέ

τει στό έργο τής προηγούμενης. Αυποί5μαι νά πώ, δτι αvτό 

δέν συμβαίνει στόν τόπο μας. Καί οφείλεται στό γεγονός 
δτι ύπήρξε πάντοτε άνώμαλος ή εξέλιξις τής πολιτικής μας 

ζωής. 
»Θά μπορούσα νά άναφέρω πολλά παραδείγματα τής 

άνεπάρκειας τοί5 Κράτους νά εκπληρώσει τήν άποστολή 

του. Θά περιοριστώ δμως σέ όρισμένα πού είναι πρόσφατα. 

'Όπως ξέρετε, πολύς λόγος γίνεται αvτό τόν καιρό γιά τήν 

εκτέλεση τών μεγάλων άναπτυξιακών έργων. Αvτά τά έργα 
τά είχα προγραμματίσει τό 1978, δλα, καί μάλιστα έγινε 
καί έναρξη τής διαδικασίας τής εκτελέσεως. Πέρασαν άπό 
τότε 12 χρόνια καί πάλι συζητούμε γιά τά !δια προβλήματα. 

»Πιστεύω δτι αvτή τή φορά, επιτέλους, θά πραγματο

ποιηθούν. 'Ελπίζω, άλλά καί πιστεύω, δτι τήν άνεπάρκεια 

αvτή τής Δημοσίας Διοικήσεως θά τήν καλύψετε εσείς μέ 

τή δραστηριότητά σας καί μέ τήν ίκανότητά σας. 

»Μπορεί νά ύπάρξει, γιά νά τό πώ οvδέτερα, καλή Κυ
βέρνηση σέ έναν τόπο, καί ή Κυβέρνηση αvτή νά έχει 

καλό πρόγραμμα. Γιά νά τό πραγματοποιήσει έχει τήν 

άνάγκη ένός οργάνου. Αvτό τό δργανο λέγεται Κράτος. 
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Άλλά, δυστυχώς, δπως είπα καί προηγουμένως, τό έλλη
νικό Κράτος εlναι παράλυτο. Καί έπαναλαμβάνω, τίς άδυ

ναμίες αvτές τοv Κράτους, τijς Δημόσιας Διοικήσεως, θά 

τίς καλύψετε έσείς, ο{ δποίοι έχετε καί πείρα καί μεθοδικό

τητα άλλά καί ίκανότητα νά τίς_ καλύψβτε, στήν έκταση 

πού μπορείτε βέβαια. 

))Αυποvμαι καί πάλι νά τό πώ, διότι τό Κράτος, καί δταν 

άκόμα δέν παρεμποδίζει τίς πρωτοβουλίες σας, τίς ι'κανό

τητές σας, άποδεικνύεται άνίκανο νά τίς ύποβοηθήσει. 

Φροντίστε λοιπόν νά κάνετε τό καλύτερο, εiς τρόπον όiστε 

αύτές τίς άδυναμίες τfίς λειτουργίας του έλληνικοv Κρά
τους νά τίς καλύψετε, στήν έκταση πού μπορείτε. 

)) 'Α ναφερθήκατε, κύριε πρόεδρε, καί σέ μιά άλλη δμι
λία πού έκανα στόν ΥΕβρο. Στήν δμιλία μου αvτή θέλησα 

νά έπισημάνω δύο θέματα τά δποία έχουν άμεσον σχέσιν 
μέ τό μέλλον αύτοv του έθνους. Πρώτον, τόνισα δτι ή οi

κονομική κρίση πού άvτιμετωπίζει σήμερα ή χώρα εlναι 

τόσο βαθειά καί τόσο έπικίνδυνη πού, άν δέν τεθεί ύπό 

έλεγχο, μπορεί ή οiκοvομική κρίση νά μεταβληθεί, νά πά

ρει τή μορφή καί τίς διαστάσεις έθνικijς κρίσεως. 'Ε τόνι

σα έπίσης τό γεγονός δτι οί άνακατατάξεις πού σημειώ

νονται σήμερα στόν κόσμο, πολιτικές καί στρατηγικές, θά 

έχουν έπιπτώσεις καί στήν περιοχή μας. 

))Είναι άνάγκη νά συνειδητοποιήσουμε, πέραν τής οi

κονομικijς κρίσεως, καί τόν κίνδυνο τόν έθνικό. Δέν ξέρου
με πώς θά διαμορφωθεί ή πολιτική καί στρατηγική πραγμα

τικότης στήν Εύρώπη, 'Ανατολική καί Δυτική. Δεδομένου 

δτι, δπως εlπα σέ πολλές δμιλίες μου, πιστεύω δτι αύτές οί 

άλλαγές, οί έπαναστατικές άλλαγές πού γίνονται στήν 

Ά νατολή, θά άπαιτήσουν μακρόν χρόνον, έως δτου πά

ρουν τήν δριστική μορφή τους. Κατά τήν μεταβατική αύτή 

περίοδο έμείς είμεθα ύποχρεωμένοι νά έπαγρυπνοvμε γιά 

τήν άμυνα τfίς χώρας μας. 

)) 'Επεσήμανα λοιπόν δύο θέματα, τά δποϊ:α, έπαναλαμ

βάνω, έχουν άμεσον σχέσιν μέ τό μέλλον αvτοv του λαοί): 

πρώτον τήν οiιωνομική κρίση, ή δποία εlναι τόσο βαθειά, 

όiστε, άν δέν κάνουμε δλοι δ, τι έπιβάλλεται, ε{ ναι δυνατόν 

νά μiiς δδηγήσει στήν κατάρρευση τfίς οiκονομίας μας. 'Ο 

ύπουργός πού θά βρίσκεται έδώ θά σiiς πεΙ περισσότερα 

σχετικά μέ τήν οiκονομική κατάσταση τfίς χώρας, καί έλ

πίζω, δέν ξέρω ποιό ε{ ναι τό περιεχόμενο τijς δμιλίας του, 

άλλά έλπίζω νά άναφερθεϊ: σ' αύτά. 

)) 'Α ναφερθήκατε έπίσης, κύριε πρόεδρε, στό θέμα τijς 
έντάξεως. Αυποvμαι νά πώ δτι δέν κατανόησε δ λαός μας 
τήν βαθύτερη σημασία πού έχει αύτή ή ένταξη. "Οτι έχει 

σημασία έθνική, έχει σημασία πολιτική καί έχει σημασία 

οiκονομική. Τό μόνο πού καταλάβαμε εlναι τό τελευταϊ:ο. 

Πόσα λεφτά θά δώσουμε καί πόσα λεφτά θά πάρουμε. Δέν 

είναι τυχαϊ:ο τό δτι, δταν έπιδίωξα τήν ένταξή μας στήν 
Κοινότητα, ε{πα δτι άποδίδω μεγαλύτερη σημασία στήν 

έθνική καί πολιτική πλευρά τijς έντάξεως, πάρα στήν οi
κονομική. Καί δταν λέω έθνική, έννοώ τήν άσφάλεια καί 

τήν άνεξαρτησία αύτijς τfίς χώρας - ή δποία δέν εlναι ή 

κατάλληλη στιγμή νά άναπτύξω τούς λόγους γιά τούς 
δποίους δέν μπορεϊ: νά θεωρεϊ:ται πάντα άσφαλής. Ή θεω

ρία μου ήταν άπό τό 1960, δταν άρχισα τόν άγώνα γιά τήν 
ένταξή μας, δταν έκανα δηλαδή, σέ πρώτη φάση, τή σύν

δεση μέ τήν Κοινή 'Αγορά. Δέν μιλοvσα τόσο γιά τήν 

ένταξη τfίς 'Ελλάδος στήν ΕΟΚ, δμιλοvσα γιά τήν άνάγκη 

τijς ένώσεως τijς Εύρώπης. Διότι άν ένωθεϊ: ή Εύρώπη, καί 

έπιβάλλεται συντόμως νά ένωθεϊ:, διότι άν ή ένωση τijς 

Εύρώπης δέν πραγματοποιηθεϊ: συντόμως, έχω τό φόβο δτι 

ή συνοχή της Δυτικής Εύρώπης καί τijς Κοινότητας θά 

άμβλυνθεϊ: ύπό τό κράτος τών μεταβολών πού γίνονται σ' 

δλον τόν κόσμο. Υ Α ν λοιπόν ένωθεϊ: ή Εύρώπη, δταν λέω 

ένωθεϊ: πολιτικά, οiκονομικά καί άμυντικά καί ή 'Ελλάς 

άποτελέσει μιά πολιτεία τijς Εύρωπαϊκfίς Συμπολιτείας, 

δέν μπορεϊ: κανένας νά θίξει τήν 'Ελλάδα, χωρίς νά προκα
λέσει πανευρωπαϊκό πόλεμο. Καί αύτή εlναι ή μόνη, ή 

άσφαλέστερη έγγύησις γιά τήν άσφάλεια καί άνεξαρτησία 

αύτοv του έθνους. 

))Δεύτερο, πολιτική πλευρά. Τό δημοκρατικό μας πολί

τευμα άπό τίς άρχές του αίώνα ύπijρξε πάντοτε έπισφαλές. 

Είχαμε έπαναστάσεις, είχαμε κινήματα, είχαμε δικτατορί

ες. Κατοχυρώνεται ή δημοκρατία διότι κανένας δέν μπορεϊ: 

νά άνατρέψει τή δημοκρατία δταν θά γνωρίζει δτι τήν έπαύ

ριο θά άποβληθεi άπό τήν Κοινότητα. 

))Γι, αvτό είπα δτι άπέδιδα μεγαλύτερη σημασία στήν 

έθνική καί πολιτική πλευρά παρά στήν οiκονομική. 

))Καί λυποvμαι νά τό έπαναλάβω, τήν σημασία αύτή τήν 

βαθύτερη πού άφορά τό μέλλον του έθνους δέν κατανόησε 

δπως θά έπρεπε δ έλληνικός λαός. Φροντίστε έσεϊ:ς πού 

άσφαλώς τήν κατανοεϊ:τε, νά τήν μεταφέρετε στόν έλληνι

κό λαό. Διότι, άν δέν έκτιμήσεις ορθά ένα πρόβλημα, δέν 

μπορεϊ:ς νά έπιτύχεις τήν έπίλυσή του. 

))Γιά νά άξιοποιήσουμε λοιπόν τήν ένταξή μας θά πρέ

πει νά κατανοήσουμε τήν βαθύτερη σημασία της, έθνική 

καί πολιτική, καί τέλος νά προσαρμόσουμε τή συμπεριφο

ρά μας πολιτική, κοινωνική, οiκονομική, στό κλίμα τfίς 

Εύρώπης στήν δποία έχουμε ένταχθεί. 

)) 'Εάν αύτό δέν τό έπιτύχουμε, σέ δύο τρία χρόνια ή 
θέση τijς 'Ελλάδας μέσα στήν εύρωπαϊκή οiκογένεια θά 

ήταν δύσκολη. Δέν λέω δτι θά ύπάρχει κίνδυνος νά μiiς 

άποβάλουν άπό τήν οiκογένεια αύτή. Άλλά δέν θά εlναι 

πρόθυμοι νά μiiς συμπαρασταθούν δσο χρειάζεται καί σέ 

περίπτωση έθνικών κινδύνων καί είδικότερα σ' αύτή τήν 

περίπτωση γιά τήν άνόρθωση τijς οίκονομίας μας. 

))Είμαι βέβαιος δτι τά μηνύματα τά δποϊ:α θά στείλετε 

άπό δώ μέ τούς τρόπους πού θά κρίνετε καταλληλότερους 

θά έπηρεάσουν γενικότερα τό πολιτικό, κοινωνικό, καί οi

κονομικό κλίμα τijς χώρας μας)). 

30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1990 

Ό Κ. Καραμανλής άπευθύνει στόν πρόεδρο Γ. 

Βασιλείου συγχαρητήριο μήνυμα γιά τήν 30η έπέ

τειο τής κυπριακής άνεξαρτησίας: 

«Κύριε πρόεδρε, 

»Μέ τήν εύκαιρία τής 30ής έπετείου τής ανακηρύ

ξεως τής δημοκρατίας τής Κύπρου, σiiς aπευθύνω έκ 
μέρους του έλληνικου λαου καί έγώ προσωπικά 

θερμά συγχαρητήρια καί είλικρινείς εύχές γιά τήν 

πρόοδο καί εύημερία του κυπριακου λαου καί τήν 

έπιτυχία των aγώνων σας. 

»Οί ayώνες του κυπριακοί5 λαου γιά τήν έλευθε

ρία του εlχαν δικαιωθεί πρίν aπό 30 χρόνια, δταν ή 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



546 ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΉ ΘΗΤΕΙΑ 

Κύπρος εγινε γιά πρώτη φορά στήν μακραίωνη ίστο

ρία της Κράτος ανεξάρτητο, κυρίαρχο καί ένιαίο. 
Δέv εvτύχησαν δμως οί Κύπριοι νά aπολαύσουν, πα

ρά γιά βραχύ διάστημα, τά άγαθά τής ελευθερίας 
τους. Ή ένότητα τοv κυπριακοί) λαοf5 ύπονομεύθηκε 

aπό ανεύθυνους aνταγωνισμούς, μέ aποτέλεσμα νά 

μπεί ή Μεγαλόνησος σέ μιά μακρά περίοδο νέων δο

κιμασιων. Δοκιμασιων πού κορυφώθηκαν μέ τήν 
τουρκική εiσβολή τofJ 1974, πού πήρε στή συνέχεια 
τήν μορφή τής κατοχής. 

»'Έκτοτε οί εiσβολείς παραβιάζουν όχι μονάχα 

τήν διεθνή νομιμότητα άλλά καί τίς aρχές τής διε

θνοvς ηΘικής. Άγνοοf5v τίς Άποφάσεις των Ήνω

μέvων 'Εθνων, aκόμα καί τίς Συμφωνίες του 'Ελσί ν

κι πού ύπέγραψαν. Καί τά κάνουν δλ ' αvτά μέ τήν 
aνοχή τής Διεθνοf5ς Κοινότητος πού θά πρέπει νά 

aνησυχεί γιά τό μέλλον όχι μόνο τής Κύπρου aλλά 

καί τό δικό της. Γιατί κανένας δέν μπορεί νά αiσθά

νεται aσφαλής δταν θεσμοθετείται ή aδικία καί δταν 

ή βία καί ή αvθαιρεσiα ύποκαθιστοf5ν τήν λογική τής 

εiρηνικής συμβιώσεως. Καί ύπάρχουν πρός τοf5το 

προηγούμενα διεθνων αvθαιρεσιων μέ πρόσφατα τά 

δραματικά γεγονότα τofJ Περσικοf5 Κόλπου. 

»Ή διεθνής κατάσταση, κύριε πρόεδρε, είναι σή
μερα τόσο συγκεχυμένη καί τόσο επικίνδυνη diστε 

vά κρατa σέ &γωνία όλόκληρο τόν κόσμο. 

»0{ κοσμοϊστορικές άλλαγές πού συντελοf5νται 
σήμερα στήν Ά vατολή, aλλά καί στήν εvρύτερη 

περιοχή μας, μπορεί νά επηρεάσουν θετικά if καί aρ
νητικά τό πρόβλημα τής Κύπρου. Γιατί ή περιπέτεια 

τofJ Περσικοv Κόλπου, ανεξάρτητα άπό τόν τρόπο μέ 
τόν όποιο θά τερματισθεί, θά προκαλέσει στήν περι

οχή μας βαθειές καί επικίνδυνες πολιτικές καί στρα

τηγικές ανακατατάξεις: 
»Θά πρέπει συνεπως μέ τήν προοπτική αvτή νά 

χαράξουμε τήν περαιτέρω πορεία μας. Νά εκτιμή

σουμε μέ ρεαλισμό καί aπροκατάληπτα τίς συνεχως 

μεταβαλλόμενες διεθνείς συγκυρίες καί νά τίς aξιο
ποιήσουμε ύπέρ τής Κύπρου. 

»Θά ήθελα, τέλος, νά τονίσω, κύριε πρόεδρε, ότι 

πέραν τής aνάγκης νά aξιοποιήσουμε τίς διεθνείς 

συγκυρίες, θά πρέπει νά σφυρηλατήσουμε σέ πανελ

λτjνια κλίμακα τήν ένότητά μας γιά νά θέσουμε επιτέ

λους τέρμα στά δεινά τής Μεγαλονήσου». 

'Ο Κ. Καραμανλής θά τιμήσει τήν ίστορική επέ

τειο καί μέ τήν παρουσία του, σέ ειδική εκδήλωση 

πού θά όργανωθεi &πό τό Πανεπιστήμιο 'Αθην&v. 

Μέ τήν ευκαιρία αότή, ό ύπουργός τ&ν 'Εξωτερικ&ν 

τfις Κύπρου, Γ. 'Ιακώβου, θά &ναφερθεi στίς ίδρυτι

κές Συνθήκες της Κυπριακής Δημοκρατίας, τονίζον

τας δτι «τό γενόμενον ώς λύση ανάγκης, εν ετει 1959, 
aπέτρεπε τό χεiρον καί επέτρεπε, παρά τά εvθετα καί 

εγγενή μειονεκτήματα, τήν αισιόδοξη προοπτική καί 
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τή δυνατότητα λειτουργίας καί έπιβίωσης του άνε

ξάρτητου κυπριακου Κράτους». 
Σέ έπιστολή, έξάλλου, άπευθείας πρός τόν πρόε

δρο τής Κυπριακής Δημοκρατίας, ό Κ. Καραμανλής, 

άφου άναφέρθηκε, έπίσης, στίς δυσάρεστες έμπειρί

ες του παρελθόντος, κατέληξε: 

«Γιά τήν άντιμετώπιση αύτής τής καταστάσεως, 

ίδιαίτερα κάτω άπό τήν σημερινή διεθνή συγκυρία 

πού τήν χαρακτηρίζει ή άστάθεια καί ή άβεβαιότητα, 

ό 'Ελληνισμός θά πρέπει νά άξιοποιήσει στό έπακρο 

τίς δικές του δυνάμεις. Νά σφυρηλατήσει, δηλαδή, 

πάνω άπ · όλα, τήν ένότητά του, νά κρατήσει ψηλά 
τό φρόνημά του καί νά ένισχύσει τά έρείσματά του, 

έσωτερικά καί διεθνή, ούτως d5στε, στήν κατάλληλη 

στιγμή, νά δικαιωθούν οί άγώνες καί νά τεθεί, έπί 

τέλους, τέρμα στήν τραγωδία του κυπριακού λαοv». 

Σέ άπάντηση, ό Γ. Βασιλείου τόνισε, μέ έπιστολή 

του, πρός τόν Κ. Καραμανλή: 

«'Η περίοδος πού διέρχεται σήμερα ή Κύπρος, είναι ή 

χειρότερη στή μακραίωνη ίστορία της, καί από τήν aποψη 

των δοκιμασιών καί από τήν aποψη των κινδύνων πού τήν 

περιζώνουν καθώς καί των επίβουλων κατ' αότής απειλών. 

Ό αίματηρός αγώνας της στή δεκαετία του 1950 όδήγησε 
στόν τερματισμό του αποικιακοί) καθεστώτος καί τής προ

σεκόμισε κρατική οντότητα, ή όποία μέσα στίς σημερινές 

περιστάσεις είναι ίσχυρό δπλο στήν προσπάθειά μας γιά 

αποκατάσταση τής ακεραιότητος τής νήσου μας καί ανά

κτηση των δικαίων καί των δικαιωμάτων μας. 

»'Ο Τοuρκος είσβολέας, δπως ορθά παρατηρείτε στό 

μήνυμά σας, παραβιάζει καί τή διεθνή νομιμότητα καί τίς 

αρχές τής διεθνους ηθικής καί περιφρονεί τά ψηφίσματα 

των ' Ηνωμένων 'Εθνών γιά τήν Κύπρο. Διαρκώς επιδεικνύ

ει αδιαλλαξία καί αλαζονεία. ' Αποβλέπει σέ παγίωση καί 

επέκταση τ& ν τετελεσμένων. 'Αλλ' ή περίπτωση τής Κύ

πρου δέν αφορά μόνο εμάς, είναι μιά διεθνής ύπόθεση , 

»Αίσθάνομαι ίκανοποίηση καί διακατέχομαι από ελπί

δα διαπιστώνοντας τήν ενότητα σκοπών καί χειρισμών με
ταξύ 'Αθηνών καί Λευκωσίας. Αότή τήv ενότητα πρέπει νά 

διατηρήσουμε καί ίσχυρότερη νά σφυρηλατήσουμε καί νά 

θεσμοποιήσουμε. Είναι αφ' εαυτής επιβεβλημένη, αλλά 

καί μάς δίνει τή δυνατότητα τής καλύτερης δυνατής αξιο

ποίησης των ευνοϊκών εξελίξεων, πού παρουσιάζονται σ' 
όλόκληρο τόν κόσμο. 

»Παρακαλώ δεχθήτε, κ . πρόεδρε, τίς εγκάρδιες εόχές 

μου γιά τήν προσωπική σας ύγεία καί εότυχία καί γιά τήν 

πρόοδο καί εόημερία του ελληνικοί) λαου καί του εθνους 

όλοκλήρου, στήν αλληλεγγύη του όποίου πολλά επενδύ

ουμε γιά τήν ευόδωση του κοινου αγώνα μας» 156 • 

2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1990 

'Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κ. Καραμανλής, 

άπευθύνει στόν όμόλογό του τής ' Ομοσπονδιακής 
Δημοκρατίας, Ρ. Φόν Βαϊτσέκερ, συγχαρητήριο μή

νυμα γιά τήν έπανενοποίηση τής Γερμανίας : 

«Κύριε πρόεδρε, 

»Μέ τήν εύκαιρία τής ένοποιήσεως τής Γερμανί

ας σiiς άπευθύνω έκ μέρους του έλληνικοv λαοv καί 

έγώ προσωπικά θερμά συγχαρητήρια καί είλικρινείς 

εύχές γιά τήν πρόοδο καί τήν εύημερία τοv ένωμένου 

πλέον γερμανικού λαοv. 

»Ή ένωση τής Γερμανίας άποτελεί μέγα ίστορι

κό γεγονός όχι μόνο γιά τήν Γερμανία, άλλά καί γιά 

τήν Εύρώπη. "Ενα γεγονός πού σημειώνει τό τέλος 

τής μακρiiς περιόδου τών εύρωπαϊκών πολέμων καί 

τήν άρχή μιiiς νέας έποχής πού μπορεί νά γίνει ή 

έποχή τής είρήνηι; καί τής εύημερίας. Καί άσφαλώς 
θά γίνει έάν, όπως έλπίζω, πραγματοποιηθεί σύντομα 
τό όραμα τής Εύρωπαϊκής Συμπολιτείας. Ή συμβο

λή τής νέας Γερμανίας, κύριε πρόεδρε, στό μεγάλο 

αύτό έργο θά είναι qσφαλώς περισσότερο άναγκαία 
σήμερω>. 

4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1990 

'Ο Κ. Καραμανλής συνανταται στό Προεδρικό 

Μέγαρο μέ τόν πρώην καγκελλάριο Χ. Σμίτ, μέ τόν 

όποίο τόν εχει συνδέσει στενή πολιτική καί προσω

πική φιλία. 

12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1990 

'Ο Κ . Καραμανλfίς δέχεται στό Προεδρικό Μέ

γαρο τό γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μ. Βέρνερ, ό 

όποίος είχε, κατά τήν έπίσκεψή του στήν 'Αθήνα, 

μακρές συνομιλίες μέ τόν πρωθυπουργό, Κ. Μητσο

τάκη, πάνω τόσο σέ θέματα τής Συμμαχίας, δσο καί 

σέ προβλήματα είδικότερου έλληνικου ένδιαφέρον

τος. 

Μιά έβδομάδα νωρίτερα, ό πρόεδρος τής Δημο

κρατίας είχε δεχτεί τήν έπίσκεψη του στρατηγου Τζ. 

Γκάλβιν, άρχηγου τών στρατιωτικών δυνάμεων του 

ΝΑΤΟ στήν Εύρώπη, μέ τόν όποίο καί άνεσκόπησε, 

είδικότερα, τίς έξελίξεις στόν Περσικό Κόλπο. 

12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1990 

'Ο Φ. Κουβέλης, νέος γραμματέας τής 'Ελληνι

κής 'Αριστερας, έκθέτει, σέ συνάντησή του μέ τόν 

πρόεδρο τής Δημοκρατίας, τίς άπόψεις τής παρατά
ξεώς του πάνω στά θέματα της οίκονομίας, καθώς καί 
στά προβλήματα πού συνέχονται μέ τήν εύρωπαϊκή 

ένοποίηση. Συγκεκριμένα, κατά τήν εξοδό του άπό , 
τό Προεδρικό Μέγαρο, δήλωσε: 

«Ή επίσκεψη αποσκοποuσε στό εξής: πρώτον, ώς 
γραμματέας τής 'Ελληνικής 'Αριστεράς νά συναντηθώ, 

δπως οφειλα, μέ τόν πρόεδρο τής Δημοκρατίας. Δεύτερον, 

νά καταγράψω τίς πολιτικές απόψεις τής 'Ελληνικής 

'Αριστεράς γιά τά προβλήματα πού απασχολοuν τήν ελ

ληνική πραγματικότητα του 1990. Πολύ δέ περισσότερο, 
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δταν τά προβλήματα αUτά είναι πολύ κοντά σ' εκείνα του 

1992. Μετέφερα στόν πρόεδρο τής Δημοκρατίας τήν dπο
ψή μας, σχετικά μέ τά τεράστια ζητήματα τής οiκονομίας, 

τά όποία πρέπει νά άντιμετωπισθοuν στά πλαίσια μιας κοι

νωνικοί) περ1-_εχομένου συμφωνίας. 'Επίσης, δτι όφείλου

με εμείς νά επιταχύνουμε τίς διαδικασίες, σέ δ, τι μας άφο

ρα. Τό κόμμα μας εχει κάνει μία πρόταση γιά τή συγκρό

τηση διακομματικής επιτροπής, ή όποία θά άντιμετωπίσει 

τά προβλήματα τής ένοποίησης τής Εύρώπης καί τής επιτά

χυνσης τών σχετικών διαδικασιών γι' αύτή ν». 

14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1990 

'Ο Κ. Καραμανλής ψηφίζει γιά τήν έκλογή δη

μάρχου 'Αθηναίων στό 42ο έκλογικό τμήμα, περιο

χής Κολωνακίου. 

Κατά τήν άποχώρησή του, μετά τήν άσκηση του 

έκλογικου του δικαιώματος, ό πρόεδρος τής Δημο

κρατίας δήλωσε: 

«Τά προβλήματα τής 'Αθήνας δέν εlναι μεταφυσικά. 

Τά προβλήματα αύτά τά rνωρίζουν ολοι δπως yνωρίζουν 
καί τούς τρόπους ... Φτάvει νά ύπάρξει πρακτικό πνευμα καί 
βούληση · καί, πέραν αύτου, φτάνει νά ίεραρχηθουν τά 

προβλήματα αύτά, εlς τρόπον d5στε νά έπιλυθουν τά 4-5 
βασικά προβλήματα τής 'Αθήνας. Αύτόματα θά έπιλυθουν 

καί τά ύπόλοιπα δευτερεύοντω>. 

Σέ έρώτηση δημοσιογράφου, άν ύπάρχουν λύ

σεις, ό Κ. Καραμανλής άπάντησε θετικά: 

«Λύσεις ύπάρχουν yιά τά προβλήματα. Πάντως, σέ 

καμία περίπτωση δέν πρόκειται νά λυθουν τά προβλήματα 

aν άλλάζει τό ρυθμιστικό σχέδιο κάθε 10 χρόνια». 

Δήμαρχος 'Αθηναίων άναδείχτηκε ό Α. Τρίτσης, 

έν& στούς δύο άλλους μεγάλους δήμους τής χώρας, 

Θεσσαλονίκη καί Πειραιά, έκλέχτηκαν, άντίστοιχα, 

ό Κ. Κοσμόπουλος καί ό Στ . Λογοθέτης. 

16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1990 

'Ο Κ. Καραμανλής συγχαίρει τόν πρόεδρο 

Γκορμπατσώφ γιά τήν άπονομή του Βραβείου Νόμ

πελ γιά τήν είρήνη: 

«Δεχθείτε παρακαλώ τά θερμά καί εΙλικρινή μου 

συγχαρητήρια γιά τήν άπονομή τοίJ Βραβείου Νόμ

πελ τijς ΕΙρήνης. 

» Τό τεράστιο μεταρρυθμιστικό σας έργο μετέβα
λε τή μορφή όχι μόνο τijς χώρας άλλά καί τών παγ

κοσμίων σχέσεων μέσα σέ βραχύτατο χρονικό διά

στημα. Χάρις εlς τό έργο σας αύτό ή έλευθερία, ή 

δημοκρατία καί ή εΙρήνη άποτελοίJν σήμερα πραγμα

τικότητα γιά ενα μεγάλο μέρος τijς άνθρωπότητος. 

»Πέρα άπό τό Βραβείο Νόμπελ, πιστεύω ότι ή 

ίστορία σiiς όφείλει μιά ξεχωριστή θέση άνάμεσα 

στούς μεγάλους μεταρρυθμιστές». 

23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1990 

'Ο πρωθυπουρΎός, Κ. Μητσοτάκης, ένημερώνει 

τόν πρόεδρο τής Δημοκρατίας γιά τήν τρέχουσα κα

τάσταση τής χώρας, μέ εμφαση στά άποτελέσματα 

τ&ν δημοτικών έκλογ&ν καί στήν έπικείμενη συμμε

τοχή του στήν εκτακτη σύνοδο κορυφής τ&ν Κρα
τ&ν-μελ&ν τής ΕΟΚ, στή Ρώμη . . 

28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1990 

'Ο Κ. Καραμανλής άπευθύνει μήνυμα γιά τήν έπέ

τειο τ&ν 50 χρόνων άπό τήν ίστορική ή μέρα τής 28ης 
'Οκτωβρίου: 

«Ή έπέτειος πού yιορτάζουμε αύριο εlναι πηyή ύπερη
φάνειας yιά τό έθνος μας. Ή ήρωική aπόκρουση τής φα

σιστικής εiσβολής πρίν άπό 50 χρόνια aπετέλεσε μεyάλο 
σταθμό στήν μακραίωνα έλληνική ίστορία. Μίiς έδωσε τό 
μέτρο του δυναμισμου του έθνους καί μίiς ένέπνευσε εμπι

στοσύνη rιά τό μέλλον του λαου μας. 

>Πό φθινόπωρο του 1940 κανένας δέν μπορουσε νά πι
στέψει δτι ή μικρή ·Ελλάς θά ήταν δυνατό νά σκεφθεί κaν 

νά aντιταχθεί στίς Δυνάμεις του ΥΑξονα, τή στιyμή μάλι

στα πού οί τελευταίες αύτές εlχαν σαρώσει τήν Εύρώπη. 
Ή iταμή δμως φασιστική πρόκληση έξήyειρε δχι άπλώς 

τόν πατριωiισμό άλλά καί τό αίσθημα τής τιμής του έθνους 
πού έθεσε σέ συναyερμό τίς δυνάμεις του καί μέ τήν rεν

ναία aντίστασή του προκάλεσε τόν θαυμασμό του κόσμου. 

»Ή ήρωική aντίσταση του 1940 aπέδειξε δτι οί "Ελ
ληνες μπορουν νά κάνουν θαύματα, δταν δμονοουν καί πι

στεύουν στό δίκαιο του άyώνα τους. Πς άλήθειες αύτές 
όφείλουμε νά τίς διατηρουμε ζωντανές στήν μνήμη μας, 

yιά νά μήν περιπέσουμε καί πάλι στά σφάλματα καί τίς 

rνωστές συμφορές πού διαδέχθηκαν τό ΥΕπος του 1940. 
»Καί ή έyρffyορση αύτή εlναι περισσότερο άναrκαία 

σήμερα πού δ κόσμος δλόκληρος μπαίνει σέ μιά καινούρ

yια περίοδο τής ίστορίας του, μέ κύρια χαρακτηριστικά 

τήν aστάθεια καί τήν &βεβαιότητα. Γιατί οί επαναστατικές 

άλλαyές πού συντελουvται σήμερα στόν κόσμο θά aπαιτή

σουν μακρύ χρόνο μέχρις δτου πάρουν τήν δριστική μορ

φή τους. 

»Κατά τήν μεταβατική αύτή περίοδο, θά πραyματοποι

ηθουν aσφαλώς βαθειές πολιτικές καί στρατηyικές ανακα
τατάξεις στόν κόσμο, πού θά έχουν έπιπτώσεις καί στήν 

περιοχή μας. 'Επιπτώσεις πού θά καταστήσει περισσότερο 

έπικίνδυνες ή περιπέτεια του Περσικου Κόλπου, δποια κι 

aν εlναι ή τελική της έκβαση. 
»Μέ τά δεδομένα αύτά ή χώρα μας, πού κατέχει μιά 

κρίσιμη rεωπολιτική θέση, εlναι ύποχρεωμένη rιά νά αi

σθάνεται άσφαλής νά έπαyρυπνεί καί νά ένισχύει τό δυνα

μικό της σ' δλους τούς τομείς τής έθνικής μας ζωής καί 

προπαντός στόν άμυvτικό καί οiκονομικό τομέα, πού 

έχουν άμεση σχέση μέ τό μέλλον αύτου του έθνους. Καί 

yιά νά τό ένισχύσει, όφείλει νά σφυρηλατεί τήν έθνική της 

ένότητα καί νά προσδιορίζει μέ ρεαλισμό καί διορατικό

τητα τίς έξωτερικές της σχέσεις. 
»Γιά τήν βαθειά καί πολύπλευρη κρίση πού aντιμετω

πίζει σήμερα ή χώρα μας μίλησα πολλές φορές. Καί τόνισα 
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δτι, yιά νά βyοvμε άπό τήν κρίση αύτή, θά χρειασθούν 

χρόνος, μόχθος καί θυσίες. Καί θά χρειασθεί προπαντός 

έξαρση έθνική. Καί εlναι άνάyκη έθνική νά βyοvμε άπό 

τήν κρίση αι5τή. Γιατί aν δέ βyοvμε, μπορεί vά βρεθούμε σέ 

2-3 χρόνια στό περιθώριο τής 'Ενωμένης Ει5ρώπης, στά 
πλαίσια τής δπο(ας έχουμε τοποθετήσει τήν έθνική άσφά
λεια, τήν δημοκρατική δμαλότητα καί τήν οίκονομική πρό

οδο τής χώρας μας. 

;;Πιστεύω δτι δλοι κατανοούμε τίς άλήθειες αύτές. Καί 

δτι θά προσαρμόσουμε τήν πολιτική καί κοινωνική μας 

συμπεριφορά στίς παραπάνω άλήθειες. Γιά νά άποτρέψου

με τούς κινδύνους πού μiiς άπειλοvν καί νά θεμελιώσουμε 

ένα άσφαλέστερο καί καλλίτερο μέλλον. Καί προπαντός, 

yιά νά τιμήσουμε τό 'Αλβανικό VΕπος καί νά άποδείξουμε 

δτι, σέ στιγμές κρίσιμες, δπως οί σημερινές, είμαστε ίκανοί 

νά σταθούμε στό ύψος τών ήμερών τοv 1940;;. 

29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1990 

Μέ τήν εύκαιρία τfjς συμπληρώσεως 50 χρόνων 
άπό τή σύσταση τfjς 'Εταιρείας Μακεδονικ&ν Σπου

δ&ν, ό Κ. Καραμανλfjς άπευθύνει στόν πρόεδρο τοϋ 

ίδρύματος, Κ. Βαβοϋσκο, μήνυμα μέ καίρια άναφορά 

στά μείζονα προβλήματα τfjς περιοχfjς : 

«Κύριε πρόεδρε, 

;;Μέ Ιδιαίτερη ίκανοποίηση χαιρετίζω τήν συμ

πλήρωση πενήντα χρόνων λειτουργίας τής 'Εται

ρείας Μακεδονικων Σπουδων. Καί λυπουμαι βαθύτα
τα γιατί λόγοι άνεξάρτητοι άπό τήν θέλησή μου δέν 

μου έπιτρέπουν νά παραστω στίς έκδηλώσεις πού 

όργανώσατε γιά νά τονισθεί ή σημαντική αύτή έπέ

τειος. 

;Πό έργο τής 'Εταιρείας σας, κύριε πρόεδρε, τό 

παρηκολούθησα καθ' δλο αύτό τό διάστημα μέ ζωη

ρό ένδιαφέρον. Καί ώς πολιτικός καί, προπαντός, ώς 

Μακεδών. Καί μποpω νά σiiς βεβαιώσω δτι τό έξετί

μησα βαθύτατα. 

;; 'Η 'Εταιρεία σας, μέ τό έπιστημονικό της έργο, 
έκάλυψε, έκτός των άλλων, τό κενό πού άφηνε ή Πο

λιτεία παλαιότερα σ' εναν έθνικά κρίσιμο τομέα. 

Καί λέγω παλαιότερα, γιατί μετά τό 1974 ή Πολιτεία 
άνέλαβε σημαντικές πρωτοβουλίες τόσο στόν άρ

χαιολογικό δσο καί στόν ίστορικό τομέα, πού διέλυ

σαν τούς άφελείς μύθους, μέ τούς δποίους έπιχειρεί

ται ή πλαστογράφηση τής ίστορίας τής Μακεδονίας. 

;; ·Ο σημερινός έορτασμός πού, έκτός των άλλων, 
καθιστii έπίκαιρο τό θέμα αύτό, μου προσφέρfι τήν 

εύκαιρία νά άναφερθω στούς μύθους αύτούς, oi δποί
οι δέν εlναι μόνον ύποπτοι. Εlναι καί άφελείς καί 

παράλογοι, άφου ή έλληνικότης τής Μακεδονίας εl
ναι αύταπόδεικτη. Oi ίστορικοί καί oi άρχαιολόγοι 
μiiς άπέδειξαν τήν άλήθεια αύτή μέ έπιστημονικά 

έπιχειρήματα. 'Εγώ θά προσπαθήσω νά τούς συμ

πληρώσω μέ τήν άπλή λογική. 

;;Ε[ναι γνωστό δτι τόν έθνικό χαρακτήρα ένός 

λαου, του δποιουδήποτε λαου, τόν προσδιορίζουν ή 

γλώσσα του, ή θρησκεία του καί δ πολιτισμός του. 

Εlναι γνωστό έπίσης δτι τά χαρακτηριστικά αύτά 

ύπήρξαν κοινά μεταξύ των Βορείων καί Νοτίων 'Ελ
λήνων, δπως άπέδειξαν, κάτω άπό τήν σκιά του 
'Ολύμπου, oi άνασκαφές του Δίου καί τής Βεργίνας. 
Καί δέν νομίζω δτι χρειάζεται νά άναφερθω στόν 

'Αριστοτέλη καί τόν Μέγα 'Αλέξανδρο, πού έσφρά

γισαν τήν παγκόσμια ίστορία μέ τήν γλώσσα τήν 

έλληνική. 

;;Δέν έπιθυμω μ ' αύτά πού εlπα νά άναμειχθω στά 

έσωτερικά τής γειτονικής χώρας, δταν μάλιστα εlναι 
γνωστή ή πίστη μου στήν έλληνογιουγκοσλαβική 

φιλία. Γνωρίζω, άλλωστε, δτι στήν ·Ομοσπονδιακή 

Γιουγκοσλαβία ύπάρχουν σοβαροί καί ύπεύθυνοι 

άνδρες πού συμμερίζονται τήν πίστη μου αύτή. Καί 

συνεπως, καί τήν άνάγκη νά χαλιναγωγήσουν τούς 

ταραξίες τής Βαλκανικής πού διαταράσσουν τίς σχέ

σεις τής χώρας τους μέ δλους τούς γείτονές τους. Καί 

μάλιστα, σέ μιά στιγμή πού ή φίλη Γιουγκοσλαβία 

άντιμετωπίζει κρίσιμα προβλήματα καί ή περιοχή 

μας μπορεί νά μπεί σέ μιά περίοδο έπικίνδυνης άβε

βαιότητας. 

;;Θέλω νά έλπίζω δτι oi άλλαγές πού συντελουν
ται σήμερα στόν κόσμο θά έπηρεάσουν εύεργετικά 

καί όχι άρνητικά τό κλίμα τής περιοχής μας. Γιά νά 

μή μεταβληθεί καί πάλι ή Βαλκανική σέ πεδίο ξεπε
ρασμένων έθνικιστικων άνταγωνισμων, πού τήν εl
χαν καταστήσει στό παρελθόν πυριτιδαποθήκη τής 

Εύρώπης. Εlναι άνάγκη άλλά καί συμφέρον δλων 

των βαλκανικων λαων νά διαφυλάξουν τό κλίμα τής 
εΙρηνικής συμβιώσεως καί συνεργασίας πού εlχε 
δημιουργηθεί- μέ πρωτοβουλία κυρίως δική μου
τά τελευταία 15 χρόνια καί άλλαξε τήν εlκόνα τής 
Πολυτάραχης περιοχής μας. 

;;Κύριε πρόεδρε, 

>>Ή 'Εταιρεία σας, μέ τήν πολύχρονη καί πολύ

πλευρη δραστηριότητά της, έγινε γιά τήν Μακεδονία 
φάρος πνευματικός. Καί ημπορεί νά ε[ ναι ύπερήφανη 

όχι μόνο γιά τήν έθνική άλλά καί γιά τήν πολιτ(στι

κή της προσφορά. Προσφορά πού τόσο τήν χρειάζε

ται ή Θεσσαλονίκη καί τήν όποία, δπως γνωρίζετε, 

εlχα τήν χαρά άλλά καί τήν τιμή νά τήν ύποβοηθήσω 
κι έγώ μέ βασικά έργα πολιτιστικής ύποδομής. 

;;Καί θά τελειώσω τό μήνυμά μου αύτό μέ τήν 

εύχή νά συνεχίζετε καί νά διευρύνετε τή δραστηριό
τητα τής ·Εταιρείας σας, μέ τή βεβαιότητα δτι έπι

τελείτε έργο έθνικό. VΕργο, γιά τό όποίο, παράλληλα 

μέ τά συγχαρητήριά μου, σiiς παρέχω τήν διαβεβαί

ωση δτι θά τό παρακολουθω πάντοτε μέ τό ένδιαφέ

ρον πού του άξίζευ>. 

3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1990 

'Ο Κ. Καραμανλfjς δέχεται τόν πρόεδρο τfjς 
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βουλγαρικής Βουλής, Ν. Τοντόρωφ, μέ τόν όποίο 

καί εχει εγκάρδια συνομιλία πάνω σέ γενικότερα δι
εθνή θέματα καί, κυρίως, σχετικά μέ τήν πορεία τών 

διμερών ελληνοβουλγαρικών σχέσεων. Ό Ν. Τοντό

ρωφ, άκαδημαϊκός, διαπρεπής ίστορικός καί πρε

σβευτής τής χώρας του στήν 'Ελλάδα, μεταξύ 1978-
1983, μέ θετική συμβολή στίς προσπάθειες γιά τήν 
ελληνοβουλγαρική προσέγγιση, δήλωσε κατά τήν 

εξοδό του άπό τό Προεδρικό Μέγαρο: 

«Εfμαι πολύ ευχαριστημένος πού εΙδα ενα φίλο τής 
Βουλγαρίας, τοu βουλ γαρικοu λαοu. Γνωριζόμαστε άπό 

παλαιά μέ τόν κύριο πρόεδρο καί τόν εκτιμώ σάν σύμβολο 

τής άνεξαρτησίας τών Βαλκανίων, μέ τή σοφία καί τό κu
ρος του». 

12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1990 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας δέχεται τήν επί

σκεψη του Ίταλοu εύρωβουλευτή Ε. Κολόμπο, 

πρώην πρωθυπουργοί) καί προέδρου του Εύρωπαϊκοu 

Κοινοβουλίου, μέ τόν όποίο τόν συνδέει μακρά φιλι

κή συνεργασία. 

23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1990 

'Ο Κ. Καραμανλής συναντiiται μέ τόν πρωθυ
πουργό, Κ. Μητσοτάκη, μέ τόν όποίο καί συζητεί 

πάνω στά τρέχοντα θέματα εξωτερικής - μέ εμφαση 

στήν έλληνική συμμετοχή στή ΔΑΣΕ- καί εσωτε

ρικής πολιτικής. Μολονότι, έξάλλου, άνακοινώθηκε 

έπίσημα οτι δέν συζητήθηκε τό θέμα τής «Καθάρσε

ως», μέ τό όποίο δ πρόεδρος «οϋτε εlχε, οϋτε επιθυμεί 

νά εχει σχέση», σύμφωνα μέ δημοσιογραφικές πλη

ροφορίες, πιθανολογείται δτι εξεδήλωσε, μέ τήν εύ

καιρία αύτή, τή γνωστή τάση του «ύπέρ τής fjπιας 

μεταχειρίσεως του άρχηγοu του ΠΑΣΟΚ», πρός τήν 

όποία φαίνεται νά κλίνει fjδη, μέ πρόσφατες δηλώ

σεις του, καί ό ϊδιος ό πρωθυπουργός. 

30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1990 

'Ο προέδρος τής Δημοκρατίας ενημερώνεται, σέ 

σύσκεψη πού πραγματοποιείται στό Πεντάγωνο, γιά 

τήν άμυντική κατάσταση τής χώρας. 

Μετά τήν ενημέρωσή του, ό Κ. Καραμανλής εκα

με τήν άκόλουθη δήλωση: 

«Σκοπός τής σημερινής έπισκέψεως ήταν ή ένημέρωσή 
μου γιά τήν άμυντική κατάσταση τής χώρας καί μπορώ νά 

σiiς πώ ότι έμεινα άπόλυτα lκανοποιημένος άπό τήν ένημέ

ρωση πού μοίJ έγινε. Διεπιστώθη κατ' άρχήν ότι ο{ ένο

πλες δυνάμεις τής χώρας μας βρίσκονται σήμερα στό ϋψος 

τής άποστολής τους. Προσηλωμένες κατά τρόπο αύστηρό 

στό καθήκον τους, άποτελοίJν παράδειγμα γιά όλους μας 

καί προπαντός γιά τή δημόσια διοίκηση, ή δποία δέν άν

ταποκρίνεται στήν άποστολή της. Βέβαια, όπως εlπα καί 
άλλοτε καί όπως εlναι γενικά γνωqτό, γιά νά έκπληρώσουν 

ο{ ένοπλες δυνάμεις τής χώρας μας τήν άποστολή τους 

έχουν άνάγκη άπό τό κατάλληλο έθνικό κλίμα καί τό κλί

μα αύτό μπορεί νά δημιουργηθεί μέ τήν έξοδο τής χώρας 

ά~ό τήν πολύπλευρη καί έπικίνδυνη κρίση πού aντιμετω
πίζει σήμερα. Καί τονίζω αύτό άλλη μία φορά, γιατί ή 

πολιτική καί κοινωνική συμπεριφορά όλων μας δημιουρ

γεί τήν έντύπωση ότι δέν έχουμε συνειδητοποιήσει aκόμη 

τήν έκταση αύτής τής κρίσης καί ε{ ναι aνάγκη κάποτε νά 

τήν συνειδητοποιήσουμε. Αύτά εlχα νά σiiς πώ καί νά έκ

φράσω τίς εύχαριστίες μου γιά τήν πλήρη ένημέρωσή 

μου». 

Σέ έρώτηση δημοσιογράφων, σχετικά μέ τά δη

μοσιεύματα εφημερίδων γιά τήν άποκαλούμενη «κόκ

κινη προβιά» η γιά παρακολουθήσεις άξιωματικών, 

ό Κ. Καραμανλής άπάντησε: 

«Δέν εlναι σοβαρό οvτε aσχοληθήκαμε οvτε ήταν 
aνάγκη νά άσχοληθοίJμε μέ θέματα αύτοίJ τοίi είδους, γιατί 

ε{ ναι aνάγκη νά καταλάβουμε όλοι ότι μετά τήν ένταξή μας 
στήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα, τή δημοκρατία στήν 'Ελλά

δα δέν τήν aπειλεί καί δέν μπορεί νά τήν aπειλήσει κανέ

νας. Μπορεί βέβαια νά aποδιοργανωθεί ή δημοκρατία μας, 

dν δέν προσαρμόσουμε τώρα, ήγεσία καί λαός, τή συμπε

ριφορά μας στούς αύστηρούς κανόνες τής δημοκρατίας». 

5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1990 

Ό Κ. Καραμανλής δέχεται τόν πρόεδρο τής Κυ

πριακής Δημοκρατίας, ό δποίος πραγματοποιεί ένη

μερωτική έπίσκεψη στήν 'Ελλάδα. Κατά τή συνάν

τηση επαναβεβαιώθηκε ή πλήρης σύμπνοια μεταξύ 

'Ελλάδος καί Κύπρου. 

Μιά έβδομάδα άργότερα, στίς 13 Δεκεμβρίου, θά 
επισκεφθεί τόν πρόεδρο τής Δημοκρατίας καί άντι

προσωπεία τής Κυπριακής Βουλής, μέ επικεφαλής 

τόν πρόεδρο Β. Λυσσαρίδη. 

7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1990 

'Ο πρωθυπουργός, Κ. Μητσοτάκης, ενημερώνει 

τόν πρόεδρο τής Δημοκρατίας γιά τήν πορεία του 

κυβερνητικοί) εργου. 

Μεταξύ τών θεμάτων πού συζητήθηκαν, σύμφωνα 
καί μέ τίς δηλώσεις του πρωθυπουργοί), ήταν καί τό 

θέμα τής «Καθάρσεως», έπίκαιρο ένόψει τής άναμενό

μενης άποφάσεως του είδικου άνακριτή σχετικά μέ 

τή βίαιη προσαγωγή, ένώπιόν του, του πρώην πρω
θυπουργοί), Α. Παπανδρέου. Κα"tά δημοσιογραφικές 
πληροφορίες, δ Κ. Καραμανλής εlναι σταθερά τοπο
θετημένος εναντίον τής προσφυγής σέ ενέργειες πού 

θά ήταν δυνατό νά διαταράξουν τό fjπιο πολιτικό 

κλίμα τής χώρας. 

[τελικά, μετά λίγες ήμέρες θά άνακοινωθεί ή άπό

φαση του άνακριτή νά μήν προχωρήσει στήν εκτέ

λεση του εντάλματος σέ βάρος του προέδρου του 

ΠΑΣΟΚ]. 
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18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1990 

'Ο Κ. Καραμανλής παρίσταται, έπικεφαλής τ&ν 

προσωπικοτήτων πού συνέβαλαν στή δημιουργία 

του Μεγάρου Μουσικής 'Αθηνών, σέ εiδική έκδή

λωση πρός τιμή τους, δπου καί είχε τήν ευκαιρία νά 

άκούσει τό πρώτο, σύντομης διάρκειας, πρόγραμμα 

πού έκτελέστηκε στήν Αϊθουσα των Φίλων τής 

Μουσικής. 

19-27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1990 

'Ο Κ. Καραμανλής διέρχεται τίς ήμέρες τ&ν 

Χριστουγέννων στή Βόρεια 'Ελλάδα, μέ κύρια έστία 

διαμονής τή Σιθωνία τfjς Χαλκιδικής. «Χαίρομαι πού 

θά περάσω τίς γιορτές μέ τούς Θεσσαλονικείς καί 

τούς άγαπημένους φίλους», δήλωσε κατά τήν άφιξή 
του στό άεροδρόμιο ~ής Μίκρας. 

Τήν ήμέρα τ&ν Χριστουγέννων, ό Κ. Καραμαν

λής έπισκέφθηκε τήν 'Ιερά Μονή Ει':ιαγγελισμου τής 

Θεοτόκου, στήν 'Ορμύλια τής Χαλκιδικής, δπου, 

άπευθυνόμενος στίς μοναχές, είπε τά άκόλουθα: 

«Σfiς εύχαριστώ γιά τήν εύκαιρία πού μοί5 δώσατε νά 

γιορτάσω τήν ήμέρα αύτή στόν ίερό αύτό χώρο, νά δεχθώ 

τίς εύχές σας καί νά άκούσω τά καλύτερα κάλαντα πού 
άκουσα ποτέ στή ζωή μου. Μέ τήν εύκαιρία αύτή θά ήθελα 

νά σfiς συγχαρώ γιά τό έργο τό όποίο έπιτελείτε στό χώρο 

αύτό. ΝΑν όλοι οί "Ελληνες έργάζονται μέ τό ζtjλο πού 

έργασθήκατε έσείς νά κτίσετε τό θαυμάσιο μοναστήρι μέ

σα σέ δέκα χρόνια, τότε καί τήν κρίση πού άντιμετωπίζει 

σήμερα δ τόπος μας θά τήν εϊχαμε θέσει ύπό έλεγχο καί θά 

εϊχαμε έξασφαλίσει ένα καλύτερο μέλλον γιά τό λαό μας>>. 

21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1990 

'Ενόψει των έορτ&ν, ό πρόεδρος τής Δημοκρα

τίας, Κ. Καραμανλής, άπευθύνει στούς άπόδημους 

'Έλληνες τό άκόλουθο μήνυμα: 

«Μέ τήν εύκαιρία τών έορτών, αiσθάνομαι τήν άνάγκη 

νά έπικοινωνήσω μ' έσ~ τούς άπόδημους "Ελληνες καί νά 

εύχηθώ σέ όλους σας καί τόν καθένα σας χωριστά "Καλά 

Χριστούγεννα καί Εύτυχισμένο τό Νέο ττος". Εuχομαι, 

έπίσης, ύγεία, εύτυχία καί έπιτυχία στίς δραστηριότητές 

σας, όπουδήποτε τίς άσκείτε στά πέρατα τfίς οiκουμένης. 

»Διερμηνεύοντας τά αiσθήματα τοί5 έλληνικοί5 λαοί5, 

σfiς διαβεβαιώνω ότι τό έθνικό κέντρο σfiς παρακολουθεί 

μέ άδιάπτωτο ένδιαφέρον, χαίρεται γιά τά έπιτεύγματά σας 

καί σfiς συμπαρίσταται, όταν άντιμετωπίζετε προβλήματα. 

»'Εσείς, οί άπόδημοί μας, πού δίνετε τήν εiκόνα τtjς 

οiκουjιενικfίς διαστάσεως τοί5 Έλληνισμοί5, ε{σθε καί οί 
καλύτεροι πρέσβεις μας στίς χώρες πού ζείτε. Καί ε{ναι 

φυσικό νά διατηρείτε τίς έθνικές μας παραδόσεις καί ταυτό

χρονα νά άφομοιώνετε έπιλεκτικά ό,τι καλό καί δημιουρ

γικό στοιχείο ύπάρχει στήν άνάδοχη πατρίδα σας. 

»Ή 'Ελλάδα ε{ναι υπερήφανη γιά τά έπιτεύγματά σας. 

"Οπου οί "Ελληνες δμονοοί5ν καί δέν έμπλέκονται σέ 

άτέρμονες καί κενές περιεχομένου έριδες καί όπου δέν δι-

ασπαθίζουν τίς περιορισμένες δυνάμεις τους, έκεί άκριβώς 

πετυχαίνουν τίς πιό ψηλές έπιδόσεις τους. 

»Μέ τίς σκέψεις αύτές καί μέ τήν πεποίθηση ότι θά 

συνεχίσετε τούς εύγενείς άγώνες σας γιά τό καλό τοί5 

έθνους μας, εuχομαι σέ όλους σας ύγεία καί εύτυχία». 

23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1990 

Παραμονές τής συμπληρώσεως 10 χρόνων άπό 
τήν ενταξη τής 'Ελλάδος στήν ΕΟΚ, ό Κ. Καραμαν

λής κάμει τήν άκόλουθη δήλωση: 

«Ή ένταξή μας στήν ΕΟΚ ε{ναι ένα μεγάλο ίστορικό 

γεγονός πού, ιΊν τό άξιοποιήσουμε, θά άλλάξει τήν πορεία 

τtjς χώρας μας καί τή μοίρα τοί5 λαοί5 μας. Καί λέω aν τό 

άξιοποιήσουμε, γιατί έχω τό φόβο ότι μέχρι τώρα δέν τό 

έχουμε άξιοποιήσει. Καί δέν τό έχουμε άξιοποιήσει, γιατί 
δέν έχουμε συνειδητοποιήσει τή μεγάλη, τή βαθειά σημα

σία πού έχει γιά τό μέλλον αύτοί5 τοί5 τόπου». 

Παράλληλα, μέ άφορμή τήν εκδοση άπό τήν 

«Καθημερινή» εiδικου τεύχους άφιερωμένου στό 

ίστορικό γεγονός τής έντάξεως, ό Κ. Καραμανλής 

άπηύθυνε έπιστολή στή διεύθυνση τής έφημερίδας: 

« 'Εξετίμησα ίδιαίτερα τήν σκέψη τijς "Καθημε
ρινής" νά έντάξει στίς σελίδες της είδικό άφιέρωμα, 
μέ τήν εύκαιρία τijς συμπληρώσεως δεκαετίας άπό 

τήν ένταξη τijς χώρας στήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα. 
Κοινότητα πού θά πάρει σύντομα τήν μορφή τijς 

'Ενωμένης Εύρώπης καί θά καταστεί ή μεγαλύτερη 
πολιτική καί οίκονομική δύναμη στόν κόσμο. 

»Καί τήν έξετίμησα, γιατί ε{ναι άνάγκη νά συνει

δητοποιήσουν ολοι oi "Ελληνες τό γεγονός δτι ή 
ίσότιμη καί όργανική συμμετοχή τijς χώρας μας σ' 

αύτή τήν Εύρώπη θά έπηρεάσει, aν τήν άξιοποιή
σουμε, βαθύτατα τήν πορεία καί θά έλεγα τήν μοίρα 

του λαοv μας, άφοv θά τοv άνοίξει καινούργιους καί 
πλατείς δρίζοντες γιά νά άναπτύξει τίς άρετές καί τίς 
δραστηριότητές του». 

31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1990 

Παραμονή του Νέου 'Έτους, ό πρόεδρος τής Δη

μοκρατίας άπευθύνει διάγγελμα πρός τόν έλληνικό 

λαό: 

«'Ελληνίδες, "Ελληνες, 

»Μέ τήν εύκαιρία τοί5 Καινούργιου Χρόνου, πού διαδέ
χεται σέ λίγο τόν παληό, άπευθύνω πρός όλους σας έγκάρ

διες εύχές. Εύχές γιά τήν προσωπική καί οiκογενειακή σας 

έπιτυχία καί γιά τήν έπαγγελματική σας προκοπή. 

»Πς εύχές όμως αύτές όφείλω iδιαίτερα έφέτος νά τίς 

συνοδεύσω καί μέ δρισμένες παραινέσεις, πού μποροί5ν, ιΊν 
συνειδητοποιηθοί5ν, νά μεταβάλουν τίς εύχές σέ πραγματι

κότητα. 

»Γι ' αύτό καί θά σfiς παρακαλέσω νά προσέξετε iδιαί
τερα αύτά πού θά σfiς πώ. 

»Ή έφετεινή Πρωτοχρονιά δέν ε{ναι ένα άπλό χρονικό 

δρόσημο. Συνδέεται μέ ένα μεγάλο καί Ιστορικό γιά τήν 
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'Ελλάδα γεγονός. "Ενα γεγονός πού άν το άξιοποιήσουμε 

ήμπορεί ν· άλλάξει τήν μοίρα τοiί λαοiί μας. 

»Συμπληρώνονται, άγαπητοί μου, σήμερα δέκα χρόνια 

άπό τήν ήμέρα πού ή Έλλάς εντάχθηκε επίσημα στήν 

Ει5ρωπαϊκή Κοινότητα. 

»Ol σκέψεις μου γιά τήν σημασία τής εντάξεως αι5τής 
εlναι γνωστές. Θά τίς επαναλάβω όμως καί σήμερα, γιατί 

επιθυμώ νά γίνουν συνείδηση όλων τών 'Ελλήνων. 

»Πάντως, γιά νά εκτιμηθοiίν σωστά ο{ διαστάσεις αι5τοiί 

τοiί γεγονότος, θά πρέπει νά κριθοiίν στά πλαίσια τής μα

κραίωνης εθνικής μας {στορίας. 

»Μετά τό 1922 καί τό δραματικό τέλος τής Μεγάλης 
'Ιδέας, ό λαός μας βρέθηκε χωρίς μακροπρόθεσμες επιδι

ώξεις καί χωρίς έθνικούς όραματισμούς. 
»'Απομονωμένος φυλετικά καί πολιτικά σ' αι5τή τή 

γωνιά τής Βαλκανικής δέν ε{χε άλλη φροντίδα άπό τήν 

προστασία τής μόνιμα άπειλούμενης άσφάλειάς του. 

»Μέ τήν ένταξή της στήν Ει5ρωπαϊκή Κοινότητα, ή 

Έλλάς βγήκε άπό τήν αiώνια μοναξιά της. Καί άπέκτησε, 

γιά πρώτη φορά, τή δυνατότητα νά θέτει μακροπρόθεσμους 

σκοπούς, πού θά προσδιορίζουν, κατά τρόπο σταθερό, τή 

μελλοντική της πορεία. 

»Καί γιά νά κάνω mό συγκεκριμένη τή σημασία τής 

εντάξεώς μας στήν Κοινότητα, θά άναφερθώ στά είδικά καί 

μεγάλα πλεονεκτήματα πού μtiς προσφέρει. Τά πλεονεκτή

ματα αι5τά ε{ναι πολιτικά καί οίκονομικά. 

»Τά μέν πολιτικά συνίστανται στήν κατοχύρωση τής 

μόνιμα, όπως ε{πα, άπειλούμενης άσφάλειας καί άνεξαρ

τησίας τής χώρας μας, άφοiί τά σύνορά της θά γίνουν καί 
σύνορα τής 'Ενωμένης Ει5ρώπης. Καί παράλληλα, στήν 

σταθεροποίηση τής άσταθοiίς δημοκρατίας μας, άφοiί ή 

παραμονή στήν 'Ενωμένη Ει5ρώπη προϋποθέτει τήν ίJπαρ

ξη πολιτεύματος δημοκρατικοiί. 

» Τά δέ οίκονομικά συνίστανται στήν έπιτάχυνση τής 
οίκονομικής καί κοινωνικής άναπτύξεως τής χώρας μας, 

μέ τίς δυνατότητες άλλά καί τά μέσα τά οiκονομικά πού 

μtiς προσφέρει ή Κοινότης. Καί τά μέσα αι5τά μtiς δόθηκαν 

άφθονα. Κατά τήν περίοδο 1981-1990, ή Έλλάς είσέπραξε 
άπό τήν Ει5ρωπαϊκή Κοινότητα 18 καί πλέον δισεκατομμύ
ρια δολλάρια, χωρίς τά όποία θά είχαμε άπό μακροiί χρεω

κοπήσει. 

»Αυποiίμαι νά πώ ότι τά πλεονεκτήματα αύτά δέν σταθή

καμε lκανοί νά τά άξιοποιήσουμε. Καί κινδυνεύουμε ήδη 

νά βρεθοiίμε στό περιθώριο τής 'Ενωμένης Εύρώπης μέ 

οδυνηρές πολιτικές καί οίκονομικές συνέπειες. 

»'Ελληνίδες, "Ελληνες, 

;;Γιά ν· άποτρέψουμε τόν κίνδυνο αι5τό, ε{ναι άνάγκη 

νά βγοiίμε άπ • τή βαθειά καί πολύπλευρη κρίση πού άντι
μετωπίζει σήμερα ό τόπος μας. Καί κυρίως τήνοίκονομική 

πού, εκτός των άλλων, θά προσδιορίσει καί τήν μελλοντι

κή μας θέση στήν 'Ενωμένη Εύρώπη. 

»Εlναι γνωστό σέ όλους ότι ή οiκονομία μας άπειλείται 
μέ κατάρρευση. "Οπως ε{ναι γνωστό, ότι, γιά ν' άποφύ

γουμε τήν κατάρρευση, θά χρειασθοiίν χρόνος, μόχθος καί 

καθολικές καί κοινωνικά δίκαιες θυσίες. Άλλά θά χρεια
σθεί, προπαντός, έξαρση έθνική καί ήθική άνάταση, πού 

έμπνέουν τήν έφεση γιά μόχθο καί θυσίες. 

»Βέβαια, γιά νά δημιουργηθεί τό κλίμα αύτό, ε{ναι 

άνάγκη ν· άποφύγουμε πολιτικές καί κοινωνικές οξύτητες, 

πού άποτελοiίν άνεπίτρεπτη πολυτέλεια σέ ώρες εθνικά 

κρίσιμες, όπως ο{ σημερινές. Ώρες πού μtiς ύποχρεώνουν 

νά παραμερίζουμε τά μικρά καί νά άσχολούμεθα μέ τά μεγά

λα. Μέ τά προβλήματα δηλαδή έκείνα πού έχουν άμεση 

σχέση μέ τό μέλλον αι5τοiί τοiί τόπου. 

»'Ελληνίδες, "Ελληνες, 

»Δέν νομίζω ότι χρειάζεται νά έπιμείνω περισσότερο 

στίς παραινέσεις μου. Γιατί τό σωστό τό ξέρουμε όλοι. 

'Εκείνο που μtiς χρειάζεται ε{ναι ή βούληση νά πράξουμε 

τό σωστό καί τό θάρρος ν • άναδεχθοiίμε τίς εύθύνες μας. 

»Ή κρίση πού άντιμετωπίζουμε σήμερα καί ο{ κίνδυ

νοι πού συνεπάγεται άποτελοiίν πρόκληση γιά τήν φιλοτι

μία μας καί γιά τίς έθνικές μας άρετές. ·Αρετές πού τίς 

έχουμε βέβαια άλλά τίς άδρανοποιοiίμε, όταν άκριβώς , 
χρειάζεται νά τίς άξιοποιήσουμε. 

» "Οπως ε{πα καί παλαιότερα, στή ζωή τών εθνών ύπάρ
χουν κρίσεις πού άφυπνίζουν τίς δυνάμεις tνός λαοiί καί 

γίνονται κίνητρο γιά εθνική συσπείρωση καί δράση δημι

ουργική. 

»Κ(Χί εlναι καιρός νά επιστρατεύσουμε τίς δυνάμεις αύ
τές γιά νά θέσουμε ύπό έλεγχο τή σημερινή κρίση καί ν· 

άνοίξουμε τό δρόμο γιά ένα καλλίτέρο καί άσφαλέστερο 
μέλλον. 

»Καί μέ τήν ελπίδα αύτή, άπευθύνω καί πάλι σέ όλους 

σας καί στόν καθένα χωριστά τίς καλλίτερες εύχές μοω;. 

Τά μεσάνυχτα, ό Κ. Καραμανλfjς έόρτασε τή με

τάβαση στό Νέο ΥΕτος άπό κοινοί> μέ τά στελέχη 

τών 'Ενόπλων Δυνάμεων, στή Λέσχη· Αξιωματικών, 

πρός τούς όποίους καί άπηύθυνε τόν άκόλουθο χαι

ρετισμό: 

«Κυρίες καί κύριοι, Στρατηγέ, 

»Σtiς παρακαλώ νά βεβαιωθείτε ότι αίσθάνομαι εlλικρι

νή χαρά πού γιορτάζω καί πάλι μαζί σας τήν Πρωτοχρο

νιά. Καί λέω καί πάλι γιατί, όπως γνωρίζετε, ε{ χα καθιερώ
σει τήν παράδοση καί γιορτάζω τήν μέρα αι5τή μέ τήν ήγε

σία τών ·Ενόπλων Δυνάμεων τής χώρας. Καί τήν κατέστη

σα παράδοση, γιατί ήθελα νά διαδηλώσω κάθε χρόνο άπό 

τή μιά μεριά τή στοργή πού έχω γιά τίς ~Ενοπλες Δυνάμεις 

μας κι άπ. τήν άλλη τή βαθειά εκτίμησή μου γιά τήν έθνι

κή άποστολή τους. 

»Γιατί στά χέρια τους εύρίσκονται τά πολυτιμότερα 

άγαθά τοiί λαοiί μας, όπως ε{ναι ή άσφάλεια καί ή ελευθε

ρία του. Χαρακτηρίζω δέ τά άγαθά αύτά πολύτιμα γιά τόν 
λόγο ότι ε{ναι εκείνα πού δίvουν στόν λαό τό αίσθημα τής 

σιγουριtiς καί τής ύπερηφάνειας καί τήν δυνατότητα ν· 

άναπτύσσει τίς δημιουργικές του ίκανότητες. 

»Γιά όλους αύτούς τούς λόγους, στρατηγέ, έξετίμησα 
lδιαίτερα τήν διαβεβαίωσή σας ότι οί ΝΕνοπλες Δυνάμεις 

τής χώρας εύρίσκονται σήμερα στό vψος αύτής τής άπα

στολής τους. Καί έξετίμησα περισσότερο τήν διαβεβαίω

σή σας αι5τή, γιατί μοiί τήν δίνετε σέ μιά στιγμή πού δ 

κόσμος δλόκληρος μπαίνει σέ μιά περίοδο άστάθειας καί 

άβεβαιότητας. Κι αι5τό γιατί οί επαναστατικές άλλαγές πού 

συντελοiίνται σήμερα στόν κόσμο θά περάσουν άπό πολ

λές φάσεις καί θά χρειασθοiίν πολλά χρόνια μέχρις ότ,ου 
πάρουν τήν όριστική μορφή τους. 

»Κατά τήν μεταβατική αι5τή περίοδο, θά πραγμαrοποι-
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ηθουν aσφαλώς βαθειές πολιτικές καί στρατηγικές aνακα

τατάξεις στόν κόσμο, πού θά έχουν έπιπτώσεις καί στήν 
εύαίσθητη περιοχή μας. 'Ανακατατάξεις, πού χωρίς νά 

aπειλουν πλέον τή διεθνfί εiρήνη, θά ένθαρρύνουν περιφε

ρειακές καί έμφyλιες ~συρράξεις. Πρόσφατο παράδειγμα ή 

περιπέτεια του Περσικου Κόλπου, πού, δποια κι άν ε{ναι ή 

τελική της έκβαση, θά διαταράξει έπικίνδυνα τίς lσορρο
πίες τής εύρύτερης περιοχής μας. 

»Στρατηγέ, 

» Ή χαώδης αύτή διεθνής κατάσταση, σέ συνδυασμό μέ 
τά γνωστά καί κρίσιμα προβλήματα πού aντιμετωπίζει σή
μερα ή χώρα μας, μiiς ύποχρεώνει νά βρισκόμαστε σέ δι

αρκή έπαγρύπνηση. Miiς ύποχρεώνει προπαντός νά σφυ

ρηλατουμε τήν έθνική μας tνότητα καί τήν κοινωνική μας 

συνοχή. 

»Πιστεύω δτι δλοι έ-χουμε συνείδηση τών εύθυνών μας 

γιά τό μέλλον αύτου του τόπου. Καί δτι συνεπώς θά σταθου

με δλοι, ήγεσία καί λα6ς, στό ύψος αύτών τών εύθυνών. 

»Καί μέ τήν έλπίδα αύτή, εύχομαι σέ δλους σας ύγεία 

καί εύτυχία γιά τόν Καινούργιο Χρόνο. Καί στίς "Ενοπλες 

Δυνάμεις μας πλήρη έπιτυχία στήν έθνική aποστολή 

τους». 

1 IANOYAPIOY 1991 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας, Κ. Καραμανλής, 

παρίσταται στή δοξολογία γιά τό Νέο ΝΕτος, στό 
Μητροπολιτικό Ναό 'Αθην&ν. 

Στή συνέχεια, ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας, στή 
διάρκεια τής καθιερωμένης τελετής στό Προεδρικό 

Μέγαρο, δέχτηκε τίς εύχές τ&ν έκπροσώπων του πο

λιτικου κόσμου καί κορυφαίων παραγόντων τής πο
λιτείας. 

3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1991 

'Ο Κ. Καραμανλής παρίσταται στήν έτήσια δε

ξίωση του Έμποροβιομηχανικου 'Επιμελητηρίου, 
δπου καί εχει 1ήν εύκαιρία νά συνομιλήσει μέ έκ

προσώπους του έπιχειρηματικου κόσμου. «Ή πα

ρουσία μου έδώ έπιβεβαιώvει τό έvδιαφέροv μου» -
δήλωσε λακωνικά στούς δημοσιογράφους. 

7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1991 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τή γενική γραμματέα 
του Συμβουλίου τής Εύρώπης, Κατρίν Λαλιμιέρ, μέ 

τήν όποία καί συζήτησε τόσο θέματα γενικότερου 

εύρωπαϊκου ένδιαφέροντος δσο καί ζητήματα πού 
αφορουν είδικότερα τήν παρουσία τής 'Ελλάδος στό 

πλαίσιο του εύρωπαϊκου όργανισμου. 

Στό περιεχόμενο τής συναντήσεως αναφέρεται τό 

ακόλουθο σημείωμα: 

«'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας δέχθηκε σήμερα τήν 

γενική γραμματέα του Συμβουλίου τής Εύρώπης κ. Λαλι

μιέρ. 'Η κ. Λαλιμιέρ ζήτησε άπό τόν πρόεδρο νά τής πεί, 

μέ τήν μακρά πείρα πού εχει, ποιές ε{ναι οί εκτιμήσεις του, 

πρώτον, γιά τή διεθνή κατάσταση καί δεύτερον, γιά τίς 

ελληνοτουρκικές σχέσεις. 

»Στό πρώτο ερώτημα, ό πρόεδρος είπε δτι, μέ τίς άλλα

γές πού γίνονται στήν 'Ανατολική Εύρώπη καί τήν Σοβιε

τική 'Ένωση, ό κόσμος μπήκε σέ μιά περίοδο άστάθειας 

καί άβεβαιότητας, πού θά είναι μακρά, 15 καί 20 χρόνια, 
γιατί θά χρειασθεί πολύς καιρός εως δτου οί άλλαγές αύτές 

πάρουν τήν όριστική μορφή τους. Καί εν& μπορεί νά άπα

κλείσει κανείς τήν άναβίωση του κομμουνισμου καί τό εν
δεχόμενο ενός παγκόσμιου πολέμου, κατά τήν περίοδο αύ

τή θά αύξηθουν οί πιθανότητες περιφερειακών συγκρού

σεων καί εμφυλίων πολέμων. Παράδειγμα, ή κρίση στόν 

Περσικό Κόλπο, ή όποία, όποιαδήποτε κι liν είναι ή εκβα
σή της, θά όδηγήσει σέ σημαντικές στρατηγικές καί οίκο

νομικές άνακατατάξεις στήν περιοχή. 

»'Ενώπιον αύτ&ν των δεδομένων, ή Εύρώπη όφείλει νά 

επιταχύνει τήν ενωσή της. "Αν δέν τό κάνει, είναι πιθανό 

νά χαλαρώσει ή συνοχή της, εν& ενωμένη θά άποτελέσει 
μιά μεγάλη δύναμη σταθερότητας καί άσφάλειας γιά τόν 

κόσμο όλόκληρο. 

»'Ως πρός τό δεύτερο ερώτημα, ό πρόεδρος είπε δτι οί 

ελληνοτουρκικές σχέσεις δέν είναι καλές καί μπορεί νά 

γίνουν καί επικίνδυνες. 'ο πρόεδρος άνέπτυξε λεπτομερώς 

δλο τό πλέγμα τ&ν ελληνοτουρκικών σχέσεων καί έτόνισε 

Ιδιαίτερα τό γεγονός δτι ή Τουρκία εχει δημιουργήσει 

προβλήματα στήν Κύπρο, τό Αίγαίο καί τήν Δυτική Θρά
κη. 'Ανέλυσε τά στοιχεία άπό τά όποία προκύπτει ή τουρ

κική επεκτατικότης καί κατέληξε δτι δλες οί προτάσεις 
καί προσπάθειες τής 'Ελλάδας, γιά έξεύρεση δίκαιων λύ

σεων, προσέκρουσαν στήν τουρκική άδιαλλαξία. 

»'Η κ. Λαλιμιέρ εύχαρίστησε τόν πρόεδρο καί εlπε δτι 

τήν εντυπωσίασε ή άνάλυσή του γιά τήν διεθνή κατάσταση 
καί συμφωνεί άπολύτως. Γιά τά ελληνοτουρκικά, είπε δτι 

τό θέμα τήν άπασχολεί στά πλαίσια του Συμβουλίου τής 

Εύρώπης καί τήν άνησυχεί ίδιαίτερα. Φοβίiται δτι μιά ελ
ληνοτουρκική ρήξη δέν θά μείνει άπομονωμένη, άλλά μέ 

τήν άστάθεια πού έπικρατεί, μπορεί νά μεταδοθεί καί στά 
Βαλκάνια, άλλά καί στήν 'Ανατολική Εύρώπη. Προσέθε

σε δμως δτι κατά τήν γνώμη της, ή Τουρκία δέν πρόκειται 

νά κάνει καμμία παραχώρηση, γιατί όχι μόνο κανείς δέν 

τήν πιέζει πρός αύτή τήν κατεύθυνση, άλλ' άντιθέτως, 

δλοι οί Δυτικοί άποδίδουν ίδιαίτερη σημασία στή χώρα 

αύτή, είτε γιά στρατηγικούς, είτε γιά οίκονομικούς λόγους. 
)) 'ο πρόεδρος εκλεισε τήν συζήτηση, άναφερόμενος 

στήν ύποκρισία πού έπικρατεί στήν διεθνή ζωή, δπου δλοι 
μιλίiμε γιά ελευθερία καί δικαιοσύνη, ενω τό μόνο κίνητρο 

εlναι τό συμφέρον ... >>Ιs7. 

Μετά τήν έπιστροφή της στό Στρασβουργο, ή Κ. 

Λαλιμιέρ, σέ έπιστολή της, στίς 11 'Ιανουαρίου, 

αφου εύχαρίστησε τόν πρόεδρο τής 'Ελληνικής Δη
μοκρατίας, κατέληξε: 

«Είχα τήν εύκαιρία νά εκτιμήσω τήν εύρωπαϊκή στρά
τευση τής χώρας σας καί τήν προσωπική σας θετική διά

θεση άπέναντι στό Συμβούλιο τής Εύρώπης, τό όποίο επι

διώκει νά κατοχυρώσει τό ρόλο του στό πλαίσιο τής διαδι

κασίας γιά τήν οίκοδόμηση τής Εύρώπης. 

»'Επιτρέψτε μου νά σίiς διαβεβαιώσω δτι εξετίμησα 
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πολύ τήν συνομιλία μας. Τά σχόλιά σας γιά τή διεθνή 

κατάσταση θά μοϋ ε{ ναι έξαιρετικά χρήσιμα. Δέν θα παρα
λείψω νά τά λάβω σοβαρά ύπόψη μου» 1 58. 

10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1991 

'Ενώπιον του προέδρου τfjς Δημοκρατίας, Κ . 

Καραμανλfj, όρκίζεται ό Γ. Σουφλιaς, ώς νέος 

ύπουργός Παιδείας. 'Ο προκάτοχός του στήν ϊδια 

θέση, Β . Κοντογιαννόπουλος, παραιτήθηκε, προκει

μένου νά συμβάλει στήν άμβλυνση τfjς άναταραχfjς 

πού ε{χε εκδηλωθεί στό χώρο τfjς Μέσης 'Εκπαι
δεύσεως ώς άντίδραση στά μέτρα πού ε{ χε είσηγηθεί. 

11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1991 

'Ο Κ. Καραμανλfjς δέχεται κοινοβουλευτική άν

τιπροσωπεία τfjς ίσπανικfjς Βουλfjς μέ έπικεφαλfjς 

τόν πρόεδρο, Φ. Πόνς, πού επισκέπτονται έπίσημα 

τήν ' Ελλάδα. 

17-18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1991 

'Ο Κ. Καραμανλfjς συναντά διαδοχικά τόν πρω

θυπουργό, Κ. Μητσοτάκη, τόν άρχηγό τfjς άξιωμα

τικfjς άντιπολιτεύσεως, Α. Παπανδρέου, καί τόν πρό

εδρο του Συνασπισμοu, Χ. Φλωράκη, μέ άντικείμενο 
τήν εξέταση των προβλημάτων πού άνακύπτουν άπό 

τήν κρίση στόν Περσικό Κόλπο καί μέ παράλληλη 
άναφορά σέ τρέχοντα θέματα έσωτερικfjς πολιτικfjς. 

'ο πρωθυπουργός, πρώτος, ενημέρωσε τόν πρόε

δρο τfjς Δημοκρατίας γιά τήν έξέλιξη τfjς μεσανατο
λικfjς κρίσεως μετά τήν εναρξη των έχθροπραξιών 
στόν Περσικό Κόλπο, καθώς καί γιά τήν έλληνική 

στάση άπέναντι στά γεγονότα. 

Σχετικά, σέ δηλώσείς του ένώπιον του Ύπουργι

κου Συμβουλίου, ό πρωθυπουργός έξέφρασε τήν εύ
χή καί τήν έλπίδα οτι ή είρήνη θά άποκατασταθεί τό 

ταχύτερο δυνατό καί θά συνοδεύεται μέ τήν επιβολή 

τών άποφάσεων τών 'Ηνωμένων 'Εθνών. 'Αντίθετα, 

οί δύο ήγέτες τfjς άντιπολιτεύσεως εξέφρασαν τήν 
άντίθεσή τους στήν ενοπλη προσβολή του 'Ιράκ άπό 

τίς συμμαχικές δυνάμεις. Είδικότερα, ό Α. Παπανδρέ

ου, σέ δηλώσεις του, προέβλεψε οτι ό πόλεμος θά 

ε{ ναι «μακρύς καί καταστροφικός» καί θά εχει «άπρό
βλεπτες συνέπειες γιά ολους μας». Παράλληλα, τά 

δύο κόμματα τάχθηκαν εναντίον κάθε μορφfjς στρα

τιωτικfjς έμπλοκfjς τfjς 'Ελλάδος καί ζήτησαν τήν 

άμεση άνάκληση τfjς φρεγάτας «Λfjμνος» άπό τήν 

περιοχή του Κόλπου. 

Σύμφωνα μέ δημοσιογραφικές πληροφορίες, ό Κ. 

Καραμανλfjς ύπογράμμισε οτι «τό μεγαλύτερο πρό

βλημα yιά τήν 'Ελλάδα δέν ε{ναι αύτή καθεαυτή ή 

συμμετοχή της στήν προσπάθεια των 'Ηνωμένων 

'Εθνι:Όν yιά τήν άποκατάσταση τής διεθνοvς νομιμό

τητας στό Κουβέιτ, άλλά ή θέση στήν όποία κινδυ-

νεύει νά βρεθεί άπό τόν άναβαθμισμένο ρόλο τής 

Τουρκίας καί τήν ένίσχυσή της σέ πολεμικό ύλικό». 

Σχετικά, έξάλλου, μέ τήν έσωτερική κατάσταση τfjς 

χώρας, ό πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας τόνισε πρός 

ολες τίς πλευρές τήν άνάγκη τfjς συναινέσεως σέ 

έπίπεδο κομμάτων καί κοινωνικών όμάδων καί έξέ
φρασε τήν άποψη οτι δέν θά πρέπει, γιά κάποιο εϋ

λογο χρονικό διάστημα, νά πάρει ή Κυβέρνηση νέα 

μέτρα. 'Ιδιαίτερα, έπέμεινε στή σημασία του διαλό

γου οχι τόσο μέ έκπροσώπους κομμάτων, άλλά μέ 

τούς κατά περίπτωση έμπειρογνώμονες, προκειμένου 

νά μήν δίνεται ή έντύπωση στήν κοινή γνώμη οτι ή 

Κυβέρνηση έπιδεικνύει σπουδή στήν άνάληψη πρω

τοβουλιών καί στή λήψη άποφάσεων. 

Μέ άναφορά, τέλος, στά προβλήματα τών σχέσε

ων μέ τούς βόρειους γείτονες, ό Κ. Καραμανλfjς έπέ

στησε τήν άνάγκη προσοχfjς σ' ο,τι άφορα τήν 

Βουλγαρία, λόγω τfjς πολιτικfjς ρευστότητας πού 

έπικρατεί καί τών κινδύνων πού θά ήταν δυνατό νά 

δημιουργήσει όποιαδήποτε δέσμευση καί ταύτιση 

τfjς 'Αθήνας μέ συγκεκριμένα πρόσωπα. Παράλλη

λα, εξεδήλωσε τήν άνησυχία του γιά τή συνεχιζόμε
νη άθρόα φυγή τών όμογενών άπό τή Βόρειο VΗπει

ρο . Σέ κάθε περίπτωση καί πρός κάθε κατεύθυνση, ό 

πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας τόνισε - σύμφωνα μέ 

τήν έπίσημη σχετική άνακοίνωση - τήν κρισιμότη

τα τών περιστάσεων πού άντιμετωπίζει ή χώρα καί 

τήν άνάγκη νά επιδειχθεί άπό ολες τίς πλευρές πνευ

μα έθνικfjς ένότητας καί κοινωνικfjς συνοχfjς. 

Παραπλήσιο θά ε{ναι τό περιεχόμενο τfjς άνα

κοινώσεως πού θά εκδοθεί άπό τήν Προεδρία τfjς 

Δημοκρατίας μετά καί νέα συνάντηση πού θά εχει ό 

Κ. Καραμανλfjς μέ τούς δύο ήγέτες τfjς άντιπολιτεύ

σεως, τήν 1 η Φεβρουαρίου, μέ κύριο καί πάλι άντι
κείμενο τίς έξελίξεις στήν κρίση του Περσικοί) 

Κόλπου: 

«'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας κατά τίς συναντήσεις 

αύτές έξέφρασε τήν εύχή νά άμβλυνθοϋν oi άντιθέσεις με
ταξύ Κυβερνήσεως καί άντιπολιτεύσεως, γιά νά καταστεί 

δυνατό νά άναζητηθοϋν κοινές θέσεις στά κρίσιμα θέματα 

τής οiκονομίας καί τής άσφαλείας τής χώρας». 

29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1991 

'Ο πρωθυπουργός, σέ νέα συνάντησή του, ένημε

ρώνει τόν πρόεδρο τfjς Δημοκρατίας γιά τίς τελευ

ταίες έξελίξεις, κυρίως γιά τόν πόλεμο στόν Περσικό 
Κόλπο καί τήν έπίτευξη δανείου άπό τήν ΕΟΚ. 

Σύμφωνα μέ τήν κυβερνητική άποψη, ή στάση 

τfjς 'Ελλάδος κατά τήν πρόσφατη μεσανατολική 

κρίση άποδείχτηκε έθνικώς συμφέρουσα καί συνετέ

λεσε στήν άναβάθμιση του διεθνοuς κύρους τfjς χώ

ρας . Τό κοινοτικό, έξάλλου, δάνειο, τό όποίο έπιτεύ
χθηκε σέ περίοδο γενικότερων δυσχερειών καί προ-
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ορίζεται άποκλειστικά γιά επενδύσεις, άποδεικνύει 

δτι εχει άποκατασταθεί ή άξιοπιστία της καί άποτε
λεί «πολύτιμο πιστοποιητικό>> γιά τή δανειοδότηση 

άπό τήν διεθνή κεφαλαιαγορά. 

5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1991 

'Ο Κ. Καραμανλής παρίσταται στήν επιμνημό

συνη δέηση πού τελέστηκε στήν άεροπορική βάση 

τής Δεκέλειας άπό τόν 'Αρχιεπίσκοπο' Αθηνών, Σε

ραφείμ, γιά τά 63 θύματα του σκάφους C-130 τής Πο
λεμικής 'Αεροπορίας πού κατέπεσε στό όρος 'Όθρυ. 

'Ήδη, ενω διενεργοuνταν οί ερευνες γιά τόν εν

τοπισμό του άεροσκάφους, ό πρόεδρος τής Δημο

κρατίας είχε τηρηθεί άδιάπτωτα ενήμερος καί μετά 

τήν επιβεβαίωση τής τραγικής άπώλειας είχε εκ

φράσει τήν όδύνη του πρός τούς συγγενείς τών θυμά

των. 

6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1991 

'Εντείνοντας τό ενδιαφέρον του γιά τήν πορεία 

τής έλληνικής οικονομίας, ό Κ. Καραμανλής συναν

τa, μετά τό διοικητή τής Τράπεζας τής 'Ελλάδος Δ. 

Χαλικιά, τόν άκαδημαϊκό Α. 'Αγγελόπουλο. Ή συ

ζήτηση επεκτάθηκε στά γενικά άλλά καί σέ ειδικό

τερα θέματα, δπως τής καλύτερης άξιοποιήσεως του 
κοινοτικοί) δανείου πού πρόσφατα εξασφάλισε ή 
Κυβέρνηση. 

'Επακολούθησε, στίς 10 Φεβρουαρίου, ενημέρω
ση του προέδρου τής Δημοκρατίας άπό τόν ύπουργό 

άναπληρωτή 'Εθνικής Οικονομίας, Ε. Χριστοδού

λου. 

6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1991 

Ό ύπουργός των 'Εξωτερικών, Α. Σαμαρfiς, 
ενημερώνει τόν πρόεδρο τής Δημοκρατίας γιά τά 

άποτελέσματα τών επαφών του στή διάρκεια διαδο

χικών ταξιδίων πού πραγματοποίησε στή Μέση 

'Ανατολή, τίς 'Ηνωμένες Πολιτείες καί τίς Βρυξέλ
λες, προκειμένου νά στηρίξει τίς έλληνικές θέσεις σέ 
περίοδο σοβαρών διεθνών ζυμώσεων μέ επίκεντρο 

τήν κρίση στόν Περσικό Κόλπο. Παράλληλα, ενη

μέρωσε καί τούς άρχηγούς τών δύο κομμάτων τής 

άντιπολιτεύσεως, Α. Παπανδρέου καί Χ. Φλωράκη. 

Ειδικότερα, ό ύπουργός τών 'Εξωτερικών, στή 
συνάντησή του μέ τόν πρόεδρο τής Δημοκρατίας, 

άναφέρθηκε στίς συνομιλίες του μέ τούς ήγέτες τής 

Αιγύπτου καί τής Συρίας καί στίς άνησυχίες τους γιά 

τίς επιπτώσεις πού θά ήταν δυνατό νά εχει πιθανή 

παράταση του πολέμου - ειδικότερα τυχόν στρατι

ωτική επέμβαση τής Τουρκίας στό 'Ιράκ -, στίς 
επαφές του μέ τήν άμερικανική ήγεσία, τίς όποίες 

χαρακτήρισε «πολύ χρήσιμες καί άποδοτικές», κα-

θώς καί στό θέμα τής σκανδαλώδους εκθέσεως του 

Σταίητ Ντηπάρτμεντ γιά τά μειονοτικά προβλήματα 

στήν 'Ελλάδα, καί, τέλος, στήν επιδίωξη τών Δώδε

κα νά επιταχύνουν τίς διαδικασίες γιά τήν ενοποίη

ση στόν πολιτικό, καθώς καί στόν άμυντικό τομέα

ιδίως γιά τήν ενίσχυση τής Δυτικοευρωπαϊκής ·Ενώ

σεως - παρά τίς επιφυλάξεις τών Βρετανών στό ση

μείο αύτό. 'Ο Κ. Καραμανλής, σύμφωνα μέ τό μνημό

νιο τής συνομιλίας, συνόψισε τίς παρατηρήσεις του, 

ώς έξής: 

«Ό πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας είπε στόν κ. Σαμαρά 

δτι ό καλύτερος τρόπος γιά νά εξουδετερωθεί η προσπά
θεια τfjς Τουρκίας νά παίξει μετά τόν πόλεμο αναβαθμισμέ

νο ρόλο στήν περιοχή είναι νά καλλιεργήσουμε από τώρα 

τήν άρνηση τ&ν i:διων τ&ν αραβικών χωρών νά δεχθοuν 

ίiναν τέτοιο ρόλο τfjς Τουρκίας, αφοu μάλιστα είναι δεδομέ

νη η παραδοσιακή δυσπιστία τ&ν 'Αράβων πρός τούς 

Τούρκους. 

».ο πρόεδρος είπε δτι εχει καλέσει τόν πρέσβη των 

ΗΠΑ, στόν όποίο, μεταξύ άλλων, θά τονίσει δτι γιά τήν 

'Ελλάδα τά μειονοτικά θέματα πού θίγει η εκθεση δέν εί

ναι απλώς ζήτημα ανθρώπινων δικαιωμάτων, δπως σέ άλλες 

χώρες, αλλά θέμα απειλfjς κατά τfjς εδαφικfjς ακεραιό

τητας τfjς χώρας. 

»'ο πρόεδρος είπε δτι άμεση καί αποφασιστική επιδί

ωξή μας πρέπει νά είναι η ενταξή μας στήν Δυτικοευρω

παϊκή 'Ένωση. ·Ο μόνος τρόπος γιά νά κατοχυρωθεί απο

τελεσματικά η ασφάλεια καί η εδαφική ακεραιότης τfjς 

χώρας είναι η συμμετοχή μας σέ μιά ένωμένη, πολιτικά καί 

στρατιωτικά Εόρώπη. Διότι τότε τά σύνορα τfjς 'Ελλάδος 

θά είναι καί σύνορα τfjς Εόρώπης καί κανείς δέν θά μπορεί 

νά τά θίξει» 159 • 

8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1991 

'Ο Κ. Καραμανλής, εκφράζοντας τό ενδιαφέρον 

του γιά τήν προαγωγή του άθλητισμοu, δέχεται μέ 

ίκανοποίηση τήν ενημέρωση τής ύφυπουργοu Πολι

τισμοu, Φ. Πάλλη-Πετραλιfi, σχετικά μέ τήν επικεί

μενη διεξαγωγή των Μεσογειακών 'Αγώνων στήν 

'Αθήνα, καθώς καί μέ τήν πρότασή της πρός τό Συμ

βούλιο τής Εύρώπης γιά τή διεξαγωγή Εύρωαγώνων, 

τό 1995, στήν 'Ολυμπία. 

11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1991 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας, Κ. Καραμανλής, 

δέχεται σέ άκρόαση τόν πρεσβευτή τών 'Ηνωμένων 

Πολιτειών, μέ τόν όποίο καί επιχειρεί άνασκόπηση 

των ελληνοαμερικανικών σχέσεων ύπό τό φώς των 

πρόσφατων γεγονότων. 

«'Ο πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας κάλεσε σήμερα τόν 

πρέσβη τ&ν 'Ηνωμένων Πολιτειών, στόν όποίο είπε δτι 

θεωρεί χρήσιμο νά κάνει μιά ανασκόπηση των έλληνοαμε-
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ρικανικων σχέσεων, γιά νά βοηθήσει τόν κ. Σωτήρχο νά 

άντιληφθεί καλύτερα τά πράγματα. 

»Στήν 'Ελλάδα, εΙπε ό πρόεδρος, δέν ύπάρχει άντιαμε

ρικανισμός. 'Υπάρχει δμως μιά πικρία καί άπογοήτευση 

άπέναντι της 'Αμερικής καί αύτά εΙναι τά αίσθήματα πού 
αίσθάνεται κανείς δταν οί φίλοι του δέν άνταποκρίνονται 

στίς προσδοκίες του. 

»Μετά τίς τελευταίες έκλογές στήν 'Ελλάδα, βελτιώ

θηκαν σημαντικά οί σχέσεις των δύο χωρων, δπως μάλιστα 

επιβεβαιώθηκε μέ τήν έπίσκεψη τοϋ κ. Μητσοτάκη στήν 

Ούάσιγκτων. Τελευταία δμως ύπήρξε μιά συρροή περιστα
τικων, τά όποία επηρεάζουν άρνητικά τό κλίμα των σχέ

σεών μας. 

»Γιά νά άντιληφθεί κανείς τίς άντιδράσεις των ' Ελλή

νων στά περιστατικά αύτά, θά πρέπει νά γνωρίζει καλά τήν 

"-tστορία καί γεωπολιτιΚ'ή θέση τής 'Ελλάδος. 

»'Η 'Ελλάδα εχει μόνιμο πρόβλημα άσφαλείας, τό 

όποίο εγινε οξύτερο τώρα πού κατέρρευσε τό διπολικό σύ

στημα άσφαλείας στήν Εύρώπη καί έπικρατεί σέ όλόκλη

ρη τήν περιοχή μας άστάθεια καί &βεβαιότης. 

»Στό σημείο αύτό, ό πρόεδρος άνέλυσε λεπτομερως τά 

θέματα τής μουσουλμανικής μειονότητας στή Θράκη καί 

τήν προσπάθεια δημιουργίας τεχνητοϋ σλαβομακεδονικοϋ 

Κράτους, καταλήγων δτι οί έλάχιστοι δίγλωσσοι σλαβό

φωνοι πού ύπάρχουν στήν 'Ελλάδα εχουν στήν πλειοψη

φία τους έλληνική έθνική συνείδηση. 

»'Ως πρός τήν Τουρκία, εiδικώτερα, συνέχισε ό πρόε

δρος, ή χώρα αύτή άποτελεί παράγοντα πού παρεμβάλλε

ται μονίμως στίς έλληνοαμερικανικές σχέσεις. Καί τοϋτο 

διότι, δταν ή 'Αμερική, χάριν βεβαίως των δικων της συμ

φερόντων καί έπιδιώξεων, ένισχύει τήν Τουρκία, ή ένί

σχυση αύτή άποβαίνει εiς βάρος τής 'Ελλάδος, άφοϋ, πέ

ραν τοϋ Κυπριακοϋ, ή Τουρκία εχει δημιουργήσει τά γνω

στά προβλήματα στό Αiγαίο καί τή Θράκη . Ή άνατροπή 
λοιπόν τής iσορροπίας δυνάμεων μεταξύ 'Ελλάδος καί 

Τουρκίας εΙναι φυσικό νά άνησυχεί τήν 'Ελλάδα καί νά 

δημιουργεί αίσθήματα πικρίας εναντι τής ' Αμερικής, 

άφοϋ, δπως λέει ό λαός, ό φίλος τοϋ έχθροϋ μου δέν μπορεί 

νά εΙναι φίλος μου. 

»'Η ένίσχυση δμωςαύτή τής Τουρκίας μπορεί νά δημι

ουργήσει σοβαρά προβλήματα καί μετά τήν λήξη τοϋ πολέ

μου στόν Περσικό Κόλπο. 

»'Η 'Αμερική, πράγματι, θά μπεί σέ μεγάλη περιπέτεια 

έάν ή Τουρκία άναλάβει σημαντικό ρόλο στή Μέση 'Ανα

τολή, είτε διότι θά θελήσει νά τής τό άναθέσει ή 'Αμερική, 

είτε διότι θά τόν επιδιώξει μόνη της , αiσθανόμενη άρκετά 

iσχυρή. Καί τοϋτο διότι ενας τέτοιος ρόλος της Τουρκίας 

δέν είναι άποδεκτός άπό τίς άραβικές χωρες τής περιοχής, 

οί όποίες καί δυσπιστοϋν παραδοσιακά εναντι τής Τουρκί

ας καί πιστεύουν δτι ή έπιδίωξη iδιοτελων σκοπων έκ μέ

ρους τής Τουρκίας θά είναι παράγοντας άστάθειας στήν 

περιοχή καί όχι σταθερότητος. 

»Πάντως, ή 'Ελλάς έλπίζει καί άναμένει δτι θά κληθεί 

νά μετάσχει στίς διαβουλεύσεις καί ρυθμίσεις μετά τόν 

πόλεμο στόν Κόλπο, όχι μόνο διότι παίρνει μέρος στόν 

Συνασπισμό κατά τοϋ 'Ιράκ, άλλά καί λόγω των συμφε

ρόντων καί τής γεωπολιτικής θέσεώς της στήν περιοχή . 

»'Ο κ. Σωτήρχος εύχαρίστησε τόν πρόεδρο γιά τήν άνά

λυση πού εκανε καί είπε δτι πράγματι συνέπεσαν μερικά 

περιστατικά τελευταία πού έσκίασαν τό καλό κλίμα πού 

εΙχε δημιουργηθεί στίς σχέσεις των δύο χωρων. 

»'Επιθυμεί δμως νά βεβαιώσει τόν πρόεδρο κατηγορη

ματικά δτι ή άσφάλεια καί ή έδαφική άκεραιότης τής 'Ελ

λάδος άποτελεί θέμα ύψίστης σημασίας καί προτεραιότη

τος γιά τίς 'Ηνωμένες Πολιτείες, δτι κανείς σέ κανένα 

έπίπεδο καί σέ καμμία ύπηρεσία των ΗΠΑ δέν ύπονομεύει 

τήν 'Ελλάδα καί δτι σταθερή έπιδίωξή τους εΙ ναι ή βελ τί

ωση καί ένίσχυση των σχέσεων των δύο χωρων . • ο πρόε
δρος Μπούς, άλλωστε, τόν εστειλε έδω άκριβως διότι γνω

ρίζει δτι άγαπίi τήν 'Ελλάδα. 

»Στή συνέχεια, εδωσε έξηγήσεις γιά τήν ~Εκθεση τοϋ 

Σταίητ Ντιπάρτμεντ (άλλη ή έννοια τής μειονότητας στήν 

'Ελλάδα καί άλλη στήν 'Αμερική, θά διορθωθοϋν τυχόν 

άνακρίβειες σέ πραγματικά περιστατικά, είναι πολύ χειρό

τερη γιά άλλες φιλικές χωρες, δπως Τουρκία, Κουβέιτ, 

κ.λ.π.), γιά τό 7:10 (καμμία άμερικανική Κυβέρνηση δέν 
τό εχει ποτέ άποδεχθεί καί τό έπιβάλλει πάντα τό Κογ

κρέσσο, δπου 'πρέπει νά δώσουμε τή μάχη) καί γιά τήν 

ταξιδιωτική όδηγία (iσχύει γιά δλη τήν περιοχή καί όχι 

μόνο γιά τήν 'Ελλάδα καί δέν άπαγορεύει τά ταξίδια, άλλά 
συνιστά στούς ταξιδιωτες νά είναι προσεκτικοί). 

»τέλος, 'εlπε δτι ό πρόεδρος Μπούς έπιθυμεί νά έ~ισκε

φθεί όπωσδήποτε τήν 'Ελλάδα καί τήν Τουρκία, δέν ήλθε 

τώρα λόγω της έπ' άόριστον άναβολής της επισκέψεώς 

του στή Μόσχα, άλλά μπορεί νά ύπάρξει ή κατάλληλη 

εύκαιρία είτε τόν 'Ιούνιο, είτε τό φθινόπωρο. 

»'Ο πρόεδρος άπήντησε δτι ό κ. Μπούς θά εΙ ναι βέβαια 

πάντοτε εύπρόσδεκτος στήν 'Ελλάδω>160 • 

15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1991 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται, σέ μακρά καί έγκάρ

δια συνομιλία, τόν πρωθυπουργό τfjς Βουλγαρίας, 

Ντ. Ποπώφ. 

'Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μέ τήν εύκαι

ρία τfjς έπίσημης επισκέψεως του Βούλγαρου πολι

τικου στήν 'Αθήνα, δπου καί ε{χε εποικοδομητικές 

συνομιλίες μέ τόν 'Έλληνα όμόλογό του, Κ. Μητσο

τάκη . Συγκεκριμένα, συμφωνήθηκε ή χορήγηση δα

νείου 50 έκατ . δολλαρίων πρός τή Βουλγαρία, ή δι

ευκόλυνση τfjς διακινήσεως aτόμων καί τfjς διευ

ρύνσεως των συναλλαγών μεταξύ των δύο χωρών, ή 

aνταλλαγή πληροφοριών σέ σχέση μέ τή λειτουργία 

των πυρηνικών τους εγκαταστάσεων. Παράλληλα, 

εκφράστηκε ή κοινή προσήλαιση των δύο Κυβερνή

σεων στήν aνάγκη σταθεροποιήσεως στήν εύαίσθη

τη γεωγραφική ζώνη των Βαλκανίων, καθώς καί ή 

aπόρριψη aπό τίς δύο πλευρές τfjς θεωρίας γιά τήν 

ϋπαρξη «μακεδονικών» μειονοτήτων στό εδαφός 

τους . 

Τό περιεχόμενο τfjς συνομιλίας του Κ. Καραμαν

λή μέ τό Βούλγαρο πρωθυπουργό καταγράφηκε συ

νοπτικά στό aκόλουθο μνημόνιο: 

«Ό κ. Ποπώφ μετέφερε πρόσκληση τοϋ προέδρου τής 

Βουλγαρίας στόν πρόεδρο γιά έπίσημη έπίσκεψη στήν 

Βουλγαρία. Ό πρόεδρος άποδέχθηκε εύχαρίστως καί έπι-
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φυλάχθηκε γιά τόν χρόνο πραγματοποιήσεως τfjς έπισκέ

ψεως. 

»'Απαντώντας σέ σχετικές έρωτήσεις του προέδρου, ό 

κ. Ποπώφ: 

»α. Περιέγραψε τήν πολιτική καί οίκονομική κατάστα

ση τfjς χώρας του, τονίζοντας τίς μεγάλες δυσκολίες πού 

άντιμετωπίζουν καί στούς δύο τομείς καί έξέφρασε τίς ευ
χαριστίες του γιά τήν βοήθεια πού τούς παρέχει ή 'Ελλά

δα. 
»β. 'Αναφερόμενος στίς διμερείς σχέσεις, έξέφρασε 

τήν εύγνωμοσύνη του στόν πρόεδρο, γιατί ύπfjρξε ό θεμε
λιωτής τών νέων σχέσεων φιλίας καί συνεργασίας μεταξύ 

τών δύο χωρών. Έτόνισε, στήν συνέχεια, τήν σημασία 

πού εχει καί γιά τίς δύο χώρες, ιlλλά καί γιά τήν σταθερό

τητα καί τήν άσφάλεια ση1ν περιοχή ή διατήρηση καί 
ένίσχυση των καλών αύτών σχέσεων. 

»γ. 'Εξέφρασε τήν aνησυχία του, γιά τούς κινδύνους 

πού έγκυμονεί ή κατάσταση στά Βαλκάνια. 'Η Ρουμανία 

αντιμετωπίζει όξύτατα προβλήματα, οχι μόνον οίκονομι
κά, άλλά καί πολιτικά. 

»'Η Κροατία καί Σλοβενία θά άνεξαρτοποιηθουν καί ή 
Σερβία θά έπιδιώξει νά άπορροφήσει τήν "Μακεδονία''. 

»τέλος, μεγάλες άνησυχίες προκαλεί ή ένίσχυση τfjς 

Τουρκίας, λόγω του πολέμου στόν Κόλπο. 

»'Εξ άλλου, ό κ. Ποπώφ θεωρεί αδύνατη τήν διατή

ρηση στήν έξουσία του κ. Γκορμπατσώφ. 

»Μέσα σ' αύτό τό κλίμα, άποτελεί έπιτακτική ιlνάγκη, 

έπανέλαβε, ή διατήρηση καί ένίσχυση τών σχέσεων Βουλ

γαρίας - 'Ελλάδος. 

»'Ο πρόεδρος εύχαρίστησε τόν κ. Ποπώφ γιά τήν ανά

λυση καί έξέφρασε τήν γνώμη δτι θά χρειασθεί πολύς χρό
νος- lO εως 15 χρόνια- μέχρις δτου πάρουν τήν όριστι

κή μορφή τους οί άλλαγές πού συντελουνται στήν 'Ανα

τολική Εύρώπη. Μέχρι τότε θά έπικρατεί aστάθεια καί 

ιlβεβαιότης, πού θά ένθαρρύνουν τοπικές συρράξεις, ίδίως 

σέ περιοχές δπως ή δική μας. 

» Ό ίδιος, άπό τό 1975, μέ τή βαλκανική πολιτική του, 
ε{χε έπιδιώξει νά μεταβάλει τά Βαλκάνια σέ περιοχή είρή

νης καί συνεργασίας, έφαρμόζοντας γιά πρώτη φορά τήν 

Τελική Πράξη του 'Ελσίνκι. Ή πολιτική αύτή ε{ναι σή

μερα ακόμη μεγαλύτερη ανάγκη νά έφαρμοσθεί γιά νά μήν 

ξαναγίνουν τά Βαλκάνια ή πυριτιδαποθήκη τfjς Εύρώπης. 
»Πάντως, κατέληξε ό πρόεδρος, οί έλληνοβουλγαρικές 

σχέσεις, στίς όποίες ό ίδιος aπέδιδε πάντοτε ίδιαίτερη ση
μασία, πρέπει νά έξακολουθήσουν νά άποτελουν παράγον

τα σταθερότητας στήν περιοχή μας»161 • 

18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1991 

Σέ άπάντηση εύχής πού διατύπωσε δημοσιογρά

φος γιά «καλή άποκριά» ό Κ. Καραμανλής δηλώνει 

«σιβυλλικά»: 

«Αύτή δέν ε{ναι ή καλύτερη εύχή. Ή άποκριά θά ε{ναι 

μακρά καί δύσκολη. Νά εύχεστε Καλή Ά νάσταση ... ». 

19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1991 

Ό Κ. Καραμαvλής δέχεται σέ φιλική συνομιλία 
τόν πρώην πρωθυπουργό, Γ. Ράλλη, ό όποίος -

όπως άναφέρει ή σχετική είδησεογραφία - του έξέ
θεσε καί τίς άπόψεις του πάνω στά προβλήματα, 

έσωτερικά καί έξωτερικά, πού άντιμετωπίζει ή χώρα. 

20-22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1991 

Μέ τήν εύκαιρία τής έπετείου τής άπελευθερώ

σεως τής πόλεως, ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας, Κ. 

Καραμανλής, επισκέπτεται τά 'Ιωάννινα. «Νιώθω 

Ιδιαίτερη χαρά πού μετά άπό 10 χρόνια έρχομαι στήν 
όμορφη πόλη σας», δήλωσε κατά τήν άφιξή του. 

Στή διάρκεια τής διαμονής του στήν ηπειρωτική 

μητρόπολη, ό Κ. Καραμανλής έκφώνησε δύο σύντο

μες όμιλίες, ή πρώτη στή Λέσχη 'Αξιωματικών 

Φρουρaς 'Ιωαννίνων: 

«Στρατηγέ, 

))Σaς εύχαpιστώ γι ' αύτά πού εlπατε. Καί σaς παρακα
λώ νά βεβαιωθείτε δτι αlσθάνομαι lδιαίτερη χαρά κάθε φο

ρά πού μοίJ δίδεται ή εύκαιρία νά έπικοινωνήaω μέ τίς 

ΝΕνοπλες Δυνάμεις τής χώρας. Γιατί έχώ' γι ' αύτές εlλι
κρινή στοργή καί έκτιμώ βαθύτατα τήν έθνική άποστολή 

τους. 'Αποστολή πού συνίσταται στήν προάσπιση τών πο

λυτιμοτέρων άγαθών μας. Τής άσφαλείας, δηλαδή, καί τής 
άνεξαρτησίας τής χώρας μας. 

)Πήν σημασία, aλλωστε, πού έχει ή άποστολή αύτή 

στήν έθνική μας ζωή τήν έπιβεβαιώνει καί τό ίστορικό 

γεγονός πού γιορτάζουμε αύριο. Τότε, οί ΝΕνοπλες Δυνά

μεις μας, μέ τά άπαράμιλλα κατορθώματά τους διπλασία

σαν τόν έθνικό μας χώρο καί έγραψαν τίς λαμπρότερες 

σελίδες τής ίστορίας μας. 

)) 'Όπως γνωρίζετε, στρατηγέ, ή χώρα μας άντιμετωπίζει 
σήμερα μιά βαθειά κρίση πού έκδηλώνεται σέ δλους τούς 

τομείς τής έθνικής μας ζωής. Καί ή κρίση αύτή προσλαμβά

νει έπικίνδυνο χαρακτήρα aν συνδυασθεί μέ τήν χαώδη 

κατάσταση πού έπικρατεί σήμερα στόν κόσμο καί προπαν

τός μέ τήν &βεβαιότητα πού έπικρατεί στήν εύαίσθητη 

περιοχή μας. 

))Καί μιά καί άναφέρθηκα στήν περιοχή μας, δέν μπορώ 

νά μήν έκφράσω τήν εύχή νά προωθηθεί ό έκδημοκρατι

σμός τής γείτονος 'Αλβανίας, γιά νά άπολαύσει καί ή έλ
ληνική μειονότης τά άγαθά τής άσφάλειας καί τής έλευθε

ρίας. 

)) Ή έσωτερική καί ή διεθνής κρίση, στρατηγέ, γιά τίς 
όποίες μίλησα προηγουμένως, μaς ύποχρεώνουν νά έπαγρυ

πνοίJμε. Νά ένισχύουμε στρατιωτικά καί διπλωματικά τόν 

άμυντικό μας θώρακα καί νά σφυρηλατοίJμε τήν έθνική μας 

ένότητα. 'Ενότητα γιά τήν όποία ολοι όμιλοίJμε, χωρίς 

έντούτοις νά έναρμονίζουμε τίς πράξεις μας μέ τούς καθη

μερινούς μας λόγους. Πάντως, αύτό τό τελευταίο δέν lσχύει 

εύτυχώς γιά τίς ΝΕνοπλες Δυνάμεις μας. Γιατί, άπαλλαγμέ

νες άπό τούς φατριασμούς τοίJ παρελθόντος, εlναι σήμερα 

προσηλωμένες στό έθνικό τους καθήκον. 

))Καί μέ τήν αlσιόδοξη αύτή διαπίστωση, πίνω γιά τήν 

τιμή καί τήν δόξα των 'Ενόπλων μας Δυνάμεων καί γιά τήν 
ύγεία καί εύτυχία δλων τών παρισταμένων)). 

Τήν έπομένη, έξάλλου, άπευθυνόμενος στό δή
μαρχο 'Ιωαννίνων, είπε: 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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«Κύριε δήμαρχε, 

»Πρώτα aπ' όλα θά ήθελα νά εκφράσω τή χαρά μου, 

γιατί βρίσκομαι καί πάλι στά Γιάννενα. Στήν όμορφη καί 

θρυλική αύτή πόλη, πού τό όνομά της φέρνει στή μνήμη 

μας ήμέρες εθνικών θριάμβων. Μιά πόλη, γιά τήν aνάπτυ

ξη τής όποίας ενδιαφέρθηκα προσωπικά στό παρελθόν καί 
γιά τόν λαό τής όποίας έχω ίδιαίτερη aγάπη καί εκτίμηση. 

;; Ή aπελευθέρωση τών 'Ιωαννίνων, κύριε δήμαρχε, 
aπετέλεσε μεγάλο σταθμό στή μακραίωνα ίστορία μας. Οί 

θρίαμβοι τofi 1912-13 μiiς έδωσαν τό μέτρο τofi δυναμισμοί) 
τofi έθνους καί μiiς ενέπνευσαν εμπιστοσύνη γιά τό μέλλον 

τofi λαοfi μας. 'Αλλά μiiς έδωσαν, προπαντός, πολύτιμα δι

δάγματα, τόσο γιά τό παρόν όσο καί γιά τό μέλλον τής 

χώρας μας. 

;; 'Η aπελευθέρωση τijς 'Ηπείρου καί τής Μακεδονίας, 
κύριε δήμαρχε, ύπήρξε ό καρπός μιiiς εύτυχοfiς συγκυρίας. 

Το έθνος ήταν τότε άρρηκτα ένωμένο. Εlχε επικεφαλής του 

άξια καί όμονοοfiσα ήγεσία. Καί ό στρατός, εμπνεόμενος 

aπό έξαρση πατριωτική, ήταν aποφασισμένος γιά τήν 
ύπέρτατη θυσία. 

;; Ή ίστορία μας, παληά καί πρόσφατη, μiiς διδάσκει 
ότι τό έθνος επραγματοποίησε άθλους κάθε φορά πού κα

τόρθωνε νά συνδυάσει στήν πορεία του τίς παραπάνω 

προϋποθέσεις. 'Όποτε όμως ο{ προϋποθέσεις αύτές έλει

ψαν, καί πρώτ, aπ, όλα ή εθνική όμοψυχία, τούς θριάμβους 

τούς διαδέχθηκαν ο{ συμφορές. Αύτό έγινε τό 1915 μέ τόν 
εθνικό σπαραγμό καί τέλος τό 1974 μέ τήν συμφορά τής 
Κύπρου. Συμφορά πού πρέπει καί μπορεί νά θεραπευθεί 

στά πλαίσια τής σημερινής διεθνοfiς συγκυρίας καί τής 

εύρωπαϊκής aλληλεγγύης. 

;;Καί δέν πρέπει νά λησμονοfiμε ότι όδηγηθήκαμε σ' 

αύτές τίς συμφορές γιατί μiiς παρακολουθεί ή κατάρα νά 

διχαζόμαστε κατά προτίμηση στά εύαίσθητα θέματα τής 

εξωτερικής μας πολιτικής. 
;;Δέν καταλάβαμε ποτέ ότι ή τύχη τών θεμάτων αύτών 

εξαρτiiται κατά ένα μέρος aπό μiiς τούς ίδιους, ενώ κατά τό 

ύπόλοιπο εξαρτiiται aπό δυνάμεις πού δέν τίς ελέγχουμε. 
Κατεχόμενοι &κάμα aπό τό γνωστό σύνδρομο τofi 'Ομφα

λοfi τής Γής, aδυνατοfiμε νά εκτιμήσουμε καί ν' aξιοποιή

σουμε διεθνείς συγκυρίες πού έχουν σχέση μέ τά εθνικά 

μας θέματα. 

;;Κυρίες καί κύριοι, 

;;Είναι γνωστό σέ όλους μας ότι ή χώρα μας aντιμετω

πίζει σήμερα μιά πολύπλευρη κρίση πού εκδηλώνεται σέ 

όλους τους τομείς τής έλληνικής ζωής καί παίρνει διαστά

σεις κρίσεως εθνικής. 

;; 'Όπως είναι γνωστό ότι aντιμετωπίζουμε τήν κρίση 
αύτή σέ μιά εποχή πού ό κόσμος όλόκληρος μπήκε σέ μιά 

περίοδο aστάθειας καί &βεβαιότητας. Κι αύτό γιατί, όπως 
ετόνισα καί σέ πρόσφατο μήνυμά μου, ο{ επαναστατικές 

καί ανεξέλεγκτες aλλαγές πού συντελοfiνται σήμερα στήν 
'Ανατολική Εύρώπη, θά περάσουν aπό πολλές φάσεις καί 

θά χρειασθοfiν πολλά χρόνια μέχρις ότου πάρουν τήν όρι

στική μορφή τους. Καί μπορεί νά aμβλύνουν καί τήν συ

νοχή τής Δυτικής Εύρώπης, άν ή τελευταία αύτή δέν επι

ταχύνει τήν ένοποίησή της. 

;;Κατά τήν μεταβατική αύτή περίοδο, θά πραγματοποι

ηθοfiν aσφαλώς βαθειές πολιτικές καί στρατηγικές ανακα

τατάξεις στόν κόσμο. Ά να κατατάξεις πού, μολονότι aπο-

κλείουν ένα γενικό πόλεμο, θά ενθαρρύνουν περιφερειακές 

καί εμφύλιες συρράξεις, ίδίως σέ περιοχές φορτισμένες μέ 
εθνικιστικά καί μειονοτικά προβλήματα. 

;Πήν παραπάνω προοπτική τήν επιβεβαιώνει άλλωστε 

καί ό πόλεμος τofi Περσικοί) Κόλπου, στόν όποίο ενεπλά

κη άμεσα ή έμμεσα όλόκληρος ό κόσμος. 'Ένας φρικτός 

πόλεμος, πού κι όταν θά θεραπεύσει τήν aρχική καί εγ
κληματική αίτία πού τόν προκάλεσε, θά συνεχισθεί στήν 

εύρύτερη περιοχή μας καί μπορεί νά προκαλέσει άλλης 

μορφής συγκρούσεις στό μέλλον. Καί δ κίνδυνος αύτός 

aσφαλώς θά ενισχυθεί άν ή Τουρκία ενθαρρυνόμενη καί 

aπό τρίτους ύποκύψει στόν πειρασμό νά επωφεληθεί aπό 
τό μεσανατολικό χάος. 

;; Ή χώρα μας πού βρίσκεται σέ μιά aπό τίς πιό κρίσι
μες περιοχές τofi κόσμου, όφείλει νά aντιμετωπίσει τήν 

κρίση αύτή μέ ρεαλισμό καί διορατικότητα. 

;;Καί προπαντός μέ συνοχή πολιτική καί κοινωνική. 

Γιατί ο{ κομματικές όξύτητες καί aντιπαραθέσεις, όταν μά

λιστα ε{ναι τεχνητές, aποτελοfiν ανεπίτρεπτη πολυτέλεια 

σέ ώρες εθνικά κρίσιμες, όπως ο{ σημερινές. 
;;Εvχομαι τίς aλήθειες αύτές νά τίς συνειδητοποιήσου

με όλοι, ήγεσία καί λαός. Καί νά σταθοfiμε στό vψος τής 

γενιiiς πού έδωσε στά Γιάννενα τήν ελευθερία τους. 

;;Καί μέ τήν ελπίδα αύτή, πίνω γιά τήν ύγεία όλων σας 

καί γιά τήν πρόοδο καί τήν εύημερία τής πόλεως τών 

'Ιωαννίνωv;;. 

25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1991 

Λίγες μόλις έβδομάδες μετά τήν κατάπαυση των 
εχθροπραξιών στόν Περσικό Κόλπο, ό Κ. Καραμαν

λfjς, μέ τήν εύκαιρία τfjς εθνικfjς έορτfjς τοu Κου

βέιτ, άπέστειλε στό σείχη 'Αλ Σαμπάχ συγχαρη

τήριο μήνυμα: 

«'Επιθυμώ vά εκφράσω εκ μέρους τοί5 έλληvικοί5 

λαοί5 καί εμοί5 προσωπικά θερμές εvχές γιά τήv τα

χεία άποκατάσταση τfjς είρήvης καί άvεξαρτησίας 
στή χώρα σας». 

26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1991 

« ' Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας δέν έπιθυμεί νά άναμι

γνύεται τό όνομά του σέ πολιτικές η προσωπικές διενέ

ξεις». 

Μέ τή λακωνική αύτή δήλωση τfjς Προεδρίας 

τfjς Δημοκρατίας δόθηκε άπάντηση σέ μυθεύματα 

όργάνων του τύπου πού τόν εφεραν ώς ύποκινητή 
άντιδράσεων εναντίον του πρωθυπουργοu. 

Στή διάρκεια, εντούτοις, τ&ν έπόμενων ήμερ&ν 

θά ενταθοuν οί φfjμες περί διαφωνιών τ&ν δύο κορυ

φαίων παραγόντων του πολιτεύματος πάνω στά θέμα

τα τfjς Παιδείας, τfjς παραπομπfjς του προέδρου του 

ΠΑΣΟΚ σέ δίκη, τfjς άποστολfjς τfjς φρεγάτας «Λfj

μνος» στόν Περσικό, τfjς ματαιώσεως τfjς συγκροτή

σεως 'Εθνικοί) Συμβουλίου, έξαι τίας τfjς άπαιτήσεως 

τοi) πρωθυπουργοί) «νά κρατηθοuν πρακτικά», Καί, 
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&κόμη, θά συναρτηθουν μέ αναφορά του Α. 'Αγγε

λοπούλου στήν ανάγκη πρωτοβουλίας Καραμανλή 

γιά τήν επίτευξη συναινέσεως στή χαράξη τής οίκο
νομικής πολιτικής. Κατόπιν τούτου, θά εκδοθεί, στίς 

7 Μαρτίου, καί νέα, σαφέστερη τή φορά αυτή, ανα
κοίνωση aπό τήν Προεδρία τής Δημοκρατίας: 

«'Όπως είναι φυσικό, οί σχέσεις τfjς Προεδρίας τfjς 

Δημοκρατίας μέ τήν Κυβέρνηση ε{ναι άρμονικές τόσο σέ 

θεσμικό δσο καί σέ προσωπικό επίπεδο». 

I ΜΑΡτΙΟΥ 1991 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται στό Προεδρικό Μέ

γαρο τόν πρωθυπουργό του Βελγίου, Β. Μαρτένς, 6 
όποίος επισκέφθηκε τήν ' Αθήνα προκειμένου νά 

ανταλλάξει aπόψεις μέ τήν έλληνική κυβέρνηση. 

Στό μνημόνιο τής συνομιλίας καταγράφηκαν τά 

ακόλουθα: 

«Ό πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας δέχθηκε σήμερα τόν 

πρωθυπουργό τού Βελγίου, ό όποίος επισκέπτεται επίσημα 

τήν 'Ελλάδα. 

»Κατά τήν συνάντηση αυτή, συζητήθηκαν κυρίως οί 

εξελίξεις στόν Κόλπο, η πορεία τfjς Ευρώπης, τό Κυπρια

κό καί οί ελληνοτουρκικές σχέσεις. 

»Γιά τόν Περσικό Κόλπο, ό κ. Μαρτένς εΙπε δτι, κατά 

ηΊ γνώμη του, τά προβλήματα τfjς περιοχής θά πρέπει νά 

aντιμετωπισθούν κατά τόν ϊδιο τρόπο, δπως καί στήν 
Ευρώπη, δηλαδή μέσα σέ μιά Διάσκεψη ' Ασφαλείας καί 

Συνεργασίας, μέ συμμετοχή δλων τών ενδιαφερομένων 

μερών. 

»'Ο κ. Μαρτένς συμφώνησε μέ τή γνώμη του προέδρου 

δτι σέ μιά τέτοια Διάσκεψη θά επρεπε νά άναζητηθεί λύση 

καί τού Κυπριακού, γιά τό όποίο ό πρόεδρος ενημέρωσε 

τόν συνομιλητή του λεπτομερώς, τονίζοντας κυρίως δτι, 

παρά τίς προσπάθειες τfjς έλληνικfjς πλευρfiς γιά εξεύρεση 

δίκαιης λύσεως, η Τουρκία άρνείται έπί 16 χρόνια νά 
εφαρμόσει τίς aποφάσεις των 'Ηνωμένων 'Εθνών. 

»Στή συνέχεια, ό πρόεδρος aνέλυσε δλο τό πλέγμα τών 

προβλημάτων πού εχει δημιουργήσει η Τουρκία στό Αi

γαίο καί τή Θράκη, τονίζοντας δτι η άδιαλλαξία της στό 
Κυπριακό καί η επεκτακτική της πολιτική στόν έλληνικό 

χώρο δημιουργεί επικίνδυνη κατάσταση, {δίως σήμερα πού 

τά Βαλκάνια τείνουν νά ξαναγίνουν η πυριτιδαποθήκη τfjς 

Ευρώπης. 

»Μέσα σ' αυτό τό κλίμα τfjς αστάθειας πού επικρατεί 

στά Βαλκάνια, μετά τήν κατάρρευση τών κομμουνιστικών 

καθεστώτων στήν 'Ανατολική Ευρώπη, η 'Ελλάδα διατη

ρεί καλές σχέσεις μέ δ λες τίς βαλκανικές χώρες καί aποτε

λεί παράγοντα σταθερότη~ας καί aσφάλειας, εν aντιθέσει 
μέ τήν Τουρκία, πού εχει δημιουργήσει προβλήματα, πέ

ραν τfjς 'Ελλάδος, καί μέ ι'iλλες βαλκανικές χώρες. Τά 

προβλήματα αυτά επιτείνει η μεγαλομανής συμπεριφορά 

τήν όποία προσφάτως επιδεικνύει ό κ. 'Οζάλ. 

>> ' Ως πρός τήν Ευρώπη, οί δύο ι'iνδρες βρέθηκαν σύμ

φωνοι δτι, τόσο ό πόλεμος στόν Κόλπο καί οί επιπτώσεις 

του, δσο καί οί συνέπειες τών aλλαγών στήν ' Ανατολική 

Ευρώπη, επιβάλλουν τήν επιτάχυνση τfjς ενοποιήσεως τfjς 

Ευρώπης καί μάλιστα οχι μόνο στόν οικονομικό aλλά καί 
στόν πολιτικό καί αμυντικό τομέα. 

>>'Ο κ. Μαρτένς άναφέρθηκε στίς επιφυλάξεις τfjς 'Αγ

γλίας, πρός τήν όποία εχει τελευταία ευθυγραμμισθεί καί ή 
'Ολλανδία. 

»'Ως πρός τήν διεύρυνση τfjς ΕΟΚ, ό κ. Μαρτένς συμ

φώνησε μέ τήν ι'iποψη του προέδρου δτι θά πρέπει νά γί

νουν δεκτές, μετά τήν πλήρη ενοποίηση τfjς Ευρώπης, χώ

ρες καθαρά ευρωπαϊκές, δπως ή Σουηδία, Αυστρία κ.λ.π. 

~Τέλος, ό κ . Μαρτένς μετέφερε στόν πρόεδρο τούς χαι
ρετισμούς καί τήν εκτίμηση του βασιλέως του Βελγίου, 
αισθήματα τά όποία ανταπέδωσε ό πρόεδροςΙ62. 

Σέ συνέντευξη τύπου, μετά καί τίς συνομιλίες μέ 
τόν 'Έλληνα όμόλογό του, 6 Βέλγος πρωθυπουργός 
συνέδεσε, καί δημοσία, τήν επίλυση του κυπριακου 

ζητήματος μέ τίς εξελίξεις πού πρέπει νά αναμένον
ται μετά τήν έπίλυση τής κρίσεως του Κόλπου, εξάρ

τησε τήν πορεία τών σχέσεων τής Κοινότητας μέ τήν 

Τουρκία aπό τήν πρόοδο στό κυπριακό θέμα, τόνισε 

οτι ή 'Ελλάδα είναι σέ θέση νά διαδραματίσει ρόλο 

πιλότου στίς σχέσεις τής ΕΟΚ μέ τόν aραβικό κό

σμο καί τάχθηκε, τέλος, ύπέρ τής έλληνικής εντάξε

ως στή Δυτικοευρωπαϊκή 'Ένωση. 

5 ΜΑΡτΙΟΥ 1991 

'Εκπρόσωποι τής Συγκλήτου τής 'Ακαδημίας 

'Αθηνών γίνονται δεκτοί aπό τόν Κ. Καραμανλή, 

στόν όποίο καί αναγγέλλουν τήν ανακήρυξή του σέ 

επίτιμο μέλος του aνώτατου πνευματικου ίδρύματος 

σέ αναγνώριση τών ύπηρεσιών του πρός τή χώρα. ·Η 

aπόφαση είχε ληφθεί aπό τήν όλομέλεια, μέ 34 ψή
φους σέ σύνολο 38 παρόντων μελών, στίς 22 Φε
βρουαρίου, μετά aπό πρωτοβουλία τών Γ. Βλάχου 

καί Ι. Γεωργάκη καί προσυπογραφή τής aρχικής 

προτάσεως aπό δεκαπέντε ακαδημαϊκούς ολων των 

Τάξεων. 'Η τιμή τής ανακηρύξεως ώς επιτίμου μέ

λους απονεμήθηκε στό παρελθόν τέσσερις φορές -
στόν Γ. Παπανικολάου, τόν Δ. Μητρόπουλο καί 

στούς προέδρους 'Αιζενχάουερ καί Ζισκάρ ντ' 

'Εσταίν. 

' Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας, aφου ευχαρί

στησε τούς εκπροσώπους τής ' Ακαδημίας τονί

ζοντας οτι θεωρεί τήν τιμή μεγαλύτερη στό μέτρο 

πού του απονέμεται γιά τό εργο του, παρεκάλεσε νά 

γίνει ή τελετή τής ανακηρύξεως σέ ευθετότερο 

χρόνο. 

Τήν tδια ήμέρα, 6 Κ. Καραμανλής παρέστη σέ 
εκτακτη συνεδρίαση του aνώτατου ίδρύματος, μέ τήν 

ευκαιρία τής συμπληρώσεως δεκαετίας aπό τήν εν

ταξη τής 'Ελλάδος στίς Εύρωπαϊκές Κοινότητες. Κύ
ριος όμιλητής, στή διάρκεια τής τελετής, 6 ακαδη
μαϊκός Α. 'Αγγελόπουλος αναφέρθηκε στή σημασία 

του γεγονότος, στίς επιπτώσεις του καί στίς προο

πτικές πού ανοίγονται γιά τήν έλληνική οικονομία 
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στό μέλλον. 'Ο διαπρεπής οικονομολόγος liσκησε 

σκληρή κριτική σέ βάρος τ&ν Κυβερνήσεων τής τε

λευταίας δεκαετίας, ώς ύπεύθυνων γιά τήν κρίση πού 

διέρχεται ή χώρα καί ζήτησε, ώς μόνη διέξοδο, τήν 
liμεση παρέμβαση του προέδρου τής Δημοκρατίας, 

μέ σκοπό τή χάραξη καί εφαρμογή, μέ τή συμμετοχή 

ολων τ&ν κομμάτων, μιtiς εθνικής στραtηγικής, 

προκειμένου νά ύπερκεραστεί ή τρέχουσα οικονο

μική, κοινωνική καί πολιτική κρίση. 

υοπως παρατηρήθηκε, «ή όμιλία ήταν ενας ϋμνος 

γιά τό πρόσωπο του Κ. Καραμανλή πού άγωνίστηκε 

γιά τήν ενταξη τής 'Ελλάδας στήν ΕΟΚ καί τώρα 

είναι ενας άπό τούς λίγους πολίτες αuτής τής χώρας 

πού διακρίνει τή βαθιά κρίση τήν όποία άντιμετωπί
ζει ή χώρα σ' ολους τούς τομείς τής εθνικής ζωής». 

Σχετικά, ό Α. 'Αγγελόπουλος επανέλαβε καί άπό

σπασμα άπό τήν όμιλία του προέδρου τής Δημοκρα

τίας στά Γιάννενα, οπου είχε επισημανθεί οτι άποτε

λουν άνεπίτρεπτη πολυτέλεια, «σέ ώρες εθνικά κρί
σιμες», οί κομματικές όξύτητες163. 

7 ΜΑΡτΙΟΥ 1991 

'Ο ύπουργός 'Εξωτερικών τής Κίνας, Κιέν Κι

τσέν, ό όποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη 

στήν 'Αθήνα, εγινε δεκτός στό Προεδρικό Μέγαρο 

άπό τόν Κ. Καραμανλή: 

« ' Ο Κιέν Κιτσέν μετέφερε τούς χαιρετισμούς τοϋ προέ

δρου τfjς Κίνας καί πρόσκλησή του πρός τόν πρόεδρο νά 

έπισκεφθεί έπίσημα τήν Κίνα. 

»'Απαντώντας σέ σχετική έρώτηση τοϋ προέδρου, δ κ. 

Κιέν Κιτσέν είπε δτι ή διεθνής κατάσταση βρίσκεται σέ 

μιά θετική πορεία, λόγω τfjς ύφέσεως πού έπικρατεί στίς 

σχέσεις ΗΠΑ - ΕΣΣΔ, προκαλεί δμως άνησυχία τό γεγο
νός δτι εχει άνατραπεί ή ισορροπία δυνάμεων. 

»'Ο προέδρος είπε δτι, πράγματι, ή κατάρρευση τοϋ δι

πολικοϋ συστήματος άσφαλείας δημιουργεί ενα κενό. Σή

μερα δέν είναι ύπό ελεγχον ή διεθνής ζωή καί, έν& άπα

κλείεται εvας παγκόσμιος πόλεμος, οί περιφερειακές καί 

έμφύλιες συγκρούσεις είναι πολύ πιθανές. Καί ή κατάστα

ση αύτή θά είναι μακρdς διαρκείας, άφοϋ θά χρειασθοϋν 

πολλά χρόνια μέχρις δτου πάρουν τήν δριστική μορφή 

τους οί άλλαγές πού γίνονται στήν 'Ανατολική Εύρώπη 

καί τήν Σοβιετική 'Ένωση. -
» ' Ο Κ ιέ ν Κιτσέν συμφώνησε καί πρόσθεσε δτι, άν τό 

διπολικό σύστημα άσφαλείας δέν ήταν ιδανικό, ή σημερι

νή έπικράτηση μιaς μόνο δυνάμεως άσφαλ&ς δέν είναι κα

λύτερη. 

» ' Ο πρόεδρος παρετήρησε δτι ή ενωση τfjς Εύρώπης 

καί ή μελλοντική άνάπτυξη τfjς Κίνας θά άποτελέσουν 

σταθεροποιητικό παράγοντα στόν κόσμο. 

»Γιά τήν κατάσταση στή Σοβιετική 'Ένωση, δ Κινέζος 

ύπουργός είπε δτι οί δυσκολίες είναι πολύ μεγάλες καί δτι 

δ κ. Γκορμπατσώφ προσπαθεί νά άκολουθεί πάντα τήν μέ

ση δδό καί νά έξισορροπεί τά πράγματα, μέ άποτέλεσμα 

συχνά νά βάλλεται άπό δλες τίς πλευρές. 

»Στήν 'Ανατολική Εύρώπη, έξάλλου, δ κ. Κιέν Κιτσέν 

διεπίστωσε μιά άπογοήτευση τfjς κοινής γνώμης, ή όποία 

βλέπει δτι οί άλλαγές πού εγιναν δέν τήν δδήγησαν στόν 
παράδεισο. Γιά τίς σινοσοβιετικές σχέσεις είπε δτι άπεκα

ταστάθησαν μέ τήν έπίσκεψη Γκορμπατσώφ στήν Κίνα, ή 

όποία έπιθυμεί καί εϋχεται τήν ϋπαρξη σταθερότητος στήν 
Σοβιετική 'Ένωση, πρίiγμα πού θά είναι πρός τό συμφέρον 

καί δλου τοϋ κόσμου. 

»Τήν σταθερότητα έπιθυμεί ή Κίνα καί στή Μέση 

'Ανατολή, γι' αύτό καί πιστεύει δτι πρέπει νά άποκατα

σταθεί ή ισορροπία δυνάμεων στήν περιοχή μέ τήν διατή

ρηση τfjς έδαφικfjς άκεραιότητος τοϋ 'Ιράκ καί νά άποχω

ρήσουν οί ξένες στρατιωτικές δυνάμεις. 
)) τέλος, μετά τήν ένημέρωση πού εκανε δ πρόεδρος 

γιά τό Κυπριακό καί τίς ελληνοτουρκικές σχέσεις, δ κ. 

Κιέν Κιτσέν είπε δτι ή Κίνα ύποστηρίζει τήν λύση τοϋ 
Κυπριακοϋ βάσει των άποφάσεων τοϋ ΟΗΕ καί διατηρεί 

πολύ καλές σχέσεις μέ τήν κυπριακή Κυβέρνηση (έπίσκε

ψη προέδρου Κύπρου στήν Κίνα, κ.λ.π.)»164. 

Τή θέση του ύπέρ τής ταχύτερης δυνατής λύσεως 

του κυπριακου ζητήματος στό πλαίσιο τ&ν ρυθμίσε

ων πού άναμένονται μετά τή λήξη του πολέμου στόν 
Περσικό Κόλπο, επανέλαβε ό Κινέζος επίσημος καί 

σέ κοινή συνέντευξη τύπου μέ τόν 'Έλληνα όμόλογό 

του, Α. Σαμαρti. 

17 MApτiQy 1991 

' Αναδημοσιεύεται στόν ήμερήσιο τύπο ή άπάν

τηση του προέδρου τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας σέ 

ευχαριστήρια επιστολή πού του είχε άπευθύνει ό βα

σιλεύς τής Σαουδικής 'Αραβίας, Φάχντ 'Αβδούλ 

'Αζίζ, γιά τή συμμετοχή τής 'Ελλάδος στήν πολυε

θνική δύναμη κατά τόν πόλεμο του Κόλπου: 

«Μεγαλειότατε, 
))Θά ήθελα νά σiiς εύχαριστήσω γιά τήν επιστολή 

πού μοίJ άπευθύνατε μέ τήν εύκαιρία τής άπελευθε

ρώσεως τοίJ Κουβέιτ καί νά σiiς βεβαιώσω δτι εξετί
μησα ίδιαίτερα τά αίσθήματα πού εκφράζετε γιά τήν 

συμβολή τής 'Ελλάδος στόν άγώνα πού διεξήχθη 
γιά τήν άποκατάσταση τής δικαιοσύνης καί τής νο

μιμότητας στόν Κόλπο. 

)Πήν συμμετοχή τής χώρας μου στόν άγώνα αύ

τόν ένέπνευσαν oi παραδοσιακοί δεσμοί φιλίας πού 
μiiς συνδέουν μέ τό άραβικό έθνος, ό σεβασμός μας 
πρός τίς άποφάσεις τών 'Ηνωμένων 'Εθνών καί ή 

προσήλωσή μας στίς άρχές τής ελευθερίας, τής 

άνεξαρτησίας καί τοίJ σεβασμοίJ τής έδαφικής άκε

ραιότητος δλων τών χωρών. 

)> 'Ελπίζω δτι οι' άρχές αύτές θά τύχουν καθολικής 

εφαρμογής σέ δλο τόν κόσμο καί ίδιαίτερα στήν 

εύρύτερη περιοχή μας, δπου καί άλλες χώρες δπως ή 

Κύπρος άναμένουν επί πολλά χρόνια νά γίνουν 
σεβαστές στήν πράξη oi άποφάσεις τών 'Ηνωμένων 
'Εθνών. 
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»Παρακαλώ δεχθείτε, μεγαλειότατε, τίς εlλικρι

νείς εvχές μου yιά τήν προσωπική σας εvτυχία καθώς 

καί τήν διαβεβαίωσή μου δτι διατηρώ ζωηρή τήν 

άνάμνηση τών συναντήσεών μας στό παρελθόν καί 

τών συνομιλιών μας». 

22 ΜΑΡτΙΟΥ 1991 

'Η Μαρία Δαμανάκη, νέα πρόεδρος του Συνα

σπισμου, εγινε δεκτή μετά τήν εκλογή της, άπό τόν 
προέδρο τής Δημοκρατίας, τόν όποίο, μέ τήν εύκαι

ρία τής πρώτης αύτής «συναντήσεως γνωριμίας)), 

ενημέρωσε γιά τίς άπόψεις του κόμματός της πάνω 

κυρίως στά «εθνικά)) - δπως τονίστηκε - θέματα 

καί άνέπτυξε τήν ,πρόταση γιά τή συγκρότηση Συμ
βουλίου 'Εξωτερικής Πολιτικής μέ συμβουλευτικό 

χαρακτήρα. 

25 ΜΑΡτΙΟΥ 1991 

'Ο Κ. Καραμανλής παρίσταται, κατά τόν έορτα

σμό τής εθνικής επετείου, στή δοξολογία στό Μη
τροπολιτικό Ναό, καταθέτει στεφάνι στό Μνημείο 

του 'Άγνωστου Στρατιώτη καί παρακολουθεί, στή 

συνέχεια, άπό τόν ϊδιο χώρο, τήν καθιερωμένη στρα

τιωτική παρέλαση. 

Σέ δήλωσή του, μετά τή λήξη τής παρελάσεως, 

τόνισε: 

«Μέ βαθειά ίκανοποίηση καί εθνική ύπερηφάνεια aπό 

τήν aψογη εμφάνιση τών τμημάτων τών 'Ενόπλων Δυνά

μεων καί Σωμάτων 'Ασφαλείας κατά τή σημερινή παρέλα

ση, εκφράζω τήν εύαρέσκειά μου σέ δλουςδσοι έλαβαν 

μέρος σ' αύτή καί μέ τίς προσπάθειές των συνετέλεσαν 

στήν επιτυχία της. 

»Ή επιβλητική των παρουσία επιβεβαιώνει τήν aρτια 

όργάνωση καί εκπαίδευσή των, τόν ύψηλό βαθμό έτοιμό

τητάς των καί τό μαχητικό των δυναμικό. 

»Δικαίως ό έλληνικός λαός πρQσβλέπει μέ εμπιστοσύ

νη πρός τήν στρατευμένη νεολαία τοϊi έθνους γιά τή θωρά

κιση τής πατρίδας μας aπό κάθε εξωτερική επιβουλή;>. 

Παράλληλα, ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας άπηύ

θυνε μήνυμα πρός τόν έλληνικό λαό: 

«'Ελληνίδες, "Ελληνες, 

»'Εορτάζουμε σήμερα τήν επέτειο τής μεγάλης ήμέρας, 

πού μiiς έδωσε δχι μόνο τήν ελευθερία &λλά καί τήν συνεί

δηση τής εθνικής μας ταυτότητας. ~Ας aντλήσουμε aπό 

τούς ήρωικούς &γώνες τής εθνεγερσίας τά διδάγματα πού 

χρειαζόμαστε, γιά νά χαράξουμε στίς δύσκολες ήμέρες μας 

σταθερή τήν εθνικr/ μας πορεία. Θά ήταν, aλλωστε, aνια
ρός καί ίσως καί aνώφελος ό επαναληπτικός αύτός πανη

γυρισμός, aν δέν μiiς παρακινοϊiσε νά χρησιμοποιόϊiμε σάν 

όδηγό γιά τά σημερινά μας προβλήματα τήν συσσωρευμέ

νη ίστορική μας πείρα. 

»'Η ίστορία τοϊi έθνους μας διαιρείται τυπικά σέ περιό

δους. Ούσιαστικό της δμως γνώρισμα εlναι ή συνέχεια. 

Καί τήν συνέχεια αύτή τήν διακρίνουμε σέ μιά &λληλουχία 

aπό εξάρσεις μοναδικές, &λλά καί θλιβερές όπισθοδρομή
σεις. 

» Τό καθήκον aπαιτεί νά σταθοϊiμε σήμερα στίς πρώτες, 
χωρίς βέβαια νά λησμονοϊiμε καί τίς δεύτερες. Τά τραγικά 

δηλαδή σφάλματα, τά πάθη καί τίς διχόνοιες πού τόσο 
ταλαιπώρησαν τό έθνος. 

»'Η εθνεγερσία τοϊi '21 ήταν ένα εγχείρημα παράτολ
μο. 'Α ψηφοϊiσε τίς &ναλογίες τών aριθμών. 'Υπερακόντιζε 

τά συνήθη aνθρώπινα μέτρα. Γι' αύτό στήν Δύση τήν aν

τιμετώπισαν aρχικά μέ πολύ σκεπτικισμό. 

»Πίστευαν δτι πολύ σύντομα ή εξέγερση θά πνιγόταν 

στό αlμα της. Θεωροϊiσαν &διανόητη μιά παρατεταμένη 
αναμέτρηση το[i μικροϊi ύποδούλου έθνους μέ τήν κραταιά 

αύτοκρατορία πού aρχιζε aπό τά βάθη τής 'Ανατολής καί 

έφθανε ό5ς τίς πύλες τής Βιέννης. 
» 'Αλλά οί εκτιμήψις τών "ρεαλιστών" aπεδείχθησαν 

ελάχιστα ρεαλιστΙκές. Δέν ε{χαν λάβει ύπ' δψη τόν πιό 

σημαντικό καί aποφασιστικό παράγοντα, πού έκρινε τή 

διάρκεια καί τήν έκβαση εκείνης τής αναμετρήσεως. Κι 

αύτός ήταν ή δύναμη τοϊi πάθους πού εμπνέει ή πίστη στήν 
ίερότητα καί τό δίκαιο ένός &γώνος. 

» Τό μεγαλείο τοϊi &γώνος τής ανεξαρτησίας βρίσκεται " 

&κριβώς στόν Ιδεαλισμό του. Αύτός καί δχι ύλιστικά κίνη
τρα ενέπνευσε στούς &γωνιστάς τοϊi '21 τό παράτολμο 
εκείνο θάρρος πού όδηγεί στά μεγάλα κατορθώματα. Γιατί, 

κανένας aνθρωπος δέν θυσιάζει τή ζωή του γιά νά βελ τιώ
σει τή ζωή του. Κάτι τέτοιο θά ήταν σχήμα όξύμωρο. Μόνο 

γιά lδανικά θυσιάζονται οί aνθρωποι. Καί ή ελευθερία εl
ναι τό ί5ψιστο lδανικό. Γιά νά τήν κερδίσουν ol "Ελληνες 
πλήρωσαν πάρα πολύ &κριβά σέ αlμα καί ύλικά &γαθά. 

Δοκίμασαν μεγάλες στερήσεις καί aφάνταστα δεινά. 'Υπέ

στησαν όλοκαυτώματα, σφαγές καί βαρβαρότητες. Χρειά

σθηκε μάλιστα καί μετά τήν 'Επανάσταση νά &γωνισθοϊiν 

πολλές φορές γι' αύτήν καί νά ύποβληθοϊiν σέ νέες μεγά
λες θυσίες. 

»τίποτα γιά τήν Έλλάδα δέν ήταν εύκολο. ΥΑλλες γει

τονικές της χώρες, δταν &νέκτησαν τήν &νεξαρτησία τους, 

επέτυχαν ταυτόχρονα καί τήν εθνική τους όλοκλήρωση. 

Δέν έμειναν ύπόδουλοι πληθυσμοί τους έξω aπό τά σύνορά 
τους. Τό μικρό δμως έλληνικό κρατίδιο πού δημιουργήθη

κε μετά τήν 'Επανάσταση, περιέλαβε ένα μικρό μόνο τμή

μα τοϊi Έλληνισμοϊi. Τό aλλο, τό μεγαλύτερο, παρέμεινε 

ύπόδουλο. 

»Καί έπρεπε νά διεξαχθοϊiν νέοι αΙματηροί &γώνες, νά 

καταβληθοϊiν μακρές καί επίμοχθες προσπάθειες, γιά νά 
&νακτήσει κι αύτό, τό ύπόδουλο τμήμα σταδιακά τήν έλευ

θερία του. Χρειάσθηκαν συνολικά 125 περίπου χρόνια, γιά 
νά πάρει ή 'Ελλάδα τήν σημερινή γεωγραφική της έκταση 

καί μορφή. 

ι>Τό 1864 προσετέθησαν στόν εθνικό κορμό τά Έπτά
νησα. Τό 1881 ή Θεσσαλία καί ή ~ Αρτα. Τό 1912 ή ΥΗπει
ρος, ή Μακεδονία καί ή Θράκη. Τό 1913 ή Κρήτη καί τά 
νησιά του Αlγαίου. τέλος, τό 1948 aπεδόθη στήν Έλλάδα 
καί ή Δωδεκάνησος. ΥΕμεινε έξω aπό τόν εθνικό κορμό ή 

μαρτυρική Κύπρος, γιατί εκείνοι aπό τούς όποίους εξηρτii

το ή τύχη της aπεδείχθησαν μικρόψυχοι. 

» Έλληνίδες, "Ελληνες, 
ι>Γιά τόν εθνικό αύτό χώρο, πού aποκτήθηκε τμηματικά 
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Συναντήσεις μέ τούς ήyέτες τής 'Αριστερiiς. 
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καί πού κάθε σπιθαμή του ποτίσθηκε μέ αlμα, έπωμίζονται 
εύθύνες βαρύτατες ol καινούργιες γενεές. Καί εiδικώτερα ή 
δική μας. 

» 'Οφείλουμε όχι μόνο νά προστατεύουμε άλλά καί νά 
άξιοποιοίJμε συνεχώς αύτή τήν τόσο άκριβά πληρωμένη 
κληρονομιά. 'Οφείλουμε, κυβερνώντες καί κυβερνώμενοι 
νά άποφεύγουμε άκρότητες πού θά μποροίJσαν νά διαταρά

ξουν ·τήν έθνική καί κοινωνική μας συνοχή καί νά μiiς 
δδηγήσουν στίς γνωστές εiς δλους μας περιπέτειες τοίJ πα
ρελθόντος. 'Οφείλουμε, τέλος, νά είμαστε έτοιμοι γιά θυ

σίες προσωπικές, ταξικές καί κομματικές, προκειμένου νά 
άντιμετωπίσουμε τίς σημερινές δύσκολες περιστάσεις. 

Περιστάσεις, γιά τήν κρισιμότητα τών δποίων όχι μόνο 
κατ' έπανάληψη δμίλησα, άλλά τίς συνόδευσα καί μέ έπί

καιρες παραινέσεις. 

))Εlναι καιρός δμως νά άντικρύσουμε τήν σημερινή 

έπικίνδυνη κρίση μέ εΙλικρίνεια καί θάρρός. Νά παραμε

ρίσουμε τά μικρά καί ν ' άσχοληθοίJμε, έπιτέλους, μέ τά 

μεγάλα. Τήν δοκιμαζόμενη δηλαδή οΙκονομία μας καί τήν 

άπαιτούμεvη άσφάλεια τής χώρας μας, πού βρίσκεται σή
μερα έν μέσω ήφαιστείων. 

))Ε{ναι καιρός, τέλος, νά καταλάβουμε δτι τό μέλλον 
τοίJ τόπου μας θά έξαρτηθεί άπό τήν πολιτική καί κοινωνι
κή συμπεριφορά δλων μας. Θέλω νά πιστεύω δτι, ήγεσία 

καί λαός, θ' άποδείξουμε δτι έχουμε συνείδηση τής μεγά
λης καί Ιστορικής αύτής εύθύνης)λ 

27 ΜΑΡτΙΟΥ 1991 

'Ο πρωθυπουργός, Κ. Μητσοτάκης, ένημερώνει 

τόν πρόεδρο τής Δημοκρατίας πάνω στά τρέχοντα 

θέματα τής έσωτερικής καί έξωτερικής πολιτικής 
τής χώρας. 

28 ΜΑΡτΙΟΥ 1991 

'Ο Κ. Καραμανλής τιμa μέ τήν παρουσία του πα

νηγυρική έκδήλωση πού όργανώθηκε στό 'Εμπορι

κό καί Βιομηχανικό 'Επιμελητήριο 'Ελλάδος γιά τή 

συμπλήρωση τριάντα έτών άπό τή σύνδεση καί δέκα 

άπό τήν ενταξη τής ' Ελλάδος στίς Εύρωπαϊκές Κοι
νότητες. 

Κατά τήν άποχώρησή του, μετά τή λήξη τής τε

λετής, ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας άρκέστηκε νά 
έπισημάνει: 

«Δέν έχω νά προσθέσω τίποτα. "Ο, τι έπρεπε νά λεχθεί, 
έλέχθη άπό τούς δμιλητές. 'Ομιλώ γιά τό μεγάλο θέμα τής 

ΕΟΚ έπί τριάντα χρόνια. Εlναι σειρά νά μιλήσουν άλλοι, 
όχι έγώ ... )). 

' Ο πρωθυπουργός, έξάλλου, τόνισε, μεταξύ άλ

λων: 

«Χαίρομαι γιατί γίνεται εύρύτερα κατανοητή ή σημα

σία πού εχει τό νά μείνει ή 'Ελλάδα μέλος τής Εύρωπαϊκής 

Κοινότητας, νά μή χάσουμε τό μεγάλο πλεονέκτημα πού 

άποκτήσαμε, χάρη στήν πολιτική πού άκολούθησε δ Κ. 

Καραμανλής καί ή Νέα Δημοκρατία». 

30 ΜΑΡΠΟΥ - 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1991 

Ό Κ. Καραμανλής διέρχεται τίς ήμέρες του Πά

σχα στή Σιθωνία τής Χαλκιδικής καί τή Θεσσαλονί

κη, μεταξύ στενών συγγενών καί φίλων. «Κάθε φορά 
πού έρχομαι στή Μακεδονία αίσθάνομαι εύτυχής, 
όσο αίσθάνομαι άνακούφιση πού φεύγω άπό τήν 

'Αθήνα», δήλωσε κατά τήν άφιξή του στό ά'εροδρό
μιο τής Θεσσαλονίκης. 

Στή διάρκεια τής παραμονής στή Μακεδονία, ό 
πρόεδρος τής Δημοκρατίας άνακηρύχθηκε έπίτιμος 
πρόεδρος τής κοινότητας Νικήτης Χαλκιδικής -
κωμοπόλεως έγγύς στόν τόπο παραθερισμοί) του-, 

παρακολούθησε τήν άκολουθία τής 'Αναστάσεως 

άπό τόν 'Ιερό Ναό 'Αγίας Σοφίας στή Θεσσαλονίκη 

καί, τήν έπομένη, ήμέρα του Πάσχα, συνέφαγε μέ 

τούς άνδρες του Γ' Σώματος Στρατοί) στή Λέσχη 

'Αξιωματικών Φρουρaς Θεσσαλονίκης. 
Κατά τήν άναχώρησή του άπό τό άεροδρόμιο τής 

Θεσσαλονίκης μέ κατεύθυνση τήν 'Αθήνα, ό Κ. Κα

ραμανλής, σέ έρώτηση τών δημοσιογράφων, αν θά 

κάμει κάποια δήλωση, άπάντησε: 

«Πάλι δηλώσεις θά κάνουμε; Αύτόν τόν καιρό είπαμε 
άρκετά. ΆκοίJστε, στόν τόπο μας έχουμε τό πάθος τών 

δηλώσεων καί τών λόγων. ' ΟμιλοίJμε δλοι. Καί δμιλοίJμε 

πολύ. 'Εξαντλούμεθα σέ λόγους καί δέν μiiς μένει χρόνος 

καί διάθεση γιά έργο δημιουργικό. 
))Δέν καταλάβαμε δτι δταν οί λόγοι γίνονται πληθωρι

κοί χάνουν τήν άξία τους καί δέν πείθουν κανένα. Αύτή 

άλλωστε τήν άδυναμία μας τήν έπεσήμανε καί δ σοφός 
Πυθάγόρας, δ δποίος εlπε δτι εlναι φρόνιμο νά σιωπii κα

νείς, έκτός άν έχει κάτι πού νά 'ναι καλύτερο άπό τή σιω

πψλ 

10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1991 

'Ο Κ. Καραμανλής εχει μακρά καί έγκάρδια 

συνομιλία στό Προεδρικό Μέγαρο μέ τό Σοβιετι

κό ύπουργό τών 'Εξωτερικών, Α. Μπεσμέρντνιχ, ό 
δποίος πραγματοποιεί έπίσημη έπίσκεψη στήν 'Ελ

λάδα. 

Κατά τήν εξοδό του, δ Α. Μπεσμέρντνιχ έκθείασε 

τήν προσωπl.κότητα του προέδρου τής Δημοκρατίας, 
τόν όποίο καί χαρακτήρισε ώς τόν «σοφότερο πολι

τικό τής Εύρώπης», καί ύπογράμμισε τή σημασία τής 

«ίστορικής» έπισκέψεώς του, πρώτη 'Έλληνα πρω

θυπουργοί), στή Μόσχα τό 1979. 
Τό πρακτικό τής συνομιλίας άναφέρει τά έξής: 

« ' Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας δέχθηκε σήμερα στό 

Προεδρικό Μέγαρο τόν ύπουργό ' Εξωτερικών τής Σοβιε
τικής "Ενωσης κ. 'Αλεξάντερ Μπεσμέρντνιχ, άπό τίς 12-
13.15 '. 

»'Ο κ. Μπεσμέρντνιχ μετέφερε στόν πρόεδρο τής Δη

μοκρατίας τούς χαιρετισμούς του προέδρου Γκορμπατσώφ 

καί εΙπε δτι τό όνομα του κ. Καραμανλή εΙναι εύρύτατα 
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γνωστό καί σεβαστό στήν Σοβιετική 'Ένωση, οπου ανα

γνωρίζεται οτι μέ τήν ίστορικfjς σημασίας επίσκεψή του 

στή Μόσχα τό 1979 εθεσε τά θεμέλια γιά τήν ανάπτυξη τών 
σχέσεων τών δύο χωρών. Οί σχέσεις αuτές απασχολουν 

κατά προτεραιότητα τήν σοβιετική ήγεσία, τfjς δποίας 

επιθυμία είναι νά αναπτυχθουν πλήρως καί σέ στερεά βάση 
οί δυνατότητες πού ύπάρχουν. 

)) 'ο πρόεδρος ευχαρίστησε γιά τούς χαιρετισμούς καί 
εξέφρασε τόν θαυμασμό του γιά τό θάρρος καί τόν ρεαλι
σμό, μέ τόν όποίο δ κ. Γκορμπατσώφ προώθησε τό μεταρ

ρυθμιστικό του εργο. 

» 'Όσο γιά τίς διμερείς σχέσεις, είπε οτι ο λα σχεδόν τά 

θέματα πού συζητουνται τώρα, οπως τό εργοστάσιο τfjς 

αλουμίνας, τό αέριο κ.λ.π., Εχουν τεθεί από τό 1979 καί 
ελπίζει νά σημειωθεί τώρα πρόοδος. Στή συνέχεια καί οί 

δύο άντρες έτόνισαν τό κοινό ίστορικό, πολιτιστικό καί 

θρησκευτικό ύπόβαθρο των φιλικών αισθημάτων τών δύο 
λαών γιά νά καταλήξουν οτι τό σπάνιο αuτό στοιχείο διευ

κολύνει τό Εργο τών Κυβερνήσεων. 'Απαντώντας σέ σχε
τική έρώτηση του προέδρου δ κ. Μπεσμέρντνιχ είπε οτι ή 

χώρα του βρίσκεται στήν πιό κρίσιμη φάση τών έξελίξεων, 

διότι δλοκληρώθηκε ή φάση τfjς διαμορφώσεως τfjς περε
στρόικα καί άρχισε ή φάση τfjς εφαρμογfjς της. 

»Στόν οικονομικό τομέα, ολοι σχεδόν είναι πεπεισμέ

νοι γιά τήν ανάγκη τfjς υίοθετήσεως τfjς οικονομίας τfjς 

αγοράς, αλλά στόν πολιτικό τομέα Εχει όξυνθεί δ αγώνας 

κατά του κ. Γκορμπατσώφ, τόσο από τήν αριστερά οσο καί 

από τήν δεξιά αντιπολίτευση καί ό κ. Γκορμπατσώφ είναι 
ύποχρεωμένος νά κάνει τούς κατάλληλους χειρισμούς, πα

ραμένοντας πάντα στό Κέντρο, πού είναι ή μόνη λύση. 

»'Ο πρόεδρος παρατηρεί οτι είναι φυσικό ή προσαρμο

γή νά παρουσιάζει δυσκολίες, ό κ. Γκορμπατσώφ ομως 

εχει καί θάρρος καί ρεαλισμό. 'Η δημοκρατία είναι πάντα 
τό καλλίτερο πολίτευμα, αλλά εχει τίς αδυναμίες αuτές, 

πού είναι ομως καί ή βάση τών αρετών της. 
»'Ο κ. Μπεσμέρντνιχ λέει οτι, παρά τίς δυσκολίες, ό κ. 

Γκορμπατσώφ είναι αισιόδοξος, δέν τό βάζει κάτω καί λέει 

στούς ανθρώπους του οτι θά πηγαίνουν μόνο μπροστά. 

»'Ο πρόεδρος έρωτα ποιές είναι οί διαφορές μέ τήν 

αντιπολίτευση, προσωmκές ή πολιτικές, καί τί άντιπρο

τείνει ή αντιπολίτευση. 'Ο κ. Μπεσμέρντνιχ απαντά οτι 

πολύ σωστά δ πρόεδρος εθεσε τό θέμα. Οί διαφορές είναι 

καί πολιτικές καί προσωπικές, αλλά ή αντιπολίτευση 

ασκεί μόνο κριτική χωρίς νά προτείνει εναλλακτικές λύ
σεις ή πρόγραμμα δικό της. 'Η αριστερά αντιπολίτευση 

επικρίνει τόν βραδύ ρυθμό τών μεταρρυθμίσεων καί τό ολο 
κυβερνητικό εργο καί ζητά τήν παραίτηση του προέδρου 

καί τής Κυβερνήσεως. Ή δεξιά αντιπολίτευση κατηγορεί 
τόν κ: Γκορμπατσώφ οτι εχει κάνει πολλές παραχωρήσεις 

στόν τομέα του εκδημοκρατισμου μέ συνέπεια νά δδηγείται 

ή χώρα στό χάος. 
»Αuτά ή Δεξιά; ρωτa μέ εκπληξη δ πρόεδρος, γιά νά 

άπαντήσει χαμογελώντας ό κ. Μπεσμέρντνιχ: σέ μaς ολα 

είναι ανάποδα, δέν μπορεί νά γίνει σύγκριση μέ τή Δύση. 
Ό Γιέλτσιν ήταν πάντα Δεξιά καί σήμερα ήγείται τής 

'Αριστεράς. 'Υπάρχουν βέβαια θετικά στοιχεία στήν 

αντιπολίτευση, αλλά δέν θέλουν πολιτισμένο διάλογο, θέ
λουν άπλώς τήν διάλυση τών όργάνων τής Κεντρικής 

'Εξουσίας. 

»Σέ ερώτηση του προέδρου, εάν ολες οί πτέρυγες τής 

αντιπολιτεύσεως αποδέχονται τήν λειτουργία τής δημο

κρατίας, ό κ. Μπεσμέρντνιχ απαντά: ή ' Αριστερά ναί, ή 

Δεξιά όχι, θέλει επάνοδο στό παλαιό καθεστώς. 
» ' Ο πρόεδρος παρατηρεί οτι οί μεταρρυθμίσεις πρέπει 

νά περάσουν από μεταβατικό στάδιο, διότι τέτοιες επανα

στατικές άλλαγές χρειάζονται χρόνο γιά νά επιτευχθεί 

σταδιακά ή άναγκαία προσαρμογή. Τό θέμα είναι νά κατα
νοήσει ό λαός τίς αλήθειες αuτές γιά νά βοηθήσει τόν 

Γκορμπατσώφ. 

»'Ο κ. Μπεσμέρντνιχ λέει οτι αuτό άκριβώς τό σημείο 

πού εθιξε δ πρόεδρος είναι καί τό θέμα πού απασχολεί τόν 

Γκορμπατσώφ. Δυστυχώς, οί μεταρρυθμίσεις γίνονται μέ

σα σέ πολύ δύσκολες συνθήκες αuξήσεως τών τιμών καί 

ελλείψεως αγαθών. 'Ο λαός εχει συνηθίσει έπί 70 χρόνια 
τήν πλήρη εξάρτηση από τό Κράτος, κανείς δέν θέλει νά 
αναλάβει τά ρίσκα τfjς ελεύθερης άγορaς, ολοι περιμένουν 

νά επικρατήσει ή περεστρόικα "Θεία Χάριτι". Δυστυχώς, 

αuτά δέν τά καταλαβαίνουν όρισμένοι Δυτικοί πού μaς δί
νουν συμβουλές ανεφάρμοστες στήν χώρα μας. "Α ν γινό

ταν δημοψήφισμα μέ έρώτημα εάν ό λαός προτιμά τήν 

φτώχεια μέν αλλά καί τήν ασφάλεια τής κρατικής οικονο

μίας, ή τήν ελπίδα τής εuημερίας άλλά καί τήν άνασφά

λεια, ή πλειοψηφία θά άπαντουσε ναί στό πρώτο ερώτημα. 

',0 Γκορμπατσώφ προσφέρει τή γή στούς άγρότες, αλλά 
κανείς δέν τήν παίρνει, γιατί προτιμουν ενα μικρό μισθό 

από τό Κράτος. Μεταρρύθμιση χρειάζεται όχι μόνο ή οι

κονομία, άλλά κυρίως ή νοοτροπία μας καί αuτό είναι τό 

πιό δύσκολο. 

»'Ο πρόεδρος λέει οτι κατανοεί τά προβλήματα τfjς 

Σοβιετικής 'Ένωσης, έκτιμa τό θάρρος καί τόν ρεαλισμό 

του Γκορμπατσώφ καί εϋχεται νά επιτύχει στήν προσπά

θειά του γιά τό καλό τής Σοβιετικής 'Ένωσης καί γιά τό 
καλό του κόσμου όλόκληρου, διότι ή εξέλιξη τών μεταρ

ρυθμίσεων θά επηρεάσει τήν πορεία τfjς άνθρωπότητος. 

Πρέπει ό Γκορμπατσώφ νά ενισχυθεί ύλικά καί ηθικά άπό 

τόν λαό του καί από ολους εκείνους πού πρέπει νά εϋχονται 

τήν επιτυχία του. 

)) 'Απαντώντας στή συνέχεια σέ σχετικές έρωτήσεις του 
προέδρου, ό κ. Μπεσμέρντνιχ εξηγεί οτι στή Δεξιά άνήκει 

καί ό στρατός, ό όποίος εκφράζεται μέσω των βουλευτών -
άξιωματικών πού εκλέγει κατά τήν σοβιετική νομοθεσία 
("προχωρήσατε πολύ έδώ", λέει ό προέδρος). Είναι ύπερ

βολή, συνέχισε δ κ. Μπεσμέρντνιχ, νά λεχθεί οτι ό Γκορ

μπατσώφ είναι θύμα του στρατου, άφου δ ίδιος είναι αρχη
γός τών 'Ενόπλων Δυνάμεων. Κυρίαρχη τάση τής Δεξιάς 

είναι νά σταματήσουν οί μεταρρυθμίσεις, νά γυρίσουμε πί

σω καί νά ξαναδουμε τήν κατάσταση. Τούς ενοχλεί ό έλεύ

θερος τύπος, του όποίου ή κριτική γιά τόν στρατό είναι 

όξύτατη, καί ή διαφάνεια. Βέβαια, οί άξιωματικοί Εχουν 
πράγματι προβλήματα βιοτικου επιπέδου καί θεμιτά αιτή

ματα, ιδίως αύτοί πού επιστρέφουν από τίς χώρες τής 

'Ανατολικfjς Εύρώπης, αλλά αύτά τά αντιμετώπιζαν πάντα 
μέ πνευμα πατριωτισμου. Σήμερα ομως ή κοινωνία μας δέν 

είναι ιδεολογικά πολιτικοποιημένη, ολοι ζητουν ύλικά 
αγαθά. 

)) 'Ο πρόεδρος παρατηρεί οτι πράγματι ό Μαρξισμός 
απέτυχε στήν πράξη, αuτό τό κατάλαβε ό Γκορμπατσώφ 

καί θέλησε νά εκφράσει τήν τάση τών νέων γενεών γιά 
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έλευθερία καί δημοκρατία. Κανείς δέν μπορεί νά κάνει πί

σω τώρα, δέν γυρίζει πίσω τό ποτάμι. 

»'Ο κ. Μπεσμέρντνιχ συμφωνεί δτι δέν μπορεί νά γίνει 
έπιστροφή πίσω, είτε στό έσωτερικό, είτε στό έξωτερικό. 

)) 'Η έξωτερική πολιτική τής Σοβιετικής 'Ένωσης πα

ραμένει σταθερή άπό τό 1985, ή γραμμή μας είναι πρός τό 
μέλλον καί θέλουμε καλές σχέσεις μέ δλα τά Κράτη , άνε

ξάρτητα άπό ιδεολογίες. 
))Δέν θέλουμε νά εχουμε έχθρούς γιά νά γίνει κανείς 

έχθρός μας θά πρέπει νά προσπαθήσει πάρα πολύ. Θέλουμε 

συνεργασία μέ δλους καί μένουμε σταθεροί στή γραμμή 

αύτή, παρά τίς μεταβολές τ&ν συγκυριών. 
))'Έχει μεγάλη σημασία γιά τόν Γκορμπατσώφ νάκα

τανοήσει ή Δύση τήν πολιτική του. Χρειαζόμαστε βέβαια 

τήν βοήθεια τής Δύσης, άλλά πιό πολύ χρειαζόμαστε τήν 

κατανόησή της. Στό θέμα π. χ. τ&ν Βαλτικών Χωρών ή Δύ

ση άντέδρασε άσχημα. 

)) 'Ο πρόεδρος συμφωνεί καί προσθέτει δτι αύτά πού 
γίνονται στή Σοβιετική 'Ένωση θά έπηρεάσουν \ήν πο

ρεία τής άνθρωπότητος καί πρέπει νά εκτιμηθεί τό γεγονός 

δτι δ Γκορμπατσώφ είχε τό θάρρος νά άναλάβει τήν προ

σπάθεια των μεταρρυθμίσεων. 'Ενοχλείται cκαί δ ίδιος 

δταν βλέπει δτι δρισμένες χώρες τής Δύσης δέν μπορουν 

νά καταλάβουν αύτά τά πράγματα. 'Όλοι εχουν συμφέρον 

καί καθήκον νά βοηθήσουν τόν Γκορμηψτσώφ, διότι άλλη 

θά είναι ή πορεία τής άνθρωπότητος i:άv έπιτύχει καί άλλη 
έάν άποτύχει. 

)) 'Ο κ. Μπεσμέρντνιχ εύχαριστεί τόν πρόεδρο γιά τήν 

βαθειά καί άκριβή άντίληψη τής καταστάσεως, γιά τά αι

σθήματά του καί γιά τά λόγια του. 

))Μέ τίς ΗΠΑ, συνεχίζει, διατηρουν σχέσεις σταθερaς 

άλληλοκατανοήσεως σ' ενα εύρύ φάσμα θεμάτων καί δ 

Μπούς καί Μπέηκερ ύποστηρίζουν πάντα τόν Γκορμπα

τσώφ, καίτοι ύπάρχουν κύκλοι στίς 'Ηνωμένες Πολιτείες, 

έκτός βέβαια τής Κυβερνήσεως ή του Κογκρέσσου, πού 

έ1):ιθυμουν τή διάλυση τής Σοβιετικής UΕνωσης. 

))Μεγάλη σημασία εχει γι' αύτούς ή συνεργασία μέ τήν 

Εύρώπη καί τό νέο στοιχείο στήν πολιτική τους είναι δτι 

αισθάνονται σάν μέρος τής Εύρώπης. 
)) 'Ο πρόεδρος παρατηρεί δτι άπό πολλά χρόνια ύπο

στηρίζει τήν ένοποίηση τής Εύρώπης, ή όποία τότε θά 

καταστεί έξισορροπητική δύναμη στόν κόσμο. 'Εν πάση 
περιπτώσει, καμμιά χώρα δέν μπορεί νά κατακτήσει τόν 

κόσμο, άλλά κι αν τό πετύχει, δέν θά μπορουσε νά τόν 

κυβερνήσει, άφου μετά βίας κυβερνουμε τίς ίδιες τίς χώρες 
μας. 

)) 'Ο κ. Μπεσμέρντνιχ συμφωνεί καί, άναφερόμενος στή 
Μέση 'Ανατολή, λέει δτι ή κρίση δίνει τήν εύκαιρία νά 

άσχοληθουν μέ τό θέμα, άφου μάλιστα εχουν άνακύψει 
τρία νέα στοιχεία : Πρώτον, ή μεταβολή στάσης όρισμένων 

άραβικ&ν χωρών, δπως ή Συρία, δεύτερον, τό γεγονός δτι 

οί Παλαιστίνιοι είναι τώρα πιό εύέλικτοι, λόγω του λάθους 
των νά ύποστηρίξουν τόν Χουσείν, καί τρίτον, τό 'Ισραήλ 

άντιλαμβάνεται τώρα, μετά τά πλήγματα πού ύπέστη άπό 

πυραύλους, περισσότερο τήν άνάγκη τής ειρήνης. 

)) 'Ο πρόεδρος λέει δτι τό Παλαιστινιακό θά μπορουσε 
νά λυθεί έάν οί Υ Αραβες κατόρθωναν νά συμφωνήσουν σέ 

μιά μετριοπαθή καί ρεαλιστική γραμμή, δπότε οί 'Αμερι

κανοί θά τjσαν ύποχρεωμένοι νά πειθαρχήσουν τό 'Ισρα-

ή λ. 'Αλλά τό Παλαιστινιακό είναι μιά πτυχή του Μεσανα

τολικου προβλήματος. Πώς βλέπετε τή δημιουργία ένός 

καθεστώτος πού θά έξασφαλίζει τήν σταθερότητα στήν πε
ριοχή; 

)) 'Ο κ. Μπεσμέρντνιχ άπαντα μάλλον άόριστα στό έρώ
τημα αύτό άναφερόμενος στήν σύγκληση Διεθνους Διασκέ

ψεως πού θά άσχοληθεί μέ τό θέμα. 

)) 'Ο πρόεδρος, στό σημείο αύτό, θέτει τό Κυπριακό καί 
ζητa τήν κατανόηση καί ύποστήριξη τής Σοβιετικής 

'Ένωσης γιά τήν έξεύρεση δίκαιης λύσης του προβλήμα

τος, ή εκκρεμότης του δποίου άποτελεί έστία άνωμαλίας 

καί άστάθειας στήν περιοχή. 

)) 'Ο κ. Μπεσμέρντνιχ λέει δτι πράγματι ή κατάσταση 
στήν 'Ανατολική Μεσόγειο ύστερεί εναντι τfjς Εύρώπης. 

'Η Σοβιετική 'Ένωση ύποστηρίζει πλήρως τίς άρχές τής 

ΔΑΣΕ καί πιστεύει δτι στά πλαίσια αύτά θά μπορουσε νά 

βρεθεί λύση . Πάντως, αύτή τή στιγμή τό Κυπριακό έμφα
νίζει μιά κάποια παγωμένη εικόνα. 

))Οί σχέσεις τής Σοβιετικής 'Ένωσης μέ τήν Τουρκία 

άναπτύσσονται καλά καί θά χρησιμοποιήσουν αύτό τό 
στοιχείο γιά νά έπηρεάσουν τήν Τουρκία. 

)) 'Ο πρόεδρος παρατηρεί δτι κατανοεί τήν άνάγκη τής 
Σοβιετικής 'Ένωσης νά διατηρεί καλές σχέσεις μέ τήν 

Τουρκία, άλλά άλλο αύτό καί άλλο τό Κυπριακό, δπου ή 

Τουρκία εχει άδικο. 

)) 'Ο κ. Μπεσμέρντνιχ λέει δτι πιστεύει δτι ή άνάπτυξη 
καλών σχέσεων μέ τήν Τουρκία καί τήν 'Ελλάδα διευκολύ

νει τήν άναζήτηση λύσης. 

)) 'Ο πρόεδρος καταλήγει λέγοντας δτι τό πρόβλημα εί
ναι δτι ή Τουρκία δέν δείχνει κατανόηση καί ζητεί καί 

πάλι νά άσκήσει ή Σοβιετική 'Ένωση τήν έπιρροή τηρ) 165 • 

17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1991 

Μετά aπό συνάντηση του Κ. Καραμανλή μέ τόν 

πρόεδρο τής Σερβίας, Σλ. Μιλόσεβιτς, έκδόθηκε 

ανακοίνωση τής Προεδρίας τής Δημοκρατίας: 

«Κατά τή συνάντηση αύτή συζητήθηκαν θέματα διμε

ρους ενδιαφέροντος, οί έξελίξεις στήν Γιουγκοσλαβία, ή 
κατάσταση στά Βαλκάνια καί οί προοπτικές στήν εύρύτε

ρη περιοχή μας. 

)) 'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας έξέφρασε τήν εύχή τής 
'Ελλάδος νά άντιμετωπίσει ή Γιουγκοσλαβία έπιτυχ&ς τά 

προβλήματά της διατηρώντας τήν συνοχή της . Διετύπωσε 

έπίσης τήν έπιθυμία τής 'Ελλάδος νά συνεχισθουν καί 

ένισχυθουν οί σχέσεις φιλίας καί συνεργασίας πού παρα

δοσιακά συνδέουν τόν έλληνικό λαό μέ τήν Γιουγκοσλα

βία στό σύνολό της καί τόν σερβικό λαό ειδικότερα. 
))τέλος, ό πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας έξέφρασε τήν εύ

χή τfjς 'Ελλάδος νά .άποκατασταθεί στήν Βαλκανική κλί

μα ειρηνικής συμβιώσεως καί συνεργασία μεταξύ δλων 

των λαών τηρ). 

18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1991 

Στή διάρκεια πανηγυρικής τελετής, στό Μέγαρο 

Μουσικής, ό Κ. Καραμανλής έπιδίδει τά τέσσερα 

Βραβεία 'Ωνάση, στούς Χ.-Ντ . Γκένσερ, Β. Καρα-
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γεώργη, Τζ. Κάρτερ καί Ντ. Μάκ Τάνταρτ, εκπρό

σωπο τής «Greenpeace». 
Κατά τήν παραμονή του στήν 'Αθήνα, ό Γερμα

νός ύπουργός των 'Εξωτερικών εγινε δεκτός άπό τόν 
πρόεδρο τής Δημοκρατίας, άπό κοινοϋ μέ τόν όποίο 

καί άνασκόπησε - σύμφωνα μέ σχετική άνακοίνω

ση - τίς σχέσεις των δύο χωρών, τίς διεθνείς εξελί

ξεις καί, εiδικότερα, τήν πορεία τής Εύρώπης. Τά 
βασικά σημεία τής συνομιλίας καταγράφηκαν σέ 

σχετικό σημείωμα: 

«'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας κ. Κ. Καραμανλής δέ

χθηκε σήμερα τόν ύπουργό 'Εξωτερικών τής Γερμανίας κ. 

Χ.-Ντ. Γκένσερ. 

>>'Ο κ. Γκένσερ στήν αρχή τής συνομιλίας αναφέρθηκε 

στίς δυσκολίες πού αντιμετωπίζουν, λόγω τής καταστάσε

ως τής οiκονομίας τής 'Ανατολικής Γερμανίας, αλλά συμ

φώνησε μέ τόν πρόεδρο δτι τά πλεονεκτήματα από τήν 

'Ένωση είναι πολύ σοβαρότερα από α&τά τά προβλήματα; 
τά όποία πάντως, μέσα σέ 3-4 χρόνια, θά εχουν λυθεί. Στή 
συνέχεια, συζητήθηκε ή πορεία τής Εuρώπης καί οί δύο 

άνδρες βρέθηκαν σύμφωνοι σέ δλη τή γραμμή καί δή στά 

εξής σημεία: 

»Πρέπει νά επιταχυνθεί ή διαδικασία τής εuρωπαϊκής 

ενοποιήσεως, ή όποία πρέπει νά περιλάβει πέραν τής οίκο

νομικής καί νομισματικής ενώσεως καί τήν πολιτική καί 

αμυντική ενωση. 

»Στόν στρατιωτικό τομέα, είπε δ κ. Γκένσερ, θά ύπάρ

ξει ενας ευρωπαϊκός στρατός, τίς πιό ετοιμοπόλεμες μονά
δες του δποίου θά συνεισφέρουν ή Γερμανία, 'Αγγλία, 

Γαλλία, 'Ιταλία καί i:σως καί ή 'Ισπανία. 

»Τό ΝΑΤΟ θά συνεχίσει νά ύπάρχει καί ή αμυντική 

συνεργασία μέ τίς ΗΠΑ θά είναι πάντα απαραίτητη. ~ Άλ

λωστε τό ΝΑΤΟ, είπε δ κ. Γκένσερ, τό θέλουν καί οί 

Ρώσοι, γιά νά περιλαμβάνει μέσα του τήν Γερμανία. 

»'Η ΕΟΚ θά πρέπει νά δλοκληρώσει τήν ενωσή της 

πρίν διευρυνθεί πρός 'Ανατολάς. Ό κ. Γκένσερ προσέθε

σε δτι ή Εuρώπη πρέπει κάποτε νά συμπεριλάβει στούς 

κόλπους της καί τήν Σοβιετική 'Ένωση, ή όποία διαθέτει 

τούς πλουσιότερους πόρους στόν κόσμο. [Γιά τήν παρουσα 

κατάσταση στήν Σοβιετική 'Ένωση οί δύο άνδρες συνε

φώνησαν δτι πρέπει νά ύποστηριχθεί ήθικά καί οiκονομι

κά δ Γκορμπατσώφ, διότι αποτυχία του θά έσήμαινε δυ

σμενείς εξελίξεις γιά δλους]. 

»Στήν συνέχεια, δ πρόεδρος είπε δτι ή Έλλάδα περνάει 

μιά δύσκολη κρίση. 'Η σημερινή Κυβέρνηση προσπαθεί 

νά αντιμετωπίσει τήν κατάσταση. Γι' αuτό θά πρέπει νά 
βοηθηθεί ή Κυβέρνηση από τήν Γερμανία. 'Όλες οί χώ

ρες, καί οί πιό iσχυρές, περνουν κατά καιρούς από κρίσεις. 

Αuτό δέν σημαίνει δτι πρέπει νά τίς διαγράψει κανείς. Γί

νεται λόγος γιά Εuρώπη δύο ταχυτήτων." Αν γίνει αuτό, θά 

είναι μεγάλο σφάλμα καί πάντως ή 'Ελλάς δέν θά πρέπει 
νά ύποβληθεί σ' αuτή τήν ταπείνωση. Έκ μέρους τής 

'Ελλάδος, ζητa τήν ύποστήριξη τής Γερμανίας. 

»Τό δεύτερο θέμα, στό όποίο δ πρόεδρος ζητa τήν βοή

θεια τής Γερμανίας είναι τό Κυπριακό . Τό θέμα είναι γνω

στό καί δέν χρειάζεται νά τό αναπτύξει. Έπί 30 χρόνια, 
αποτελεί εστία αστάθειας καί ανωμαλίας. Είναι ενα θέμα 

στό όποίο ή Τουρκία εχει άδικο καί οί μόνες χώρες πού 

εχουν τήν δυνατότητα νά τήν έπηρεάσουν είναι ή 'Αμερι

κή καί ή Γερμανία. 

»'Ο κ. Γκένσερ απαντa δτι ή 'Ελλάδα μπορεί νά ύπο

λογίζει στή Γερμανία. 'Η aμιλλα τών χωρών τής ΕΟΚ νά 

επιτύχουν ύψηλούς βαθμούς αναπτύξεως μπορεί νά δημι

ουργεί τριβές, αλλά δέν ύπάρχει πρόθεση νά μπεί ή 'Ελλά

δα στό περιθώριο. Αύριο εχει συνάντηση μέ τόν 'Οζάλ. 

~Εχει iσχυρούς λόγους νά πιστεύει δτι, από δλες τίς χώρες 

τής Εuρώπης, ή Γερμανία συνδέεται περισσότερο μέ τήν 

'Ελλάδα. 'Ο πρόεδρος παρατηρεί χαμογελώντας δτι μπο

ρεί νά αγαπουν περισσότερο τήν · Ελλάδα αλλά ύπολογί

ζουν περισσότερο τήν Τουρκία. Στό όποίο, δ κ. Γκένσερ 

απαντa, γελώντας, δτι συμφωνεί μόνο μέ τό πρώτο σκέλος 

τής σκέψης του προέδρου» 1 66. 

19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1991 

'Ο Κ. Καραμανλής παρίσταται σέ εκδήλωση τι

μής - πολtτικοϋ καί πνευματικοϋ μνημοσύνου -γιά 
τόν Ε. 'Αβέρωφ, στήν αϊθουσα τής 'Αρχαιολογικής 

'Εταιρείας. 

18-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1991 

Ό Κ. Καραμανλής δέχεται στό Προεδρικό Μέ

γαρο, διαδοχικά, τόν πρόεδρο τής Κυπριακής Δημο

κρατίας, Γ. Βασιλείου, καί, τήν έπομένη, τόν πρώην 

πρόεδρο, Σπ. Κυπριανοϋ, μέ τούς όποίους συζητεί 

πάνω στίς πρόσφατες εξελίξεις τοϋ εθνικοϋ ζητήμα
τος. 

22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1991 

'Ο Κ. Καραμανλής εγκαινιάζει τή μόνιμη εκθεση 

εργων τοϋ Ν. Χατζηκυριάκου- Γκίκα, πού ό διακε

κριμένος καλλιτέχνης, προσωπικός φίλος του, εχει 

δωρίσει στό Μουσείο Μπενάκη. 

24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1991 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται σέ τακτική ενημερω

τική επίσκεψη τόν πρωθυπουργό, Κ. Μητσοτάκη. 

25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1991 

Σέ πανηγυρική τελετή ό Κ. Καραμανλής άνακη

ρύσσεται επίτιμος διδάκτωρ τής Νομικής Σχολής 

τοϋ Πανεπιστημίου 'Αθηνών. 

Μετά τήν άκρόαση συνθέσεως τοϋ Μάνου Χα

τζηδάκι σέ πρώτη εκτέλεση, ό πρύτανης Μ. Σταθό

πουλος άνέγνωσε εiσήγηση, μέ τήν άκόλουθη εισα

γωγική παράγραφο: 

«Τό Πανεπιστήμιο 'Αθηνών εχει απόψε τή μεγάλη τι

μή νά ύποδέχεται τόν προέδρο τής Δημοκρατίας κ. Κων. 

Καραμανλή γιά νά τόν αναγορεύσει επίτιμο διδάκτορα τής 

Νομικής Σχολής, νά τόν τιμήσει μέ τόν ανώτατο αuτόν 
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άκαδημαϊκό τίτλο οχι ώς πολιτικό άλλά σύμφωνα μέ τόν 

πανεπιστημιακό νόμο, ώς liνδρα πού εχει προσφέρει μεγά

λες ύπηρεσίες στό εθνος, ύπηρεσίες ο{ δποίες εχουν κερ

δίσει τήν άναγνώριση καί πέρα άπό τόν ιδεολογικό χώρο 

του δποίου δ ίδιος κάποτε ήγείτο, νά τόν τιμήσει ώς προ

σωπικότητα πού τό κυρος καί ή άκτινοβολία της εχει ξε

περάσει πρό πολλου τά δρια τfjς 'Ελλάδος καί χαίρει διε

θνώς εκτίμησης καί σεβασμου δσο λίγοι Εύρωπαίου>. 

Στή συνέχεια, ό καθηγητής Ε. Σπηλιωτόπουλος, 

άνέγνωσε τόν καθιερωμένο «επαινο», ό όποίος κατέ
ληγε στίς άκόλουθες γενικές έπισημάνσεις: 

«'Ως πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας, δ Κ. Καραμανλfjς 

άναδείχθηκε άρχηγός κοινοβουλευτικου Κράτους ύπεράνω 
τfjς κομματικfjς διαμάχης καί τών πολιτικών παθών πού 

σιγά-σιγά liρχισαν πάλι νά κυριαρχουν στήν πολιτική 

σκηνή. ~Εχει τό κυρος πού καθιστii δυνατή τή διακριτική 

παρέμβασή του γιά τήν άποφυγή τfjς οξύτητας καί τήν 

παροχή συμβουλών στά μεγάλα έθνικά θέματα. Σεβάστηκε 

καί βοήθησε τή νέα κοινοβουλευτική πλειοψηφία στίς 

περιπτώσεις πολιτικών έναλλαγών. Θεμελίωσε τήν παρά

δοση του προέδρου τfjς κοινοβουλευτικfjς Δημοκρατίας. 
»'Ο Κωνσταντίνος Καραμανλfjς σχημάτισε 7 Κυβερνή

σεις καί κυβέρνησε τή χώρα δεκατέσσερα χρόνια ώς πρω

θυπουργός, περισσότερο διάστημα άπό δποιονδήποτε άλ

λον 'Έλληνα πολιτικό άνδρα. 'Η πρωθυπουργία του συνδέ

εται μέ μεγάλα έπιτεύγματα στούς τομείς τfjς πολιτικfjς, 

οiκονομικfjς καί κοινωνικfjς ζωfjς του τόπου καί τfjς έξω

τερικfjς πολιτικfjς, πού άποτελουν {στορικούς σταθμούς 

στήν εξελικτική πορεία του εθνους . Ε{ναι δ δραματιστής, 

εμπνευστής καί κύριος δημιουργός τών {στορικών αύτών 

σταθμών. Κυβέρνησε μέ διορατικότητα, θάρρος, άποφα

σιστικότητα, εύθύτητα, λιτότητα, iσχυρή καί επίμονη θέ

ληση, άλλά καί μέ σωφροσύνη. 'Αναδείχθηκε, χωρίς δη

μαγωγικά τεχνάσματα, δ άληθινός έθνικός ήγέτης πού 

ολοι ο{ UΕλληνες άνεξάρτητα άπό πολιτικές πεποιθήσεις 

τόν ταυτίζουν μέ τίς πάγιες καί άναλλοίωτες άξίες τfjς δη
μοκρατίας, τήν έλευθερία, τόν διάλογο καί τόν ηρεμο πο

λιτικό βίο. 

»'Όταν δ σοφός νομοθέτης του πανεπιστημιακου νόμου 

θέλησε τό διδακτορικό δίπλωμα νά άπονέμεται "τιμfjς ενε

κα" είς τούς "πολυτίμους τφ εθνει παρασχόντας ύπηρε

σίας", άσφαλώς ε{χε κατά νου έθνικό ήγέτη σάν τόν 

Κωνσταντίνο Καραμανλfi». 

Στήν τελετή ήταν παρόντες κορυφαίοι έκπρόσω

ποι τής πνευματικής ζωής καί του πολιτικοί> κόσμου 
τής χώρας. «Σήμερα τιμaται ό πρόεδρος τής Δημο

κρατίας καί τιμaται όρθ&ς», δήλωσε χαρακτηριστι

κά ό άρχηγός τής άξιωματικής άντιπολιτεύσεως, Α. 
Παπανδρέου. 

'Ο Κ. Καραμανλής, μετά τήν περιένδυσή του, κα

τά τά καθιερωμένα, μέ τήν πανεπιστημιακή τήβεννο 

καί τά διάσημα, έκφώνησε τήν άκόλουθη όμιλία: 

«Κύριε πρύτανη, 

;;Κύριε πρόεδρε τοϋ Τμήματος Νομικής τοϋ Πανεπι

στημίου, 

;;Σaς παρακαλώ νά βεβαιωθείτε δτι έκτιμώ lδιαίτερα 

τήν ύψηλή τιμή πού μοϋ κάνει τό Πανεπιστήμιό σας νά μέ 

άνακηρύξει επίτιμο διδάκτορά του. Μιά τιμή πού μέ συγκι

νεί βαθύτατα γιατί τό Πανεπιστήμιο αύτό ύπήρξε εκτός 

τών άλλων καί τό όρμητήριο τής μακρaς πολιτικής σταδι

οδρομίας μου. 

;;Κυρίες καί κύριοι, 

;; Ή σημερινή τελετή γίνεται μέ τήν εύκαιρία τής συμ
πληρώσεως 10 χρόνωνάπό τήν ένταξη τής χώρας μας στήν 
Εύρωπαϊκή Κοινότητα. Εlναι, ώς εκ τούτου, ~υσικό ή όμι

λία μου νά έχει άντικείμενο τό ίστορικό αύτό γεγονός καί 

τίς επιπτώσεις πού εlχε καί θά έχει στήν εθνική μας ζωή. 
;; ~ Αλλωστε, τό γεγονός αύτό άποτελεί καί τό κυριότερο 

αlτιολογικό γιά τήν τιμή πού μοϋ γίνεται σήμερα. Αlτιο

λογικό τό όποίο διηύρυνε ό καθηγητής κ. Σπηλιωτόπου

λος, άναφερθείς καί στήν γενικότερη προσφορά μου πρός 

τήν χώρα. 

;;Γιά τό μέγα θέμα τής εντάξεως τής χώρας μας στήν 

Εύρωπαϊκή Κοινότητα καί γενικότερα γιά τήν UΕνωση τής 

Εύρώπης όμιλώ επί 30 χρόνια. Καί άγωνίστηκα δλα αύτά 
τά χρόνια επίμονα γιά νά προωθήσω αύτούς τούς σκοπούς. 

;;Καί άγωνίστηκα γιατί άποτελοϋσαν τό τρίπτυχο τοϋ 

όράματος πού εlχα, έκτοτε, γιά τό μέλλον τοϋ έθνους μας. 

Τήν έξοδο δηλαδή τής 'Ελλάδος άπό τό τέλμα τής ύποανά

πτυξης, τήν άναβάθμιση τής πολιτικής καί κοινωνικής 
ζωής τής χώρας μας καί τήν κατοχύρωση τής μόνιμα άπει

λούμενης άσφάλειας καί άνεξαρτησίας της. 
;;Βέβαια, ό άγώνας αύτός δέν ήταν εύκολος γιατί, εlς 

μέν τό εσωτερικό, ή ένταξη τijς 'Ελλάδος στήν Κοινότητα 
συναντοϋσε τίς άντιδράσεις τijς τότε άντιπολιτεύσεως, εlς 

δέ τό εξωτερικό, συναντοϋσε τίς άντιδράσεις τής Commis
sion καί προπαντός τίς έπιφυλάξεις τών περισσότερων 

Κρατών -μελών τijς Κοινότητος πού στηρίζονταν σέ λό

γους γεωπολιτικούς καί οlκονομικούς. Καί συγκεκριμένα: 

;;Πρώτο, στήν άπομακρυνσμένη γεωγραφική θέση τής 

'Ελλάδος, ή όποία δέν συνδέεται εδαφικά μέ τόν κορμό 

τijς Εύρώπης. 

;;Δεύτερο, στήν έπικίνδυνη ένταση στίς σχέσεις 'Ελλά

δος - Τουρκίας, ή όποία δημιουργοϋσε τόν εύλογο φόβο 
έμπλοκijς τijς Κοινότητος στή διένεξη τών δύο χωρών. 

»Τρίτο, στήν παραδοσιακή άστάθεια τών δημοκρατι

κών μας θεσμών πού τήν επιβεβαίωνε καί ή πρόσφατη δι

κτατορία. 

»τέταρτο, στόν φόβο, δτι ή ένταξη τijς 'Ελλάδος θά 

δημιουργοϋσε προηγούμενο γιά τήν ένταξη τής 'Ισπανίας 
καί τijς Πορτογαλίας, τήν όποία δέν ήθελε καί δέν τ]δύνατο 

νά άποδεχθεί ή Κοινότης τήν έποχή έκείνη. 

»Χρειάσθηκε σκληρός καί πολυμέτωπος άγώνας γιά νά 

παραμερισθοϋν οί δυσκολίες αύτές καί νά γίνει πραγματι

κότης τό δραμα τijς lσότιμης ένταξης τijς χώρας μας στήν 

Εύρωπαϊκή Κοινότητα μέ τήν ύπογραφή τijς Συνθήκης 

στίς 28 Μαiου 1979. 
;;Γιά τήν ένταξη αύτή, εlναι φυσικό νά αlσθάνομαι εύ

τυχής, όχι μόνο γιατί δικαιώθηκε ή πολιτική μου, άλλά 
κυρίως γιατί στή διαδρομή τοϋ χρόνου υίοθετήθηκε άπό τό 

σύνολο σχεδόν τοϋ tλληνικοϋ λαοϋ καί πijρε ήδη τή διά

σταση εθνικής πολιτικής. 

»Κυρίες καί κύριοι, 

» 'Επίστευα καί πιστεύω δτι ή ένταξή μας στήν Εύρω-
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Ά vακήρυξη σέ έπίτιμο διδάκτορα στήv Αϊθουσα τελετωv 
τοv Πανεπιστημίου ΆθηvιΌv. 
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παϊκή Κοινότητα καί δι' αι5τής στήν 'Ενωμένη Ει5ρώπη, 

άποτελεί τό σημαντικότερο σταθμό στή μακρά πορεία τοv 

έθνους μας. Γιατί θά έπηρεάσει βαθύτατα τό μέλλον του 

τόπου μας καί τήν μοίρα του λαοv μας. Καίε{ ναι άνάγκη νά 

καταλάβουμε τήν βαθύτερη σημασία του γεγονότος αι5τοv 

γιά ν' άξιοποιήσουμε τά τεράστια πλεονεκτήματα, πολιτι

κά καί οίκονομικά, πού μtiς προσφέρει ή ίσότιμη συμJLετο

χή μας στήν 'Ενωμένη Ει5ρώπη. 

»Μιά Ει5ρώπη πού εξελίσσεται ήδη σέ μεγάλη πολιτική 

καί οίκονομική δύναμη, ίκανή νά συμβάλει στή διαφύλαξη 

τής διεθνούς είρήνης καί νά επηρεάσει ει5εργετικά τήν πο

ρεία τής άνθρωπότητος. Μιά δύναμη, τέλος, ή όποία κατέ

στη ήδη πόλος έλξεως γιά όλους τούς λαούς πού διψοvν 
γιά ~λευθερία καί δημοκρατία. 

))Πάντως, γιά vά εκτιμηθούν σωστά οί διαστάσεις τής 

εντάξεώς μας στήν 'Ενωμένη Ει5ρώπη, θά πρέπει νά κρι

θούν στά πλαίσια τής μακραίωνης tθνικής μας ίστορίας. 

))Μετά τό 1922 καί τό δραματικό τέλος τής Μεγάλης 
'Ιδέας, ό λαός μας βρέθηκε χωρίς μακροπρόθεσμες επιδιώ

ξεις καί χωρίς εθνικούς όραματισμούς. 'Απομονωμένος 
φυλετικά καί πολιτικά σ' αι5τή τή γωνιά τής Βαλκανικής, 

δέν ε{χε άλλη φροντίδα άπό τήν προστασία τής μόνιμα 

άπειλούμενης άσφάλειάς του. 

))Μέ τήν ένταξή της στήν Ει5ρωπαϊκή Κοινότητα, ή 

'Ελλάς βγήκε άπό τήν αίώνια μοναξιά της, πού ήταν καί ή 

βασική αίτία γιά τίς δοκιμασίες πού ύπέστη διά μέσου τών 

αίώνων. 
))Καί άπέκτησε, γιά πρώτη φορά, τήν δυνατότητα νά 

θέτει μακρtiς πνοής σκοπούς, πού θά προσδιορίζουν κατά 

τρόπο σταθερό, τή μελλοντική της πορεία. 

))Καί γιά νά κάνω πιό συγκεκριμένη τή σημασία τής 

εντάξεώς μας στήν Κοινότητα θ' άναφερθώ στά εiδικά καί 

μεγάλα πλεονεκτήματα πού μtiς προσφέρει. Τά πλεονεκτή

ματα αι5τά ε{ ναι πολιτικά καί οίκονομικά. Τά μέν πολιτικά 

συνίστανται, άπό τή μιά μεριά, στήν κατοχύρωση τής μό

νιμα, όπως ε{ πα, άπειλούμενης άσφάλειας καί άνεξαρτησί

ας τής χώρας μας, άφοv μέ τήν ένταξή μας τά σύνορα τής 

'Ελλάδος γίνονται αι5τόματα καί σύνορα τής 'Ενωμένης 

Ει5ρώπης. Καί, άπό τήν άλλη, στήν σταθεροποίηση τής 

άσταθοvς δημοκρατίας μας, άφοv ή συμμετοχή καί ή πα

ραμονή στήν 'Ενωμένη Ει5ρώπη προϋποθέτει τήν ϋπαρξη 

πολιτεύματος δημοκρατικού. 

))Τά δέ οίκονομικά συνίστανται στήν επιτάχυνση τής 

οίκονομικής καί κοινωνικής άναπτύξεως τής χώρας μας, 

μέ τίς δυνατότητες άλλά καί τά μέσα τά οίκονομικά πού 

μtiς προσφέρει ή Κοινότης. 

))Καί τά μέσα αι5τά μiiς δόθηκαν άφθονα. Μόνο κατά 

τήν περίοδο 1981-1990, ή Έλλάς είσέπραξε άπό τήν Ει5-
ρωπαϊκή Κοινότητα 18 καί πλέον δισεκατομμύρια δολλά
ρια, χωρίς τά όποία θά είχαμε άπό μακροv χρεωκοπήσει. 

)) Άλλά τίθt:ται ήδη τό έρώτημα. 'Αξιοποιήσαμε, στήν 
δεκαετία πού πέρασε, τίς πολιτικές καί οiκονομικές δυνατό

τητες πού μtiς προσέφερε ή ένταξη στήν Ει5ρωπαϊκή Κοινό

τητα; Αυποvμαι νά πώ ότι τίς δυνατότητες αι5τές, όχι μόνο 

δέν τίς άξιοποιήσαμε, άλλά μέ τήν συμπεριφορά μας άπο
δυναμώσαμε καί τήν θέση μας μέσα στήν Κοινότητα. Καί 

κινδυνεύουμε ήδη νά βρεθούμε στό περιθώριο τής 'Ενωμέ

νης Ει5ρώπης μέ όδυνηρές πολιτικές καί οίκονομικές συνέ

πειες γιά τή χώρα μας. 

)Πόν κίνδυνο αι5τόν ε{ναι άνάγκη εθνική νά τόν άποτρέ

ψουμε. Καί ε{ναι άνάγκη, όχι μόνο γιά νά μή χάσουμε τά 

πλεονεκτήματα πού προηγουμένως άνέφερα, άλλά καί γιά 

νά μήν ύποστοvμε τήν ταπείνωση νά γίνουμε οί έσχατοι' 

τής Ει5ρώπης, τής όποίας εντούτοις ό πολιτισμός ε{χε πηγή 

του τήν 'Ελλάδα. 

)) 'Ένας κίνδυνος πού θά πρέπει νά ξυπνήσει επιτέλους 
τό περίφημο έλληνικό φιλότιμο καί νά βγάλει τήν κοινω

νία μας άπό τήν επικίνδυνη σημερινή της νάρκη. 

))Βέβαια, γιά ν' άποτρέψουμε τούς κινδύνους αι5τούς, 

χρειάζεται νά βγούμε, όσο γίνεται ταχύτερα, άπό τήν βα

θειά καί πολύπλευρη κρίση πού άντιμετωπίζει σήμερα ό 

τόπος μας. Καί κυρίως τήν οίκονομική πού, έκτός τών άλ

λων, θά προσδιορίσει καί τήν μελλοντική μας θέση στήν 

'Ενωμένη Ει5ρώπη. Ε{ναι γνωστό σt όλους μας ότι ή οίκο
νομία μας δοκιμάζεται. "Οπως ε{ναι γνωστό ότι γιά νά τήν 

σώσουμε θά χρειασθούν χρόνος, μόχθος καί καθολικές καί 

κοινωνικά δίκαιες θυσίες. 'Αλλά θά χρειασθεί, προπαντός, 

έξαρση tθνική. ΥΕξαρση πού δέν ει5δοκιμεί βέβαια μέσα σέ 

κλίμα φορτισμένο μέ πολιτικές όξύτητες καί κοινωνικές 
άντιπαραθέσεις πού tνδημοvν δυστυχώς στόν τόπο μας καί 

πού μtiς όδήγησαν στό παρελθόν στίς γνωστές εθνικές πε

ριπέτειες. 

)) Ή κρίση πού άντιμετωπίζουμε σήμερα καί οί κίνδυ
νοι πού συνεπάγεται άποτελοvν πρόκληση γιά τήν φιλοτι

μία μας καί γιά τίς εθνικές μας άρετές. 'Αρετές πού τίς 
έχουμε βέβαια άλλά τίς άδρανοποιοvμε όταν άκριβώς 

χρειάζεται νά τίς άξιοποιήσουμε. 

))Κυρίες καί κύριοι, 

))Δέν θά ε{χα εκπληρώσει τό χρέος μου άπέναντι τοv 

Πανεπιστημίου αι5τοv, άν δέν έκλεινα τήν όμιλία μου μέ 

όρισμένες επίκαιρες παραινέσεις πρός τήν σπουδάζουσα 

νεολαία μας καί νά τής πώ: 

)) 'Αποτελείτε τό πιό δυναμικό, τό πιό άνήσυχο, άλλά 
καί τό πιό έλπιδοφόρο στοιχείο τής έλληνικής κοινωνίας. 

Καί θά ήθελα μέ τήν ει5καιρία αι5τή, νά προσδιορίσω καί 

τήν δική μας ει5θύνη γιά τήν οίκοδόμηση ένός καλλίτερου 

μέλλοντος γιά τή χώρα μας. 'Αλλά θά ήθελα, προπαντός, 

νά σiiς καταστήσω κοινωνούς ένός όράματος. Τό όραμα 

δηλαδή μιtiς 'Ελλάδος πού θά ει5ημερεί στό εσωτερικό καί 

θ, άκτινοβολεί πολιτισμικά στό εξωτερικό. 

))Μιtiς 'Ελλάδος, χωρίς συμπλέγματα κατωτερότητας 

καί χωρίς άγωνίες γιά τό μέλλον της. Ε{ναι τό όραμα μιtiς 

'Ελλάδος ίκανής νά διαδραματίσει, στά πλαίσια τής 'Ενω

μένης Ει5ρώπης, ρόλο ύπέρτερο άπό τήν άριθμητική της 

δύναμη, άξιοποιώντας τό άνθρώπινο δυναμικό της, σέ συν
δυασμό μέ τήν μοναδική πολιτιστική κληρονομιά της. Τό 

όραμα αι5τό μπορεί καί πρέπει ή γενεά σας νά τό άναγάγει 

στή σύγχρονη Μεγάλη 'Ιδέα του έθνους· 'Ιδέα πού θά συ

νεγείρει τίς πνευματικές καί ι]θικές άρετές του έθνους καί 

θά επιτρέψει στή γενεά σας ν' άξιοποιήσει τούς καινούρ

γιους καί πλατείς όρίζοντες πού διανοίγονται μπροστά 

σας. 

)) Τελειώνοντας, θά μοv έπιτρέψετε νά σiiς δώσω καίμε
ρικές συμβουλές πού ίσχύουν γιά όλες τίς χώρες καί γιά 

όλες τίς εποχές. Ή αυτοπειθαρχία, συνδυασμένη μέ τήν 

ύπευθυνότητα ε{ναι μεγάλη άρετή. Ε{ναι αι5τή πού όδηγεί 

στήν άτομική άλλά καί τήν συλλογική επιτυχία· γι' αι5τό 

καί ό Αίσχύλος τήν όνόμασε Μητέρα τής Ει5πραξίας. 
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»Μπορείτε καί πρέπει νά είστε προοδευτικοί, μπορείτε 

καί πρέπει νά είστε μαχητικοί, &λλά τά προσόντα αύτά τής 

νεότητος πρέπει νά ύποβάλλονται aτόν έλεγχο τής λογι

κής. Γιά νά κατευθύνεται ό δυναμισμός σας σέ δραστηριό

τητες δημιουργικές, aντί νά σπαταλaται σέ έκδηλώσεις 

άγονες καί aρνητικές. 'Εκδηλώσεις πού έρχονται σέ aντί

θεση καί μέ τίς παραδόσεις μας, πού είναι έvτούτοις συμ

πυκνωμένη πείρα καί σοφία πολλών γενεών. 

»Φροντίστε νά συνδυάσετε τίς καινούργιες lδέες μέ δ, τι 

καλλίτερο προσφέρει ή παράδοσή μας, aντί νά μιμείσθε 

ξενόφερτες συνήθειες πού ξεπεράστηκαν τ]δη κι έκεί πού 
πρωτοεμφανίστη καν. 

»Διδαχθείτε aπό τά σφάλματα τά δικά μας γιά νά γίνετε 

όχι άπλώς καλλίτερο[ μας, &λλά νά γίνετε Ικανοί νά &νακό

ψετε τήν κατολ[σθηση τής χώρας μας πρός τήν έθνική 

παρακμή καί νά &νεβάσετε τήν 'Ελλάδα πολιτικά, κοινω

νικά κα[ πολιτιστικά ατά ύψηλά έπfπεδα πού τής &ξf
ζουν»Ι67. 

29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1991 

Σέ άπάντηση έπιστολfjς του 'Αρχιεπισκόπου 

'Αμερικfjς 'Ιακώβου, ό όποίος έξέφρασε τήν άγωνία 

του γιά τή γενικότερη πορεία του εθνους, ό Κ. Καρα

μανλfjς μεταξύ άλλων παρατηρεί:: 

«'Αγαπητέ καί σεβαστέ μου φίλε, 

»Τά τελευταία γράμματά σας δίνουν τήν έκταση 

τής άγων{ας πού έχετε γιά τήν εθνική μας πορεία. 

Συμμερίζομαι τίς άνησυχίες σας, γι ' αύτό καί προ
σπαθώ μέ τίς, κατά καιρούς, παραινέσεις πρός τόν 

λαό καί τήν ήγεσία νά τούς βοηθήσω νά συνειδητο
ποιήσουν, όχι άπλώς τήν κρισιμότητα τών περιστά

σεων πού άντιμετωπίζουμε σήμερα άλλά καί τά βαθύ

τερα αίτια στά όποία όφείλεται ή μόνιμη κακοδαιμο

νία του τόπου μας. 

»Κακοδαιμονία πού κι αύτή μέ τή σειρά της όφεί

λεται στό γεγονός ότι ϋστερα άπό 160 χρόνια ελεύ
θερου βίου δέν κατορθώσαμε νά συνταχθοf5με σέ σο

βαρό καί ύπεύθυνο Κράτος. 

»Mof5 γράφετε ότι πρέπει νά άσκήσω τήν επιρροή 
μου γιά νά βγοf5με άπό τά σημερινά άδιέξοδα. Τό 

κάνω. Άλλά πρέπει νά γνωρίζετε ότι ή πολιτική δέν 

γίνεται μέ συμβουλές, Κι αύτό τό επιβεβαίωσε καί ό 

Κικέρων ό όποίος είπε: "Στή ζωή τών εθνών ύπάρ
χουν στιγμές πού είναι εχθρικές πρός τήν λογική καί 
τήν ήθική. Κατά τίς στιγμές αύτές, ο{ συμβουλές όχι 
μόνο δέν ώφελοf5ν άλλά μπορεί καί νά βλάψουν"»Ι6s. 

8 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1991 

'Ημέρα τfjς Εuρώπης, ό πρόεδρος τfjς Δημοκρα

τίας, Κ. Καραμανλfjς, εδωσε στή δημοσιότητα τήν 

άκόλουθη δήλωση: 

«Δίκαια ή Ήμέρα τής Διακηρύξεως τοίi Ρομπέρ Σου

μάν καθιερώθηκε καί ώς Ήμέρα τής Εύρώπης. Διότι ή 

ρεαλιστική πρωτοβουλία του τό 1950, νά θεμελιώσει τήν 

γαλλογερμανική βιομηχανική συνεργασία, σηματοδότησε 

τόν τερματισμό τής παραδοσιακής έχθρότητας μεταξύ τών 

δύο λαών καί τήν έναρξη τής διαδικασίας πού όδήγησε 
στήν δημιουργία τής Εύρωπαϊκής Κοινότητος. 

»Μιaς Κοινότητος, ή όποία καί άν &κόμη τfποτε άλλο 

δέν είχε έπιτύχει, θά ήταν Ιστορικά καταξιωμένη άπό τό 
γεγονός καί μόνο ότι έθεσε όριστικά τέρμα aτούς εύρω

παϊκούς πολέμους πού έπί αlώνες προκαλοίiσαν τόν άλλη

λοσπαραγμό των λαών τής Εύρώπης καί συνεκλόνιζαν τήν 
ύφήλιο. 

»Πέραν όμως αύτοf5, ή εlρήνη, ή δημοκρατία καί ή εύη

μερία εlναι τ]δη τά πολύτιμα &γαθά πού aπολαμβάνουν οί 
λαοί τής Κοινότητος, ή όπο[α, χάρη σ' αύτά, άποτελεί 

πλέον πόλον έλξεως όλων τών άλλων εύρωπαϊκών χωρών. 

Μέ τήν όλοκλήρωση δέ τής 'Ενώσεώς της, ή Εύρώπη θά 

καταστεί μιά παγκόσμια δύναμη lσορροπίας καί σταθερό

τητος πού θά έπιφεάζει εύεργετικά τήν πορε[α τής άνθρω

πότητος. 

»Αύτής τής Κοινότητος έγινε πλήρες καί lσότιμο μέλος 

ή 'Ελλάδα πρίν άπό δέκα χρόνια καί εlναι καθήκον καί 

συμφέρον τής 'Ελλάδος, άφ' tνός μέν νά συμβάλει στήν 

όλοκλήρωση τής Εύρωπαϊκής 'Ενώσεως τό ταχύτερο δυ

νατό, άφ' tτέρου δέ νά άξιοποιήσει ατό μέγιστο βαθμό τά 

τεράστια έθνικά, πολιτικά καί οlκονομικά πλεονεκτήματα 

πού τής προσφέρει ή ένταξή της στήν Κοινότητα. 

»'Ελπίζω καί εύχομαι ότι όλοι θά έργασθοίiμε γιά τήν 

έπίτευξη των μεγάλων αύτών σκοπών, πού εlναι καθορι
στικοί γιά τό μέλλον τοίi έθνους;>. 

10 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1991 

'Ο πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας δέχτηκε τήν έπί

σκεψη του 'Αρχιεπισκόπου Καρελίας καί πάσης 

Φινλανδίας 'Ιωάννη, ό όποίος συνοδευόταν άπό τόν 

'Αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ. 

'Η αuτόνομη άρχιεπισκοπή τfjς Φινλανδίας είναι 

τρίτη στήν τάξη, μετά τήν 'Ορθόδοξη 'Εκκλησία 

τfjς Γεωργίας καί Ίfiς Τσεχοσλοβακίας, καί διαθέτει 

ποίμνιο περίπου 80 χιλιάδων πιστών. 
Μετά τήν έπιστροφή στήν εδρα του, ό 'Αρχιεπί

σκοπος 'Ιωάννης άπηύθυνε στόν Κ. Καραμανλfj, 

στίς 24 Μαίου, τήν άκόλουθη έπιστολή: 

«Έξοχώτατε κύριε πρόεδρε, 

»Μετά τήν έπιστροφήν μου στήν Φινλανδίαν δράττομαι 

τfjς ευκαιρίας ταύτης ϊνα έκφράσω τά αίσθήματα τfjς ευ

γνωμοσύνης μου πρός ύμdς διά τήν dκρόασιν παρ' ύμίν 

καί διά τόν πολύτιμον Μεγαλόσταυρον του Τάγματος τfjς 

Τιμfjς, τόν όποίον ευγενώς dπενείματε έμοί. 

»' Εξοχώτατε, εΙσθε γνωστός ώς ό μέγας υίός τfjς 'Ελ
λάδος καί ώς είς έκ των όντως σημαντικών καί σπουδαίων 

πολιτικών aρχηγών καί ήγετ&ν είς τόν σημερινόν κόσμον. 
'Έτσι, ή συνάντησις μεθ' ύμ&ν ήτο δι' έμέ μία ίδιαιτέρα 

τιμή, τήν όποίαν άκόμη είς τό μέλλον μετά χαράς θά &να

καλέσω είς τήν μνήμην μου. 

)) , Εξοχώτατε κύριε πρόεδρε, ευσεβάστως εϋχομαι ύμίν 
πλουσίαν χάριν καί δύναμιν παρά Θεου διά τήν σπουδαιο

τάτην δραστηριότητα ύμ&ν έπ' άγαθφ τfjς 'Ελλάδος καί 

δλων τ&ν άνθρώπων». 
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Σύμφωνα μέ τίς εκτιμήσεις εγκυρων διπλωματι

κων πηγων, ή επίσκεψη του 'Αρχιεπισκόπου Καρε

λίας καί πάσης Φινλανδίας στήν 'Αθήνα συνετέλεσε 

στήν ενίσχυση των δεσμων, δχι μόνο μεταξύ των δύο 

αδελφων ορθοδόξων Έκκλησιων, αλλά καi των δύο 

χωρων. 

10 ΜΑ·Ι"ΟΥ 1991 

'Ο Δfjμος Δελφων, μέ ψήφισμα τοϋ Δημοτικου 

Συμβουλίου, απονέμει τό Χρυσό Μετάλλιο τfjς πό

λεως στόν προέδρο τfjς Δημοκρατίας, Κ. Καραμαν

λfj, καί τόν ανακηρύσσει επίτιμο δημότη Δελφων: 

«'Επιβάλλεται νά τιμηθεί ό Κωνσταντίνος Καραμαν

λfjς μέ τήν ύψίστη τιμητική διάκριση του Δήμου Δελφών, 

σάν Ελάχιστη άναγνώριση του μεγάλου ενδιαφέροντος πού 

επέδειξε καθ' δλη τήν μακροχρόνιο πολιτική του σταδιο
δρομία γιά' τήν άρχαία έλληνική κληρονομιά καί έiδικότε

ρα γιά τούς Δελφούς. Τό μεγάλο ενδιαφέρον του εξειδικεύ

εται γιά τούς Δελφούς: (α) στή διαμόρφωση του άρχαιο

λογικου χώρου τών Δελφών καί τήν επέκταση του άρχαιο

λογικου μουσείου κατά τό 1958, ώς καί τήν άνάπλαση του 
πέριξ χώρου, (β) στή σύλληψη του δράματος τfjς δημιουρ

γίας του Εύρωπαϊκου Πολιτιστικου Κέντρου τών Δελφών 

πού θά προέβαλλε καί ύλοποιουσε τά {δανικά πού εκφρά

ζουν οί Δελφοί σάν iδέα καί χώρος, (γ) στή δημιουργία καί 

λειτουργία τών Χιονοδρομικών Κέντρων του Παρνασσου, 

κατά τήν μεταπολίτευση, πού τόσο ι'iλλαξαν πλουτοπαρα
γωγικά τήν περιοχή μας, (δ) στήν προώθηση τfjς άμφικτύο

νος δελφικfjς σκέψης. 

»Γιά τούς λόγους αύτούς, aποφασίζει όμόφωνα τήν 

άπονομή του Χρυσου Μεταλλίου τfjς πόλεως τών Δελφών 

στόν Κωνσταντίνο Καραμανλfj, πρόεδρο τfjς Δημοκρατί

ας, ύψίστη τιμητική διάκριση του Δήμου καί άνακηρύσσει 

αύτόν ώς επίτιμο δημότη Δελφών, σάν ελαχίστη άναγνώ

ριση , ώς πρώτον συντελέσαντα εiς τήν περαιτέρω τουρι

στική, άρχαιολογική άνάπτυξη καί εξέλιξη τfjς πόλεως 

τών Δελφών καθ' δλον τόν μακροχρόνιο πολιτικόν του 

βίον». 

11 ΜΑΙ·ΟΥ 1991 

Μέ αναφορά στήν ετήσια έορτή τfjς Μητέρας, ό 

Κ. Καραμανλfjς δήλωσε: 

«Στήν εποχή μας, όπου τά μηνύματα καί οί επέτειοι 

περισσεύουν, σπάνια επέτειος μπορεί νά συγκριθεί μέ 

εκείνη τijς 'Ημέρας τijς Μητέρας. 

»Υ Α ν ή οίκογένεια ήταν, ε{ ναι καί θά παραμείνει τό 

θεμέλιο τijς κοινωνικής οργανώσεως, ή Μητέρα aποτελεί 

τόν aκρογωνιαίο λίθο αuτοίi τοf! θεμελίου. Τόν ρόλο τijς 

Μητέρας στή σύγχρονη οiκογένεια καί κοινωνία προσδιο

ρίζουν παραστατικά τόσο ή συμβολική της aξία όσο καί ή 

ουσιαστική aποστολή της. Ή Μητέρα συμβολίζει τήν 

πηγή aλλά καί τήν οuσία τijς ζωijς. Ταυτόχρονα όμως ή 

Μητέρα, ώς θεσμός πού συμβάλλει καθοριστικά στήν δια

μόρφωση τοίi aνθρώπινου χαρακτήρα, φωτίζει τήν πορεία 

τοίi άνθρώπου πρός τήν τελική του καταξίωση καί, έπομέ-

νως, αuτή τήν ίδια τήν πορεία τijς aνθρωπότητας. 

»Στήν εποχή μας, ή όποία διακρίνεται γιά τήν καταθλι

πτική μοναξιά πού περιβάλλει τόν άνθρωπο στόν καθημε
ρινό του aγώνα, ή Μητέρα aντιπροσωπεύει τό μεγάλο καί 

παρήγορο στήριγμα. Καμμιά, ίσως, φράση δέν μπορεί νά' 

εκφράσει πιό παραστατικά τήν aνυπόκριτη συμμετοχή τijς 
Μητέρας στή ζωή καί τόν θάνατο, στή χαρά καί στή λύπη, 

όσο ή στροφή εκείνη τοίi επιταφίου θρήνου τijς Θεοτόκου, 

μπροστά στό νεκρό Θεάνθρωπο: "Ώ γλυκύ μου έαρ, γλυκύ

τατόν μου τέκνον, πού lδυ σου τό κάλλος". 

»Μολονότι iδίως οι' 'Έλληνες έχουμε εμπράκτως άπα

δείξει ότι γνωρίζουμε τήν έκταση καί τή σημασία τοίi χρέ

ους aπέναντι στή Μητέρα, ή σημερινή επέτειος ι'iς χρησι

μεύσει ώς aφετηρία γιά νά γίνει ή έκπλήρωση τοίi χρέους 

αuτοίi καί καθημερινό μας βίωμα>>. 

11 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1991 

Παρουσία του Κ. Καραμανλfj, εγκαινιάζεται νέα 

πτέρυγα στό Μουσειο Κυκλαδικfjς τέχνης του 'Ιδρύ

ματος Γουλανδρfj, δπου καί εκτέθηκαν νεοαποκτη

θέντα, μέ τή συμβολή iδιωτων δωρητων, αντικείμενα 

από τό θησαυρό τfjς Κέρου. 

«Παλιά ήταν λίγοι οί πλούσιοι καί πολλοί οί δω

ρητές τώρα συμβαίνει τό άντίθετο», δήλωσε χαρα

κτηριστικά ό πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας. 

16 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1991 

Σέ εκτακτη συνάντηση στό Προεδρικό Μέγαρο, 

ό Κ. Καραμανλfjς ανταλλάσσει μέ τόν πρωθυπουργό 

απόψεις μέ κύρια αναφορά στήν επιδείνωση τfjς κρί

σεως στά Βαλκάνια, μέ επίκεντρο τή Γιουγκοσλαβία. 

Παράλληλα, σύμφωνα μέ δημοσιογραφικές πλη

ροφορίες, ό πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας εξεδήλωσε 
εκ νέου τήν επιθυμία νά όλοκληρωθει τό ταχύτερο 

δυνατό ή δικαστική εκκρεμότητα στό θέμα τfjς «Κα

θάρσεως», ωστε νά αποκατασταθει πλήρως ή όμαλή 

ροή τfjς πολιτικfjς ζωfjς . 

20 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1991 

Τό προεδρεiο τfjς 'Ενώσεως Δημοσιογράφων -
' Ιδιοκτητων Περιοδικοϋ Τύπου επισκέπτεται τόν Κ. 
Καραμανλfj στό Προεδρικό Μέγαρο καί τοϋ επιδίδει 

αναμνηστική πλακέττα μέ αναφορά στή μακρά προ

σφορά του στήν άνάπτυξη τfjς χώρας. 
Δύο έβδομάδες νωρίτερα, ή 'Ένωση Ίδιοκτητων 

'Ημερησίων Έπαρχιακων 'Εφημερίδων είχε ανα

κοινώσει στόν Κ. Καραμανλfj τήν απόφαση του Σω

ματείου νά τόν ανακηρύξει επίτιμο πρόεδρό του. 

20 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1991 

Μέ τήν εύκαιρία τfjς συμπληρώσεως 80 ετων άπό 
τήν πρώτη εκδοση τfjς «Μακεδονίας», ό Κ. Καρα

μανλfjς άπηύθυνε στή διεύθυνση τfjς εφημερίδας 

θερμό συγχαρητήριο μήνυμα: 
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<ιΜέ τήν ευκαιρία τfjς συμπληρώσεως 80 χρόνων άπό 
τήν έκδοση τfjς "Μακεδονίας" σίiς aπευθύνω τά εlλικρινά 

μου συγχαρητήρια. 

»Ή επέτειος αυτή, εκτός άπό τή χρονική έχει καί τήν 

πολιτική της άξία, πού Οφείλεται στήν aταλάντευτη προσή

λωσή της στά εθνικά καί δημοκρατικά lδεώδη. 

»Στίς 6κτώ αυτές δεκαετίες, ή "Μακεδονία" έγραψε τή 

δική της λαμπρή ι'στορία. Πρωτοπόρος στούς άγώνες γιά 

τήν εθνική ανεξαρτησία, παρέμεινε ακατάβλητη εθνική 

καί δημοκρατική έπαλξη σέ δ λες τίς δύσκολες γιά τό έθνος 

στιγμές. 

» 'Η έκδοσή της άρχισε δταν ή Μακεδονία ήταν τουρ
κοκρατούμενη. Καί ταύτισε τό δνομά της άλλά καί τήν 

τύχη της μέ τήν τύχη τfjς Μακεδονίας. ΥΕδωσε στίς σκο

τεινές έκείνες ώρες, πού ή τύχη τfjς Μακεδονίας ήταν άκό
μα &βέβαιη, τό άγωνιστικό της παρόν, τονώνοντας τήν 

έθνική συνείδηση καί τό ψυχικό σθένος τοίJ ύπόδουλου 

λαοίJ τfjς Μακεδονίας καί τfjς Θράκης. 'Εξίσου σημαντική 
ήταν καί ή μετά τήν aπελευθέρωση ι'στορία της. Μέ έμ'

πνευστή της τόν &κάματο άγωνιστή καί προσωπικό μου 

φίλο άείμνηστο Γιάννη Βελλίδη, δέν ύπέστειλε ποτέ τή 

σημαία της. Συνέχισε τούς άγώνες γιά έλευθερία καί δημο

κρατία άκόμα καί στίς περιόδους τών δικτατοριών. 

» Ή έφετινή έπέτειος βρίσκει τήν έφημερίδα στίς 

έπάλξεις νέων, έθνικfjς σημασίας, άγώνων. Συμπίπτει μέ 

τίς συνταρακτικές άλλαγές πού συντελοvνται σήμερα στόν 

κόσμο καί εlδικότερα μέ τήν έπικίνδυνη &βεβαιότητα πού 

έπικρατεί στή Βαλκανική. 

»Εlμαι βέβαιος, δτι ή "Μακεδονία" θά συνεχίσει καί 
στό μέλλον νά μάχεται γιά τά lδεώδη πού ύπηρέτησε σέ 

δλο τό μακρό διάστημα τfjς έκδοτικfjς της παρουσίας. 

Προσηλωμένη στίς εθνικές μας παραδόσεις θά παραμείνει 

ό θαρραλέος ύπερασπιστής τών δικαίων τοίJ έθνους καί τοίJ 

λαοίJ». 

Στίς 18 'Ιουνίου ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας θά 
παραστεί στήν πανηγυρική δεξίωση πού θά παραθέ

σει ή εκδότρια τής εφημερίδας, Κατερίνα Βελλίδου, 

στό ξενοδοχείο τής Μεγάλης Βρετανίας. 

22 ΜΑ· Ι ·ΟΥ 1991 

'Ο προέδρος τής Δημοκρατίας δέχεται τόν πρόε

δρο τής Διεθνοuς 'Επιτροπής του 'Ερυθροί> Σταυ

ροί>, Κ . Σομαρούγκα, συνοδευόμενο άπό τόν πρόε

δρο του 'Ελληνικοί> 'Ερυθροί> Σταυροί>, Γ. 'Αποστο-

λάτο. ' 
'Ο Κ. Καραμανλής εξέφρασε τήν εκτίμησή του 

γιά τό εργο πού ό 'Ερυθρός Σταυρός επιτέλεσε στή 

διάρκεια του πολέμου στόν Περσικό Κόλπο. 

Τήν ίδια ήμέρα, ό πρόεδρος του 'Αμερικανικοί> 

Κολλεγίου, Τζ. Μπέιλι, άνακοίνωσε στόν πρόεδρο 

τής Δημοκρατίας τήν καθιέρωση πρός τιμή του δύο 

ύποτροφι&ν κατ, ε τος. 

25 ΜΑ· Ι ·ΟΥ 1991 

'Η συμπλήρωση 50 χρόνων άπό τή Μάχη τής 

Κρήτης χαιρετίστηκε άπό τόν πρόεδρο τής Δημο

κρατίας, Κ. Καραμανλή, μέ τό άκόλουθο μήνυμα: 

« Συμπληρώθηκαν φέτος 50 χρόνια άπό τήν Έποποιιa 
τοίJ 1940-41, πού κορυφώθηκε μέ τή Μάχη τfjς Κρήτης. 
Μιά μάχη, στήν όποία συμπολέμησαν "Ελληνες, ΥΑγγλοι, 

Αυστραλοί καί Νεοζηλανδοί καί ή όποία έπηρέασε σημαν

τικά τήν πορεία τοίJ Β' Παγκοσμίου Πολέμου. 

»Πολλά έχουν άλλάξει στά 50 αυτά χρόνια. Οι' τότε 
aντίπαλοι σήμερα ε{ναι φίλοι καί σύμμαχοι. Καί μαζί οl

κοδομοίJμε μιά καινούργια Ευρώπη. Μιά Ευρώπη εlρηνι

κή, δημοκρατική καί ευημεροvσα. 

»Ή ίστορία δμως δέν πρέπει νά λησμονείται. Γιατί 

κάθε έθνος 6φείλει νά τιμίi αυτούς πού άγωνίστηκαν γιά 

τήν έλευθερία του. 'Αλλά καί γιατί τά διδάγματα τfjς ίστο

ρίας ε{ ναι πάντα έπίκαιρα, lδίως σήμερα πού ό κόσμος, καί 

lδιαίτερα ή ευαίσθητη περιοχή μας, διανύει μιά περίοδο 

&βεβαιότητας καί &στάθειας». 

30 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1991 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας παρέστη στήν ετή

σια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου 'Ελληνικ&ν 

Βιομηχανι&ν. 

I IOYNIOY 1991 

' Ο Κ. Καραμανλής δέχτηκε στό Προεδρικό Μέ

γαρο τήν επίσκεψη των Πώλ Σαρμπάνη, γερουσια

στή, καί Τζών Μπρεδήμα, πρώην βουλευτή, καί, 

fjδη, προέδρου του Πανεπιστημίου τής Νέας 'Υόρ

κης. 'Η συνομιλία του μέ τούς δύο διακεκριμένους 

' Ελληνοαμερικανούς πολιτικούς περιστράφηκε γύ

ρω άπό τίς διμερείς σχέσεις ' Ελλάδος καί ΗΠΑ καί 

τίς προοπτικές πού διανοίγονται γιά τήν 'Ελλάδα 

μετά τήν πρόσφατη μεσανατολική κρίση . 

2 IOYNIOY 1991 

Παρουσία του προέδρου τής Δημοκρατίας, Κ. 

Καραμανλή, κηρύσσεται άπό τόν πρωθυπουργό, Κ. 

Μητσοτάκη, στό 'Ωδείο Ήρώδου του 'Αττικοu, ή 

εναρξη του 44ου Διεθνους Συνεδρίου 'Εκδοτ&ν 

'Εφημερίδων. 

3 IOYNIOY 1991 

Σέ συνάντησή του μέ τό γενικό γραμματέα του 

ΝΑΤΟ, Μ. Βέρνερ, στό Προεδρικό Μέγαρο, ό Κ. 

Καραμανλής συζητεί - σύμφωνα μέ σχετική άνα

κοίνωση - τήν «παρουσα διεθνή κατάσταση καί τήν 

άποστολή τής Συμμαχίας στόν σημερινό κόσμω>. 

Τό περιεχόμενο τής συνομιλίας καταγράφηκε σέ 

συνοπτικό μνημόνιο : 

« ' Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας δέχθηκε σήμερα τόν 

γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ κ. Μάνφρεντ Βέρνερ . 

»'Απαντώντας σέ σχετική έρώτηση του προέδρου γιά 
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ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ Γ.Γ. ΝΑΤΟ 

Συναντήσεις μέ τό γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ καί 

τόν άρχηγό του άμερικανικου 'Επιτελείου. 
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τό ΝΑΤΟ, ό κ. Βέρνερ ε{πε δτι ή Συμμαχία πραγματοποιεί 

τώρα τίς βαθύτερες άλλαγές πού γνώρισε ποτέ. Οί.άλλαγές 

αύτές γίνονται σέ τρείς τομείς. Πρώτον, στίς σχέσεις μέ τή 

Σοβιετική UΕνωση καί τήν 'Ανατολική Εύρώπη πού μετα

βάλλονται άπό σχέσεις άντιπαράθεσης σέ σχέσεις συνερ

γασίας. Δεύτερον, μέσα στή Συμμαχία, στήν ενίσχυση του 

εύρωπαϊκου σκέλους της. Καί τρίτον, στήν άλλαγή στρα

τηγικής, πού μεταβάλλεται στήν άντιμετώπιση κρίσεως 

(crisis management). Ή νέα στρατηγική θά στηρίζεται 
στήν mobility καί flexibility τής Συμμαχίας, πρiiγμα πού θά 
μειώσει κατά 50% τόν άριθμό τών στρατευμάτων. 

»Σέ ερώτηση του προέδρου ποιός εΙναι τώρα ό άντίπα

λος τής Συμμαχίας, ό κ. Βέρνερ άπάντησε δτι δέν ύπάρχει 

πλέον άντίπαλος, πλήν τής άστάθειας καί τfjς &βεβαιότη

τος . 'Ο πρόεδρος παρετήρησε (καί ό κ . Βέρνερ συμφώνη

σε) δτι ή άστάθεια θά διαρκέσει τουλάχιστον 10-15 χρόνια, 
άφου οί άλλαγές πού γίνονται τώρα στήν Σοβιετική 'Ένω

ση καί 'Ανατολική Εύρώπη θά χρειασθουν πολύ καιρό, 

μέχρις δτου πάρουν τήν όριστική μορφή τους. 

»Στήν ερώτηση του προέδρου, ποιός ε{ναι ό μελλοντι

κός προσανατολισμός τής Συμμαχίας, ό κ. Βέρνερ ε{πε δτι 

είναι τολμηρός, διότι άποβλέπει σ' ενα σύστημα άσφαλεί

ας πού θά περιλαμβάνει καί τήν Σοβιετική 'Ένωση. 'Η νέα 

άρχιτεκτονική τής Εύρώπης θά στηρίζεται σ' ενα σύστημα 

άλληλοσυνδεδεμένων θεσμών πού ήδη ύπάρχουν, δηλαδή: 

ΔΑΣΕ, ΝΑΤΟ καί ΕΟΚ. 

»Σέ ερώτημα του προέδρου, γιά τίς σχέσεις ΕΟΚ - Δυ
τικοευρωπαϊκής 'Ενώσεως, ό κ. Βέρνερ ε{πε δτι λυπίiται 

πού δένε{ ναι σέ θέση νά δώσει τελική άπάντηση, γιατί εδώ 
διχάζονται οί άπόψεις. 'Ορισμένες χώρες, δπως ή Γαλλία 

κ.λ.π., θέλουν τήν πλήρη ενσωμάτωση τής ΔΕΕ στήν ΕΟΚ

καί ι'iλλες, δπως ή 'Αγγλία καί ή 'Ολλανδία, εχουν επιφυ

λάξεις καί άνέφερε τά γνωστά επιχειρήματα πού επικα

λουνται οί χi.Ορες αύτές . 

)) . ο πρόεδρος παρετήρησε δτι αύτά τά επιχειρήματα 
άποτελουν προσχήματα, διότι αύτοί πού τά επικαλουνται, 

στήν ούσία, δέν θέλουν τήν 'Ένωση τής Εύρώπης καί δή 

στόν στρατιωτικό τομέα. Αύτό ε{ναι λάθος, διότι μόνον 

δταν ένωθεί ή Εύρώπη πλήρως, καί στρατιωτικά, θά άπα

τελέσει μιά παγκόσμια δύναμη πού θά μπορεί νά ελέγχει 
τήν παγκόσμια τάξη καί εiρήνη, σέ στενή βέβαια συνερ

γασία μέ τίς ΗΠΑ. Ή 'Αμερική, καί ι'iν άκόμη μπορουσε, 

δέν θά επρεπε νά θέλει ή tδια νά γίνει κοσμοκράτειρα, διότι 

αύτό δέν θά τό άνεχόταν ό ύπόλοιπος κόσμος. Τόν ρόλο 

αύτόν πρέπει νά εχουν μαζί ή 'Αμερική καί ή 'Ενωμένη 

Εύρώπη. 'Ως πρός τήν Εύρώπη, θά πρέπει πρώτα οί 12 νά 
όλοκληρώσουν πλήρως τήν 'Ένωσή τους καί μετά νά σκε

φθουν ι'iν θά δεχθουν νέα μέλη. Διότι ή Εύρώπη, ι'iν διευ

ρυνθεί πρίν ένωθεί, θά διαλυθεί. 
»'Ο κ. Βέρνερ συμφώνησε πλήρως μέ τήν λογική αύτή, 

άφου μάλιστα ή Σοβιετική 'Ένωση είναι καί θά εξακολου

θήσει νά είναι, άπό καθαρά στρατιωτικής άπόψεως, ή μόνη 

ύπερδύναμη στόν εύρασιατικό χώρο . ' Αλλά γιά τήν στρα

τιωτική ενωση τής Εύρώπης, δέν άρκουν τά λόγια. Χρειά

ζονται πράξεις συγκεκριμένες καί δαπανηρές. Δυστυχώς, 

δπως άπέδειξε ό πόλεμος στόν Κόλπο, οί Εύρωπαίοι λένε 
πολλά, άλλά κάνουν λίγα . 'Ο πρόεδρος παρατηρεί δτι 

άκριβώς ό πόλεμος στόν Κόλπο άπέδειξε τήν άνάγκη τής 
'Ενώσεως τής Εύρώπης. 'Ο κ. Βέρνερ λέει δτι πιστεύει καί 

αύτός σ' αύτή τήν άνάγκη, δτι είναι Εύρωπαίος καί Γερ

μανός καί βεβαιώνει τόν πρόεδρο δτι δέν θά επιτρέψει ποτέ 

νά σταθεί τό ΝΑΤΟ εμπόδιο στήν 'Ένωση τής Εύρώπης. 

»' Αναφερόμενος στά έλληνοτουρκικά καί τό Κυπρια
κό, ό πρόεδρος λέει δτι αύτά εΙναι καί τά προβλ~ματα του 
ΝΑΤΟ καί τών ΗΠΑ, άφου επηρεάζουν τίς σχέσεις μας καί 

ρωτa τί βλέπει γι' αύτά ό κ. Βέρνερ. 'Αφου ζήτησε τήν 

ι'iδεια του προέδρου νά μιλήσει rομά, ό κ. Βέρνερ λέει δτι 

εχει χάσει κάθε ελπίδα . 'Ενώ θεωρητικά ύπάρχουν οί 

προϋποθέσεις καί στίς δύο πλευρές γιά τήν προώθηση λύ

σεων (σταθερές Κυβερνήσεις, προσωπική γνωριμία Μη
τσοτάκη - 'Οζάλ), στήν πράξη επικρατουν οί συναισθημα

τικές φορτίσεις καί οί εσωτερικοί πολιτικοί ύπολογισμοί. 

Γι' αύτό καί δέν πιστεύει δτι θά σημειωθεί καμμιά πρόοδος 

στά θέματα αύτά. 

»'Ο πρόεδρος εκθέτει, εν εκτάσει, τίς έλληνικές άπό

ψεις, άναφέρεται στίς προσπάθειες πού καί ό tδιος επί 30 
χρόνια εκανε γιά νά λύσει τά προβλήματα μέ τήν Τουρκία, 

γιά νά καταλήξει δτι ή Τουρκία εχει ι'iδικο καί ή άδιαλλα
ξία καί ή επιθετικότητά της δέν επιτρέπουν καμμία πρόο

δο. 'Ο κ. Βέρνερ είπε δτι τό άξίωμά του δέν του επιτρέπει 
νά πάρει θέση καί δτι θά ήταν tσως εύκολότερο νά βρουμε 

λύσεις ι'iν κοιτούσαμε πρός τά εμπρός μiiλλον, άντί νά άνα

ζητουμε εύθύνες γιά τό παρελθόν. 'Ο πρόεδρος είπε δτι τό 

παρελθόν, τό παρόν καί τό μέλλον δέν είναι άπομονωμένα, 

άλλά άποτελουν μιά συνέχεια. 

»Στήν άρχή τfjς συζητήσεως, άπαντώντας σέ ερώτηση 

του κ. Βέρνερ, ό πρόεδρος είπε δτι ή 'Ελλάδα περνάει μία 

δύσκολη φάση σέ πολλούς τομείς τfjς εθνικής της ζωής, 
άλλά ε{ναι βέβαιος δτι θά τήν ξεπεράσει δπως ι'iλλωστε 

συνέβη καί μέ πολλές ι'iλλες εύρωπαϊκές χώρες, πού σέ 

κάποιο σημείο τfjς πορείας τους άντιμετώπισαν κρίσειρ>Ι69. 

Μετά τήν επιστροφή του στίς Βρυξέλλες, ό γενι

κός γραμματέας του ΝΑΤΟ aπηύθυνε στόν Κ. Καρα

μανλfj τήν άκόλουθη επιστολή: 

«'Αγαπητέ κύριε πρόεδρε, 

»Θά ήθελα νά σας εύχαριστήσω γιά τό γεγονός δτι δια

θέσατε χρόνο άπό τό βεβαρυμένο πρόγραμμά σας, ωστε νά 

συναντηθουμε κατά τήν πρόσφατη επίσκεψή μου στήν 

'Αθήνα. 

»' Εξετίμησα τήν εύκαιρία νά άκούσω τή γνώμη σας 
σχετικά μέ τά σημαντικά ζητήματα πού σήμερα άπασχο

λουν τή Συμμαχία, καί πιστεύω δτι ή σοφή συμβουλή καί 

κρίση σας θά μου είναι πολύτιμες, καθώς θά προετοιμάζω 

τή σύνοδο τής Ρώμης, τό Νοέμβριο»17ο. 

3 ΙΟΥΝΙΟΥ 1991 

'Ο Κ. Καραμανλfjς χαιρετίζει τήν Παγκόσμια 

'Ημέρα Περιβάλλοντος: 

«Στό τέλος τοu εlκοστοu αlώνα η άνθρωπότητα βρίσκε

ται μπροστά σέ μιά μεγάλη άντίφαση: Ποτέ η τεχνολογική 

πρόοδος καί η συνακόλουθη άνοδος του βιοτικού έπιπέδου 

δέν γνώρισαν τόσο ραγδαία έξέλιξη. Ποτέ δμως στό πα
ρελθόν ό κίνδυνος άνατροπijς τijς οlκολογικijς lσορροπίας 

του πλανήτη μας δέν ήταν τόσο άμεσος καί τόσο όρατός. 

»Ή άλόγιστη σπατάλη τών φυσικών πόρων καί η μα-
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κρόχρονη έλλειψη περιβαλλοντικής πρόνοιας κατά τόν 

σχεδιασμό, τόν προγραμματισμό καί τήν έκτέλεση τών 

δραστηριοτήτων του άνθρώπου, έχουν fίδη έπιφέρει στό 

περιβάλλον άνεπανόρθωτες άλλοιώσεις. Ύπό τίς συνθή

κες αύτές ή διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνειδήσεως εί

ναι θέμα έπιβιώσεως. Τό συμπέραqμα τουτο ένισχύεται καί 

άπό τό γεγονός, ότι ή προστασία του περιβάλλοντος είναι 

περισσότερον ζήτημα προλήψεως καί όχι καταστολής, 

άφου ή πλήρης έπανόρθωση τών οΙκολογικών καταστρο

φών είναι συνήθως άδύνατη. 

»Ή χάραξη καί έφαρμογή ορθολογικής περιβαλλοντι
κής πολιτικής δέν σημαίνει καί μείωση του ρυθμου οΙκο

νομικής άναπτύξεως. Καί τουτο διότι προστασία του περι
βά,λλοντος καί οΙκονομική άνάπτυξη ε{ναι, κατ' ούσία, έν

νοιες συμπληρωματικές: Πραγματική οΙκονομική άνάπτυ

ξη μπορεί νά έπιτευχθεί μόνον ύπό όρους περιβαλλοντικής 
εύεξίας καί οικολογικής ισορροπίας. 

»Καί ή χώρα μας βιώνει, fίδη πρό πολλου, τήν οδυνηρή 

έμπειρία τής καταστροφής, του φυσικου της, κυρίως, περι

βάλλοντος. Ή συνειδητοποίηση του &μέσου κινδύνου καί 

ή λήψη μέτρων γιά τήν άντιμετώπισή του δέν είναι θέμα 
μεμονωμένων έπετείων άλλά, πρωτίστως, στάση ζωής. 

» Άπό τήν άποψη αύτή ή Παγκόσμια 'Ημέρα του Πε
ριβάλλοντος άποτελεί περισσότερο εύκαιρία ύπομνήσεως 

ένός καθημερινου χρέους, τήν έκπλήρωση του όποίου 

οφείλουμε νά άναλάβουμε όχι μόνον έναντι τών έαυτών 

μας άλλά καί έναντι τών έπερχομένων γενεών». 

6 ΙΟΥΝΙΟΥ 1991 

Ή aποστολή του Συμβουλίου τής Εύρώπης, οί 

ριζικές ανακατατάξεις στό ανατολικό τμήμα τής εύ

ρωπαϊκής ήπείρου καί ή προστασία των aνθρώπινων 

δικαιωμάτων, ύπήρξαν τά κύρια θέματα πού συζήτη
σε ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας στή συνάντησή του 

μέ τόν πρόεδρο τής Κοινοβουλευτικής Συνελεύσεως 

του Συμβουλίου τής Εύρώπης, Α. Μπγιόργκ. 

Τό συνοπτικό πρακτικό τής συνομιλίας αναφέ

ρει, είδικότερα: 

«'Ο κ. Μπγιόργκ άναφέρθηκε στίς πολύτιμες ύπηρεσίες 

του προέδρου πρός τήν δημοκρατία, τόσο στήν 'Ελλάδα 

δσο καί σέ δλη τήν Εύρώπη, είπε δτι χωρίς τήν δική του 

συμβολή σήμερα θά ήταν άλλη ή κατάσταση στήν 'Ελλά
δα καί του προσέφερε , ώς ελάχιστο φόρο τιμής, δπως είπε, 

άναμνηστικό Μετάλλιο του Συμβουλίου τijς Εύρώπης. 

»'Ο πρόεδρος εύχαρίστησε καί άναφέρθηκε στό Κυ

πριακό. 'Ο κ. Μπγιόργκ είπε δτι προσπαθεί νά κρατήσει 
τό θέμα σέ χαμηλούς τόνους καί δτι δσο μπορεί βοηθii 

διακριτικά τούς Κυπρίους, μνημονεύσας δύο συγκεκριμένα 

διαδικαστικά θέματα. 'Ερώτησε δέ τόν πρόεδρο τί νομίζει 
δτι μπορεί νά κάνει τό Συμβούλιο τής Εύρώπης γιά τό 

Κυπριακό. 

» ' Ο πρόεδρος άπήντησε δτι μέ τό Κυπριακό άσχολουν

ται πολλοί διεθνείς οργανισμοί καί πολλά Κράτη. 'Όλοι 

αύτοί καθορίζουν τήν στάση τους άπέναντι του Κυπριακου 

μέ κριτήρια πολιτικά, οiκονομικά, στρατηγικά, κ.λ.π. Τό 

Συμβούλιο τής Εύρώπης είναι τό μόνο πού δέν εχει δικαί

ωμα νά χρησιμοποιήσει τέτοια κριτήρια. Είναι ύποχρεωμέ-

νο άπό τό Καταστατικό του καί τήν άποστολή του νά χρη

σιμοποιεί μόνο ηθικά κριτήρια, άφου είναι ό θεματοφύλα

κας τών άνθρωπίνων δικαιωμάτων. Καί βέβαια ή μεγαλύτε

ρη παραβίαση τών άνθρωπίνων δικαιωμάτων είναι ή στρα

τιωτική κατοχή του έδάφους ένός μέλους του Συμβουλίου 
άπό ενα άλλο μέλος του. 

»Στή συνέχεια, συζητήθηκε τό θέμα του Δελφικου Κέν

τρου. 'Ο πρόεδρος άναφέρθηκε στό ίστορικό τής ίδρύσεως 

του Κέντρου, τό όποίο εχει υίοθετηθεί άπό τό Συμβούλιο 

τής Εύρώπης, πού μετέχει καί στό Διοικητικό του Συμβού

λιο, καθώς καί στούς σκοπούς πού έπεδίωκε, δταν τό ίδρυ
σε. Είπε δτι άπό έτών, εχει άπαλλοτριώσει μεγάλη εκταση 

γιά νά κτίσει κάθε χώρα-μέλος του Συμβουλίου τής Εύρώ

πης τό περίπτερό της, γύρω άπό τό κεντρικό οίκημα πού 

εχει κτισθεί, οϋτως ωστε τό δλο συγκρότημα νά άποτελέ

σει ενα εύρωπαϊκό πολιτιστικό κέντρο, δπου θά φιλοξε
νουνται καί θά έργάζονται διανοούμενοι, καλλιτέχνες, 

κ.λ.π. 'Ο πρόεδρος κατέληξε λέγοντας δτι θά f\θελε νά 

άναλάβει τήν πρωτοβουλία ό κ. Μπγιόργκ γιά νά όλοκλη
ρωθεί, έπιτέλους, τό παλαιό αύτό σχέδιό του. 

» ' Ο κ. Μπγιόργκ άνταποκρίθηκε μέ ένθουσιασμό στήν 

πρόταση του προέδρου λέγοντας δτι ύπάρχει f\δη τό "Πρό
γραμμα Δημοσθένης" μέ εναν άξιόλογο προϋπολογισμό, 

στό όποίο θά μπορουσε νά ένταχθεί κ:αί τό Δελφικό Κέν
τρο. Τό θέμα είναι έπίκαιρο, κατέληξε, λόγω τής προοπτι

κής νά ύπάρξει αύτου του είδους ή πνευματική έπαφή μέ τίς 
'Ανατολικές χώρες» 171 • 

10 ΙΟΥΝΙΟΥ 1991 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τήν ενημερωτική επί

σκεψη του πρωθυπουργοu, Κ. Μητσοτάκη, ό όποίος, 

στήν εξοδό του &.πό τό Προεδρικό Μέγαρο δήλωσε 
σχετικά: 

«Ήταν έπίσκεψη για ενημέρωση του προέδρου τής 

Δημοκρατίας γιά τά μεγάλα θέματα του τόπου. 'Ιδιαίτερα 

αύτή τή φορά ένημέρωσα τόν πρόεδρο κατά πρώτο λόγο 

γιά τό ταξίδι μου στήν Κύπρο, τό όποίο ήταν πολύ έπιτυχές 
καί τό όποίο μέ ίκανοποίησε πλήρως. Τόν ένημέρωσα, 

έπίσης, γιά τίς γενικότερες έξελίξεις, γιά τίς έξελίξεις στά 

Βαλκάνια καί γιά τήν πορεία τών εσωτερικών μας ύποθέ
σεων». 

12 ΙΟΥΝΙΟΥ 1991 

Κατά τό επίσημο γεuμα πού παρατέθηκε πρός τι

μή τ&ν πρέσβεων τ&ν Κρατών-μελών τής ΕΟΚ, μέ 

τήν εύκαιρία τής συμπληρώσεως 10 χρόνων &.πό τήν 
ενταξη τής 'Ελλάδος, ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας 
εκφώνησε τήν ακόλουθη όμιλία: 

«Κύριοι πρέσβεις, 

»Συμπληρώνονται έφέτος 10 χρόνια άπό τήν ήμέρα πού 
ή 'Ελλάς ένετάχθη στήν μεγάλη οΙκογένεια τών λαών πού 

έκπροσωπείτε. Τών λαών τής δημοκρατικής Εύρώπης, μέ 
τούς όποίους ή χώρα μας έταύτισε τήν τύχη της καί μπήκε 

σέ μιά καινούργια φάση τής μακραίωνης ίστορίας της. 

» 'Ε θεώρησα ώς έκ τούτου πρέπον, έφόσον άνήκουμε 
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στήν ίδια οiκογένεια, vά γιορτάσω μαζί σας τήν επέτειο 

αύτή. Καί μέ τήν εύκαφία νά εκθέσω όρισμένες σκέψεις 

μου πού έχουν σχέση μέ τήν διεθνή κατάσταση καί τήν 

άποστολή τής Εύρώπης στά πλαίσια τofi σημερινοfi κό

σμου. 

»Ζοfiμε σέ μιά εποχή κατά τήν όποία ή άνθρωπότης 

περνii μιά βαθειά καί πολύμορφη κρίση. Κρίση πολιτική, 

κρίση οiκονομική καί προπαντός κρίση άξιών. Διανύει μιά 

μεταβατική περίοδο, πού τήν χαρακτηρίζει καθολική καί 
έντονη άνησυχία. 'Α vησυχία πού εκδηλώνεται ύπό διάφο

ρες μορφές: άπό τό άγχος μέχρι καί τήν βία. Γιατί ό άν

θρωπος τής εποχής μας θέλει νά άπομακρυνθεί άπό έναν 

τρόπο ζωής καί άναζητεί καινούργιο. Δυσπιστεί πρός τούς 

ύφιστάμενους θεσμούς καί άναζητεί καινούργιους. τέλος, 

άναζητεί καινούργιες άξίες γιά νά στηριχθεί, χωρίς όμως 
νά μπορεί νά προσδιορίσει τήν μορφή καί τό περιεχόμενό 

τους. Πορεύεται μέ άλλα λόγια, σάν καράβι πού έχασε τήν 

πυξίδα του. 
)) Ή άγωνιώδης αύτή άναζήτηση άποτελεί αύτή καθ' 

έαυτήν μιά έκρηκτική δύναμη πού δέν μπορεί ν ' άγνοηθεί. 
Υ Αν, κατά τά προσεχή χρόνια, ύπάρξει πολιτική καί πνευ

ματική ήγεσία ίκανή νά τήν χειραγωγήσει, μπορεί ή δύνα

μη αύτή ν' άποβεί δημιουργική. Υ Α ν όχι, μπορεί μέ τίς 

άντιφάσεις πού τή χαρακτηρίζουν νά διευρύνει τό χάος τό 

σημερινό. 'Επιβεβαίωση άλλωστε τής συγχύσεως πού έπι

κρατεί σήμερα στόν κόσμο εrναι καί οί έπαναστατικές καί 

άνεξέλεγκτες άλλαγές πού συντελοfiνται ήδη στήν Κεντρι

κή καί 'Ανατολική Εύρώπη. 

))Κύριοι πρέσβεις, 

)) 'Όπως γνωρίζετε, μέχρι πρό όλίγων ετών, ή διεθνής 
ζωή έστηρίζετο στούς δύο άντιπάλους καί iσοδύναμους 
πολιτικοστρατιωτικούς συνασπισμούς, οί όποίοι εlχαν 

τήν εύθύνη· γιά τήν διεθνή εiρήνη καί συνεπώς καί τόν 

έλεγχο τής διεθνοfiς τάξεως. 
)) 'Από τήν ήμέρα πού ό Γκορμπατσώφ εξαπέλυε τίς 

γνωστές επαναστατικές μεταρρυθμίσεις του καί άνέτρεπε 

τό καθεστώς τής iσορροπίας τών δύο συνασπισμών - τής 

ίσορροπίας τofi τρόμου, όπως όνομάσθηκε - ό κόσμος 

έμπαινε σέ μιά καινούργια 'φάση τής ίστορίας του. Φάση 
γεμάτη μέ ελπίδες γιά τόν ελεύθ~ρο άνθρωπο, άλλά καί μέ 
άvησυχίες καί &βεβαιότητες γιά τήν διεθνή ζωή. 'Αβεβαιό

τητες πού θά τίς καταστήσουν όξύτερες τά πολύπλοκα καί 

άντιφατικά προβλήματα πού θά κληθεί νά άντιμετωπίζει ή 
άνθρωπότης μέ τήν ε!σοδό της στόν καινούργιο αίώνα πού 

μiiς έρχεται. 

))Μέσα σ' αύτόν τόν άσυνάρτητο καί &βέβαιο κόσμο, 

εlναι φυσικό νά διερωτάται κανένας ποιός μπορεί νά ε{ ναι 

ό ρόλος τής Εύρωπαϊκής Κοινότητος. 

))Πιστεύω ότι καί μέ τήν σημερινή της μορφή, άλλά 

κυρίως μέ τήν όλο κλήρωση τής ένοποιήσεώς της, ό ρόλος 

τής Εύρώπης μπορεί vά εlναι καθοριστικός στήν πορεία 
τofi κόσμου. 

))Πρώτον, γιατί ή Εύρώπη εύρίσκεται σέ άμεση γειτο

νία μέ τίς περιοχές όπου σημειώνονται σήμερα οί γνωστές 

κοσμογονικές εξελίξεις. 'Εξελίξεις άλλωστε πού μποροfiν 
νά επηρεάσουν θετικά ή άρνητικά καί τήν πορεία τήν δική 

της. 

))Δεύτερον, γιατί, λόγω άκριβώς τής γεωγραφικής της 

θέσεως, άλλά καί τής πολιτικής καί πολιτιστικής της πα-

ραδόσεως, έχει συνειδητοποιήσει πλήρως τήν έκταση καί 

τήν σημασία τών μεγάλων προβλημάτων τής νέας εποχής. 

Καί, 

)Πρίτον, γιατί μέ τήν όλοκλήρωση τής ένοποιήσεώς 

της, θά καταστεί μιά μεγάλη πολιτική καί οίκονομική δύ

ναμη, ίκανή νά εξισορροπήσει τόν συσχετισμό δυνάμεων 
στόν κόσμο καί νά καταστεί παράγων σταθερότητος στήν 

διεθνή ζωή. Καί lδιαίτερα σήμερα πού οί 'Ηνωμένες Πολι

τείες τής 'Αμερικής έχουν επωμισθεί έκ τών πραγμάτων 

τήν βαρειά εύθύνη γιά τήν τάξη τήν διεθνή. Υ Ε να ρόλο πού 

ούτε ή ίδια ή 'Αμερική, νομίζω, ότι τόν επιθυμεί, άλλά 

ούτε καί θά μποροfiσε νά πάρει τή μορφή μονίμου καθε

στώτος. 

))Κύριοι πρέσβεις, 

)) 'Ομιλών γιά τόν ρόλο τής Εύρώπης, δέν μπορώ νά μήν 
άναφερθώ στήν μέχρι τοfiδε πορεία της καί τίς προοπτικές 

πού διαγράφονται yιά τό μέλλον της. 

))Εlναι γνωσrόν ότι ή πορεία τής Κοινότητος δέν πραγ
ματοποιήθηκε χωρίς άναστολές καί παλινδρομήσεις. Κι 

αύτό ήταν φυσικό άφοfi έπρεπε νά γίνει μέ δημοκρατικές 

διαδικασίες, πού άπό τήν φύση τους εlναι χρονοβόρες. 
Άλλά, γιά νά κρίνουμε τήν πορεία αύτή, θά πρέπει νά 

έχουμε ύπόψη μας τήν τεράστια πρόοδο πού σημειώθηκq;, 

μέσα σ' ένα "τρίτο αίώνος, στούς κόλπους τής Κοινότητος. 

Πάντως, γιά νά έκτιμήσουμε τήν μεγάλη σημασία πού έχει 

ή πρόοδος αύτή, θά πρέπει νά μή λησμονοfiμε τό γεγονός 

ότι ή Εύρώπη ήταν επί πολλούς αίώνες ή πυριτιδαποθήκη 

τofi κόσμου · ότι τό έδαφός της ύπήρξε πεδίο αίματηρών 

συγκρούσεων, όχι μόνο ένδοευρωπαϊκών καί παγκόσμιων, 
άλλά ύπήρξε καί ή πηγή όλων τών εξωευρωπαϊκών συγ

κρούσεων. 

))Τό γεγονός ότι ol λαοί τής Εύρώπης αύτfjς πού έπί 
αίώνες, όπως ε{πα, άλληλοσπαράζονταν ζοfiν σήμερα εί

ρηνικά καί συνεργάζονται δημιουργικά, στά πλαίσια τfjς 

Ει5ρωπαϊκής Κοινότητος, άποδεικνύει ότι τά τελευταία 30 
χρόνια συνετελέσθη στήν Εύρώπη μιά πραγματική επανά

σταση, χωρίς τήν όποία θά ήταν άλλη, όχι μόνον ή είκόνα 
τής Ει5ρώπης, άλλά καί ή εlκόνα όλόκληρου τofi σημερι

νοfi κόσμου. Βέβαια, γιά ν' άνταποκριθεί ή Ει5ρώπη στήν 

άποστολή πού τής επιβάλλει ή σημερινή διεθνής συγκυ

ρία, εlναι άνάγκη νά παραμερίσει τίς όψιμες καί άνεδαφι
κές διαφοροποιήσεις πού ύπονομεύουν τήν όλο κληρωμένη 

ένοποίησή της. Καί νά τήν προωθήσει μέ τόν ίδιο ταχύ 

ρυθμό, μέ τόν όποίο μεταβάλλεται ό σημερινός κόσμος. 

)) Υ Α ν καθυστερήσει, ύπάρχει κίνδυνος νά άμβλυνθεί ή 

συνοχή της, είτε μέ μιά άκαιρη καί πρόωρη περαιτέρω 

διεύρυνσή της, είτε μέ τόν πειρασμό όρισμένων μελών της 

ν' άναζητήσουν ζώνες πολιτικής καί οlκονομικής επιρρο
ής στόν χώρο τής κέντρο-άνατολικής Εύρώπης. Είτε, τέ

λος, μέ τήν επικράτηση τfjς άπαράδεκτης ίδέας τfjς Ει5ρώ

πης τών διαφόρων ταχυτήτων, πού δικαιολογημένα άνη

συχεί τήν 'Ελλάδα, λόγω τών προβλημάτων πού άντιμετω

πίζει σήμερα ή οlκονομία της. Μιiiς ίδέας πού άντιστρατεύ

εται στό πνεfiμα τής άλληλεγγύης πού πρέπει νά διέπει τήν 

λειτουργία της καί τήν άποστολή της. 'Αποστολή πού 
ενσαρκώνει περισσότερο ύψηλά lδανικά καί λιγότερο ύλι

κές επιδιώξεις. 
)) Υ Α ν ή Κοινότης μεταβληθεί σέ λέσχη πλουσίων, τό 

όξύ πρόβλημα Βορρii -Νότου, πού ύπάρχει σέ παγκόσμια 
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κλίμακα, θά γίνει καί πρόβλημα στούς κόλπους τής ίδιας 

τής Κοινότητος, μέ άποτέλεσμα νά άμβλυνθεί, όπως εlπα, 

ή πολιτική καί ψυχική συνοχή της. 

»Πάντως, γιά τήν τελευταία αύτή περίπτωση, οί συνε

ταίροι μας δέy πρέπει νά λησμονουν ότι οί περισσότερες 

χώρες τής Κοινότητος πέρασαν, κατά καιρούς, άπό βαθειές 

πολιτικές, κοινωνικές καί εθνικές κρίσεις, χωρίς νά χά

σουν τήν δυνατότητα τής άνορθώσεώς των. Παραδείγματα 

ή Γερμανία, μετά τούς δύο παγκόσμιους πολέμους, ή Γαλ

λία, στίς δεκαετίες του '40 καί '50, άλλά καί ή Εύρώπη, 

στό σύνολό της, πού χρειάσθηκε μετά τόν τελευταίο πόλε

μο τήν βοήθεια τής Άμερικής γιά ν' άνασυγκροτήσει τήν 

εξαρθρωμένη οiκονομία της καί νά μπεί στόν δρόμο τής 

ένοποιήσεώς της. 

» Ή 'Ελλάς, κύριοι πρέσβεις, εlναι ίκανή νά ξεπεράσει 
τήν σημερινή της κρίση, όπως τό άπέδειξε καί σέ άνάλογες 

περιπτώσεις, στό παρελθόν. Φτάνει ν' άναφέρω τό οΙκο

νομικό θαυμα τής JΟετίας του '50, ί5στερα άπό τίς εθνικές 
καί οΙκονομικές συμφορές τής ΙΟετίας του '40. Εlναι βέ
βαια αύτονόητο ότι θά χρειασθεί, στήν προσπάθειά της 

αύτή, τήν κατανόηση καί τήν άλληλεγγύη τών συνεταίρων 

της, τήν δποία πιστεύω ότι θά τήν έχει. 

»Καί μέ τίς σκέψεις αύτές, πίνω γιά τήν προσωπική σας 

ύγεία καί εύτυχία, κύριοι πρέσβεις, καί γιά τήν πρόοδο καί 

τήν εύημερία τών φίλων λαών πού εκπροσωπείτε». 

13 ΙΟΥΝΙΟΥ 1991 

'Ο Κ. Καραμανλής δέ-χεται σέ ακρόαση τό δή

μαρ-χο Θεσσαλονίκης, Κ. Κοσμόπουλο, ό όποίος εκ

φράζει θερμές εύ-χαριστίες γιά τήν αποφασιστική 

συμπαράστασή του στήν προσπάθεια γιά τήν αναγό

ρευση τής Θεσσαλονίκης σέ πολιτιστική πρωτεύου

σα τής Εύρώπης κατά τό ετος 1997. 

17 ΙΟΥΝΙΟΥ 1991 

'Ο 'Αρ-χιεπίσκοπος Βορείου καί Νοτίου 'Αμερι

κής, 'Ιάκωβος, ανταλλάσσει, σέ συνάντησή τους 

στό Προεδρικό Μέγαρο, απόψεις μέ τόν Κ. Καρα

μανλή σ-χετικά μέ τά μείζονα προβλήματα τ&ν έλλη
νοαμερικανικ&ν σ-χέσεων, καθώς καί τή θέση τής 

έλληνικής όμογένειας στήν εύρύτερη εκταση τής 

περιφέρειάς του. 

18 ΙΟΥΝΙΟΥ 1991 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας, Κ. Καραμανλής, 

δέ-χεται σέ ακρόαση τόν αρ-χηγό τής αντιπολιτεύσε

ως, Α. Παπανδρέου, μετά τήν όλοκλήρωση τής όποί

ας εκδόθηκε ή ακόλουθη ανακοίνωση: 

«'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας, Κ. Καραμανλής, δέ

χθηκε τόν aρχηγό της aξιωματικής aντιπολιτεύσεως καί 

πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Α. Παπανδρέου, δ δποίος του εξέ

θεσε τίς aπόψεις του γιά τήν εσωτερική καί, κυρίως, τήν 
οiκονομική κατάσταση τής χώρας καί γιά τά προβλήματα 

πού αντιμετωπίζει ή χώρα στόν εξωτερικό τομέα». 

'Ο ίδιος, έξάλλου, ό πρόεδρος τοϋ ΠΑΣΟΚ εκα

με τήν άκόλουθη δήλωση: 

«' Επισκέφθηκα τόν πρόεδρο τής Δημοκρατίας καί μιλή
σαμε περίπου 40 λεπτά. Θά ύπάρξει, βεβαίως, ανακοίνωση 
τής Προεδρίας σχετικά μέ τό περιεχόμενο, τό aντικείμενο 

τών συζητήσεων πού είχαμε. Θά ήθελα, δμως, νά σας πω 

σχετικά, καί εγώ, pτι παρουσίασα τίς θέσεις μου, τίς θέσεις 

μας, τόσό σ' δ, τι άφορα τούς εθνικούς κινδύνους πού άντι

μετωπίζουμε, δσο καί σ' δ, τι ιiφορα τήν πορεία τής οικο

νομίας καί τής έλληνικής κοινωνίας. Μέ άκουσε πιστεύω 

σέ καλό, θετικό κλίμα. Νομίζω δτι αuτά πού είπα ιiπασχο

λουν δλους τούς 'Έλληνες καί ολοι εχουν aπόψεις επ· 

αuτών καί εχει σαφέστατα καί δ πρόεδρος τής Δημοκρατί

ας, άλλά είναι δική του ύπόθεση νά τίς παρουσιάσει καί 

όχι δική μου. Μπορώ νά άπαντήσω σέ ερωτήσεις». 

Σέ έρώτηση, έξάλλου, σ-χετικά μέ τή συνταγματι

κή αδυναμία του προέδρου νά ίκανοποιήσει τό αίτη

μά του γιά έκλογές, από τή στιγμή πού, μέ δική του 
πρωτοβουλία, αφαιρέθηκαν αύτές οί άρμοδιότητες, ό 

Α. Παπανδρέου απάντησε: 

«' Ασφαλέστατα. Κοιτάξτε, κάθε διάταξη του Συντάγ
ματος εχει τά θετικά της εχει καί τά άρνητικά της. Καί 

τυγχάνει νά εχει τά άρνητικά της στήν περίπτωση αuτψ>. 

Είδικότερα, οί απόψεις τοϋ προέδρου τοϋ ΠΑΣΟΚ 

διατυπώθηκαν σέ επιστολή πού εγ-χείρησε, τήν ίδια 

ήμέρα, στόν πρόεδρο τής Δημοκρατίας: 

«Κύριε πρόεδρε, 

)>Τόν τελευταίο καιρό μιά σειρά άπό γεγονότα επιβε

βαιώνουν τήν εκτίμηση δτι βρισκόμαστε μπροστά σέ μιά 

επικίνδυνη κλιμάκωση του επεκτατισμου τής ~ Αγκυρας. 

»Πρόσφατα κορυφαίοι πολιτειακοί καί πολιτικοί παρά

γοντες τής γείτονος χώρας εκτόξευσαν άπροκάλυπτες 

άπειλές κατά τής χώρας μας μέ δηλώσεις τής μορφής " ... ή 
Τουρκία διέπραξε σφάλμα νά δεχθεί τήν ενσωμάτωση τής 

Δωδεκανήσου στήν Έλλάδα ... " ή δτι " ... δ 21ος αiώνας θά 
είναι δικός μας καί θά γίνουμε ήγέτες των βαλκανικών 

μειονοτήτων ... ", ενω παράλληλα ύπερτονίστηκε τό μεγάλο 
δημογραφικό άνοιγμα άνάμεσα στίς δύο χώρες. 

>>~Η δη ή τουρκική διπλωματία θέτει επίσημα θέμα 

"τουρκικής" μειονότητας στή Δυτική Θράκη καί μέ συγ

κεκριμένες πράξεις κινείται δραστήρια γιά τή δημιουργία 

ένός "μουσουλμανικου κλοιου" γύρω από τήν χώρα μας. 

))Παράλληλα μέ τίς aπειλητικές δηλώσεις των Τούρ

κων επισήμων, μιά σειρά από προκλητικές ενέργειες επι
βεβαιώνουν τήν εκτίμηση δτι βρισκόμαστε μπροστά σέ 

μιά σχεδιασμένη κλιμάκωση τής εντασης στήν περιοχή 

μας. 

»Σάν τέτοιες ενέργειες θά μπορουσαν ν' ιiναφερθουν ή 

aπαγωγή τόν περασμένο μήνα aπό ενοπλους Τούρκους 

κρατικούς ύπαλλήλους ένός Βέλγου ύπηκόου aπό τόν λιμέ

να τής Σύμης, ή επικίνδυνη παρενόχληση άεροσκάφους 

τής 'Ολυμπιακής 'Αεροπλοίας νοτίως τής Λήμνου άπό 

τουρκικά μαχητικά καθώς καί ή προκλητική δήλωση του 

Γενικου 'Επιτελείου στήν ~ Αγκυρα δτι τά αεροσκάφη τής 

Πολεμικής της 'Αεροπορίας θά πετουν εξοπλισμένα στό 
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Αίγαίο. 'Η άπειλή αύτή εχει ίδιαίτερη σημασία, γιατί θά 

μπορουσε νά είναι προάγγελος θερμών επεισοδίων στήν 

περιοχή μας. 

»τέλος, θά πρέπει νά άποδοθεί iδιαίτερη σημασία στίς 

πρόσφατες δηλώσεις του άρχηγου του Τουρκικου Γενικου 

'Επιτελείου Ναυτικου, μέ τίς όποίες άμφισβήτησε εύθέως 

τήν εθνική μας κυριαρχία πάνω στίς βραχονησίδες του 

'Ανατολικου Αίγαίου. 

»Παρ' ότι προκλητικές δηλώσεις καί ενέργειες είχαν 

γίνει καί κατά τό παρελθόν άπό τήν ~ Αγκυρα, εν τούτοις 

στή σημερινή διεθνη συγκυρία προσλαμβάνουν ίδιαίτερη 

σημασία. 

»Διανύουμε, όπως γνωρίζετε, τήν μεταψυχροπολεμική 

εποχή, όπου ό άπομονωτισμός της Σοβιετικης VΕνωσης, 

σάν συνέπεια τών εσωτερικών της προβλημάτων, καθι

στουν τίς ΗΠΑ τήν μοναδική στρατιωτική υπερδύναμη καί 

συνεπώς κυρίαρχο στήν παγκόσμια σκηνή. 

»~Ετσι, είναι σχεδόν βέβαιο ότι οί ΗΠΑ θά επιχειρή

σουν νά επιλύσουν, άσφαλώς μέ γνώμονα τά δικά τους 

συμφέροντα, μιά σειρά άπό περιφερειακά προβλήματα, 

άνάμεσα στά όποία τό Κυπριακό, καί νά θέσουν τέρμα στή 

λεγόμενη ελληνοτουρκική διένεξη. 

»Οί τραυματικές γιά τό εθνος μας ίστορικές εμπειρίες, 

άκόμη καί του πρόσφατου παρελθόντος, δέν άφήνουν πε

ριθώρια αίσιοδοξίας σχετικά μέ τή μορφή των "λύσεων" 

πού προωθουνται. 

>>'Ιδιαίτερη άνησυχία όμως προκαλουν οί πρόσφατες 
άναφορές στόν Τύπο σέ επικείμενο ταξίδι του UΕλληνα 

πρωθυπουργου στήν ~ Αγκυρα, στήν πιθανότητα νά γίνει 

άποδεκτή άπό τήν ελληνική πλευρά πρόταση γιά συνεκμε
τάλλευση της υφαλοκρηπίδας του Αίγαίου καί στήν υπο

γραφή Συμφώνου Φιλίας άνάμεσα στίς δύο χώρες - σέ 

σχέση μέ τό όποίο θά συμφωνηθεί καί ή καταγραφή τών 

"προβλημάτων", δηλαδή τών τουρκικών διεκδικήσεων σέ 

βάρος τών εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας 

μας. 

»Πολλά επίσης λέγονται καί ίδίως γράφονται στόν ελ

ληνικό καί διεθνη τύπο γιά τή "λύση" πού ετοιμάζεται στό 

παρασκήνιο γιά τό Κυπριακό- "λύση" πού παρακάμπτει 

τόν χαρακτηρισμό του <ός θέματος πού άφορίi τή διεθνη 

νομιμότητα, δηλαδή <ός θέματος εiσβολης καί κατοχης. 

»Εύχομαι νά μήν άληθεύουν αύτές οί "διαρροές''. 'Εάν 

όμως άληθεύουν, τότε ή Κυβέρνηση επωμίζεται εύθύνες 

άπέναντι στό εθνος καί τόν λαό. 

»Σέ κάθε περίπτωση όλες οί ενδείξεις πού υπάρχουν 
συγκλίνουν στήν εκτίμηση ότι οί "ρυθμίσεις" πού σχεδιά

ζονται δέν υπηρετουν τή διεθνη νομιμότητα καί δέν συμ

βαδίζουν μέ τά εθνικά μας συμφέροντα. 

»Κύριε πρόεδρε, 

»'Ενώ γιγαντώνεται ή τουρκική άπειλή, τά Βαλκάνια 

συγκλονίζονται τόσο σάν άποτέλεσμα τfίς κατάρρευσης 

του "υπαρκτου σοσιαλισμου" όσο καί γιατί εχουν πυροδο

τηθεί εθνικιστικές καί χωριστικές πρωτοβουλίες. Πέραν 

της άτυχέστατης πολιτικης της Κυβέρνησης στό θέμα της 

'Αλβανίας, ή 'Ελλάδα βρίσκεται χωρίς στρατηγική, χω

ρίς πρόταση γιά τά Βαλκάνια, σέ μιά εποχή πού ή 'Ιταλία 

κλιμακώνει τή λεγόμενη 'Αδριατική πρωτοβουλία διεισδύ

οντας στά Βαλκάνια καί ή Τουρκία κλιμακώνει τήν πρω

τοβουλία του Εύξεινου Πόντου, δίνοντας ι'iλλους όρίζοντες 

σέ χώρες της Βαλκανικης καί όρισμένες σοβιετικές δημο

κρατίες. 

»Δυστυχώς τό ίδιο ίσχύει καί γιά τή Μεσόγειο, όπου 

είμαστε ή μόνη μεσογειακή χώρα μέλος της ΕΟΚ πού δέν 

συμμετέχει στήν πρωτοβουλία της Κοινότητας γιά άνά

πτυξη σχέσεων μέ τίς χώρες της Βόρειας 'Αφρικης. 

»Κύριε πρόεδρε, 

»Στήν όμιλία σας πρός τούς πρέσβεις τών χωρών-μελών 

της ΕΟΚ διαγράψατε μέ σαφήνεια τή στάση πού πρέπει νά 

τηρήσει ή Κοινότητα άπέναντι σέ όποια χώρα-μέλος της 

άντιμετωπίζει σοβαρή οίκονομική κρίση. 

»'Όμως πολύ φοβουμαι ότι δ ρόλος μας στήν Κοινότη

τα τείνει νά περιθωριοποιηθεί - σάν άποτέλεσμα της τά

σης της Κυβέρνησης νά είναι θεατής άντί ενεργός εταίρος 
στήν πορεία όλοκλήρωσης της Εύρώπης. 

>>'Η Κυβέρνηση άντιμετωπίζει τό πρόβλημα της tθνι
κης οίκονομίας μέ τόν πιό ρηχό, πρόχειρο καί άντιφατικό 

τρόπο. 'Επιχειρεί νά άντιμετωπίσει τό δημοσιονομικό μέ 

ι'iνισα καί άσύνδετα είσπρακτικά μέτρα χωρίς προοπτική, 

ενω ή νομισματική καί χρηματοπιστωτική της πολιτική 

χρησιμοποιεί <ός μόνο μέσο τήν άλόγιστη αύξηση του κό

στους του χρήματος, μέ άποτέλεσμα τόν ούσιαστικό άπο

κλεισμό του μεγαλύτερου όγκου των επιχειρήσεων άπό τό 

τραπεζικό σύστημα καί τήν άνθηση της τοκογλυφίας καί 

των χειρότερων μορφών της παραοικονομίας. 

»Στήν λογική της Κυβέρνησης δέν περιέχεται κι'iν ή 

εννοια της άνάπτυξης, ενω δ εκσυγχρονισμός εχει καταντή
σει ενα άνούσιο πρόσχημα μέ τό όποίο επιχειρείται νά 

δικαιολογηθεί δ πολιτικός αύταρχισμός, ή κοινωνική 

σκληρότητα καί ή εξαθλίωση μεγάλων τμημάτων του πλη
θυσμου. 

»Δέν νοείται όμως εκσυγχρονισμός χωρίς άνάπτυξη, 

χωρίς μιά εθνική κοινωνική συμφωνία τετραετους διάρ

κειας πού θά κατανέμει δίκαια καί λογικά τό κοινωνικό 

κόστος άλλά θά εγγυίiται εξίσου δίκαια καί λογικά τήν 
άπόλαυση του κοινωνικου καί οίκονομικου άποτελέσμα

τος όλης aύτης της όργανωμένης προσπάθειας. 
>>'Αλλά ή χώρα μας διέρχεται άπό μιά πρόσθετη καί 

ίδιαίτερα επικίνδυνη κρίση. Διέρχεται κρίση του Κράτους 

Δικαίου, γιατί υπάρχει πρόβλημα σεβασμου της άρχης της 

νομιμότητας, λειτουργίας των δημοκρατικών θεσμών καί 

προστασίας τών συνταγματικών δικαιωμάτων καί ελευθε

ριών. 

»Κύριε πρόεδρε, 

>>'Απέναντι στήν πολυμέτωπη κρίση πού άντιμετωπίζει 

ή χώρα μας προβάλλει επιτακτικό τό αίτημα γιά άνασύν

ταξη τών δυνάμεων του 'Ελληνισμου, τήν διαμόρφωση μι

ίiς μακρόπνοης έθνικης στρατηγικης καί πάνω άπ' όλα 

δημιουργία ενός άρραγους έσωτερικου μετώπου. \ 
>>Δυστυχώς ή κυβερνητική πρακτική καί νοοτροπία, 

βασικό στοιχείο της δποίας είναι τό διάχυτο κλίμα ρεμ

βανσισμου καί διωγμου στόν εύρύτερο χώρο του δημόσιου 

τομέα, άλλά καί στίς ~Ενοπλες Δυνάμεις καί τά Σώματα 

'Ασφαλείας, δημιουργεί τό δημοκρατικά άπαράδεκτο αί

σθημα του κοινωνικου διχασμου καί άποκλείει τήν έπίτευ

ξη των στόχων πού προανέφερα. 
»Κύριε πρόεδρε, 

>>Τό σημερινό έπίσημο διάβημα του ΠΑΣΟΚ εχει <ός 

στόχο νά καταγράψει ενώπιον του προέδρου της Δημοκρα-
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τίας πού ε{ναι δ ρυθμιστής του πολιτεύματος, τίς βαθύτατες 

εθνικές aνησυχίες, τόν τεκμηριωμένο πολιτικό αντίλογο 

καί τίς προτάσεις τής aξιωματικής αντιπολίτευσης. 

>>Ή παρούσα Βουλή, στήν όποία τό κυβερνών κόμμα 
διαθέτει δριακή καί τεχνητή πλειοψηφία, δέν αντιπροσω

πεύει τήν πλειοψηφία του έλληνικου λαου καί αδυνατεί νά 

παρακολουθήσει τήν αγωνία, τά προβλήματα καί τίς ελπί

δες τής έλληνικής κοινωνίας. 

»Μόνη έπομένως διέξοδος - δπως επιβάλλει τό δημο
κρατικό καί κοινοβουλευτικό μας πολίτευμα - ε{ ναι ή νέα 

διατύπωση τής λαϊκής ετυμηγορίας» 172 • 

22 ΙΟΥΝΙΟΥ 1991 

Ό Κ. Καραμανλής άναχωρεϊ: γιά τή Μύκονο, 

δπου καί θά παραμείνει, άναπαυόμενος, ώς τήν έπι

κείμενη, έντός τοϋ 'Ιουλίου, έπίσκεψη τοϋ προέδρου 

των 'Ηνωμένων Πολιτειών, Τζ. Μπούς, μέ σύντομη 

ένδιάμεση διακοπή, προκειμένου νά παραστεί στήν 

έναρκτήρια τέλεση των Μεσογειακών 'Αγώνων. 

22 ΙΟΥΝΙΟΥ 1991 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας κηρύσσει τήν 

εναρξη των Μεσογειακών 'Αγώνων στό 'Ολυμπιακό 

Στάδιο τής Καλογρέζας: 

»'Απευθύνω θερμό χαιρετισμό πρός όλους τούς άθλη

τιιωύς παράγοντες, Ιδιαίτερα στούς ξένους πού μετέχουν 

στήν άποψινή εκδήλωση, καί τίς καλύτερες εvχές μου γιά 

τούς λαούς πού εκπροσωποvν. 'Ιδιαίτερα άπευθύνω στή 

νεολαία τής Μεσογείου, τής θάλασσας πού γέwησε όλους 

τούς πολιτισμούς, τήν εvχή νά άποδειχθοvν καλύτεροι καί 

άνώτεροι άπό τή δική μου γενιά, όχι μόνο στό στίβο τοίί 

άθλητισμοίί, άλλά καί στό στίβο τοίί πνεύματος καί τοίί 
ήθους». 

3 ΙΟΥΛΙΟΥ 1991 

Τό Διεθνές Ρόταρυ, σύμφωνα μέ άνακοίνωση τοϋ 

προέδρου τοϋ Ροταριανοϋ 'Ομίλου Σερρών καί μετά 

άπό σχετική πρότασή του, άποφάσισε νά άπονείμει 

στόν Κ. Καραμανλή τήν άνώτερη τιμητική διάκρι

ση, μέ τήν άνακήρυξή του ώς Paul Harris Fellow. 

15 ΙΟΥΛΙΟΥ 1991 

'Ο Κ. Καραμανλής ένημερώνεται άπό τόν πρω

θυπουργό γιά τήν έσωτερική κατάσταση καί τά διε

θνή θέματα πού άφοροϋν τή χώρα, ένόψει καί τής 

έπικείμενης έπισκέψεως τοϋ προέδρου Μπούς. 

16 ΙΟΥΛΙΟΥ 1991 

Σέ τηλεγράφημά του πρός τόν Τοϋρκο πρόεδρο 

τ. 'Οζάλ, ό Κ. Καραμανλής, άπό κοινοϋ μέ τήν Κυ

βέρνηση καί τόν πολιτικό κόσμο, στό σύνολό του, 

έκφράζει τή «βαθύτατη λύπη» γιά τήν «άπεχθή τρο-

μοκρατική ενεργεια» έναντίον τοϋ Τούρκου έπιτε

τραμμένου στήν 'Αθήνα, Ν τ. Μπουλούκμπαση . 

18 ΙΟΥΛΙΟΥ 1991 

'Ο πρόεδρος τών 'Ηνωμένων Πολιτειών, Τζ. 

Μπούς, έπισκέπτεται έπίσημα τήν 'Ελλάδα, τριάντα 

δύο χρόνια μετά τήν έπίσκεψη τοϋ προέδρου 'Αιζεν

χάουερ- έπί πρωθυπουργίας Καραμανλή. 

Τόν πρόεδρο Μπούς ύποδέχτηκε, στό άεροδρό

μιο τοϋ 'Ελληνικοϋ, ό Κ. Καραμανλής, έπικεφαλής 

έπιλέκτων μελών τής Κυβερνήσεως καί τών άρχών 

ύπό τόν πρωθυπουργό, Κ. Μητσοτάκη. 

Προσφωνώντaς τόν 'Αμερικανό ήγέτη, ό πρόε
δρος τής Δημοκρατίας τόνισε: 

«Κύριε πρόεδρε, 

«Μέ εiλικρινή χαρά σiiς ύπο§εχόμεθα, εσiiς καί τήν 

κυρία Μπούς, στήν 'Ελλάδα. Στό πρόσωπό σας χαιρετί

ζουμε τόν μεγάλο ήγέτη μιiiς μεγάλης χώρας, μέ τήν όποία 

ή Έλλάς συνδέεται μέ στενούς καί παραδοσιακούς δε

σμούς. 

)) Ή σημερινή σας επίσκεψη, κ. πρόεδρε, πραγματοποι

είται σέ μιά εποχή πού ό κόσμος όλόκληρος καί μαζί μ, 

αvτόν καί ή περιοχή μας διανύει μιά περίοδο άστάθειας καί 
&βεβαιότητας, ή όποία δημιουργεί αvξημένες ε6θύνες καί 

γιά τή χώρα σας. 

))Εiδικώτερα όμως γιά τήν 'Ελλάδα, ή επίσκεψή σας 

αvτή προσλαμβάνει lδιαίτερη σημασία γιατί συμπίπτει μέ 

μιά περίοδο, κατά τήν όποία ή χώρα μας άvτιμετωπίζει 

κρίσιμα προβλήματα, στά όποία - γιά τούς γνωστούς λό

γους- έχει έμμεσα εμπλακεί καί ή χώρα σας. Προβλήμα

τα τά όποία θά έχουμε τήν εvκαιρία νά συζητήσουμε καί νά 

άναζητήσουμε λύσεις πού ν' άνταποκρίνονται στό αίσθη

μα περί δικαιοσύνης καί νά ενισχύσουν τή σταθερότητα 

καί άσφάλεια τής περιοχής μας. 

))Καί μέ τήν προσδοκία αvτή, σiiς καλωσορίζω καί πά

λι, κύριε πρόεδρε, στήν Έλλάδωλ 

'Ο 'Αμερικανός πρόεδρος άπάντησε: 

«Κύριε πρόεδρε, 

»Μέ τιμaτε iδιαίτερα μέ τήν ύποδοχή σας αuτή καί μέ 

τήν παρουσία του πρωθυπουργου κ. Μητσοτάκη καί άλλων 

διακεκριμένων μελών τής έλληνικής Κυβερνήσεως. 
»Πάνω aπό 200 χρόνια πρίν, ή χώρα μου σφυρηλατή

θηκε στή φλόγα' τής Ελευθερίας. Σήμερα, ή Μπάρμπαρα 
καί εγώ, είμαστε πανευτυχείς πού επισκεπτόμαστε τή χώ

ρα, στήν όποία, πρίν 2.500 χρόνια, σ' αuτήν εδώ τήν πόλη, 
γεννήθηκε ή δημοκρατία, οί aρχές τής δποίας εμπνέουν 

δλους δσοι aγαπουν τήν ελευθερία. 

»Πρίν 32 χρόνια, δ τελευταίος 'Αμερικανός πρόεδρος 
πού επισκέφθηκε αuτή τήν ίστορική γή, εξήρε εκείνες τίς 

θαυμάσιες aρχαίες έλληνικές πόλεις, τίς δποίες μάθαμε νά 

aγαπουμε καί νά θαυμάζουμε aπό τά χρόνια πού ώς μικρά 

παιδιά μαθαίναμε τήν aρχαία μας 'Ιστορία. 

»'Ο 'Αιζενχάουερ ε{ χε δίκιο νά πεί: Τό πνευμα τής 

Δύσεως, τό σύγχρονο πνευμα ε{ναι έλληνική ανακάλυψη 

καί οί 'Έλληνες aνήκουν στό σύγχρονο κόσμο. 
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»Αuτή ή δόξα δέν πέθανε, βέβαια, μέ τίς άρχαίες πόλεις. 

'Εξακολουθεί νά ζεί. 'Εξακολουθεί νά εμπνέει τίς άξίες 
κ:αί τά Ιδανικά μας. 'Υποστηρίζουμε μιά Κυβέρνηση προ

ερχόμενη άπό τό λαό. 

»Σήμερα, δ δλοκ:ληρωτισμός έχει περιφρονηθεί κ:αί 

ντροπιαστεί, θύμα τής ίδιας του τής κτηνωδίας κ:αί άνε

πάρκ:ειας. Σάν άποτέλεσμα, ή παλίρροια τής ελευθερίας 

άνεβαίνει, ενω ή Παλίρροια του παγκόσμιου κ:ομμουνισμου 

ύποχωρεί. 

»" Ανδρες σάν τόν πρόεδρο κ: . Καραμανλή κ:αί τόν πρω

θυπουργό κ:. Μητσοτάκη προώθησαν μέ πάθος τήν ελευθε
ρία. 

»Φθάνω σήμερα μέ νέα ελπίδα δτι θα συνεχίσουμε νά 

άνανεώνουμε κ:αί νά ενισχύουμε τήν Ιδιαίτερη σχέση μας. 

Προσβλέπω στίς συνομιλίες μου μέ τόν πρόεδρο Καρα

μανλή κ:αί τόν πρωθυπουργό κ: . Μητσοτάκη γιά νά επιβε

βαίωσουμε τό κοινό μας συμφέρον σέ μιά νέα παγκόσμια 

τάξη: Σταθερότητα στά Βαλκάνια, είρήνη στήν Κύπρο κ:αί 
συμφιλίωση μεταξύ 'Ελλάδος κ:αί Τουρκίας. 

»Σημαντικότερο άπ' δλα, άνυπομονώ νά συζητήσω τό 

πώς μπορουμε νά ενισχύσουμε τούς δικούς μας δεσμούς 

στούς τομείς τής άσφάλειας κ:αί τής οίκ:ονομίας. 

»τέλος, θυμίiμαι τά λόγια του Σωκράτη, δ δποίος είπε: 

"Δέν είμαι 'Αθηναίος ή 'Έλληνας, άλλά πολίτης του κό

σμου" . 

))Μ' αuτό τό πνευμα, ή 'Ελλάδα ύπερασπίσθηκ:ε δ,τι 

είναι σωστό κ:αί δίκαιο στόν Περσικό Κόλπο, δείχνοντας 

μέ τήν επιμονή της δτι ή επιθετικότητα δέν πρέπει νά επι

κρατήσει. 

))Γι' αότό εξαίρω τήν έλληνικ:ή Κυβέρνηση κ:αί τόν 

έλληνικ:ό λαό, διότι βοήθησαν στήν ύπεράσπιση τής ελευ

θερίας τήν rορα του κινδύνου. 

))Τελειώνοντας, θά ήθελα νά πω στόν πρόεδρο κ:. Καρα

μανλή: 

))ΑΙσθάνομαι Ιδιαίτερη τιμή, διότι δ άνδρας δ δποίος 

έτεινε χείρα φιλίας στόν πρόεδρο 'Αιζενχάουερ, πρίν 32 
χρόνια, είναι εδω γιά νά κάνει τό ίδιο κ:αί γιά μένα σήμερω). 

Τήν ίδια fιμέρα, στή διάρκεια έπίσημου δείπνου 

στό Προεδρικό Μέγαρο, ό Κ. Καραμανλης προσφώ

νησε τόν Τζ. Μπούς, ώς έξης: 

«Κι5ριε πρόεδρε, 

»Ή 'Ελλάς σfiς ύποδέχεται μέ αiσθήματα Ιδιαίτερης 
χαρfiς καί {κανοποιήσεως. Καί τά αiσθήματα αύτά τά εμπνέ

ει τόσο ή iδιότης σας, ώς προέδρου μιfiς μεγάλης καί φίλης 

χώρας, όσο καί ή προσωπικότητά σας. Στό πρόσωπό σας δ 

έλληνικός λαός άναγνωρίζει τόν ύπέρμαχο τής ελευθερίας 

καί τής δημοκρατίας. Καί τιμfi τοσοι5τφ μfiλλον τοι5ς άγω

νες σας γιά τά {δανικά αύτά, καθόσον ή δράση σας δέν 

περιορίσθηκε μόνο στή χώρα σας άλλά επεκτάθηκε παν

του, όπου άπειλήθηκαν ή καταπατήθηκαν ο{ δημοκρατικές 

ελευθερίες. 

»0{ δεσμοί ποι5 συνδέουν τοι5ς δι5ο λαοι5ς, κι5ριε πρόε
δρε, είναι iσχυροί καί μακροχρόνιοι. Γιατί έχουν τίς ρίζες 

τους στήν ταυτόσημη στάση άπέναντι στίς θεμελιώδεις 
άξίες τής ζωής, όπως είναι ή ελευθερία, ή δημοκρατία καί 

ή δικαιοσι5νη. Ή άμερικανική επανάσταση εμπνει5σθηκε 

άπό τήν κλασική 'Ελλάδα αύτά τά {δανικά. Καί έδωσε, μέ 

τή σειρά της, στήν σκλαβωμένη 'Ελλάδα τήν πρώτη εν

θάρρυνση στόν άπελευθερωτικό της άγώνα, όταν τό 1823 δ 
πρόεδρος Τζέφερσον έλεγε: "Κανένας λαός δέν άναπέμ

πει περισσότερο εiλικρινείς καί φλογερές προσευχές γιά 

τήν επιτυχία του άγωνος τής 'Ελλάδος, ποι5 πρώτη έδωσε 

τό παράδειγμα του τί πρέπει νά είναι δ ελει5θερος Ιiνθρω

πος". 

»'Η συμπαράσταση όμως τής 'Αμερικής πρός τή χώρα 

μας εκδηλώθηκε καί, εν συνεχεία, σ' όλες τίς κρίσιμες 

στιγμές του εθνικου μας βίου. Ή 'Ελλάς, καθημαγμένη 

άπό τόν σκληρό άγώνα της κατά του φασισμου καί άλλων 

πάσης φι5σεως επιβουλων, κατόρθωσε μέ τή βοήθεια τής 

'Αμερικής νά διατηρήσει τήν άνεξαρτησία της καί ν' 
άνασυγκροτήσει τήν οΙκονομία της. 

»'Αλλά ol δεσμοί αύτοί επιβεβαιώθηκαν καί στό διεθνή 
χωρο. Σ' όλες τίς μεγάλες συγκροι5σεις του αiώνα μας, ή 

'Ελλάδα καί ή 'Αμερική βρέθηκαν στό στρατόπεδο τής 

ελευθερίας καί τής δημοκρατίας. Καί εlδικώτερα στοι5ς δι5ο 

παγκοσμίους πολέμους, δπότε ή 'Αμερική, έγκαταλεί

πουσα τό δόγμα τής άπομονώσεως, έδωσε μέ τήν άποφα

σιστική της παρέμβαση τή νίκη στόν ελει5θερο κόσμο. Καί 

μολονότι άνεδείχθη έκτοτε ύπερδι5ναμη, δέν κατελήφθη 

άπό άλαζονία, ή δποία, όπως λέει δ Αlσχι5λος, είναι ή κόρη 

τής εύτυχίας ποι5 έπνιξε τή μητέρα της. 
»Κι5ριε πρόεδρε, 

»Ol άγωνες αύτοί γιά τήν ελευθερία καί τή δημοκρατία, 
έχουν βρεί σήμερα τή δικαίωσή τους σέ παγκόσμια κλίμα

κα. Δικαίωση, γιά τήν δποία ή 'Ελλάς αlσθάνεται ήθική 

lκανοποίηση, όχι μόνο γιατί ύπήρξε ή Μητέρα τής δημο
κρατίας άλλά καί γιατί ή δικαίωση αύτή συμπίπτει μέ τόν 

έορτασμό των 2.500 χρόνων άπό τήν ήμέρα ποι5 γεννήθηκε 
στόν τόπο αύτό ή δημοκρατία. 

» 'Εσείς, κι5ριε πρόεδρε, ώς ήγέτης τής μεγαλι5τερης καί 
τής πιό φιλελει5θερης δημοκρατίας του κόσμου, είχατε τό 

{στορικό προνόμιο νά δείτε νά πραγματοποιείται επί των 

ήμερων σας δ θρίαμβος τής δημοκρατίας. 'Ένας θρίαμβος 

ποι5 επιβεβαιώνεται έμπρακτα μέ τίς επαναστατικές άλλά 

καί άνεξέλεγκτες άλλαγές ποι5 συντελουνται σήμερα σ' 

δλόκληρο τόν κόσμο καί εiδικώτερα στήν 'Ανατολική 

Εύρώπη. 

»0{ άλλαγές αύτές θά περάσουν άπό πολλές φάσεις καί 
θά χρειασθουν πολλά χρόνια μέχρις ότου πάρουν τήν 

δριστική μορφή τους. 

»Κατά τή μεταβατική αύτή περίοδο θά πραγματοποιη

θουν άσφαλως βαθειές πολιτικές, κοινωνικές καί στρατη

γικές άνακατατάξεις στόν κόσμο. 
;; 'Ανακατατάξεις ποι5, μολονότι άποκλείουν έναν παγ

κόσμιο πόλεμο, καθώς καί τήν άναβίωση του μαρξισμου, 
θά ένθαρρι5νουν περιφερειακές καί εμφι5λιες συρράξεις καί 

ίσως καί στρατιωτικές δικτατορίες, lδίως σέ περιοχές φορ

τισμένες μέ εθνικιστικά καί μειονοτικά προβλήματα. 

'Ανακατατάξεις, τέλος, ποι5 θά θέτουν τήν 'Αμερική καί 

τήν 'Ενωμένη Εύρώπη μπροστά σέ κρίσιμα διλήμματα, 

προκειμένου νά προστατέψουν τήν ελευθερία, σέ συνδυα

σμό μέ τή διεθνή τάξη καί εlρήνη. 
Ι>Μιά τέτοια περιοχή είναι καί ή δική μας, όπου πέρα 

άπό τά πολλαπλά καί δι5σκολα προβλήματα ποι5 δημιουργεί 

γιά δρισμένες χωρες ή μετάβαση στή δημοκρατία, φαί

νεται ν ' άναβιώνουν καί άναχρονιστικοί εθνικισμοί 
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πού ύποκρύπτουν σέ όρισμένες περιπτώσεις καί εδαφικές 

διεκδικήσεις. 

»Ή Έλλάς, κύριε πρόεδρε, μετά τήν ύπογραφή τής 

Τελικής Πράξης του 'Ελσίνκι τό 1975, άνέλαβε τήν πρω
τοβουλία γιά τή δημιουργία συνθηκών είρηνικής συμβιώ

σεως καί συνεργασίας στόν χώρο τής Βαλκανικής, πού 

άπέδωσε θετικά άποτελέσματα. VΗδη δμως ή προσπάθεια 

αvτή έχει σχεδόν άτοvήσει, κυρίως λόγω τής συμπεριφο

ρiiς τής γείτονος Τουρκίας. 

»Πάντως, ή Έλλάς είναι άποφασισμένη νά συνεχίσει 

τήν προσπάθειά της γιά τή δημιουργία συνθηκών σταθερό

τητος καί είρηνικής συμβιώσεως στήν εvαίσθητη αvτή πε

ριοχή, ή όποία άλλωστε μπορεί νά συνδέεται έμμεσα μέ τή 

δημοκρατική Δύση, μέσω τής Έλλάδος. 

»Βέβαια, γιά τή δημιουργία τών συνθηκών αvτών στήν 

εvρύτερη περιοχή μας, στήν δποία περιλαμβάνεται καί ή 

Μέση 'Ανατολή, είναι άνάγκη νά δοθουν έγκαιρες λύσεις 

στά γνωστά άλλά καί στά διαγραφόμενα εκρηκτικά προ

βλήματά της. Καί πρώτα άπ' δλα στό Κυπριακό πού άπα

τελεί, πέραν τών άλλων, καί πηγή άστάθειας στήν εvρύτ~
ρη αvτή περιοχή. Ή διεθνής Κοινότης, ύπό τήν ήγεσία 

τής χώρας σας, άπέδειξε στόν Κόλπο δτι είναι σέ θέση, 

δταν ύπάρχει ή πολιτική βούληση, νά επιβάλει τή νομιμό

τητα καί τή δικαιοσύνη. 

ιΠήν εφαρμογή αvτών τών άρχών, δπως εκφράζονται 

στίς σχετικές 'Αποφάσεις τών Ήνωμένων 'Εθνών, άλλά 

καί στό κοινό αίσθημα περί δικαιοσύνης, άναμένει καί ή 

μαρτυρική Κύπρος, επί 17 τώρα χρόνια. 
»Γνωρίζω, κύριε πρόεδρε, τό ενδιαφέρον σας γιά τήν 

τύχη τής Κύπρου καί πιστεύω δτι μέ τή συμπαράστασή σας 

θά δοθεί μιά δίκαιη λύση στό πρόβλημα αvτό. Πρόβλημα 

πού έγινε κατά προέκτασιν καί πρόβλημα όχι μόνο τής 

Συμμαχίας άλλά καί τής 'Αμερικής άφου, εκτός τών άλλων, 

διαταράσσει τήν όμαλή λειτουργία τής νοτιοανατολικής 

πτέρυγας τής Συμμαχίας. 

»Κύριε πρόεδρε, 

»Δέν μπορώ νά τερματίσω τήν όμιλία μου χωρίς ν 

άναφερθώ καί στήν έλληνική 'Ομογένεια, πού ζεί στή χώ

ρα σας κι άποτελεί qκατάλυτο κρίκο στούς στενούς καί 

πολλαπλούς δεσμούς πού συνδέουν τούς δύο λαούς μας. 

Μιά 'Ομογένεια πού περιλαμβάνει στούς κόλπους της δια

κεκριμένα μέλη τής άμερικανικής κοινωνίας καί ή όποία, 

όπλισμένη μέ πίστη στό θεό καί στίς παραδόσεις τών προ

γόνων της, τιμii μέ τίς προόδους της τόσο τήν παληά δσο 

καί τή νέα της πατρίδα. 

»Κύριε πρόεδρε, 

»Πιστεύω δτι ή επίσκεψή σας αvτή στή χώρα μας θ' 

άποτελέσει σταθμό στή φιλία τών δύο λαών μας καί θά 

δώσει νέα ώθηση στή συνεργασία τους. 

»Γιατί, πέραν τών άλλων, θά βοηθήσει καί στήν κατανό

ηση τών προβλημάτων πού άντιμετωπίζει ή χώρα μας. 

Προβλημάτων πού άπασχολοvν, γιά τούς γνωστούς λό

γους, έμμεσα καί τή δική σας χώρα, δπως προκύπτει καί 

άπό τήν πρόσφατη διακήρυξη του ενδιαφέροντός σας γιά 

τήν εvημερία καί τήν άσφάλεια τής Έλλάδος. 

»Καί μέ τίς σκέψεις αvτές, πίνω γιά τήν προσωπική σας 

ύγεία καί ευτυχία, κύριε πρόεδρε, γιά τήν ύγεία καί εvτυχία 

τής κυρίας Μπούς καί yιά τήν πρόοδο καί τήν εvημερία τοv 

μεγάλου καί φίλου άμερικανικου λαου». 

Στήν aντιφώνησή του, ό πρόεδρος Μπούς ανα

φέρθηκε καί πάλι στήν 'Ελλάδα ώς λίκνο τής δημο

κρατίας, ύπενθύμισε δτι «μαζί σταθήκαμε Ισχυροί, 

cί5στε ή δημοκρατία νά επιβιώσει στήν Εύρώπψ> καί, 

τέλος, έξήρε τό ίστορικό πρόσωπο πού εχει διαδρα

ματίσει ό Κ. Καραμανλής: 

«'Εσείς, κύριε πρόεδρε, διαδραματίσατε εναν εξόχως 

σημαντικό ρόλο στή διατήρηση τfjς φλόγας τfjς Ελευθερί

ας γιά μισό αiώνα. Πολλοί ύποστήριξαν τή δημοκρατία, 

Cιλλά μόνο λίγοι ανδρείοι όρθωσαν τό ανάστημά τους όταν 

κλήθηκαν νά εξουδετερώσουν τήν aπολυταρχία καί νά 

aποκαταστήσουν τίς δημοκρατικές aρχές στήν Κυβέρνη

ση καί στήν κοινωνία. 'Εσείς, κύριε πρόεδρε, είστε ενας 

aπό αuτούς τούς ολίγους». 

'Ο πρόεδρος Μπούς είχε Ιδιαίτερη συνάντηση, 

στό Προεδρικό Μέγαρο, μέ τόν Κ. Καραμανλή, τά 

κύρια σημεϊ:α τής όποίας καταγράφηκαν ώς έξής: 

«Παρέστησαν, aπό έλληνικfjς πλευράς, δ γενικός 

γραμματεύς τfjς Προεδρίας τfjς Δημοκρατίας, πρέσβης κ. 

Π. Μολυβιάτης καί δ πρέσβης τfjς 'Ελλάδος στίς ΗΠΑ κ. 

Χ ρ. Ζαχαράκις καί aπό <'ιμερικανικfjς, δ σύμβουλος 'Εθνι

κfjς 'Ασφαλείας στρατηγός κ. Β . Σκόουκρωφτ καί ό πρέ

σβης τών ΗΠΑ στήν 'Αθήνα κ. Μ. Σωτfjρχος. 

»Πρόεδρος Δημοκρατίας: Θά ήθελα νά εκφράσω καί 

πάλι τή χαρά μου γιά τήν επίσκεψή σας στήν Έλλάδα. 

Καί διότι είστε ό πρόεδρος τών ΗΠΑ, μιiiς μεγάλης καί 

φίλης χώρας, άλλά καί λόγω τής προσωπικότητός σας. 

)) 'Υπάρχουν πολλά προβλήματα στήν εποχή μας πού 
θά μπορουσαν νά άποτελέσουν άντικείμενο συζητήσεως. 

Είναι αvτά πού άφορουν στήν Έλλάδα, τό οίκο νομικό, τό 

πρόβλημα άσφαλείας. Είναι αvτά πού άφορουν στήν Κύ

προ, στίς έλληνοτουρκικές σχέσεις, στή Μέση Ά νατολή, 

στά Βαλκάνια, στίς εξελίξεις τής 'Ανατολικής Εvρώπη(f' 

καί άλλα πολλά. Γιά νά μεθοδεύσουμε τήν συζήτηση καί 

νά μή καταπονώ τόν πρόεδρο μέ θέματα πού ενδέχεται νά 

μήν τόν ενδιαφέρουν, θά πρότεινα νά θέσει δ ίδιος αvτά 

στά όποία θά ήθελε νά άκούσει τίς άπόψεις μου. 

»Πρόεδρος Μπούς: Θά ήθελα νά μέ ενημερώciετε γιά τή 
Γιουγκοσλαβία. 

»Πρόεδρος Δημοκρατίας: Ή Γιουγκοσλαβία στό μά

κρος του χρόνου θά διαλυθεί. Εlναι ένα τεχνητό κατασκεύ

ασμα πού δύσκολα θά διατηρηθεί. VΕχει 6-7 εθνότητες μέ 
διαφορετική γλώσσα, θρησκεία καί διαφορετικό μορφωτι

κό καί βιοτικό επίπεδο. Οι' Βόρειοι Γιουγκοσλάβοι είναι 

Εvρωπαίοι καί οί Νότιοι Βαλκάνιοι. 

»Μολονότι ενδιαφερόμεθα νά διαφυλαχθεί ή ένότης 

τής Γιουγκοσλαβίας, φοβουμαι δτι στή διαδρομή του χρό

νου θά διαλυθεί. 

»Πρόεδρος Μπούς: Μέ αίματοχυσία; 

»Πρόεδρος Δημοκρατίας: Έξαρτiiται. Δέν μπορεί κα
νείς νά κάνει άσφαλείς προβλέψεις γιά τίς εξελίξεις τών 

χωρών αvτών. Τώρα εlναι μιά καινούργια περίοδος, μιά νέα 

κατάσταση εκδημοκρατισμου, κ.λ.π. Θά περάσουν, δμως, 

άπό πολλές φάσεις μέχρις δτου πάρουν τήν όριστική μορ

φή τους. Γι ' αvτό οί προβλέψεις είναι δύσκολες. 'Αλλά 

γιά τούς λόγους πού άνέφερα, πιστεύω δτι στό μάκρος του 
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χρόνου δέν θά διατηρηθεί ή tνότης τής Γιουγκοσλαβίας. 

'Υπάρχουν πολλά μίση καί έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ 

τους. 

))Πρόεδρος Μπούς: Κι εμείς ελπίζουμε δτι θά διατη

ρηθεί ή ένότης ή δτι τουλάχιστον ή εξέλιξη θά είναι εiρη

νική. Τελευταία δμως εχουμε πληροφορίες δτι όδηγοuνται 

σέ σύγκρουση. 

))Πρόεδρος Δημοκρατίας: 'Εξαρτάται άπό τή στάση 

τής Σερβίας πού εlναι ή μεγαλύτερη Δημοκρατία καί ελέγ

χει τό 75% του στρατοv. Εlδα πρό διμήνου τόν Σέρβο 
πρωθυπουργό πού δέν ήταν αlσιόδοξος γιά τήν διαφύλαξη 

τής ένότητος. 

»Πρόεδρος Μπούς: Δέν βλέπω πως θά φθάσουν στά νέα 

σύνορά τους καί στίς νέες ελευθερίες τους άν δέν συνομιλή

σουν μεταξύ τους. 

»Πρόεδρος Δημοκρατίας: Στήν Κροατία ύπάρχουν 

600.000 Σέρβοι πού δέν αlσθάνονται aσφαλείς. 'Υπάρχουν 
πολλές εθνότητες μέ βαθειές διαφορές. 'Εμείς στήν 'Ελλά

δα επιθυμούμε τή διαφύλαξη τής tνότητος όiστε νά διαφυ
λαχθεί ή σταθερότης στά Βαλκάνια. 'Αλλά εξαρτάται άπό 

τούς ίδιους τί θά κάνουν. 

»Πρόεδρος Μπούς: Καί ή 'Αλβανία άνοίγεται τώρα 

πρός τόν ύπόλοιπο κόσμο. Είναι καταπληκτικό. 

))Πρόεδρος Δημοκρατίας: Μπήκαμε σέ μιά εποχή πού 

εlναι θρίαμβος τής δημοκρατίας. 'Αλλά τό στιjδιο πού 

μεσολαβεί μεταξύ αύταρχικών καθεστώτων καί δημοκρα
τίας εlναι εύαίσθητο καί επικίνδυνο. Καί αύτό εlναι τό 

πρόβλημα γιά ολες αύτές τίς χώρες πού iπιθυμοvν τή δη

μοκρατία. Τό ίδιο iσχύει καί γιά τήν Σοβιετική "Ενωση». 

Στή συνέχεια, οί δύο ήγέτες άνασκόπησαν, άνα

λυτικά, τίς διεθνείς εξελίξεις - μέ εμφαση στήν 

'Ανατολική Εuρώπη καί τή Μέση 'Ανατολή. τέλος, 

ή συζήτηση επαναφέρθηκε σέ θέματα εθνικου έλλη

νικου ενδιαφέροντος: 

«Πρόεδρος Μπούς: Χωρίς νά θέλω νά άναμειχθrο στά 

εσωτερικά σας, άλλά επειδή τά θέματα αuτά εχουν πάρει 

διεθνfj χαρακτήρα, θά ήθελα νά μιλήσουμε γιά τήν Κύπρο 

καί τίς σχέσεις σας μέ τήν Τουρκία. 

»Πρόεδρος Δημοκρατίας: Εlναι δυσάρεστο οτι οί σχέ

σεις μας μέ τήν Τουρκία, κατά τά τελευταία 30 χρόνια, 
βρίσκονται σέ κακή άλλά καί επικίνδυνη κατάσταση. Δέν 

ε{ ναι μόνο τό Κυπριακό, άλλά ύπάρχουν καί άλλα προβλή

ματα σέ βάρος τής 'Ελλάδος, οπως τά νησιά τοv Αiγαίου, 
ή Θράκη κ.λ.π. Έπίστευα πάντοτε καί πιστεύω στήν 

άνάγκη επιλύσεως τών διαφορών μας μέ τήν Τουρκία. Ή 

γεωγραφία μiiς ύποχρεώνει νά συνυπάρχουμε. Χρειάζεται 

λίγη λογική καί λίγο πολιτικό θάρρος. 'Εγώ προσπάθησα 

πολύ νά λύσω τίς διαφορές μας μέ τήν Τουρκία. Γιά νά 

σώσω τή φιλία τών δύο χωρών, εγκατέλειψα τήν iδέα τής 

'Ενώσεως πού ήταν εθνικό θέμα καί συμφωνήσαμε γιά τήν 

άνεξαρτησία τής Κύπρου. 

»Πρόεδρος Μπούς: Πότε εγινε αuτό; 

»Πρόεδρος Δημοκρατίας: Τόν 'Ιανουάριο τοv 1959 ... 
Μετά προσπάθησα νά συνεννοηθώ μέ τούς Τούρκους καί 

έκανα προτάσεις συνάψεως Συμφώνου μ ή 'Επιθέσεως τό 

1976 στόν Ντεμιρέλ. Τό δέχθηκε καί μετά 10 ήμέρες μετά
νοιωσε. ΥΕκανα καί μιά προσπάθεια γιά τό πρόβλημα τής 

ύφαλοκρηπίδος καί πρότεινα νά πiiμε στό Διεθνές Δικαστή

ριο τής Χάγης. Συναντηθήκαμε μέ τόν Ντεμιρέλ στίς Βρυ

ξέλλες καί ύπογράψαμε γι' αύτό ένα κοινό άνακοινωθέν. 

Μετά 10 ήμέρες, έστειλα τούς aντιπροσώπους μας γιά νά 
συζητήσουν τήν σχετική διαδικασία καί ό Ντεμιρέλ ύπα-0 

ναχώρησε, λέγοντας οτι ύπέγραψε τό ανακοινωθέν χωρίς 

νά τό διαβάσει. 

)) "Οταν συνάντησα τόν 'Ετσεβίτ, του ε{πα καί πάλι γιά 
τή Χάγη γιατί, πέραν τών άλλων, συμφέρει καί πολιτικά, 

άφοv ή aπόφαση θά εlναι τοv Δικαστηρίου καί δέν θά κα

τηγορηθούν oi Κυβερνήσεις. Mov ε{πε δτι ε{χα δίκιο άλλά 
πρόσθεσε δτι δέν μποροvσε νά δεχθεί γιατί ό ίδιος ε{χε 

κατηγορήσει τόν Ντεμιρέλ γιά προδοσία, οταν εlχε συμ

φωνήσει. "Ο πως βλέπετε, επικρατεί κλίμα φανατισμού. 'Ο 

πολιτικός aνταγωνισμός τών κομμάτων έχει όξύνει τά θέ
ματα αύτά σέ τέτοια έκταση όiστε νά μήν ελέγχονται άπό 

καμμία Κυβέρνηση. 

)) 'Εάν εύρίσκετο στήν ΥΑγκυρα μιά Κυβέρνηση μέ 
θάρρος νά πάρει τίς εύθύνες της, θά προχωρούσε σέ λύσεις. 

Καί ύπάρχουν λύσεις. 

»Πρόεδρος Μπούς: ·Ο 'Οζάλ δέν μπορεί νά τό κάνει; 

Είναι καλός καί σώφρων. 
»Πρόεδρος Δημοκρατίας: Δέν τόν ξέρω. Ή φιλοδοξία 

μου ήταν, πρίν aποσυρθώ άπό τόν δημόσιο βίο, νά λύσω 

τίς διαφορές μας μέ τήν Τουρκία άλλά δέν βρήκα συνομι
λητή. 

))Πρόεδρος Μπούς: ~ Υlσως άποδειχθεί κατάλληλος συ
νομιλητής ό 'Οζάλ, άν καί στερείται επαρκοuς ύποστηρί

ξεως στήν Τουρκία. 

»Πρόεδρος Δημοκρατίας: "Οταν μιλiiμε γιά άνάγκη 

επιδείξεως πολιτικού θάρρους εννοούμε νά άγνοηθεί ή 
κοινή γνώμη. 

))Πρόεδρος Μπούς: Γνωρίζετε τόν πρόεδρο Βασιλείου; 

»Πρόεδρος Δημοκρατίας: Εlναι συνετός καί λογικός 
άνθρωπος. 

»Πρόεδρος Μ~ούς: Mou άρέσει. Πιστεύετε δτι ή πρω
τοβουλία τοu γενικοu γραμματέως γιά τετραμερfj συνάν

τηση ή γιά σύσκεψη άλλης άριθμητικfjς σύνθεσης εχει 

πιθανότητες καί προοπτικές; 

»Πρόεδρος Δημοκρατίας: Θά εξαρτηθεί άπό τήν Τουρ
κία πού ε{ναι τό κλειδί. Ή Κύπρος έχει έλληνική ίστορία 

3.000 χρονών. Εlναι μιά δεύτερη 'Ελλάς. Τό 80% τών Κυ
πρίων ε{ναι "Ελληνες καί μόνο τό 18% εlναι Τοvρκοι. Τό 
πρόβλημα εlναι στήν ΥΑγκυρα πού πρέπει νά καταλάβει 

οτι τό σημερινό status quo εlναι aπαράδεκτο. Κατέλαβαν 
τό νησί τό 1974 γιά νά aποκαταστήσουν τή νομιμότη:fα, 
επικαλούμενοι τίς Συμφωνίες τής Ζυρίχης καί τίς Έγγύή
σεις, μετά τό πραξικόπημα τών συνταγματαρχών. Καί μο
λονότι τό πραξικόπημα αύτό άποτελοvσε εσωτερικό ενδο

ελληνικό θέμα, έκαναν κατάχρηση τής Συμφωνίας 'Εγγυή

σεων. 

))Πάντως ή νομιμότης aπεκατεστάθη μετά άπό μιά έβδο

μάδα μέ τήν άνάληψη τής εξουσίας άπό τόν Κληρίδη στήν 
Κύπρο καί άπό μένα στήν 'Ελλάδα. Οί Τοvρκοι έπρεπε 

τότε νά aποχωρήσουν, άλλά aντί νά φύγουν κατέλαβαν τό 

μισό νησί. 

»Πρόεδρος Μπούς: Πόσο εδαφος ελέγχουν τώρα; 

»Πρόεδρος Δημοκρατίας: Πάνω άπό 36% μέ 18% πλη
θυσμό. 
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»Πρόεδρος Μπούς: Δέν είναι πολύ δίκαιο αuτό. 

»Πρόεδρος Δημοκρατίας: Καί ύπάρχουν 200.000 'Ελ
ληνοκύπριοι πρόσφυγες. 

»Πρόεδρος Μπούς: τί μπορουν νά κάνουν οί ΗΠΑ, εάν 

μπορουν νά κάνουν κάτι; 

»Πρόεδρος Δημοκρατίας : VΕχω πεί καί παλιότερα δτι, 

aντί οί ΗΠΑ νά δίνουν χρήματα καί δπλα στήν Τουρκία, 

πού πρέπει νά τής δίνουν γιατί είναι σύμμαχος, θά ήταν 
καλλίτερα νά τής έδιναν περισσότερες συμβουλές. Νά εί

ναι λίγο λογικότεροι. Γιατί αύτό πού κάνουν οί ΤοίJρκοι 

είναι παράλογο. Δέν τό λέω ώς 'Έλλην, aλλά ώς τρίτος, 

χωρίς προκατάληψη. 'Επί 30 χρόνια προσπαθώ νά aποκα
ταστήσω μιά καλή συνεργασία μέ τήν Τουρκία. 

»Κάποτε, οί "New York Πmes", γράψανε κάτω aπό μιά 
φωτογραφία μου δτι αύτός είναι ό Καραμανλής, τοίJ όποίου 

άσπρισαν τά μαλλιά, λόγω τοίJ ΚυπριακοίJ. 

»Πρόεδρος Μπούς: 'Ο 'Οζάλ είναι λογικός ι'iνθρωπος 

περισσότερο άπό ι'iλλους. Συνεργάσθηκα μαζί του στόν πό

λεμο. Δέν ξέρω βέβαια τίς θέσεις του σέ κάθε πτυχή του 
Κυπριακου. 

»Πρόεδρος Δημοκρατίας: VΕχω 56 χρόνια δημόσιο βίο. 

Καί έχω γνωρίσει δλους τούς Τούρκους ήγέτες aλλά όχι 

τόν 'Οζάλ. Πάντως είναι aνάγκη νά λυθοίJν οί διαφορές 

μας μέ τήν Τουρκία. Είναι συμφέρον τών δύο λαών. Είναι 

συμφέρον τής Βαλκανικής. Είναι συμφέρον τής Συμμαχί

ας. Χρειάζεται λίγη λογική καί λίγο θάρρος. 

»Πρόεδρος Μπούς: Ποιό είναι συγκριτικά μεγαλύτερο 

πρόβλημα γιά σάς: Μεταξύ των νησιων του Αιγαίου καί 

τής Κύπρου; 

»Πρόεδρος Δημοκρατίας: 'Εξαρτάται aπό τό τί έπιδιώ

κει ή Τουρκία. 'Εάν έχει βλέψεις σέ βάρος τών νησιών τοίJ 

Αlγαίου, τότε aσφαλώς αύτό έχει μεγαλύτερη σημασία aπό 

τό Κυπριακό. VΑν όχι, δέν ύπάρχει θέμα. Τό Αlγαίο πάν

τως είναι κατοχυρωμένο μέ τήν Συνθήκη τής Αωζάννης. 

»Πρόεδρος Μπούς: 'Υπάρχει άκόμη αuτή τήν στιγμή 

φασαρία γιά τό θέμα; 

»Στρατηγός Σκόουκρωφτ: 'Υπάρχει σχετικά μέ τήν 

ύφαλοκρηπίδα. 

»Πρόεδρος Δημοκρατίας: Ναί, aλλά άν οί ΤοίJρκοι πά

ρουν ύφαλοκρηπίδα μεγαλύτερης έκτάσεως αύτής πού δι

καιοίJνται, τότε τά έλληνικά νησιά θά ένταχθοίJν στόν χώ

ρο τής Τουρκίας. Καί έτσι διασπάται ή έθνική ένότης τής 

'Ελλάδος. 

»Πρόεδρος Μπούς: Τό άντιλαμβάνομαι. 

»Πρόεδρος Δημοκρατίας: Τό Αlγαίο είναι 50% έλληνι
κός χώρος, 42% διεθνής καί 8% τούρκικός. Καί παρά ταυ
τα, οί ΤοίJρκοι θέλουν νά τό μοιράσουμε στή μέση. VΑν 

γίνει αύτό, διχοτομείται ή έλληνική έπικράτεια. Πρόκειται 

γιά περίπλοκο πρόβλημα. Καί δυστυχώς φοβοίJμαι δτι δλα 

αύτά γίνονται, άνευ λόγου, γιατί τελικά δέν ύπάρχει πετρέ

λαιο. 

»Πρόεδρος Μπούς: v Αν καί νομίζω δτι είναι rορα νά 

φύγουμε γιά τήν Βουλή, εγώ θά προτιμουσα νά μείνω εδω 

καί νά συνεχίσουμε τή συζήτησή μας, τήν όποία χάρηκα 

καί !;ξετίμησα ιδιαίτερα. 

»Πρόεδρος Δημοκρατίας: 'Όπως σάς είπα καί στό αύ

τοκίνητο, θαυμάζω τήν aντοχή σας. 'Ένας βασιλιάς τής 

Αlγύπτου, ό VΑμασις, παρομοίασε πρίν 2.000 χρόνια τόν 
άνθρωπο μέ τόξο. VΑν το κρατήσει κανείς πολλήν ώρα 

τεντωμένο μπορεί νά σπάσει. Γι' αύτό τό aφήνει νά χαλα

ρώσει ώστε νά ξαναρρίξει. 
»Πρόεδρος Μπούς: Θά ήθελα νά χαλαρώσω μέ 3 έβδο

μάδες διακοπές σέ κάποιο έλληνικό νησί. 

»Πρόεδρος Δημοκρατίας: Τό έλπίζω» 173. 

Μετά τή συνομιλία, δ Κ. Καραμανλfjς συνόδευσε 

τόν πρόεδρο Μπούς στή Βουλή των 'Ελλήνων, δπου 

του επιφυλάχθηκε έπίσημη ύποδοχή. Στή διάρκεια 

τfjς τελετfjς, δ 'Αμερικανός ήγέτης, μετά τήν προ

σφώνηση του προέδρου του Σώματος, Α. Τσαλδάρη, 
εκφώνησε τήν άκόλουθη δμιλία: 

«Σάς εuχαριστω γιά τήν ύποδοχή. Θά ήθελα νά χαιρε

τίσω τόν πρόεδρο κ. Καραμανλή, τόν πρωθυπουργό κ. 

Μητσοτάκη, τόν πρόεδρο , τής Βουλής κ. Τσαλδάρη, τόν 

κ. Παπανδρέου, πού είχα τήν τιμή νά συναντήσω πρίν άπό 

όρισμένο χρονικό διάστημα, καί τά μέλη τής Βουλής. 

»Θά ήθελα κατ' άρχήν νά σάς εuχαριστήσω γιά τήν 

εξαιρετική αuτή τιμή πού μου κάνετε, νά μου επιτρέψετε νά 

άπευθυνθω στήν έλληνική Βουλή. Καί έχει μεγάλη σημα

σία πού άκολουθω τά βήματα μεγάλων άνδρων, δπως του 

προέδρου 'Αινζεχάουερ καί του στρατηγου Σάρλ Ντέ 

Γκώλ, οί όποίοι μίλησαν εδω. 

»Κανένας 'Αμερικανός δέν μπορεί νά έρθει στήν 'Αθή

να, χωρίς νά αισθάνεται ενα είδος ίερου δέους . 'Όλα δσα 

είναι οί 'Αμερικανοί, δλα δσα ύποστηρίζουν οί 'Αμερικα

νοί, δ, τι θεωρουμε προσφιλέστερο σέ μάς, εχει τή ζωή του 

σ' αuτή τή μεγάλη πόλη, σ ' αuτή τή μεγάλη χώρα, δπου 

γεννήθηκε πρίν άπό 2.500 χρόνια ή δημοκρατία. 
»Κάθε 'Αμερικανός μαθητής μαθαίνει νά εκτιμά τό με

γαλείο του Παρθενώνα, των Δελφων καί του δροσερου Αι

γαίου. Καί μαθαίνουμε δτι οί μεγάλοι επιστημονικοί κλά

δοι, ή φιλοσοφία, ή θεολογία, ή δραματική τέχνη, ή λογο

τεχνία, τά μαθηματικά, ή βιολογία, ή ζωολογία καί βεβαί

ως ή πολιτική γεννήθηκαν στά παράλια αuτά. 'Υποθέτω 

δτι δλα αuτά ζουν, άλλά όπωσδήποτε ζεί καί ή πολιτική σ' 

αuτά τά παράλια. 

»Στά μνημεία καί στά μουσεία σας βλέπουμε τούς χώ

ρους άπό τούς όποίους άναπτύχθηκε ή δική μας δημοκρα

τία τής ελευθερίας. Δυόμισι χιλιάδες χρόνια άργότερα, ή 

άνθρωπότητα μόλις άρχίζει νά κατανοεί τό μεγαλείο των 

δσων επέτυχαν οί πρόγονοί σας. Μέσα σέ δεκάδες γενιές, 

μέσα άπό τήν άκμή καί παρακμή μεγάλων αuτοκρατοριων, 

μέσα άπό πολέμους καί καταστροφές, μέσα άπό ύφέσεις 

καί οικονομικές επαναστάσεις, μέσα άπό θριάμβους καί 

μόχθους τής άνθρώπινης εργασίας, ενα πράγμα ι'iντεξε: Τό 

όνειρο τής δημοκρατίας. 

»'Έτσι λοιπόν σήμερα, καθώς διαλύονται οί παλιές τυ

ραννίες, καθώς άναδύεται μιά κοινοπολιτεία τής ελευθερί

ας σέ δλόκληρο τόν κόσμο, μπορουμε πράγματι νά πουμε 

δτι τό μέλλον μας, τό μέλλον του κόσμου, ξεκίνησε άκρι

βως εδω. 

»Παρ' δτι εχω νά επισκεφθω τήν 'Ελλάδα άπό τό 1960 
καί νομίζω δτι τήν επισκέφθηκα καί πάλι τό 1979 - δέν 

έχω έρθει πολύ πρόσφατα στή χώρα σας - αισθάνομαι 

δμως σάν στό σπίτι μου. VΕχω τήν τιμή νά βρίσκομαι στήν 

αίθουσα αuτή σήμερα μέ εναν ι'iνθρωπο πού άποτελεί σύμ

βολο των άρχων τής άρχαίας 'Ελλάδας καί του θάρρους 
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Συνάντηση μέ τόν τζώρτζ Μπούς, στό Προεδρικό Μέγαρο. 
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τής σύγχρονης, μέ τόν πρόεδρο Κωνσταντίνο Καραμανλή . 

»'Ο τότε πρωθυπουργός Καραμανλής φιλοξένησε τόν 

πρόεδρο 'Αιζενχάουερ, τό 1959, καί εχει έργασθεί μέ κάθε 
'Αμερικανό πρόεδρο aπό τόν Χάρυ Τρούμαν. 'Αποκατέ

στησε τή δημοκρατία στήν 'Ελλάδα τό 1974 καί συνέβαλε 
στό νά aποκτήσει ή 'Ελλάδα τό ανάστημά της ώς προπύρ

γιο σταθερότητας. οικοδόμησε νέες σχέσεις καί συνέβαλε 

στήν προσχώρηση τής 'Ελλάδας στήν Ευρωπαϊκή Κοινό

τητα. ' Εξασφάλισε στήν ' Ελλάδα εναν σημαντικό ρόλο 

στήν 'Ατλαντική Συμμαχία. Διεύρυνε τίς διεθνείς ευθύνες 

τής 'Ελλάδας, τή διεθνή της έπιρροή, τή διεθνή της σημα

σία. 

»Γιά νά τιμήσω τόν μεγάλο αυτόν άνδρα καί γιά νά ύπο

γραμμίσω τήν ιδιαίτερη ποιότητα των ανανεωμένων σχέ

σεών μας μέ τήν 'Ελλάδα, θά ήθελα, κύριε πρόι>δρε, τώρα, 

νά σίiς προσκαλέσω νά μίiς έπισκεφθείτε του χρόνου στήν 

ΟUάσιγκτων, ώς aρχηγός Κράτους, καί έλπίζω δτι θά aπο

δεχθείτε, κύριε πρόεδρε, ο αμερικανικός λαός νά εχει τήν 

ευκαιρία νά έκφράσει τήν ευγνωμοσύνη του πρός έσίiς, τόν 

θαυμασμό του πρός έσίiς καί τόν θαυμασμό του Πρός τήν 

'Ελλάδα. 

»Σήμερα, θά ήθελα έπίσης νά έπαναλάβω τήν πρό

σκλησή μου πρός τόν άλλο μεγάλο άνδρα, εναν άνθρωπο 

πού θαυμάζω καί σέβομαι: Τόν πρωθυπουργό κ. Κωνσταν

τίνο Μητσοτάκη. Τόν προσκάλεσα νά έπισκεφθεί έπίσημα 

τήν πρωτεύουσά μας. Μ' αυτό τό ταξίδι ολόκληρος ο κό

σμος θά μάθει δτι ή φιλία μας; δπως καί τά ιδανικά πού μίiς 

ενώνουν, θά διαρκέσει. ' 
»Εύρισκόμενος σήμερα έδω, μέ χαρά μπορώ νά πω δτι 

οί σχέσεις μας είναι iσχυρότερες παρά ποτέ. ~Εχουμε συ

σφίγξει τούς οικονομικούς δεσμούς μας μέ συμφωνίες στόν 
τελωνειακό τομέα, στόν τομέα τής Πολιτικής 'Αεροπορί

ας καί του τουρισμου. 'Έχουμε σημειώσει σημαντική πρό

οδο aπό κ οι νου στή διεθνή καταπολέμηση τής τρομοκρα

τίας. Καί μέ τήν έπίσκεψή μου αυτή , έλπίζω δτι αυτή ή 

εiδική σχέση θά γίνει &κόμη ισχυρότερη. Μπορουμε νά 

οίκοδομήσουμε πιό δυναμικές, οικονομικές σχέσεις. Παρ ' 

δτι οί ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος έξωτερικός έπενδυτής τής 

' Ελλάδος, θέλουμε νά κάνουμε περισσότερα. Θέλουμε νά 

έξασφαλίσουμε δτι τό αμερικανικό κεφάλαιο καί ή αμερι

κανική τεχνογνωσία θά μπορέσ0υν νά συνεισφέρουν στή 

διαρκή ευημερία τής 'Ελλάδοςl: Καί γι' αυτό ζήτησα άπό 
τόν ύπουργό 'Εμπορίου μας νά ήγηθεί μιίiς προεδρικής 

έμπορικής καί έπενδυτικής aποστολής στήν 'Ελλάδα τό 

φθινόπωρο. 

»Μπορουμε νά ένισχύσουμε τίς σχέσεις μας στόν τομέα 

τής aσφάλειας. ~Εχουμε ήδη σφυρηλατήσει ίσχυρούς δε

σμούς μέσω του ΝΑΤΟ. Φέτος, οί ' Ηνωμένες Πολιτείες θά 
προσφέρουν 350 εκατομμύρια δολλάρια βοήθεια aσφαλεί

ας στήν ' Ελλάδα. Μόλις συμφωνήσαμε νά σίiς έκμισθώ

σουμε δύο φρεγάτες KNOX-CLASS. Καί θά έπισπεύσουμε 
τήν aποστολή δέκα αεροσκαφών F-4E καί θά παραδώσου
με 18 &κόμη τό φθινόπωρο. 

»Μέ τίς συμφωνίες αυτές διατυπώνουμε τήν aποφασι

στικότητά μας νά σίiς στηρίξουμε καί τώρα καί στό μέλ

λον. 

»Σταθήκατε ευθέως στό πλευρό τής Διεθνους Συμμαχί

ας πού aπελευθέρωσε τό Κουβέιτ aπό τόν Σαντάμ Χουσείν. 

Καί αυτό τό είδος τής συνεργασίας δέν είναι νέο. Στόν 

Περσικό Κόλπο, δπως καί στήν Κορέα καί στούς δύο 

Παγκοσμίους Πολέμους, ή 'Ελλάδα συντάχθηκε μέ τίς δυ
νάμεις τής έλευθερίας. 

»Καί τώρα άντιμετωπίζουμε ενα νέο κόσμο ... 'Έναν κό
σμο δπου ή στρατιωτική αντιπαράθεση παραμερίζεται 

πρός όφελος του έποικοδομητικου οίκονομικου &νταγωνι

σμου. 'Έναν κόσμο δπου τά εθνη αγωνίζονται γιά νά οίκο

δομήσουν καί νά τελειοποιήσουν τή δημοκρατία. Παρ' 

δλο πού δέν εχουμε όδικό χάρτη γιά νά μίiς καθοδηγεί σ' 

αυτόν τό νέο κόσμο, εχουμε τήν άσφαλή πυξίδα των ιδανι

κών πού είναι προσφιλή στά δύο μας εθνη. Πρόκειται γιά 
τή νέα ειρηνική διευθέτηση των διαφορών, τήν έλεύθερη 

οικονομία, ενα ανοικτό παγκόσμιο οικονομικό σύστημα 

καί πάνω άπ' δλα γιά τή δημοκρατία. 

»'Εδώ στήν 'Ελλάδα εχετε μιά ζωντανή είκόνα αυτου 

του νέου κόσμου. 'Εδω, στή μονιιδική σας γεωγραφική θέ
ση, σ ' αυτή τήν ίστορική στιγμή , μπορουμε νά δουμε τήν 

πρόκληση καί τήν ύπόσχεση μιίiς νέας παγκόσμιας τάξης, 

δπως τήν άποκαλουμε. 

»Στό Β()ρρά εχει έιφαγεί ή πρώτη μεταψυχροπολεμική 

κρίση τής Ευρώπης. Οί λαοί τής Γιουγκοσλαβίας άγωνί

ζονται γιά νά έξασφαλίσουν τίς νέες έλευθερίες τους καί νά 

ξεπεράσουν τό βάρος του πανάρχαιου μίσους. 
»'Η Διεθνής Κοινότητα συντάχθηκε μέ τή θαρραλέα 

πρωτοβουλία τής Ευρωπαϊκής Κοινότητας, κάνει εκκληση 

στούς Γιουγκοσλάβους νά διαμορφώσουν ενα νέο μέλλον, 

ενα δημοκρατικό μέλλον, διά μέσου ειρηνικών διαπραγμα
τεύσεων. Καί έμείς κάνουμε εκκληση στούς ήγέτες τής 

Γιουγκοσλαβίας νά άπαλλάξουν τό λαό τους άπό ενα φο
βερό έμφύλιο πόλεμο. 'Ως χώρα τής ΕΟΚ μέ σταθερή 

δημοκρατία, μπορείτε νά βοηθήσετε εθνη δπως ή 'Αλβανία 

καί ή Βουλγαρία, πού αγωνίζονται στό δρόμο πρός τήν 

έλευθερία. Μπορεί νά αγωνίζονται, &λλά γιά κοιτάξτε τήν 
πρόσφατη ίστορία καί ποιός τό είχε προβλέψει δτι οί χώ

ρες αυτές θέλουν νά άκολουθήσουν τώρα τό δρόμο πρός 

τήν έλευθερία καί τή δημοκρατία. Οί Βαλκάνιοι γείτονές 

σας, συμπεριλαμβανομένης καί τής Γιουγκοσλαβίας, στρέ

φονται πρός έσίiς γιά καθοδήγηση, βοήθεια καί έλπίδα. 

υΕνα είδος νεανικής αισιοδοξίας aνθεί παντου. Οί αναδυό

μενες δημοκρατίες τής Ευρώπης, οί λαοί σ' ολόκληρη τή 

Σοβιετική 'Ένωση, άνδρες καί γυναίκες, νέοι καί γέροι σ' 

ολόκληρο τόν κόσμο, προσβλέπουν στά {δανικά πού γιά 

πρώτη φορά σφυρηλατήθηκαν έδω στήν ' Ελλάδα. 'Αλλά 

τά ίδανικά είναι σημαντικά μόνον δταν ύπαγορεύουν ένέρ

γειες καί πράξεις. Τό καταλαβαίνετε αυτό. 
»' Επικροτουμε τήν πρόσφατη πρόταση γιά τήν παγίω

ση τής σταθερότητας στά Βαλκάνια καί στό Αίγαίο, τίς 

νέες ευκαιρίες σας σ ' αυτή τήν περιοχή των Βαλκανίων. 

Καί στή συνάντησή μου μέ τόν κ. Γκορμπατσώφ, χθές, μίiς 

ένέπνεε αυτό τό πνευμα τής συνεργασίας. 

)) 'Η Σοβιετική 'Ένωση προσπαθεί νά κάνει περισΙJότε
ρα στό δρόμο των δημοκρατικών aρχών. 

)) 'Ελπίζω δτι ή συμφωνία έλέγχου των έξοπλισμων πού 
συζητήσαμε χθές μέ τόν κ. Γκορμπατσώφ, ή πρώτη 

συμφωνία γιά τή μείωση των στρατιωτικών έξοπλισμrον 
στήν ίστορία, θά είναι έπωφελής γιά δλες τίς χώρες σ' 

ολόκληρο τόν κόσμο καί κυρίως σ' αυτή τήν περιοχή του 

κόσμου. 

)) ' Εσείς καί ή Τουρκία εχετε νά aντιμετωπίσετε μιά με-
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γάλη πρόκληση , γιά νά μπορέσετε νά επιλύσετε τίς διαφο

ρές πού σί'iς διχάζουν. Πάνω άπό 60 χρόνια πρίν, ό 'Ελευθέ
ριος Βενιζέλος ύπέγραψε συμφωνίες φιλίας καί εμπορίου 

μέ τόν πατέρα καί ίδρυτή τής σύγχρονης Τουρκίας, τόν 

Κεμάλ 'Α τατούρκ. Εύχομαι τά δύο σας εθνη ν!Ι μπορέσουν 

νά άκολουθήσουν τό παράδειγμα των δύο αυτών μεγάλων 

προσωπικοτήτων. 

»Σήμερα, μέ νέους όραματιστές ήγέτες, τά εθνη σας 

χαίρουν μιας μοναδικής ευκαιρίας νά ξεπεράσουν τίς 
παρεξηγήσεις τοϋ παρελθόντος. Μπορείτε νά άρχίσετε νά 

επουλώνετε τή βαθιά πληγή πού σημαδεύει τήν Κύπρο, πού 

διαιρεί οικογένειες καί φίλους, σ' αυτό τό νησί. 

»Στό νέο κόσμο πού άνέφερα κανείς άπό μί'iς δέν θά 

επρεπε νά δεχθεί τήν καθε;τηκυία τάξη στήν Κύπρο. Σή
μερα, ύπόσχομαι δτι οί 'Ηνωμένες Πολιτείες δέν θα φει
σθοϋν καμιάς προσπάθειας γιά νά βοηθήσουν τήν 'Ελλά

δα, τήν Τουρκία καί τούς Κυπρίους γιά νά διευθετήσουν τό 

πρόβλημα τής Κύπρου καί δτι αυτό θά γίνει εφέτος. 

»τέλος, οί δεσμοί πού συνδέουν τίς 'Ηνωμένες Πολι

τείες καί τήν 'Ελλάδα εΙ ναι πολύ βαθύτεροι άπό τήν οικο
νομική ή στρατιωτική άναγκαιότητα. Βλέπετε, δπως πολ

λοί άπό σί'iς γνωρίζουν, οί 'Ελληνοαμερικανοί εχουν 

πλουτίσει πάρα πολύ τή χώρα μας, σέ κάθε επάγγελμα, σέ 

κάθε κλάδο, σέ κάθε περιοχή, σέ κάθε τομέα τής ζωής. 

Πάρα πολλοί 'Ελληνοαμερικανοί επιχειρηματίες μέ συ

νοδεύουν σ' αυτό τό ταξίδι μου, δπως οί κύριοι Κουρτέλης 

καί Σπανός. Καί οί δύο εχουν κάνει πολλά γιά τή χώρα μας. 

'Ο ίκανός πρέσβης μας, ό κ. Μάικλ Σωτήρχος, επίσης 

εξυπηρετεί πολύ καλά τά συμφέροντα τής χώρας μας. 
'Έχουμε βαθύτερους δεσμούς, εχουμε πόλεις οί όποίες 

εχουν τά όνόματα έλληνικών πόλεων, δπως ' Αθήνα, Κό

ρινθος, Σπάρτη. 'Ένα άπό τά μέρη πού ψαρεύω καί μοϋ 

άρέσει πάρα πολύ, ε{ ναι μιά πόλη τής Φλόριντα πού όνομά

ζεται Μαραθώνας . Βεβαίως, ή χώρα μου δέν θά ύπήρχε αν 

οί πρόγονοί σας δέν είχαν άναπτύξει τήν πιό επαναστατική 

ιδέα τοϋ κόσμου, τή δημοκρατία. 

»Οί ίδρυτές τοϋ εθνους μας μελέτησαν, λεπτομερώς, 

τήν 'Ιστορία σας καί εκτιμοϋσαν βαθιά τό εργο τών άρ

χαίων 'Ελλήνων. Ό Τόμας Τζέφερσον , ό πρωτεργάτης 

στή Διακήρυξη τής 'Ανεξαρτησίας μας, εΙπε κάποτε : "Ή 

'Ελλάδα Ί'jταν τό πρώτο άπό τά πολιτισμένα εθνη, πού 

άποτέλεσε παράδειγμα γιά τό τί πρέπει νά γίνει ό ανθρω

πος" . 

»Δέν πρέπει, επίσης, νά ξεχνάμε δτι οι άρχαίες έλληνι

κές δυνάμεις επεσαν επειδή δέν μποροϋσαν νά ξεπεράσουν 

τό πανάρχαιο μίσος, επειδή άρνήθηκαν νά άναγνωρίσουν 

τούς κοινούς δεσμούς, τίς κοινές άρχές καί τούς κοινούς 

στόχους τους . Πρέπει νά δεσμευθοϋμε νά μήν επαναλά

βουμε τά σφάλματά τους . 

»Αύριο, θά εχω μιά εξαίρετη ευκαιρία νά επισκεφθώ 

τήν 'Ακρόπολη καί νά σταθώ δίπλα στούς ναούς, δπου οί 

άρχαίοι πρόγονοί μας διαμόρφωσαν ιδανικά γιά τήν αιω

νιότητα. 

)) 'Ενώ εϊμαστε συγκεντρωμένοι εδω σήμερα, ας συμφω
νήσουμε νά κτίσουμε μιά νέα ' Ακρόπολη ... 'Ένα μνημείο 

πού νά μήν ε{ναι άπό μάρμαρο, ούτε άπό χάλυβα, άλλά κάτι 

πολύ λιγότερο εύθραυστο. 'Ένα μνημείο πράξεων καί ιδα

νικών . Μιά νέα παγκόσμια τάξη θεμελιωμένη πάνω στίς 

διαχρονικές αιώνιες ιδέες, πού γεννήθηκαν εδώ . Αυτή ή 

νέα παγκόσμια τάξη θά μί'iς βοηθήσει νά πραγματοποιή
σουμε τά όνειρά μας γιά συλλογική άσφάλεια καί γιά άτο

μική ελευθερία. 

))Κάθε εθνος θά πρέπει νά άναλάβει ενα μέρος τοϋ βά

ρους τής οικοδόμησης αυτής τής τάξης . Κάθε εθνος θά 
πρέπει νά άποδεχθεί τίς ευθύνες του γιά τήν οικοδόμηση 

μιί'iς ύγιοϋς διεθνοϋς οικονομίας. Κάθε εθνος θά πρέπει νά 

κάνει τό καθήκον του γιά τή διαφύλαξη τής ελευθερίας καί 
τής ελεύθερης οικονομίας. 

'Η 'Αμερική καί ή 'Ελλάδα εχουν ειδικές ευθύνες σ' 

αυτή τήν επιδίωξη. Οί 'Ηνωμένες Πολιτείες, ώς ή ισχυρό
τερη παγκόσμια δημοκρατία, καί ή 'Ελλάδα, ώς ή πρώτη 

. δημοκρατία τοϋ κόσμου. 
)) "Α ν άσχολ ηθοϋμε μέ τό μεταβαλλόμενο κόσμο, πέραν 

τών συνόρων μας, μποροϋμε νά οικοδομήσουμε μιά τάξη 

δπου δλα τά εθνη θά άπολαμβάνουν τήν ευημερία, τή δη

μοκρατία καί τήν ειρήνη . 

)) ' Ο ' Ελευθέριος Βενιζέλος ε{πε κάποτε: "'Η 'Αμερική 
εχει πραγματοποιήσει τά ιδανικά τής άρχαίας 'Ελλάδας". 

Δέν ύπάρχουν δύο στοιχεία στόν κόσμο, πού νά προσεγγί

ζουν περισσότερο μεταξύ τους άπό τό έλληνικό καί τό 
άμερικανικό στοιχείο . Αυτός ό εξαιρετικά κολακευτικός 

χαρακτηρισμός εκφράζει, επίσης, τήν κοινή μας πρόκλη

ση , τήν κοινή πρόκληση στό νά εργασθοϋμε άκόμη στενό

τερα γιά νά εξασφαλίσουμε μιά νέα παγκόσμια τάξη άφιε

ρωμένη στήν ελευθερία καί στήν ελεύθερη οικονομία. 

))Ζοϋμε σέ μιά εποχή πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Ποιός 

θά μποροϋσε νά φαντασθεί δτι ή άλλαγή στή Σοβιετική 

'Ένωση θά εδινε αυτή τήν ύπόσχεση ελευθερίας καί δημο

κρατίας; Ποιός μποροϋσε νά φαντασθεί δτι οί δέσμιοι λαοί 

τής 'Ανατολικής Ευρώπης εΙναι ελεύθεροι καί άκολου

θοϋν τό δρόμο πού εσείς χαράξατε, πρίν άπό χιλιάδες χρό

νια, τό δρόμο τής άνοικτής, ελεύθερης καί δίκαιης δημο

κρατίας; Γι' αυτούς, λοιπόν, οί όποίο ι στενοχωροϋνται γιά 

τό παρόν, θά ήθελα νά τούς πώ δτι δέν πρέπει νά είναι 

άπαισιόδοξοι. Πρέπει νά ε{ναι πολύ πιό αισιόδοξοι. 'Εγώ, 

αισθάνομαι πολύ πιό αισιόδοξος ερχόμενος στό λίκνο τής 

δημοκρατίας. 

))Θά ήθελα νά σί'iς ευχαριστήσω γιά τήν εξαίρετη τιμή 

πού μοϋ κάνατε, προσκαλώντας με νά άπευθύνω λόγο, σ' 

αυτή τήν εiδική συνεδρίαση τής Βουλής . Βρίσκομαι εδω, 

περιβαλλόμενος άπό τό μεγαλείο καί τήν άντήχηση τών 

αιώνων, ενας ύπερήφανος υίός των ιδανικών πού ή χώρα 

σας εδωσε στόν Κόσμο. 

))'Έτσι, δπως κάθε φίλος τής ελευθερίας, πρέπει τώρα, 

νά άναφωνήσω: "Ζήτω ή 'Ελλάς" . 

))Σίiς ευχαριστώ δλους . Καί τώρα σίiς παρακαλώ νάκα

θήσετε, γιατί θά ήθελα νά προσφέρω στόν πρόεδρο τής 

Δημοκρατίας, στόν πρωθυπουργό καί στόν έλληνικό λαό 

ενα άντίγραφο τής Διακηρύξεως τής 'Ανεξαρτησίας μας 

- ενα κείμενο πού συμβολίζει τούς βαθείς δεσμούς μαζί 

σας καί τό αιώνιο χρέος μας πρός τό λαό καί τήν κληρο

νομιά τής ' Ελλάδος. ' Ακόμη μιά φορά, σίiς ευχαριστώ 

δλουρ>. 

Μετά τήν όλοκλ ή ρωση των έπαφών του στήν 

'Αθήνα, ό πρόεδρος τών 'Ηνωμένων Πολιτειών 

εκαμε δηλώσεις, οί όποίες καί συνοψίστηκαν, δημο

σιογραφικά, ώς έξής: 
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1. Κυπριακό. «Στό νέο κόσμο πού aνέφερα, κανείς aπό 
μiiς δέν θά επρεπε νά δεχθεί τήν καθεστηκυία τάξη στήν 

Κύπρο. Καί σήμερα ύπόσχομαι δτι οί ΗΠΑ θά κάνουν δ, τι 

μποροuν νά βοηθήσουν τήν 'Ελλάδα, τήν Τουρκία καί 
τούς Κυπρίους νά διευθετήσουν τό κυπριακό πρόβλημα καί 

δτι αυτό θά γίνει φέτος». Προστίθεται δτι, απαντώντας aρ

γότερα σέ ερώτηση του πολιτικοί) συντάκτη του«' Ελεύθε

ρου Τύπου», δήλωσε δτι ή επίσκεψή του στήν περιοχή εχει 

ουσιαστικό χαρακτήρα καί δτι οί ΗΠΑ στήν περίπτωση 

του Κυπριακοί) «θά χρησιμοποιήσουν δλα τά μέσα πού δι

αθέτουν γιά νά διευκολύνουν τή λύση του προβλήματος». 

2. Βαλκάνια. ~Εγινε φανερό δτι αναγνωρίζεται ό πρω
ταγωνιστικός ρόλος τής 'Ελλάδος. 'Επεσήμανε τή «μονα

δική γεωγραφική θέση» τής 'Ελλάδος καί ύπογράμμισε: 

«'Ως χώρα τής ΕΟΚ μέ σταθερή δημοκρατία μπορείτε νά 

βοηθήσετε εθνη, δπως ή 'Αλβανία καί ή Βουλγαρία, πού 

αγωνίζονται στό δρόμο πρός τήν ελευθερία». Καί πρόσθε

σε: 

«Οί Βαλκάνιοι γείτονές σας, συμπεριλαμβανομένης καί 

τής Γιουγκοσλαβίας, στρέφονται πρός εσaς γιά καθοδήγη

ση, βοήθεια καί ελπίδα». 

'Η τοποθέτηση αυτή του 'Αμερικανοί) προέδρου -τό

νιζαν εγκυροι διπλωματικοί παρατηρητές - είναι προσδι

οριστική του ρόλου καί τής θέσεως πού εχει ό έλληνικός 

παράγων στούς σχεδιασμούς τής αμερικανικής πολιτικής 

γιά τή νέα τάξη πραγμάτων στήν περιοχή. 

3. "Αμυνα. 'Εξήγγειλε συμφωνίες γιά τήν ενίσχυση 

των 'Ενόπλων μας Δυνάμεων. Miiς «εκμισθώνουν» (=μiiς 

δίνουν) δύο φρεγάτες καί μiiς δίνουν μέχρι τό φθινόπωρο 

28 αεροσκάφη F-4E. «Μέ τίς συμφωνίες αυτές», τόνισε ό 
πρόεδρος Μπούς, «διατυπώνουμε τήν aποφασιστικότητά 

μας νά σiiς στηρίξουμε καί τώρα καί στό μέλλον». Στό 

σημείο αυτό κατέστησε σαφές δτι ή στάση τής 'Ελλάδος 
στόν Κόλπο προσμετρiiται στό σχεδιασμό τής νέας αμερι

κανικής πολιτικής. 

4. Οiκονομία. 'Ανακοίνωσε τήν πραγματοποίηση αμε
ρικανικών επενδύσεων στήν 'Ελλάδα. Είπε: «Παρότι οί 

ΗΠΑ είναι ό μεγαλύτερος εξωτερικός επενδυτής τής 'Ελ

λάδος, θέλουμε νά κάνουμε περισσότερα. Θέλουμε νά εξα

σφαλίσουμε δτι τό αμερικανικό κεφάλαιο καί ή αμερικα

νική τεχνογνωσία θά μπορέσουν νά συνεισφέρουν στή 

διαρκή ευημερία τής 'Ελλάδος. Καί γι' αυτό ζήτησα aπό 

τόν ύπουργό 'Εμπορίου μας νά ήγηθεί μιiiς προεδρικής 

εμπορικής καί επενδυτικής aποστολής στήν 'Ελλάδα τό 

φθινόπωρο»174 • 

Μετά, τέλος, τήν έπανοδό του στίς 'Ηνωμένες 

Πολιτείες, ό πρόεδρος Μπούς aπηύθυνε, στίς 31 
'Ιουλίου, στόν πρόεδρο τfjς 'Ελληνικής Δημοκρατί

ας τήν ακόλουθη έπιστολή: 

«' Αyαπητέ κύριε πρόεδρε, 
»Θά ήθελα νά σiiς ευχαριστήσω γιά τή θερμή ύποδοχή 

καί τήν έγκάρδια φιλοξενία πού μου επιφυλάξατε κατά τή 

διάρκεια τής επισκέψεώς μου στήν 'Ελλάδα. Συγκινήθηκα 

aπό τήν παρουσία σας στό αεροδρόμιο κατά τήν άφιξή 

μου, καί εξετίμησα iδιαίτερα τίς περιποιήσεις σας πρός 

τήν Μπάρμπαρα καί έμένα κατά τή διάρκεια τής παραμο

νής μας. 

»'Η μεγάλη φυσική ομορφιά τής χώρας σας μέ εντυπω

σίασε ακόμη μία φορά καί μοi) δόθηκε ή ευκαιρία νά μάθω 

πολλά πράγματα γιά τή σημερινή 'Ελλάδα. 

»τέλος, θά ήθελα νά σiiς έκφράσω τή βαθιά μου έκτί

μηση γιά το γεγονός δτι μοιραστήκατε μαζί μου τίς τόσες 

βαθιές γνώσεις σας. 

»'Η Μπάρμπαρα κι εγώ έλπίζουμε νά σiiς δοuμε στήν 

0\:ιάσιγκτων τό 1992, καί εuχομαι νά απολαύσετε τό ταξίδι 
σας αυτό τόσο δσο εγώ τήν έπίσκεψή μου στήν 'Ελλάδα». 

'Ο Κ. Καραμανλής aπάντησε: 

«'Αγαπητέ κύριε πρόεδρε, 

»Θά ήθελα νά εvχαριστήσω έσ{iς καί τήν κυρία 

Μπούς γιά τήν έπίσκεψή σας στήν 'Ελλάδα. Δέν 

ύπήρχε καλύτερος τρόπος νά δειχθεί σέ πόσο έξαί
ρετο έπίπεδο βρίσκονται ol διμερείς σχέσεις μας σή
μερα. 

»Γιά μένα, ήταν μεγάλη χαρά νά σας συναντήσω 

καί νά διαπιστώσω καί μόνος μου γιατί έντυπωσιάζε

τε τόσο τούς συνομιλητές σας. 

»Κατά τίς συνομιλίες μας, έξετίμησα τό προσω
πικό σας ένδιαφέρον σχετικά μέ τά θέματα πού lδιαι

τέρως άφοροvν τήν 'Ελλάδα. Γνωρίζω ότι τό ένδιαφέ
ρον σας θά βοηθήσει σημαντικά στήν άναζήτηση 

lκανοποιητικtfιν λύσεων γιά τά προβλήματα αvτά» 175 • 

τέσσερις ήμέρες μετά τήν αναχώρηση τοϋ προέ

δρου Μπούς, ό Κ. Καραμανλής δέχτηκε σέ ακρόαση 

τόν πρέσβη τ&ν 'Ηνωμένων Πολιτει&ν στήν 'Αθή

να, Μ. Σωτήρχο. 

Συνοπτικό μνημόνιο τής συνομιλίας αναφέρει: 

«'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας δέχθηκε σήμερα τόν 

πρέσβη των 'Ηνωμένων Πολιτειών τής , Αμερικής κ. Σω
τήρχο, στόν όποίο είπε δτι τόν κάλεσε δχι γιά νά συζητή

σουν προβλήματα, aλλά γιά νά τόν ευχαριστήσει καί νά 

τόν συγχαρεί προσωπικά γιά τήν διοργάνωση τής επισκέ

ψεως του προέδρου Μπούς, ή όποία ήταν πολύ χρήσιμη 

καί έπιτυχής καί θά μποροuσε νά εγκαινιάσει μιά νέα έπο

χή στίς ελληνοαμερικανικές σχέσεις. 

)) 'ο πρόεδρος ζήτησε aπό τόν κ. Σωτήρχο νά μεταφέρει 
στόν κ. Μπούς τήν ύψη λ ή εκτίμηση πού τρέφει γι, αυτόν. 

Προσέθεσε δτι ό πρόεδρος Μπούς τοϋ άφησε τίς καλλίτε

ρες έντυπώσεις καί τόν θεωρεί ώς εναν aπό εκείνους τούς 

μεγάλους ήγέτες, οί όποίοι συνδυάζουν τήν πείρα μέ τή 

γνώση τής ίστορίας. Είναι, προσέθεσε ό πρόεδρος, ενας 

σοβαρός καί ύπεύθυνος άνδρας, ό όποίος μέ τή γοητεία του 
δημιουργεί κλίμα οiκειότητος μέ τούς συνομιλητάς του. 

Ή μεγάλη aρετή σ' εναν πολιτικό δέν είναι ή ευφυtα, 

aλλά ή aσφαλής κρίση. Καί ό πρόεδρος Μπούς γνωρίζει τ,ί 

νά ύποστηρίξει καί γνωρίζει επίσης πώς νά ξεφύγει aπό 

κάτι πού δέν θά πρέπει νά ύποστηρίξει. 
»'Ο κ. Σωτήρχος παρετήρησε δτι ό πρόεδρος Μπούς 

εφυγε aπόλυτα ίκανοποιημένος aΠό τήν 'Ελλάδα καί δτι ό 

κ. Κ. Καραμανλής δημιούργησε άριστες εντυπώσεις στόν 

'Αμερικανό πρόεδρο. 

»' Αναφερόμενος στίς ελληνοτουρκικές σχέσεις, ό πρό
εδρος είπε δτι aντιλαμβάνεται δτι ό ρόλος τών 'Ηνωμένων 
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'Ο Τζώρτζ Μπούς στό βήμα τής Βουλής. 
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Πολιτειών, ώς διαιτητοu μεταξύ των 'Αθηνών καί τfjς 
~ Αγκυρας, είναι πολύ δύσκολος. 'Η 'Αμερική εχει aνάγκη 

τfjς φιλίας τόσο τfjς 'Ελλάδος δσο καί τfjς Τουρκίας, aλλά 

δταν ή αμερικανική Κυβέρνηση λέγει κάτι καλό γιά τήν 

Τουρκία πικραίνονται οί 'Έλληνες, καί άντιστρόφως. 'Η 

' Αμερική εχει aνάγκη νά στηρίζεται έπί τfjς Τουρκίας, ή 

όποία εχει στρατηγική σημασία, άλλά δέν πρέπει νά τό 

κάνει αότό εiς βάρος τfjς 'Ελλάδος, μέ τό μέρος τfjς όποί

ας aλλωστε εύρίσκεται καί τό δίκαιο . Καί αότό είναι τό 

δίλημμα τfjς 'Αμερικfjς, δτι δηλαδή πρέπει νά συνδυάσει 

τήν aπονομή τfjς δικαιοσύνης πρός τήν 'Ελλάδα χωρίς νά 

χάσει τήν φιλία τfjς Τουρκίας. 

)) 'Ο πρόεδρος προσέθεσε δτι δύο άπό τίς πιό έκρηκτι
κές περιοχές στόν κόσμο είναι τά Βαλκάνια καί ή Μέση 

'Ανατολή. Έάν, μέ τήν βοήθεια τοu προέδρου Μπούς, 

καθώς καί μέ πολιτικό θάρρος στήν 'Αθήνα καί τήν ~Α γ

κυρα, ρυθμισθοuν τά έλληνοτουρκικά προβλήματα, τότε 

ενας aξονας 'Αθηνών-' Αγκύρας θά μποροuσε νά άποβεί 

σημαντικός παράγων γιά τήν κατοχύρωση τfjς άσφάλειας 

καί τfjς σταθερότητος, τόσον στά Βαλκάνια δσο καί στήν 

Μέση 'Ανατολή. 'Ο κ. Σωτfjρχος συμφώνησε καί ρώτησε 

τόν πρόεδρο τί πιστεύει γιά τήν Τετραμερή Διάσκεψη. Ό 

πρόεδρος άπάντησε δτι αότό πού είναι σημαντικό αότή τή 

στιγμή είναι νά δώσει ή~ Αγκυρα λογικές άπαντήσεις στόν 

γενικό γραμματέα των 'Ηνωμένων 'Εθνών στό έδαφικό 

καί στό θέμα τ&ν προσφύγων. 'Εάν ή ~ Αγκυρα δώσει τίς 

λογικές αότές aπαντήσεις, τό πρόβλημα τfjς μορφfjς τfjς 

Διασκέψεως θά μποροuσε νά aντιμετωπισθεί καλλίτερα. 

)) 'ο πρόεδρος προσέθεσε δτι τό θέμα του έδαφικοu πο
σοστοu πού θά διατηρήσουν οί Τουρκοκύπριοι δέν είναι 
σημαντικό γιά τήν Τουρκία, ή όποία εχει πενταπλάσια 

εκταση aπό τήν 'Ελλάδα. 'Εν& γιά τούς 'Έλληνες, τό 

έδαφικό εχει μεγάλη σημασία, γιατί θά καθορίσει σέ μεγά

λο βαθμό καί τήν λύση του προσφυγικοί) προβλήματος. 

Κατά συνέπεια, ή Τουρκία μπορεί νά κάνει παραχωρήσεις 

σ ' ενα θέμα πού είναι άνώδυνο γι' αότήν, έν& είναι σημαν

τικότατο γιά τήν έλληνική πλευρά. ~Άλλωστε, ύπενθύμισε 

ό πρόεδρος δτι ό τουρκοκυπριακός πληθυσμός δέν aποτε

λεί παρά τό 18% τοu πληθυσμοu τfjς Κύπρου. 'Εάν ή 
Τουρκία κάνει ουσιαστικές παραχωρήσεις στό έδαφικό, 

ύπάρχει έλπίς ν' aνοίξει ό δρόμος γιά τήν έπίλυση καί των 

aλλων πλευρών τοu Κυπριακοu. 

)) 'Ο πρόεδρος, στή συνέχεια, έπεσήμανε τίς δυσκολίες 
πού ύπάρχουν γιά τήν έπίλυση τοu Κυπριακοu, λόγω τοu 

γεγονότος δτι εχει καταστεί καί στίς δύο χώρες έσωτερικό 

πολιτικό πρόβλημα καί aντικείμενο των κομματικών aντα

γωνισμών πού εχουν δημιουργήσει κλίμα φανατισμοί), του 

όποίου είναι αiχμάλωτες οί Κυβερνήσεις. 'Ο κ . Σωτfjρχος 

είπε δτι ή σημερινή έλληνική Κυβέρνηση εχει διαχωρίσει 

τό Κυπριακό άπό τά διμερfj έλληνοτουρκικά προβλήματα. 

)) 'Ο πρόεδρος παρετήρησε δτι καί ό ίδιος προσπαθεί, 
έπί 30 χρόνια, νά λύσει τίς έλληνοτουρκικές διαφορές, διό
τι πιστεύει δτι έάν δέν λυθοuν αότές οί διαφορές, μπορεί νά 

όδηγηθοuμε στό μέλλον σέ έπικίνδυνες περιπέτειες. Δυ

στυχώς δλα αότά τά χρόνια, δπου ή φιλοδοξία του ήταν νά 
συμφιλιώσει τήν ' Ελλάδα μέ τήν Τουρκία πρίν άποχωρή

σει άπό τήν πολιτική, δέν βρfjκε ποτέ εναν άξιόπιστο συ

νομιλητή στήν aλλη πλευρά. 

)) 'Ο κ. Σωτfjρχος έπανέλαβε τήν πρόσκληση πού aπηύ-

θυνε ό κ. Μπούς στόν πρόεδρο καί τόνισε δτι θά πρέπει ν' 

άρχίσουμε άπό τώρα νά σκεφτόμαστε τήν διοργάνωση του 

ταξιδίου τοu προέδρου στίς 'Ηνωμένες Πολιτείερ)176. 

22 ΙΟΥΛΙΟΥ 1991 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας ένημερώνεται, σέ 

συνάντησή του στό Προεδρικό Μέγαρο μέ τόν ϋπατο 

πρόεδρο τής ΑΧΕΠΑ, Τζ. Σκόφιλντ, καί τόν άντιπρό

εδρο τής ΑΧΕΠΑ Καναδa, Π. Ζυγούρη, πάνω σέ θέ

ματα τής όμογένειας στίς 'Ηνωμένες Πολιτεϊ:ες καί 

τόν Καναδa. 

Στίς 27 'Ιουλίου, ό Κ. Καραμανλής θά δεχτεϊ: σέ 
άκρόαση τόν πρόεδρο τής Παμμακεδονικής 'Ενώ

σεως ΗΠΑ καί Καναδa, Φ. Γερασόπουλο. 

23 ΙΟΥΛΙΟΥ 1991 

'Η καλύτερη άντιμετώπιση των προβλημάτων 

τής 'Εκκλησίας τής 'Ελλάδος άποτέλεσε τό άντι

κείμενο συζητήσεως μεταξύ του προέδρου τής Δη

μοκρατίας καί του 'Αρχιεπισκόπου Σεραφείμ. 

24 ΙΟΥΛΙΟΥ 1991 

'Ο Κ. Καραμανλής δεξιώνεται στούς κήπους του 

Προεδρικου Μεγάρου, μέ τήν εύκαιρία του έορτα

σμου τής έπετείου τής άποκαταστάσεως τής Δημο

κρατίας, τούς έκπροσώπους του πολιτικου καί πνευ

ματικου κόσμου τής χώρας. 

Κατά τήν προσέλευσή του, είχε σύντομη στιχο

μυθία μέ τούς δημοσιογράφους: 

- Θά θέλατε νά μc'iς πείτε κάτι, κ. πρόεδρε, γιά τή ση

μερινή ήμέρα; 

«Νομίζω, θά τιμήσουμε καλύτερα τήν ίστορική αύτή 

ήμέρα άν τήν γιορτάσουμε χωρίς τίς συνήθεις καί άγονες 

aντιπαραθέσεις». 

- Θεωρείτε aσφαλές τό μέλλον τfjς δημοκρατίας μας, 

κ. πρόεδρε; 

« Ώς πολίτευμα ή δημοκρατία μας δέν aπειλείται aπό 
κανένα. Κινδυνεύει όμως νά εκφυλιστεί άν δέv βάλουμε 

κάποτε φραγμό στά πάθη μας, πού δηλητηριάζουν μόνιμα 

τήv εθνική μας ζωή;>. 

25 ΙΟΥΛΙΟΥ 1991 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας δέχτηκε τό διοι

κητικό συμβούλιο τής ΕΣΗΕΑ, τό όποιο καί του 

προσέφερε χάρτη τής Μακεδονίας στά τέλη του 17ου 

αiώνα, καί στή συνέχεια, άντιπροσωπεία των Χιακων 

Σωματείων Νέας Ύ όρκης, ή όποία του έπέδωσε τό 

'Ομήρειο Βραβεϊ:ο σέ άναγνώριση των ύπηρεσιων 

του πρός τό εθνος. 

26 ΙΟΥΛΙΟΥ 1991 

'Ο Κ. Καραμανλής παραθέτει στό Προεδρικό Μέ-
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γα ρο τήν καθιερωμένη δεξίωση πρός τιμή τ&ν 'Ενό

πλων Δυνάμεων. 

8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1991 

'Ενώπιον του προέδρου τής Δημοκρατίας όρκί

ζεται, ύπό νέο σχήμα, ή Κυβέρνηση Μητσοτάκη. 

'Απε'υθυνόμενος στούς νέους ύπουργούς, ό Κ. 
Καραμανλής ύπογράμμισε δτι «δ τόπος περνa δύ

σιωλες ήμέρες, άλλά ol ήμέρες αύτές μπορουν νά 
γίνουν καλύτερες». Καί πρόσθεσε: 

«'Η άπόδοση ένός ύπουργείου έξαρτaται άπό τόν 

έκάστοτε ύπουργό. Καί αύτό άποδεικvύεται άπό τό 

γεγονός ότι διάφοροι ύπουργοί σέ διαφορετικά 

ύπουργεία έχουν διαφορετική άπόδοση. ΝΕχετε ύπο

χρέωση νά πετύχετε. Συγχαρητήρια θά σaς δώσω 

όταν τερματίσετε έπιτυχώς τή θητεία σας». 

Προκειμένου νά παραστεί στήν όρκωμοσία, ό 

πρόεδρος τής Δημοκρατίας διέκοψε γιά λίγες ώρες 

τήν παραμονή του στό Ρευματονήσι, τοποθεσία πα

ραθερισμου του. 

12 Α ΥΓΟΥΣΤΟΥ 1991 

'Ο Κ. Καραμανλής aπονέμει τό μεγαλόσταυρο 

του Τάγματος της Τιμής στόν Κ. Μητσοτάκη, πρω

θυπουργό, καθώς καί στούς Ξ. Ζολώτα καί Τζ. Τζαν

νετάκη, τέως κοινοβουλευτικούς πρωθυπουργούς. 

15 ΑΥΓΟΥΣτΟΥ 1991 

Στήν Πάρο, ό Κ. Καραμανλής παρίσταται στή 

δοξολογία στό ναό της 'Εκατονταπυλιανή ς καί ακο

λουθεί τή λιτάνευση τής ίερaς είκόνας της Παναγίας . 

Βρεφοκρατούσας. 

'Απευθυνόμενος στούς δημοσιογράφους, aρκέ

στηκε νά πεί: «'Η ή μέρα αύτή δέν εlναι γιά πολιτικές 

δηλώσεις. Γι ' αύτό κι έγώ θά εύχηθώ νά προστατεύει 
ή Παναγία τήν 'Ελλάδα καί νά καθοδηγεί ένωμένους 

τούς UΕλληνες στό σωστό δρόμο». 

20 Α ΥΓΟΥΣτΟΥ 1991 

Κατά τήν επιστροφή του &πό τό Ρευματονήσι, 

δπου καί όλοκλήρωσε τίς θερινές διακοπές του, ό Κ. 

Καραμανλής aπάντησε σέ ερωτήσεις δημοσιογρά

φων σχετικά μέ τά δραματικά γεγονότα πού σημειώ

θηκαν στή Μόσχα μέ aφορμή τήν, τελικά aποτυχη

μένη, εξέγερση τ&ν όπαδ&ν του παλαιου, σοσιαλι

στικου καθεστώτος: 

«Τά γεγονότα τής Μόι;τχας εlναι δραματικά. Οί έπιπτώ
σεις πού μπορεί νά lχουν στή διεθνή ζωή θά έξαρτηθοϊ5ν 

aπό τόν τρόπο aντιμετωπίσεώς των. 

»Κατά τήν γνώμη μου θά χρειασθεί: 

»Πρώτον, ψύχραιμη aνάλυση καί έκτίμηση τών γεγο

νότων αύτών· καί δεύτερον, ή aποφασιστιΚή δσο καί 

σώφρων aντιμετώπισή τους. 

» Άλλά θά χρειασθεί, προπαντός, νά aποτραπεί δι ' 
δλων τών μέσων ό κίνδυνος έπεκτάσεώς των καί σέ άλλες 

χώρες τής 'Ανατολικής Εύρώπης». 

Δύο ήμέρες άργότερα, ό πρόεδρος τής Δημοκρα

τίας άπηύθυνε στόν πρόεδρο Γκορμπατσώφ συγχα

ρητήριο μήνυμα γιά τήν aποκατάσταση τής νομιμό

τητας στή χώρα του: 

«Σaς έκφράζω τήν εiλικρινή χαρά του έλληνικου 

λαου καί έμου προσωπικά γιά τήν άποκατάσταση τής 

νομιμότητος στή χώρα σας καί τήν άποτυχία τής άπό

πειρας ματαιώσεως του μεταρρυθμιστικου σας έργου. 

>Πό έργο σας αύτό μετέβαλε τή μορφή όχι μόνο 

τής χώρας σας άλλά καί τής διεθνους ζωής μέσα σέ 

σύντομο χρονικό διάστημα. Καί χάρις σ' αύτό, ή 

έλευθερία, ή δημοκρατία καί ή εiρήνη άποτελουν σή

μερα πραγματικότητα γιά ένα μεγάλο μέρος τής άν

θρωπότητος. 

»'Ελπίζω καί εύχομαι ότι, μέ τήν έμπειρία τής 

τελευταίας περιπέτειας, δ σοβιετικός λαός κάτω άπό 

δμονοούσα ήγεσία θά κατανοήσει καλύτερα ότι ή 

προσαρμογή σέ νέους τρόπους ζωής άπαιτεί χρόνο, 

μόχθο καί ύπομονή καί θά συμπαρασταθεί πλήρως 

στό τολμηρό καί δύσκολο έργο σας. 

»Εlμαι βέβαιος, έξ άλλου, ότι στή νέα σας 
προσπάθεια θά έχετε τήν κατανόηση καί τήν συμπα

ράσταση τόσο τής Εύρώπης όσο καί τής 'Αμερικής». 

Τήν ϊδια ήμέρα, aπηύθυνε συγχαρητήριο τηλε

γράφημα καί πρός τόν πρόεδρο τής Ρωσίας, Μπ. Γι

έλτσιν: 

«Σaς έκφράζω εlλικρινή συγχαρητήρια έκ μέρους 

του έλληνικου λαου καί έμου προσωπικά γιά τό θάρ

ρος καί τήν άποφασιστικότητα μέ τήν δποία άντιμε

τωπίσατε τήν άπόπειρα καταλύσεως τής νομιμότητος 

καί ματαιώσεως τών μεταρρυθμίσεων στή χώρα σας. 

»'Η στάση σας αύτή, πού έπιβεβαίωσε τίς ήγετι

κές σας lκανότητες, ύπήρξε άσφαλώς καθοριστική 
γιά τή συνέχιση τής δύσκολης πορείας τών μεταρρυ

θμίσεων. 

»Εύχομαι καί έλπίζω ότι λαός καί ήγεσία ένωμέ
νοι θά προχωρήσετε στήν δλοκλήρωση του μεταρ

ρυθμιστικου σας έργου». 

27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1991 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας δέχτηκε τό δή

μαρχο τής Βέροιας, Α. Βλαζάκη, καί τόν πρόεδρο 

καί μέλη του δημοτικου συμβουλίου, οί όποίοι του 

επέδωσαν ψήφισμα, μέ τό όποίο τόν ανακηρύσσουν 

επίτιμο δημότη της πόλεως «&να γνωρίζοντας τήν 

σημαντικότατη παρουσία του στή σύγχρονη ίστορία 
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τής πατρίδας μας καί εκτιμώντας δτι στό πρόσωπό 

του εκφράζεται ή ένότητα του έλληνικου λαου σέ μία 

iδιαίτερα κρίσιμη ίστορική στιγμή γιά τή Μακεδο

νία καί τήν ·Ελλάδα γενικότερα». 

Μέ τήν ευκαιρία αυτή, ό Κ. Καραμανλής εξέφρα

σε στό δήμαρχο τά συγχαρητήριά του γιά τήν επι

κείμενη όργάνωση διεθνους συμποσίου μέ θέμα«' Η 

Μακεδονία στό πέρασμα των αiώνων», κατά τήν 

εναρξη του όποίου καί αναγνώστηκε μήνυμά του: 

«Χαιρετίζω μέ iδιαίτερη ίκανοποίηση τή διοργάνωση 

τοv Διεθνούς Συμποσίου γιά τήν ίστορία τής Μακεδονίας. 

Καί λυπούμαι γιατί λόγοι ανεξάρτητοι aπό τήν θέλησή 

μου δέν μου έπιτρέπουν νά παρακολουθήσω aπό κοντά τίς 
έργασίες του. 

»'Η ίστορία τής Μακεδονίας πού aποτελεί τό aντικεί

μενο του Συμποσίου σας εlναι πλούσια, μακρά καί ένδοξη. 

»Ή Μακεδονία ήταν μέχρι πρόσφατα εvρύτερα γνω

στή κυρίως γιά τήν πολιτική καί τή στρατιωτική της iσχύ, 

κατά τήν κρίσιμη περίοδο τής μεταβάσεως aπό τούς κλα

σικούς στούς έλληνιστικούς χρόνους. 

»Χρειάστηκαν πάνω aπό 2.300 χρόνια γιά νά aρχίσει ή 
μακεδονική γή, χάρη στή σκαπάνη τών aρχαιολόγων μας, 

νά πιστοποιεί μέ τόν πιό πανηγυρικό τρόπο οχι μόνο τόμε

γαλεiΌ, aλλά καί τό εύρος καί τήν tνότητα του έλληνικοv πο
λιτισμοv σ , όλόκληρο τό χώρο τής έλληνικής aρχαιότητος. 

» Τά εύρήματα τών έκτεταμένων καί συστηματικών &να
σκαφών στή Βεργίνα καί τό Δίον έπιβεβαίωσαν τόν ένιαίο 

έθνικό χαρακτήρα του λαοv μας τόσο στό Βορρά δσο καί 

στό Νότο. Γιατί aπέδειξαν δτι ή γλώσσα, ή θρησκεία καί ό 

πολιτισμός ήταν κοινά χαρακτηριστικά δλων τών 'Ελ

λήνων. 

ι>Μέ τόν τρόπο αvτό έδωσρν aποστομωτική aπάντηση 

σέ δσους έπιχείρησαν κατά καιρούς νά κακοποιήσουν τήν 

ίστορία τής Μακεδονίας κατά τρόπον μάλιστα δχι μόνον 

ύποπτο, aλλά καί aφελή καί παράλογο. 

;;Εlμαι βέβαιος δτι οί έρyασίες του Συμποσίου σας θά 

γνωρίσουν ίδιαίτερη έπιτυχία καί θά έπιβεβαιώσουν yιά 

μιά aκόμη φορά δτι ή Μακεδονία στό πέρασμα τών αiώνων 

μεταλαμπάδευσε τόν έλληνικό πολιτισμό σέ μεγάλο τμήμα 

τής οίκουμένης;;. 

28 ΑΥΓΟΥΣτΟΥ 1991 

«'Έκανα στόν πρόεδρο της Δημοκρατίας τή συνήθη γε

νική ενημέρωση γιά τήν πορεία της χώρας στά εσωτερικά 

καί έξωτερικά θέματα. 'Ιδιαίτερα, τόν ενημέρωσα γιά τήν 

πορεία του Κυπριακοί) καί γιά τή γενικότερη διεθνη κατά

σταση, δπως εξελίσσεται σήμερα, καί εtδικά στόν περί

γυρό μας, στά Βαλκάνια». 

Τή δήλωση αυτή εκαμε ό πρωθυπουργός Κ. Μη

τσοτάκης, κατά τήν εξοδό του aπό τό Προεδρικό 

Μέγαρο, μετά aπό τακτική ενημερωτική συνάντησή 

του μέ τόν πρόεδρο τής Δημοκρατίας. 

31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1991 

Ό ύπουργός 'Εξωτερικών τής Ουγγαρίας, Γκ. 

Γκεζιένσκι, ό όποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στήν 

'Αθήνα, γίνεται δεκτός καί εχει συνομιλία μέ τόν 

πρόεδρο τής Δημοκρατίας, Κ. Καραμανλή, πάνω σέ 

θέματα διμερους έλληνοουγγρικου, καθώς καί ευρύ

τερου διεθνους ενδιαφέροντος. 

«'Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δέχθηκε σήμερα τόν 

υπουργό 'Εξωτερικών της Ούγγαρίας, κ. Γκέζα Γκεζιέν

σκι. 

»Μετά τίς συνήθεις φιλοφρονήσεις, ό κ. Γκεζιένσκι, 

aπαντώντας σέ σχετική ερώτηση του προέδρου, είπε δτι 

στή χώρα του ή πολιτική κατάσταση εχει σταθεροποιηθεί 

μέ τήν πλήρη λειτουργία της κοινοβουλευτικης δημοκρα

τίας, aπό οtκονομικης δέ πλευρiiς προχωρουν στήν οtκο~ 

νομία της 'Αγορiiς μέ ρυθμούς ανεκτούς aπό τόν πληθυ

σμό. 

»·Ο πρόεδρος παpατηρεί δτι ή Ούγγαρία είναι μιά χώ
ρα μέ δυτική νοοτροπία <iλλά, παρά ταuτα, ή μετάβαση καί 

ή προσαρμογή aπό ενα τρόπο ζωης σέ άλλον είναι δύσκο

λη καί επικίνδυνη καί απαιτεί σωφροσύνη καί υπομονή καί 

πρέπει νά γίνεται σταδιακά. 

»Σέ ερώτηση του προέδρου γιά τήν κατάσταση στή Σο

βιετική 'Ένωση, ό κ. Γκεζιένσκι <iπαντii δτι ό κομμουνι

σμός φαίνεταί νά εχει τερματισθεί καί στή χώρα αύτή, <iλλά 

ίJπάρχουν τεράστια προβλήματα, μεταξύ των όποίων ή δια

τήρηση ή μή της ενότητος της χώρας καί οί σχέσεις του 

Γιέλτσιν μέ τόν Γκορμπατσώφ, ό όποίος φαίνεται νά χάνει 

δύναμη καί κuρος σέ οφελος του Γιέλτσιν. 

» Ό πρόεδρος λέει δτι ό κίνδυνος δέν είναι ή ~πάνοδος 
του κομμουνισμοί) &.λλά ή εμφάνιση του εθνικισμοί), τόν 

όποίο μπορεί νά χρησιμοποιήσει ό στρατός σάν σύνθημα 

πού μπορεί νά εχει &πήχη ση στόν λαό, <iφου ή διάλυση της 

Σοβιετικης ' Ενώσεως συγκινεί καί τόν λαό καί τόν στρα

τό. 'Η ενθάρρυνση της διαλύσεως της Σοβιετικης 'Ενώ

σεως είναι γι' αύτό τό λόγο επικίνδυνη . ~Ισως ή καλύτερη 

λύση νά είναι μιά συνομοσπονδία, στήν όποία φαίνεται νά 
όδηγεί καί ή χθεσινή συμφωνία μεταξύ Ρωσίας καί Ούκρα

νίας. 

»'Ο κ. Γκεζιένσκι λέγει δτι ό πρόεδρος επεσήμανε μέ 

ακρίβεια τό μεγαλύτερο πρόβλημα πού αντιμετωπίζει σή

μερα ή Σοβιετική 'Ένωση καί δτι ενδεχομένη παρέμβαση 

του στρατου, καίτοι aπαράδεκτη γιά τή σημερινή Εύρώπη, 

aποτελεί τόν σοβαρότερο κίνδυνο, καί οχι μόνο γιά τήν 

Σοβιετική 'Ένωση. 

»'Α ναφερόμενος στίς σχέσεις της Ούγγαρίας μέ τούς 

γείτονές της, γιά τίς όποίες ρώτησε ό πρόεδρος, ό Γκεζιέν

σκι εξέθεσε τά προβλήματα πού υπάρχουν μέ τήν Ρουμα

νία, κυρίως λόγω του δτι ή νέα γενεά του παλαιοί) καθε

στώτος, πού εξακολουθεί νά κυβερνά τή χώρα, δέν ανα
γνωρίζει μειονοτικά δικαιώματα στά δύο εκατομμύρια 

Οuγγρων πού ζουν στή Ρουμανία. 

» · Ο πρόεδρος συνέστησε υπομονή στίς σχέσεις τους μέ 

τήν Ρουμανία, στήν όποία ή κατάσταση παραμένει συγκε

χυμένη καί δέν εχει μπεί &.κόμα στό σωστό δρόμο . 

>> · Ως πρός τήν Γιουγκοσλαβία, ό κ. Γκεζιένσκι είπε δτι 

τούς aνησυχεί τό γεγονός δτι δίπλα τους γίνεται πόλεμος, 

προσέθεσε δτι αντιμετωπίζουν τό πρόβλημα των προσφύ

γων πού καταφεύγουν κατά χιλιάδες στή χώρα τους καί 

εψεξε τήν στάση του γιουγκοσλαβικοί) στρ,ατου. 
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»'Ο προέδρος ε{πε δτι εtμεθα κατ' άρχήν ύπέρ τής δια

τηρήσεως τής ένότητος τής Γιουγκοσλαβίας, άμφιβάλλει 

δμως άν στήν πράξη θά καταστεί τοuτο δυνατό. 
»Στή συνέχεια, ό πρόεδρος άναφέρθηκε στό Κυπριακό 

καί τίς ελληνοτουρκικές σχέσεις, τονίζοντας εν κατακλεί

δι δτι σήμερα στά Βαλκάνια ύπάρχουν δύο προβλήματα, ή 
προκλητική συμπεριφορά τής Τουρκίας πού ύπονομεύει 

,τήν διαβαλκανική συνεργασία καί ή κατάσταση στήν 

Γιουγκοσλαβία. 

»'Ο κ. Γκεζιένσκι ε{πε δτι κατανοεί πλήρως τά προβλή

ματά μας μέ τήν Τουρκία, άφοu καί ή Οόγγαρία επί αiώνες 

aντιμετώπιζε τήν τουρκική επιθετικότητα καί κατέληξε 

πλέκοντας τό εγκώμιο του προέδρου γιά τήν συμβολή του 

στήν aποκατάσταση καί τήν λειτουργία τής δημοκρατίας 

στήν 'Ελλάδα, τήν όποία χαρακτήρισε ώς νησίδα σταθερό

τητος στήν περιοχή καί παράδειγμα χώρας πού εόημερεί 
ύπό δημοκρατικό καθεστώς»177• 

2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1991 

'Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, σέ συνάντησή 

του μέ τόν πρόεδρο της Κυπριακης Δημοκρατίας, Γ. 

Βασιλείου, συζήτησε τίς τελευταϊ:ες εξελίξεις καί τίς 

διαγραφόμενες προοπτικές γιά τή λύση του εθνικοί> 
προβλήματος της Κύπρου. 

Μετά τή συνάντηση, ό Γ. Βασιλείου δήλωσε: 

«Είχαμε μιά πολύ χρήσιμη συνάντηση μέ τόν πρόεδρο 

τής Δημοκρατίας. Τόν ενημέρωσα γιά δλες τίς εξελίξεις 

τών τελευταίων μηνών γύρω aπό τό Κυπριακό- καί iδιαί

τερα τών τελευταίων εβδομάδων - καί στήν συνέχεια κά

ναμε μαζί μία ανασκόπηση καί άπό κοινοu εκτίμηση τής 

καταστάσεως, δπως διαμορφώνεται σήμερα. Θά ήθελα νά 

τονίσω, δτι ή συνάντηση αότή καί ή δυνατότητα πού ε{χα 

νά aνταλλάξω aπόψεις μέ τόν πρόεδρο τής 'Ελληνικής 

Δημοκρατίας, Κ. Καραμανλή, ήταν iδιαίτερης σημασίας 

γιά μένα καί πάρα πολύ χρήσιμη». 

τέσσερις ήμέρες άργότερα, ό Κ. Καραμανλης δέ

χτηκε στό Προεδρικό Μέγαρο τήν επίσκεψη του 

προέδρου της ΕΔΕΚ, Β. Λυσσαρίδη, ό όποϊ:ος καί 
εξέφρασε τήν ικανοποίησή του γιά τήν εμμονή της 
'Ελλάδος στή θέση δτι δέν είναι δυνατό νά γίνει 

διάσκεψη γιά τό Κυπριακό, άν δέν ύπάρχει σοβαρή 

σύγκλιση άπόψεων μεταξύ της έλληνικης καί της 

τουρκικης πλευρiiς. 

Στίς εξελίξεις του Κυπριακοί> επικεντρώθηκε καί 

ενημερωτική συζήτηση πού είχε ό Κ. Καραμανλης, 

τήν i:δια ή μέρα, μέ τόν ύπουργό 'Εξωτερικ&ν, Α. Σα
μαρά. 

5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1991 

' Ο Κ. Καραμανλης, μετά άπό συνάντησή του μέ 

άντιπροσωπεία της Παμμακεδονικης 'Ενώσεως 

' Αμερικης - Καναδii, μέσω της όποίας πληροφορή

θηκε τή σύάταση επιτροπης γιά τήν άνέγερση μνη
μείου του Μεγάλου 'Αλεξάνδρου στήν Κατερίνη , 

άπέστειλε στόν πρόεδρο του συλλόγου τήν άκόλου

θη επιστολή: 

«'Αγαπητέ κύριε πρόεδρε, 

»'Επιθυμώ νά σiiς έκφράσω τά θερμά μου συγχα
ρητήρια γιά τήν πρωτοβουλία τής Παμμακεδονικής 

'Ενώσεως νά κατασκευάσει τό μνημείο τοί5 Μεγάλου 

'Αλεξάνδρου. 
»'Αποτελεί ή πρωτοβουλία σας αύτή μιά άκόμη 

άπόδειξη τοί5 άδιάκοπου ένδιαφέροντος τών άποδή

μων Μακεδόνων γιά τή γενέτειρά τους. 

»Διερμηνεύοντας τήν έκτίμηση τής 'Ελλάδος γιά 

τό ένδιαφέρον σας αvτό άποδέχομαι εvχαρίστως τήν 

πρότασή σας ν' άναλάβω τήν έπίτιμη προεδρία έπι

τροπής γιά τήν κατασκευή τοίf μνημείου αύτοί5» 1 7Β . 

7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1991 

Μέ τήν εύκαιρία των εγκαινίων της 56ης Διε

θνοuς 'Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, ό πρόεδρος της 

Δημοκρατίας, Κ. Καραμανλης, εδωσε στή δημοσιό

τητα τό άκόλουθο μήνυμα: 

«Ή 56η Διεθνής ΝΕκθεση Θεσσαλονίκης μου δίνει τήν 

ευκαιρία καί τή χαρά νά διαπιστώσω δτι ή ΝΕκθεση ξεπέ

ρασε πλέον τά στενά δρια του εμπορίου καί τής οlκονομίας 

καί έχει έτσι μεταβληθεί σέ θεσμό μέ ει5ρύτερη σημασία. 

»Ή ΝΕκθεση οργανώθηκε καί aρχισε νά λειτουργεί σέ 

χαλεπούς, γιά τόy τόπο μας, καιρούς. Καί ή επιτυχής πο
ρεία της άντικατοπτρίζει καί τήν πορεία τής κοινωνικής 

καί οlκονομικfίς μας άναπτύξεως. Ταυτόχρονα, ή επιτυχία 

της παρέχει ένα πολύτιμο μήνυμα: δταν ώς λαός ξεπερνου

με τούς φραγμούς πού μάς θέτουν τά ελαττώματά μας, δέν 

έχουμε τίποτα νά ζηλέψουμε άπό τήν εύρηματικότητα καί 

τή δημιουργικότητα έκείνων μέ τούς δποίους μπορουμε 
άλλά καί πρέπει νά συγκρινόμαστε. Καί ε{ναι άνάγκη επι

τακτική, κατά τήν κρίσιμη περίοδο πού περνάμε ώς έθνος, 

νά βρουμε τήν iκανότητα νά ύποτάξουμε τά ελαττώματα 

αι5τά στίς άρετές μας. 

»'Αδιάψευστη άπόδειξη τfίς άλήθειας του μηνύματος 
αι5του άποτελεί ή Θεσσαλονίκη καί δ δημιουργικός λαός 

της: μέ κύριο μοχλό τήν Διεθνή ΝΕκθεση άλλά καί στηρι

ζόμενη στήν άκάματη προσήλωση των κατοίκων της στά 

εiρηνικά τους έργα, ή Θεσσαλονίκη όχι μόνο κατόρθωσε 

ν ' άποτελεί σήμερα τόν δεύτερο μεγάλο οlκονομικό πνεύ

μονα τfίς χώρας άλλά καί δικαίως φιλοδοξεί νά καταλάβει 

περίοπτη θέση στά πολιτιστικά πράγματα τfίς Εvρώπης. 

»Στήν πορεία του χρόνου, ή VΕκθεση έχει κατορθώσει 

νά εκπληρώνει μέ σταθερότητα άλλά καί διάρκεια τή δι

πλή άποστολή της: νά επιβραβεύει τά άποτελέσματα τfίς 

άνθρώπινης δημιουργικότητας, σ ' έναν χωρο ει5γενους 

άμιλλας καί ν' άποτελεί ένα διεθνους κύρους σταυροδρόμι, 

τό δποίο διευκολύνει τήν εlρηνική επικοινωνία καί συνερ

γασία καί, κατά συνέπεια, τήν είρηνική συνύπαρξη των 

λαων. Στίς σημερινές κρίσιμες, άπό πολλές μάλιστα άπό

ψεις, συνθήκες γιά τή χώρα μας τό παράδειγμα τfίς άνοδι

κfίς πορείας καί τfίς διεθνους άπηχήσεως τfίς 'Εκθέσεως 

μπορεί ν' άποτελέσει ύπόδειγμα δημιουργίας άλλά καί 

άφετηρία εγρηγόρσεως. 
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»Καί μέ τίς σκέψεις αύτές, άπευθύνω θερμό χαιρετισμό 

στούς όργανωτές καί τούς έκθέτες, UΕλληνες καί ξένους, 

καθώς καί στόν λαό τfjς Θεσσαλονίκης». 

9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1991 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας δέχτηκε τόν 

ύπουργό Προεδρίας, Μ. 'Έβερτ, ό όποίος τόν ενημέ
ρωσε γιά τήν εξέλιξη των μέτρων πού άφοροuν τήν 
εξυγίανση τής Διοικήσεως. 

'Η συνάντηση επαναλήφθηκε μετά μία έβδομά

δα, όπότε καί προσκόμισε ό ύπουργός Προεδρίας 

πρόσθετα στοιχεία, σχετικά μέ τή Δημόσια Διοίκη

ση, πού του είχε ζητήσει ό Κ. Καραμανλής. 

11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1991 

Σέ συνάντησή του μέ τόν Κ. Καραμανλή, ό 'Αρ

χιεπίσκοπος τής Κύπρου, Χρυσόστομος, ζήτησε τήν 

συμπαράσταση δλου του εθνους στόν άγώνα πού διε

ξάγουν οί 'Έλληνες τής Κύπρου. «Ό πρόεδρος τής 
'Ελληνικής Δημοκρατίας» -δήλωσε κατά τήν εξ ο

δό του άπό τό Προεδρικό Μέγαρο - «ένδιαφέρεται 
πάρα πολύ γιά τό έθνικό θέμα τής Κύπρου καί δσο 

έξαρτtiται άπό αύτόν θά συνδράμει τόν έλληνισμό 
τής Κύπρου στήν προσπάθειά τόυ νά εξασφαλίσει 

μία λύση πού νά προδικάζει τή μελλοντική επιβίω

ση». 

13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1991 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας, Κ. Καραμανλής, 

δέχτηκε σέ μακρtiς διάρκειας συνεργασία τόν πρω

θυπουργό, Κ. Μητσοτάκη, ό όποiος τόν ενημέρωσε 

γιά εσωτερικά καί εξωτερικά θέματα - ιδιαίτερα, 
γιά τή συνάντησή του μέ τόν πρωθυπουργό τής 

Τουρκίας καί τή διαγραφόμενη πορεία του Κυπρια

κοu. 

Σχετικά, σέ άνακοίνωσή της, τήν έπομένη, ή 

Προεδρία τής Δημοκρατίας διέψευσε, ώς άνακριβή, 
δημοσιεύματα του τύπου περί διαφωνιων του Κ. Κα
ραμανλή μέ τούς χειρισμούς του πρωθυπουργοί) στό 

εθνικό θέμα. 

15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1991 

Πρός τιμή του Κ. Καραμανλή δίνεται στό 'Ηρώ

δειο Συναυλία τής 'Ορχήστρας των Χρωμάτων ύπό 

τή διεύθυνση του Μάνου Χατζηδάκι, στή διάρκεια 

τής όποίας εκτελέστηκε καί ή σύνθεσή του μέ τόν 

τίτλο «'Εγκώμιο έπιφανοuς άνδρός». «Δέν προτίθε

μαι νά ζωγραφίσω τόν πρόεδρο· κάνω μία χειρονομία 

στόν 'Έλληνα πολίτη πού εδωσε τά μεγάλα του 

στοιχεiα σ' αύτόν τόν τόπο, είναι μία χειρονομία 

στό πρόσωπό του», είχε δηλώσει ό διαπρεπής μου
σουργός. 

'Αμέσως μετά τό τέλος τής συναυλίας, ό Κ. Κα

ραμανλής έκαμε τήν άκόλουθη δήλωση: 

«Ή συναυλία ήταν ύπέροχη. Ό Χατζηδάκις έξαίρε
τος. Γιά τόν Χατζηδάκι lχω καί φιλία καί θαυμασμό. Στό 

χώρο τfjς μουσικής άποτελεί ίδιοφυία. 'Η μουσική του 

aποτελεί μεγάλο σταθμό στή μουσική ίστορία του τόπου 

μας». 

17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1991 

'Η Βουλή τής πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημο
κρατίας τής Μακεδονίας, ή όποία είχε συγκροτηθεi 

σέ σωμα μετά τίς πρωτες πολυκομματικές εκλογές, 

τό Δεκέμβριο τοu 1990, επικυρώνει τό άποτέλεσμα 
δημοψηφίσματος πού άποφάνθηκε στίς 8 Σεπτεμβρί
ου, σέ ποσοστό 95,05%, μέ άποχή τής άλβανικής 
κοινότητας, ύπέρ τής δημιουργίας «κυρίαρχου καί 

άνεξάρτητου μακεδονικοί) Κράτους», καί άναστέλλει 
τήν iσχύ του νομικοu πλαισίου τής Γιουγκοσλαβι

κής 'Ομοσπονδίας. ~Ηδη, έξάλλου, μέ άπόφαση τής 

17ης Φεβρουαρίου, ή Βουλή των Σκοπίων είχε ύπο

καταστήσει τό όνομα «Σοσιαλιστική Δημοκρατία 

τής Μακεδονίας» μέ τό άντίστοιχο «Δημοκρατία τής 

Μακεδονίας». 

Στίς 4 Σεπτεμβρίου, ό ύπουργός των Έξωτερικων, 
Α. Σαμαρtiς, είχε τονίσει - καί στίς 19 του ίδιου 
μηνός, ό κυβερνητικός εκπρόσωπος, Β. Πολύδωρας, 

θά επαναλάβει τή δήλωση - δτι «ή 'Ελλάδα δέν 

είναι διατεθειμένη νά άναγνωρίσει Κράτος άνεξάρτη
το πού θά φέρει τό ίστορικό έλληνικό όνομα τής 

Μακεδονίας». 

23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1991 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας δέχεται σέ άκρό
αση τά μέλη του προεδρείου τής ΠΑΣΕΓΕΣ, τά 

όποiα καί άναφέρθηκαν, κατά τή συνάντηση, στή 

συνταγματική επιταγή πού έγγυtiται τήν ύποχρέωση 

του Κράτους γιά τήν άνάπτυξη καί προστασία των 
συνεταιρισμων, στόν εθνικό ρόλο πού διαδραματί

ζουν οί άγρότες στήν ϋπαιθρο καί στήν άνάγκη με-" 

γαλύτερης άξιοπιστίας του Κράτους άπέναντι στούς 
συνεταιρισμούς. 

28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1991 

Παρουσία του προέδρου τής 'Ελληνικής Δημο

κρατίας όλοκληρώνονται στό λόφο τής Πνύκας οί 

έορταστικές εκδηλώσεις γιά τήν επέτειο των 2.500 
χρόνων άπό τήν εγκαθίδρυση τής δημοκρατίας στήν 

'Αθήνα. 

'Η εκδήλωση περιέλαβε εiδικό καλλιτεχνικό 

πρόγραμμα, σέ σκηνοθεσία τοϋ Σπ. Εύαγγελάτου, μέ 

τήν εκτέλεση μουσικων συνθέσεων καί τήν άνάγνω

ση κλασικων κειμένων σέ διαχρονική τάξη άφιερω

μένων στήν iδέα τής δημοκρατίας. 
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'Ομιλία στήν Πνύκα, yιά τά 2.500 χρόνια τής δημοκρατίας. 
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'Ο Κ. Καραμανλής έξεφώνησε, στή διάρκεια τfjς 

τελετfjς, τήν άκόλουθη σύντομη όμιλία: 

«Κύριοι πρόεδροι, 

»Κυρίες καί κύριοι, 

»ΣιΊς aπευθύνω θερμό χαιρετισμό. Καί σιΊς παρακαλώ 

νά βεβαιωθείτε ότι τόσο ό έλληνικός λαός όσο κι εγώ προ

σωπικά αiσθανόμεθα βαθειά ίκανοποίηση γιά τό γεγονός 

ότι μέ τήν παρουσία σας τιμιΊτε τή χώρα πού γέννησε τή 

δημοκρατία. 

»Ή σημερινή μέρα δέν εlναι δική μου ήμέρα. Εlναι 

ήμέρα τοϊί προέδρου τής έλληνικής Βουλής. Γιατί ή δη

μοκρατία, τής όποίας έορτάζουμε σήμερα τά 2.500 χρόνια, 

γεννήθηκε καί αναπτύχθηκε στήν 'Εκκλησία τοϊί Δήμου. 

Ό κ. Τσαλδάρης, συνεπώς, εlναι εκείνος πού θά εχει τήν 

τιμή νά εκφωνήσει τόν πανηγυρικό τής ήμέρας. Έγώ θά 

περιορισθώ ν , αναφερθώ, εν συντομία, aτό ίστορικό τής 
γενέσεως τής δημοκρατίας καί τή μεγάλη σημασία πού 

εlχε καί εχει γιά τή ζωή τοϊί άνθρώπου. 

»Κυρίες καί κύριοι, 

;;Δέν μπορεί παρά νά κατέχεται κανένας άπό δέος όταν 

καλείται νά μιλήσει άπό τό βήμα αύτό άπό τό όποίο όμί

λησαν ό Θεμιστοκλής καί ό 'Αριστείδης, ό Περικλής καί 

ό Κίμων, ό Δημοσθένης καί ό Φωκίων καί τόσες άλλες 

ίστορικές προσωπικότητες. Καί εlχαν άκροατές τόν Σωκρά

τη καί τόν Πλάτωνα, τόν Θουκυδίδη καί τόν 'Ηρόδοτο, 

τόν Σοφοκλή καί τόν Αiσχύλο. Καί προπαντός, τόν άθη

ναϊκό λαό πού άποφάσιζε γιά τήν πορεία τής Πολιτείας, 

άλλοτε σωφρόνως καί άλλοτε άφρόνως, άλλά πάντα κυρι

αρχικά. 

;,Υήν iδέα τής δημοκρατίας τήν συνέλαβαν βέβαια οί 

φιλόσοφοι, εκφράζοντας τό πάθος τών 'Ελλήνων γιά ελευ

θερία. Στήν πράξη όμως τήν εφήρμοσε, μετά τό μεταβατικό 

πείραμα τοϊί Σόλωνος, ό Κλεισθένης, πρίν άπό 2.500 χρό
νια. Καί τήν θεμελίωσε σέ βάσεις άσφαλείς, μέ τίς τολμη

ρές θεσμικές, πολιτικές καί κοινωνικές μεταρρυθμίσεις 

του. Μεταρρυθμίσεις, οί όποίες δημιούργησαν τό κατάλ

ληλο κλίμα πού επέτρεψε στούς 'Έλληνες νά πραγματο

ποιήσουν τούς θριάμβους τών Μηδικών Πολέμων στόν 

Μαραθώνα, στή Σαλαμίνα καί στίς Πλαταιές. Θριάμβους, 

πού άνοιξαν κι αύτοί μέ τή σειρά τους τό δρόμο γιά τό 

Χρυσό Αiώνα καί τό πολιτισμικό θαϊίμα τής κλασικής 

'Ελλάδος πού εγινε καί τό θεμέλιο τοϊί εύρωπαϊκοϊί πολι

τισμοϊί. 

»Τό εργο τοϊί Κλεισθένη vπήρξε πράγματι μεγάλο. Κι 
aν ό δημιουργός του εlναι λιγότερο γνωστός άπό τόν Σό

λωνα καί τόν Περικλή, εlναι γιατί δέν εύτύχησε νά εχει 

βιογράφο εναν Θουκυδίδη, η εναν Πλούταρχο. 

»Άλλά aς ελθουμε στήν ούσία τοϊί θέματός μας. Υί 

εννοοϊίμε όταν όμιλοϊίμε γιά δημοκρατία. 'Επί 2.500 χρό
νια όλοι οί πνευματικοί άνθρωποι όμιλοϊίν καί γράφουν 

περί δημοκρατίας καί προσπαθοϊίν νά δώσουν, κατά τρόπο 

πολλές φορές άντιφατικό, τόν όρισμό καί τό περιεχόμενό 

της. 

»Γιά μέν τούς άρχαίους τλληνες, θεμελιώδεις άρχές 

τής δημοκρατίας ήταν ή iσηγορία καί ή iσονομία. Γιά τούς 

σύγχρονους, εlναι οί ελεύθερες εκλογές, ό πολυκομματι

σμός καί τά άνθρώπι να δικαιώματα. 'Ενώ θά μποροϊίσε νά 

πεί κανένας ότι τόν καλλίτερο όρισμό τόν δίνει ή ϊδια ή 

λέξη δημοκρατία πού σημαίνει κυριαρχία τοϊί δήμου, 

εξουσία τοϊί λαοϊί. Γιά όλους όμως τό περιεχόμενό της 
ήταν καί εlναι ή ελευθερία, πού άποτελεί τό vπέρτατο άγα

θό γιά τόν άνθρωπο. 

»Πολλοί επίσης εγραψαν καί όμίλησαν γιά τίς άρετές 

τής δημοκρατίας. 'Εκείνοι πάντως πού εδωσαν επιγραμμα

τικά τίς aρετές τής δημοκρατίας εlναι ό Ότάνης τοϊί 

'Ηροδότου, οί 'Επτά Σοφοί τοϊί Πλουτάρχου καί, προπαν

τός, ό Περικλής μέ τόν 'Επιτάφιό του. Αύτούς θά πρέπει νά 

μελετήσουν όσοι θέλουν νά κατανοήσουν τήν πραγματική 

εννοια τής δημοκρατίας. 

»Κυρίες καί κύριοι, 

»'Η ελευθερία καί ή δημοκρατία εlναι σχεδόν ταυτό

σημες εννοιες. Ή ελευθερία γιά τόν άνθρωπο άποτελεί 

iδανικό τρόπο ζωής. Γιά τήν δημοκρατία εlναι ή θεσμική 

κατοχύρωσή της. Καί εlναι δύσκολο νά προδιορίσει κανέ

νας ποιά άπό τίς ,δύο εγένvησε τήν άλλη. 

»Πάντως, δέν vπάρχει άμφιβολία ότι ή δημοκρατία εl

ναι τό καλλίτερο πολίτευμα. Κι αύτό εlναι τόσο άληθές 

ώστε άκόμα καί τά όλοκληρωτικά καθεστώτα - λαϊκές 

δημοκρατίες, δικτατορίες κ.λ.π. -εν όνόματι τής δημο

κρατίας καταδυναστεύουν τού?" λαούς των. 

;; Ή δημοκρατία πού, κατά τόν Ρουσσώ, εlναι πολίτευ
μα κατάλληλο μόνο γιά θεούς, εχει βέβαια κι αύτή τίς άδυ

ναμίες της. 'Αδυναμίες όμως πού εχουν πηγή τους τίς ϊδιες 

τίς άρετές της καί προπαντός τήν ελευθερία, ή κατάχρηση 

τής όποίας μέ όποιαδήποτε μορφή καί aν γίνεται, όδηγεί 

στόν εκφυλισμό τής δημοκρατίας. Καί τόν κίνδυνο αύτό 

τόν επεσήμανε επιγραμματικά καί ό 'Αριστοτέλης όταν 

ελεγε: "'Ελεύθερον ούκ εστι δ, τι βούλευταί τις ποιεί ν". 

;;Πάντως, ύστερα άπό παλινδρομήσεις καί περιπέτειες 

αiώνων, ή δημοκρατία στήν εποχή μας εθριάμβευσε. Οι' 

άγώνες γιά τή δημοκρiιrία καί τήν ελευθερία εχουν βρεί 

σήμερα τή δικαίωσή τους σέ παγκόσμια κλίμακα. Δικαίω

ση, γιά τήν όποία ή Έλλάς αiσθάνεται ίκανοποίηση όχι 

μόνο γιατί vπήρξε ή μητέρα τής δημοκρατίας άλλά καί 
γιατί ή δικαίωση αύτή συμπίπτει μέ τόν έορτασμό τών 

2.500 χρόνων άπό τήν ήμέρα πού γεννήθηκε στόν τόπο 
αύτό ή δημοκρατία. Δικαίωση πού επιβεβαιώνεται άλλω

στε εμπρακτα καί μέ τίς επαναστατικές καί άνεξέλεγκτες 
πολιτειακές άλλαγές πού επιχειροϊίνται σήμερα σ' όλό

κληρο τόν κόσμο καί εiδικώτερα στήν 'Ανατολική Εύρώ

πη. 

;;Βέβαια, ή εφαρμογή στήν πράξη τής δημοκρατίας στίς 

χώρες αύτές θ, άπαιτήσει χρόνο καί υπομονή καί θ, άντι

μετωπίσει δύσκολα προβλήματα. Γιατί ή πολιτική, κοινω

νική καί οiκονομική προσαρμογή σέ καινούργιες μορφές 

ζωής εlναι, άπό τή φύση της, δύσκολη. Τό στάδιο πού 

μεσολαβεί μεταξύ ένός όλοκληρωτικοϊί καθεστώτος καί 

τής πλήρους δημοκρατίας εlναι πάντα εύαίσθητο καί επι

κίνδυνο. Γιά νά επιτύχουν οί άλλαγές αύτές, θά πρέπει οί 
θεσμοί πού τίς κατοχυρώνουν ν' άνταποκρίνονται στίς εi

δικές συνθήκες τοϊί κάθε λαοϊί, τηρουμένων βέβαια τών 

γνωστών θεμελιωδών άρχών τής δημοκρατίας. Καί τήν 

άνάγκη αύτή τήν επισημαίνει, εκτός άπό τόν 'Αριστοτέλη, 

ό Σόλων, ό όποίος, όταν ερωτήθη: "ποιό εlναι τό καλλίτε

ρο πολίτευμα", πρίν άπαντήσει, ερώτησε "γιά ποιό λαό 

καί γιά ποιά χώρα". Αύτό σημαίνει ότι ήγεσία καί λαός θά 

πρέπει ν, άποδειχθοϊίν ίκανοί νά εκτιμήσουν τίς iδιαιτερό-
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τη τες τής χώρας τους καί νά προσαρμόσουν σ' αύτές τίς 

βασικές dρχές τής δημοκρατίας. v Αλλως, κινδυνεύουν ν ' 

άποτύχουν στόν εκδημοκρατισμό τής χώρας τους καί vά 

προκαλέσουν άπογοητεύσεις. τίς παραπάνω dλήθειε-ς άλ
λωστε τίς επιβεβαιώνουν αύτά πού συμβαίνουν σήμερα σέ 

διάφορες περιοχές τοίί κόσμου καί lδίως στή Σοβιετική 

UΕνωση καί τή Γιουγκοσλαβία. 

»Κυρίες καί κύριοι, 

»Θά τερματίσω τήν όμιλία μου μέ τή διαπίστωση ότι ή 

άνθρωπότης μπήκε ήδη σέ μιά καινούργια φάση τής ίστο

ρίας της. Μπήκε στόν αlώνα τής δημοκρατίας. VΑς εύχη

θοίίμε καί aς ελπίσουμε ότι όλοι ο{ άνθρωποι σ' αύτή τή γή 

θά dπολαύσουν τό dγαθό τής ελευθερίας καί ότι, όταν θά 

τό dποκτήσουν, θά κάνουν σώφρονα χρήση αύτοίί». 

Μετά τόν πρόεδρο τής Δημοκρατίας, ό Α. Τσαλ

δάρης, πρόεδρος τής Βουλής, αναφέρθηκε, aπό τό 

βήμα τής Πνύκας, στήν ίστορική πορεία τής δημο

κρατίας, aπό τόν Κλεισθένη rος τή σύγχρονη έποχή. 

Τήν προηγουμένη , ό Κ. Καραμανλής παρέθεσε, 

στό Προεδρικό Μέγαρο, δεξίωση πρός τιμή των 
προέδρων των κοινοβουλίων των χωρων τής ΔΑΣΕ, 

μέ τήν εύκαιρία του έορτασμου των 2.500 χρόνων 
aπό τήν έγκαθίδρυση τής δημοκρατίας . Τό ϊδιο πρωί, 

είχε ιδιαίτερη συνάντηση μέ εναν των προσκεκλημέ

νων στίς έκδηλώσεις, τόν πρόεδρο τής ιταλικής Γε

ρουσίας, Τζ. Σπαντολίνι, παλαιό γνώριμό του. 

30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1991 

Νέα συνάντηση είχε ό πρόεδρος τής Δημοκρατί

ας, Κ. Καραμανλής, μέ τόν Κύπριο όμόλογό του, Γ. 

Βασιλείου, ένόψει τής κινητικότητας πού σημειώνε

ται , εστω καί χωρίς νά εχει πρός τό παρόν συντελε

στεί ούσιαστική πρόοδος, μέ έπίκεντρο τό κυπριακό 

ζήτημα. 

3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1991 

Εύθύς μετά τήν αναγγελία του θανάτου του Οι
κουμενικοί! Πατριάρχη, Δημητρίου Α', ό πρόεδρος 
τής Δημοκρατίας, Κ. Καραμανλής, δήλωσε: 

«'Ο θάνατος τοίί Οlκουμενικοίί Πατριάρχου Δημητρίου 

είναι dπώλεια γιά τήν Όρθοδοξία άλλά καί γιά όλόκληρη 

τή Χριστιανοσύνη. 

»VΑξιος τής παραδόσεως καί τής άποστολής τοίί Πα
τριαρχικοί) Θρόνου, τόν ύπηρέτησε μέ σεμνότητα, πραό

τητα καί σωφροσύνη. 

»Μέ τό παράδειγμά του κατέστησε έτσι πράξη τά δι
δάγματα τής Όρθοδοξίας καί μετέστη στήν αΙωνιότητα». 

5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1991 

'Ο Κ. Καραμανλής, μετά aπό έλαφρά aδιαθεσία, 

εισέρχεται στό νοσοκομείο «'Υγεία» προκειμένου νά 

ύποβληθεί σέ ιατρικές έξετάσεις. 
Μετά aπό τριήμερη παραμονή, ό πρόεδρος τής 

Δημοκρατίας έξήλθε aπό τό νοσοκομείο, aφοί!, μετά 
καί aπό τό ιατρικό συμβούλιο πού συγκλήθηκε, τά 

aποτελέσματα των έξετάσεων κρίθηκαν ώς ίκανο
ποιητικά καί χαρακτηρίστηκε ή ύγεία του «aρίστψ>. 

Ύπό τίς συνθήκες αύτές, αναγγέλθηκε ή αναβο

λή τής έπικείμενης, στή διάρκεια των aμέσως έπόμε

νων ήμερων, έπίσημης έπισκέψεως του 'Έλληνα 

προέδρου στή Γερμανία . 

7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1991 

Μετά aπό νέα τρομοκρατική ένέργεια πού στοίχι

σε τή ζωή στόν Τοuρκο διπλωμάτη, Τσ. Γκεοργκού, 

ό Κ. Καραμανλής aπέστειλε στόν πρόεδρο τής 

Τουρκίας Τ. 'Οζάλ τό aκόλουθο μήνυμα: 

«'Επιθυμώ νά εκφράσω τή βαθύτατη λύπη μου yιά 

τήν aπεχθfί τρομοκρατική ενέργεια πού εστοίχισε τή 

ζωή τοv Τούρκου διπλωμάτη. 

»Σίiς βεβαιώ δτι τή δολοφονία αύτή καταδικάζει 
όλόκληρος ό έλληνικός λαός». 

10-15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1991 

Στό πλαίσιο των ένημερωτικων έπαφων του μέ 

τούς πολιτικούς aρχηγούς, ό Κ. Καραμανλής συναν

τά, διαδοχικά, τόν Α. Παπανδρέου καί τή Μ. Δαμανά

κη. 

'Ιδιαίτερη δημοσιότητα δόθηκε στή στιχομυθία 

πού εγινε aνάμεσα στόν πρόεδρο τής Δημοκρατίας 

καί τόν aρχηγό τής aξιωματικής aντιπολιτεύσεως, 

λίγο πρίν aπό τήν 45λεπτη συνομιλία τους . «'Όλοι 

οί "Ελληνες μοv λένε τί πρέπει νά κάνω, aλλά κανείς 

δέν κάνει αύτά πού τοv λέω», είπε ό Κ. Καραμανλής 

καί ό Α. Παπανδρέου aντιπαρατήρησε, «αύτό ϊσως 

aλλάξει», γιά νά διευκρινήσει, κατά τήν εξοδό του 
aπό τό Προεδρικό Μέγαρο, στούς δημοσιογράφους: 

«Βλέπω μεγάλο ενδιαφέρον, πράγματι, στόν κόσμο, 

στόν τύπο, παντου, πάνω στίς άπόψεις του προέδρου τfjς 

Δημοκρατίας καί αuτό εΙ ναι μιά διαπίστωση τήν όποία καί 

έτόνισα στόν πρόεδρο . Στίς δύσκολες ώρες δένε{ ναι παρά

δοξο νά τίθεται αuτό τό θέμα». 

Οί ύποθέσεις γιά τήν πιθανή aνάληψη πρωτο

βουλίας του Κ. Καραμανλή, μέ στόχο τήν aποφόρτι

ση του πολιτικοί! κλίματος, έντάθηκαν μετά τή συ

νάντησή του, τήν έπομένη, μέ τή Μ. Δαμανάκη. 'Η 

ϊδια ή πρόεδρος του Συνασπισμοί! δήλωσε δτι <«'iν 
ύπάρξει πρωτοβουλία έκ μέρους του προέδρου τής 

Δημοκρατίας, έμείς εϊμαστε aνοιχτοί, δέν θά τήν aρ

νηθοuμε», έπισημαίνοντας, παράλληλα, δτι «μιά τέ

τοια πρωτοβουλία, γιά νά είναι έπιτυχής, πρέπει νά 
γίνει δεκτή καί aπό τά άλλα κόμματα» . 

Θά έπακολουθήσει, στίς 15 'Οκτωβρίου, ή τα
κτική ένημέρωση του προέδρου τής Δημοκρατίας 
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Συναυλία Χατζηδάκι, πρός τιμή τσv Κ. Καραμανλή, στό Ήρώδειο. 
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άπό τόν πρωθυπουργό πάνω στά εσωτερικά καί εξω

τερικά προβλήματα τfjς χώρας, μέ εμφαση στήν πο

ρεία τfjς εθνικfjς οίκονομίας. Σέ ερώτηση, αν άντιμε

τωπίστηκε τό ενδεχόμενο συσκέψεως πολιτικών άρ

χηγών ύπό τόν πρόεδρο τfjς Δημοκρατίας, ό Κ. Μη

τσοτάκης ε{πε οτι «δέν συζητήθηκε τέτοιο θέμα», 

άλλά εξετάστηκε ή γενικότερη πορεία του πολιτικοί) 
βίου τfjς χώρας καί επισημάνθηκε ή άνάγκη συναινέ

σεως: «Συναίνεση, τήν επιθυμοuμε ολοι καί~τήν επι

θυμεί κατ' εξοχήν ή Κυβέρνηση. Τό ερώτημα ε{ναι 

αν ύπάρχουν οί προϋποθέσεις σήμερα καί αν πρά

γματι ολοι μιλοuν σοβαρά γιά τή συναίνεση». 

Τήν έπομένη, )6 'Οκτωβρίου, «επειδή» - οπως 

άνακοινώθηκε σχέτικά- «τόν τελευταίο καιρό γίνε
ται πολύς λόγος γιά πρωτοβουλίες του, μέ σκοπό τή 

σύγκλιση άπόψεων μεταξύ τών κομμάτων πάνω στά 
κρίσιμα θέματα πού άπασχολοuν τή χώρα», ό πρόε

δρος τfjς Δημοκρατίας εκαμε τήν άκόλουθη δήλωση: 

«Ή συναινετική πολιτική πού έπιβάλλεται πράγματι 

aπό τίς κρίσιμες περιστάσεις πού aντιμετωπίζει ή χώρα, 

προϋποθέτει aπροκατάληπτο διάλογο. Καί δ διάλογος aυ

τός προϋποθέτει ήπιο πολιτικό καί κοινωνικό κλίμα. Αυ

ποίJμαι νά πώ ότι οί προϋποθέσεις aυτές δέν ύπάρχουν aυτή 

τή στιγμή. 'Ελπίζω καί εύχομαι νά δημιουργηθοίJν στό 

μέλλον;;. 

15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1991 

'Ο πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας δέχτηκε τήν επί

σκεψη του 'Αμερικανοί) ύπουργοu 'Εμπορίου, Ρ. 

Μοσμπάχερ, ό όποίος του μετέφερε προσωπικό μή

νυμα του προέδρου Μπούς, καθώς καί του στρατηγοu 

Κ. Πάουελ, άρχηγοu του Μικτοu 'Επιτελείου τών 

ενόπλων δυνάμεων τών 'Ηνωμένων Πολιτειών. 

22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1991 

'Ο Κ. Καραμανλfjς άπευθύνει συγχαρητήριο μή

νυμα στό νέο Οίκουμενικό Πατριάρχη, Βαρθολο

μαίο, πρώην Μητροπολίτη Χαλκηδόνος: 

«Σfiς έκφράζω τά θερμά συγχαρητήρια άλλά καί 

τή μεγάλη χαρά όλόκληρου τοίί έλληνικοίί έθνους 

καί έμοίί προσωπικά γιά τήν έπάξια άνάδειξή σας 
στόν Οίκουμενικό Θρόνο. 

;>Τό έθνος μας εlναι πεπεισμένο, Παναγιώτατε, ότι 
θά φέρετε σέ αίσιο πέρας τήν οiκουμενική άποστολή 

σας τής άγάπης καί τής εiρήνης καί ότι θά συνεχί

σετε καί θά έμπλουτίσετε τίς μακραίωνες παραδόσεις 

τής 'Ορθοδοξίας καί τής Χριστιανοσύνης;>. 

25-30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1991 

Κατά τήν παραμονή του στή Θεσσαλονίκη, μέ 

τήν εύκαιρία του τριημέρου έορτασμοu τfjς εθνικfjς 

επετείου, ό Κ. Καραμανλfjς συμμετέχει σέ σειρά ση
μαντικών εκδηλώσεων. 

'Αρχικά, στή διάρκεια επίσημης τελετfjς, κατά 

τήν ήμέρα τfjς άφίξεώς του, ό δήμαρχος, Κ. Κοσμό
πουλος, τόν άνακήρυξε επίτιμο δημότη, άπονέμον

τάς του τό Χρυσό Κλειδί τfjς πόλεως. 'Όπως άνα

φέρθηκε στήν άπόφαση του Δημοτικου Συμβουλίου 

«ή τιμή αύτή γίνεται γιά τίς μέγιστες ύπηρεσίες πού 
πρόσφερε ό Κ. Καραμανλfjς στό εθνος κατά τήν ύπέρ 

πεντηκονταετfί ύπηρεσία του ώς πολιτικου, βουλευ
τfj, ύπουργοu, πρωθυπουργοί) καί προέδρου τfjς Δη

μοκρατίας καί πρός τή Θεσσαλονίκη είδικότερα, γιά 

τήν όποία εδειξε πάντοτε μεγάλη άγάπη καί ενδιαφέ
ρον». 

Στήν άντιφώνησή του ό πρόεδρος τfjς Δημοκρα
τίας ε{πε: 

«UΟταν κανένας κατέχεται aπό έντονη συγκίνηση, εl

ναι φυσικό νά έκφράζει τήν συγκίνησή του aυτή μέ λίγα 

λόγια. Ή aπάντησή μου συνεπώς στήν προσφώνηση τοίJ 
κ. δημάρχου θά εlναι κατ' aνάγκην βραχεία. 

;;Κύριε δήμαρχε, 

;;Σίiς ευχαριστώ γιά τά θερμά λόγια πού χρησιμοποιή

σατε τόσο γιά μένα προσωπικά όσο καί γιά τό έργο μου. 

Καί τά λόγια aυτά μέ συνεκίνησαν ίδιαίτερα γιατί πιστεύω 

ότι aνταποκρίνονται στά αiσθήματα τών κατοίκων τfίς 
Θεσσαλονίκης. 

;;Κύριε δήμαρχε, 

;;Κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι, 

;;Σίiς παρακαλώ νά βεβαιωθείτε ότι έκτιμώ βαθύτατα 

τήν τιμή πού μοίJ κάνετε σήμερα. Νά μοίJ aπονείμετε δηλα

δή τήν aνωτάτη διάκριση τfίς πόλεώς σας, σέ aναγνώριση 

τών ύπηρεσιών πού προσέφερα στή χώρα καί ίδιαίτερα 
στήν πόλη τfίς Θεσσαλονίκης, κατά τή μακρά πολιτική 

μου σταδιοδρομία. 
;;Καί τήν τιμή aυτή τήν έκτιμώ περισσότερο, πρώτον, 

γιατί προέρχεται aπό μιά πόλη μέ μακρά καί ένδοξη ίστο

ρία. 'Ιστορία στήν δποία δέν έχω aνάγκη ν' aναφερθώ 

aναλυτικά καί διότι εlναι παγκόσμια γνωστή, aλλά καί 

γιατί ή Θεσσαλονίκη έχει σέ κάθε σημείο της aποτυπωμέ

νη τή μνήμη αίώνων καί φέρει τή σφραγίδα τοίJ συγκερα

σμοίJ διαδοχικών πολιτισμών. Μιά πόλη πού διαφύλαξε 

διά μέσου aλλεπάλληλων περιπετειών άσβεστη τήν έθνική 
καί θρησκευτική φλόγα τοίJ έθνους. 'Ενώ παραμένει καί 

σήμερα δ προμαχώνας aλλά καί τό aνάχωμα τοίJ έλληνι

σμοίJ aπέναντι στίς έπιβουλές πού δειλά καί ίίπουλα έκδη

λώνονται κατά καιρούς κατά τοίJ έθνικοίJ μας χώρου. 
;;Καί δεύτερον, γιατί μέ τή Θεσσαλονίκη μέ συνδέουν 

πολλαπλοί δεσμοί. Μέ συνδέουν ώραίες aναμνήσεις πού 

έχουν τίς ρίζες τους στά νεανικά μου χρόνια. Μέ συνδέουν 
στενοί φιλικοί, συγγενικοί καί παραδοσιακοί πολιτικοί 

δεσμοί. Άλλά μέ συνδέει, προπαντός, ή aγάπη μου γιά τή 
Θεσσαλονίκη καί τό μόνιμο πάθος πού εlχα καί έχω γιά 

τήν πολύπλευρη aνάπτυξή της καί ίδιαίτερα στόν οίκονο
μικό καί πολιτιστικό τομέα. Καί δέν μπορώ παρά νά σίiς 

ευχαριστήσω, κ. δήμαρχε, γιατί τήν προσφορά μου aυτή 

τήν έπιβεβαιώσατε κι έσείς σήμερα. 
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»Στήν μακρά σταδιοδρομία μου, εlχα τό προνόμιο νά 

δεχθώ πολλές τιμητικές διακρίσεις. Μπορώ όμως νά σάς 

διαβεβαιώσω ότι ποτέ δέ μέ συνεκίνησαν iδιαίτερα οί τιμές 

πού μοίJ aποδίδονται λόγω τής επισήμου iδιότητός μου. Μέ 

συνεκίνησαν εκείνες πού αναφέρονται στόν άνθρωπο καί 

πού μποροίJν νά φθάσουν στήν καρδιά του. Κι αύτό τό 

επιτύχατε σήμερα, κ. δήμαρχε, μέ τό ν' aφήσετε νά εννοη

θεί δ τι ή τιμή πού μοίJ γίνεται aπό τήν πόλη σας δέν αναφέ
ρεται τόσο στόν aρχηγό τοίJ Κράτους, όσο στόν Μακεδόνα 

πολιτικό, στό τέκνο - όπως είπατε - τής Μακεδονίας. 

»Καί μέ τίς σκέψεις αύτές, κ. δήμαρχε, aφοίJ σάς εύχα

ριστήσω γιά μιά &κόμα φορά, σάς παρακαλώ νά μεταφέρε

τε στούς συμπολίτες σας, πού ε{ ναι ήδη καί δικοί μου συμ

πολίτες, τήν aγάπη μου καί τήν διαβεβαίωσή μου γιά τό 

σταθερό ενδιαφέρον μου γιά τό παρόν καί τό μέλλον τijς 

Θεσσαλονίκης». 

Τήν έπομένη, ό Κ. Καραμανλής παρέστη στή δο

ξολογία πού τελέστηκε στόν ίστορικό ναό τοϋ 'Αγί

ου Δημητρίου καί, στή συνέχεια, έγκαινίασε εκθεση 

πολύτιμων ένθυμημάτων άπό τό Μακεδονικό' Αγώνα 

καί τήν άπελευθέρωση τής Μακεδονίας, πού όργά

νωσε ή έφημερίδα «'Απογευματινή». 

Στίς 27 'Οκτωβρίου, στή διάρκεια γεύματος στή 
Λέσχη 'Αξιωματικ&ν Φρουρi'iς Θεσσαλονίκης, ό πρό

εδρος τής Δημοκρατίας, άπευθυνόμενος στούς άνδρες 

των 'Ενόπλων Δυνάμεων, έξεφώνησε τήν άκόλουθη 

όμιλία: 

«Στρατηγέ, 

»Σάς εύχαριστώ γιατί μέ τήν πρόσκλησή σας μοίJ δώ

σατε τήν εύκαιρία γιά άλλη μιά φορά νά γιορτάσω μαζί σας 

τήν ήμέρα αύτή. Καί ~ επικοινωνήσω μέ τούς "Ελληνες 

aξιωματικούς, γιά τούς δποίους, όπως γνωρίζετε, έχω iδι

αίτερη στοργή καί βαθειά εκτίμηση. 

»Κυρίες καί κύριοι, 

»Γιορτάζουμε σήμερα δύο μεγάλα ίστορικά γεγονότα. 

Τήν aπελευθέρωση τijς Θεσσαλονίκης aπό τόν τουρκικό 

ζυγό καί τήν ύπερήφανη aντίσταση τijς 'Ελλάδος στήν 

πρόκληση τή φασιστική. 

»Δέν είναι βέβαια ή καθιερωμένη συνήθεια αύτή πού 

επιβάλλει τούς πανηγυρισμούς τών μεγάλων ίστορικών 

επετείων. Ή άπλή καί τυπική επανάληψή τους θά ύποβί

βαζε καί τελικά θά έφθειρε &κόμα καί τούς ύψηλότερους 

συμβολισμούς τους, άν δέν τήν ύπαγόρευε μιά συλλογική 

ψυχική &νάγκη. Κι άν δέν εξυπηρετοίJσαν μιά βαθύτερη 

εθνική σκοπιμότητα: τόν παραδειγματισμό. 

)) 'Ιδιαίτερα τά ίστορικά γεγονότα τοίJ 1912 καί 1940 
πού γιορτάζουμε σήμερα μάς διδάσκουν, μέ τίς γνωστές 

οδυνηρές συνέπειες πού τ' ακολούθησαν, δτι ή μέν δμό
νοια, πού aποτελεί δύναμη αύτή καθαυτή, δδηγεί σέ θρι

άμβους, ενώ ή διχόνοια σέ συμφορές. 

))Οί &λήθειες αύτές iσχύουν κατά μείζονα λόγο σήμερα 

πού ή πατρίδα μας, πέρα aπό τά μεγάλα προβλήματα πού 

&πασχολοίJν όλους τούς λαούς, aντιμετωπίζει καί εiδικώ

τερα προβλήματα πού έχουν άμεση σχέση μέ τήν aσφάλεια 

καί τήν ανεξαρτησία της. 
))Στό σημείο αύτό θά ήθελα νά ύπογραμμίσω τόν aπο-

φασιστικό ρόλο πού διαδραματίζουν στήν εθνική μας ζωή 

οί ΥΕνοπλες Δυνάμεις τής χώρας, &φοίJ στά χέρια τους 

εύρίσκονται τά πολυτιμότερα aγαθά τοίJ λαοίJ μας, δπως 

εlναι ή aσφάλεια καί ή ελευθερία του. 

))Βέβαια, ή ελευθερία ένός λαοίJ δέν εξαρτάται μονάχα 

aπό τίς ΥΕνοπλες Δυνάμεις του. Ή πείρα μliς έχει διδάξει 

δτι, γιά νά ύπάρξει aσφάλεια καί πρόοδος σέ μιά χώρα, 

χρειάζεται πολιτική δμαλότης. 'Αλλά, καί γιά νά ύπάρξει 

δμαλότης πολιτική, χρειάζεται &λληλεγγύη κοινωνική καί 

εθνική ένότης. 

))Αύτή ή ένότης, γιά τήν δποία όλοι δμιλοίJμε χωρίς εν 

τούτοις νά εναρμονίζουμε τούς λόγους μας μέ τίς καθημε

ρινές μας πράξεις, πού τροφοδοτοίJν διχασμούς καί πάθη. 

Διχασμούς πού εκδηλώνονται κατά προτίμηση στά εύαί

σθητα θέματα τής εξωτερικής μας πολιτικής καί δίνουν 

όπλα στούς εχθρούς μας, ενώ aποθαρρύνουν τούς φίλους 

μας. Δέν έχουμε καταλάβει &κόμα ότι ή τύχη τών θεμάτων 
αύτών εξαρτάται σέ μεγάλο βαθμό aπό δυνάμεις πού δέν τίς 

ελέγχουμε. Κατεχόμενοι &κόμα aπό τό γνωστό σύνδρομο 

τοίJ "ομφαλοίJ τής γής", aδυνατοίJμε νά εκτιμήσουμε καί ν' 

aξιοποιήσουμε διεθνείς συγκυρίες πού έχουν άμεση σχέση 

μέ τά εθνικά μας θέματα. 

))Κυρίες καί κύριοι, 

))Εlναι εiς όλους μας γνωστό δτι ή χώρα μας aντιμετω

πίζει σήμερα μιά πολύπλευρη κρίση πού εκδηλώνεται σ' 

όλους τούς τομείς τής εθνικής μας ζωής. Καί παίρνει δια
στάσεις κρίσεως εθνικής. Γιά ν' aντιμετωπίσουμε τήν 

κρίση αύτή, είναι &νάγκη νά βγοίJμε aπό τήν σημερινή μας 

νάρκη. 

))Εlναι &νάγκη νά καταλάβουμε επιτέλους, ήγεσία καί 

λαός, ότι ή οiκονομία μας aπειλείται aπό κατάρρευση. Κα

τάρρευση πού θ' aποδυναμώσει τόσο τήν αμυντική μας 

ίκανότητα, όσο καί τή θέση μας στήν 'Ενωμένη Εύρώπη, 

στήν δποία εν τούτοις έχουμε τοποθετήσει τό μέλλον τής 

χώρας μας. Κατάρρευση, τέλος, τήν δποία θά πληρώσουμε 

δλοι, φτωχοί καί πλούσιοι, δεξιοί καί aριστεροί, μέ τήν 

κατακόρυφη πτώση τοίJ βιοτικοίJ μας επιπέδου καί τή διε

θνij aνυποληψία τijς χώρας μας. 

))Είναι &νάyκη νά καταλάβουμε ότι ή χώρα μας εύρί

σκεται αύτή τήν στιγμή εν μέσω ήφαιστείων. Στή Βαλκα

νική συντελοίJνται σήμερα ανακατατάξεις πολιτικές καί 

στρατηγικές πού μπορεί ν' aπειλήσουν τήν aσφάλεια τijς 

χώρας μας μέ τήν αναβίωση αναχρονιστικών εθνικισμών 

πού ύποκρύπτουν σέ δρισμένες περιπτώσεις καί εδαφικές 

διεκδικήσεις. Ή οδυνηρή περιπέτεια τijς Γιουγκοσλαβί

ας, τήν δποία εiλικρινώς εύχομαι σύντομα νά ξεπεράσει, 

πρέπει ν' aφυπνίσει δλους τούς λαούς τής Βαλκανικής, γιά 
νά μ ή καταστεί καί πάλι ή περιοχή μας περίγελος τοίJ κό

σμου. Θ' aποτελοίJσε, άλλωστε, aφροσύνη νά καλλιερ

γοίJνται σ' αύτή εθνικιστικές επιδιώξεις όταν δλες οί χώρες 

τijς περιοχijς μας έχουν ν' aντιμετωπίσουν πολύπλοκα καί 

κρίσιμα πολιτειακά, οiκονομικά καί κοινωνικά προβλή

ματα. 

))Κι αύτά Ισχύουν Ιδιαίτερα γιά τά Σκόπια πού μέ τήν 

έτερόκλιτη καί aπροσδιόριστη εθνολογική τους σύνθεση 
έγιναν πονοκέφαλος γιά όλους τούς γείτονές τους. Καί πρέ

πει νά καταλάβουν επιτέλους ότι εlναι καιρός νά ενταφιά
σουν οί ίδιοι τό φάντασμα τό Μακεδονικό, yιά νά μήν 

εμπλέξουν κι άλλες χώρες, βαλκανικές ή εξωβαλκανικές, 
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σέ έπικίνδυνες περιπέτειες μέ τελικά θύματα βέβαια τούς 

ίδιους τούς Σκοπιανούς. 'Αλλά, πέραν τής Βαλκανικής, 

δέν πρέπει νά λησμονουμε δτι τό Κυπριακό, λόγω τής προ

κλητικής aλαζονείας τής γείτονος Τουρκίας, διέρχεται σή

μερα τήν κρισιμότερη φάση του. 

»Εlναι aνάγκη νά καταλάβουμε δτι τό Κράτος εlναι πα

ράλυτο καί aποτελεί τροχοπέδη aντί ν , aποτελεί μοχλό 

στήν ανάπτυξη καί τήν πρόρδο τής χώρας μας. uοτι μεγά

λο μέρος τής κοινωνίας μας κατέχεται aπό aπάθεια καί 

συβαριτισμό, tνώ τά παραδοσιακά μας ήθη lχουν έπικίν

δυνα χαλαρωθεί. 
»Ε{ναι aνάγκη, τέλος, νά καταλάβουμε δτι τό πολιτικό 

κλίμα τής χώρας μας καί ή διάρθρωση τής πολιτικής μας 

ζωής νοσουν σήμερα έπικίνδυνα. Καί δτι τό πολίτευμά 

μας, στό όποίο έν τούτοις στηρίζονται ολοι οί θεσμοί τής 

χώρας, δέν λειτουργεί όμαλά, ίδίως μετά τήν τελευταία βε

βιασμένη συνταγματική μεταρρύθμιση. 

»'Ομολογώ δτι καταλαμβάνομαι aπό aπόγνωση δταν 

διαπιστώνω τήν aδυναμία μου νά πείσω τούς UΕλληνες, 

έπώνυμους καί aνώνυμους, μέ τίς κατά καιρούς παραινέ

σεις μου, νά συνειδητοποιήσουν τίς παραπάνω aλήθειες 

καί συνεπώς καί τίς εύθύνες τους aπέναντι αvτου του τό

που. 

»Γιά ν, aντιμετωπίσουμε τά παραπάνω προβλήματα καί 

τούς κινδύνους πού συνεπάγονται, θά χρειασθουν μόχθος 

καί καθολικές καί οδυνηρές θυσίες\~ Καί γιά νά γίνω πιό 

συγκεκριμένος, θά χρειασθεί, οί μέν tργαζόμενοι νά δου

λεύουν περισσότερο καί νά τη ρουν στίς διεκδικήσεις τους 
τό μέτρο πού προσδιορίζεται aπό τήν aντοχή τής οΙκονο

μίας μας. Οί δέ εύποροι, όχι μόνο νά μήν aποφεύγουν τόν 

lφορο aλλ,ά νά προσφέρουν περισσότερα κι aπό αύτά πού, 

κατά τό Σύνταγμα καί τούς νόμους, οφείλουν νά προσφέ

ρουν. Εlναι ντροπή νά διασύρεται διεθνώς ή χώρα μας μέ 

τό έπιχείρημα δτι, ένώ οί 'Έλληνες ε{ ναι πλούσιοι, τό Κρά

τος τους ε{ναι φτωχό. 

» 'Η κρίση πού περνουμε σήμερα aποτελεί πρόκληση 

γιά τήν φιλοτιμία μgς καί γιά τίς aδρανοποιημένες έθνικές 

μας aρετές. Ε{ναι δμως καιρός νά τίς έπιστρατεύσουμε, γιά 

νά ξεπεράσουμε τούς κινδύνους πού μiiς aπειλουν καί νά 
θεμελιώσουμε ένα καλλίτερο καί aσφαλέστερο μέλλον». 

Στίς 28 'Οκτωβρίου, ό πρόεδρος τής Δημοκρα
τίας παρακολούθησε τήν καθιερωμένη στρατιωτική 

παρέλαση κατά μήκος τής νέας παραλιακής όδοϋ τής 

Θεσσαλονίκης, έκφράζοντας, μετά τή λήξη της, τή 
ζωηρή ~ίκανοποίησή του σέ συγχαρητήριο τηλεγρά

φημα πρός τούς ύπουργούς 'Εθνικής "Αμυνας, 'Εσω

τερικ&ν, Δημοσίας Τάξεως, Μακεδονίας - Θράκης 
καί 'Εμπορικής Ναυτιλίας : 

«'Η ι'iψογη έμφάνιση τών 'Ενόπλων Δυνάμεων καί τών 

Σωμάτων 'Ασφαλείας - έγγύηση τής έθνικής μας ανεξαρ

τησίας καί τής έδαφικής μας ακεραιότητας - έμπεδώνουν, 

στίς δύσκολες αvτές μέρες, πού όλόκληρη ή Βαλκανική 

Χερσόνησος βρίσκεται σέ μιά κατάσταση ρευστότητας 

καί συνεχών ανακατατάξεων, τό αίσθημα τής aσφάλειας 

του έλληνικου λαου. Καί του tμπνέουν βεβαιότητα καί έν

θουσιασμό γιά μιά έλπιδοφόρα καί παραγωγική συνέχιση 

τών εiρηνικών έργων. 

»'Ικανοποιημένος βαθύτατα aπό τήν λαμπρότητα καί 

ύποδειγματική οργάνωση τών έπίσημων έκδηλώσεων του 

έορταστικου τριημέρου γιά τήν έπέτειο τής aπελευθερώ

σεως τής Θεσσαλονίκης καί τής 28ης 'Οκτωβρίου 1940, μέ 
κορύφωση τή σημερινή έπιβλητική παρέλαση, έκφράζω τά 

θερμά μου συγχαρητήρια σέ δλους δσοι έλαβαν μέρος σ' 

αύτές καί μέ τίς προσπάθειές τους συνετέλεσαν στήν έπι

τυχία τους;>. 

Στίς 29, ό Κ. Καραμανλής άνακηρύχτηκε έπίτι
μος διδάκτωρ τοϋ τμήματος Νομικής τοϋ 'Αριστοτε

λείου Πανεπιστημίου. 

Στή διάρκεια τής τελετής, πρ&τος ελαβε τό λόγο 

ό πρύτανης, Α. Τρακατέλλης: 

«Τό 'Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο τής Θεσσαλονίκης, 

σiiς απονέμει σήμερα τήν πιό ύψηλή ακαδημαϊκή του διά

κριση καί σiiς αφιερώνει τιμητική στήλη . 'Η απονομή τών 

τιμών αυτών σέ σiiς, τόν Μακεδόνα πολιτικό καί οραματι

στή τής εξελικτικής προόδου του Πανεπιστημίου μας, εί
ναι μιά πράξη μέ συμβολικό περιεχόμενο. 'Η πράξη αυτή 

επισημοποιεί μιά ελάχιστη απόδοση τιμής σ, εκείνον πού 

διείδε τό μέλλον τής Θεσσαλονίκης, καί ιδιαίτερα τό ρόλο 

καί τήν ευθύνη του Πανεπιστημίου της στήν προάσπιση 

ιδεών, αξιών καί θεσμίων πού ταυτίζονται μέ τίς ρίζες, τήν 

παράδοση καί τά δράματα του 'Ελληνισμου. Παράλληλα, 

η σημερινή τελετή καταγράφεται στήν ίστορική μνήμη ώς ' 

εκφραση του συλλογικου χρέους εκείνων πού εφυγαν, αυ

τών πού τώρα ύπηρετουν καί τών <iλλων πού θά άκολουθή

σουν, πρός τόν πρωτεργάτη καί χορηγό γιά τή δημιουργία 

τής σύγχρονης πανεπιστημιουπόλεως του ΑΠΘ. Τό Ι:διο 

συλλογικό χρέος αiσθάνεται κι ολόκληρη η Θεσσαλονί

κη, πού πανηγυρίζει γιά τό κόσμημα τιμής πού τής προσφέ

ρατε». 

Καί κατέληξε: 

«Ή σημερινή ημέρα εχει γιά τό Πανεπιστήμιο τής 

Θεσσαλονίκης καί τή Μακεδονία πολλαπλή σημασία . Σή

μερα στό πρόσωπό σας τιμiiται ενα τολμηρό δραμα πού 

ξεκίνησε πρίν άπό πολλii χρόνια καί τώρα δικαιώνεται άπό
λυτα. Τό μικρό Πανεπιστήμιο τής δεκαετίας του '50, όρ
θώνεται στήν ανατολή του 21ου αιώνα ώς αδιαμφισβήτη

τος κολοσσός μέ παράδοση καί ίστορία χάρη σέ σiiς, χάρη 

στή διορατικότητα καί τή συμπαράστασή σας. Αυτό τό 

Πανεπιστήμιο σiiς ύποδέχεται ώς επίτιμο μέλος τής μεγά

λης ακαδημαϊκής του οικογένειας καί επισφραγίζει ετσι 

τήν άγάπη πού του δείξατε καί τήν ευαισθησία σας γι' 

αυτό. Σiiς τιμii καί τιμiiται. Σήμερα η ίστορία καταγράφει 

τήν ευγνωμοσύνη>>. 

Τόν επαινο άνέγνωσε ό πρόεδρος τοϋ Νομικοϋ 

Τμήματος, Λ. Κοτσίρης, έπισημαίνοντας κατά τήν 

εναρξη τής όμιλίας του : 

«'Αποτελεί ϋψιστο προνόμιο πού ανήκει στούς πιό δι

ακεκριμένους δημόσιους <iνδρες η σύμπτωση τών ορίων 

του εργου καί τών αρετών τους μέ τίς ύψηλότερες επιδιώ

ξεις τής πολιτείας καί του λαου. Αυτό συμβαίνει σήμερα 

καί μέ τόν Κωνσταντίνο Καραμανλή . 'Η παρουσία του 
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στήν κορυφή τής εξουσίας θεωρείται εχέγγυο ζωτικής 

σημασίας γιά τή διαφύλαξη των ύπάτων συμφερόντων καί 

των πολυτιμότερων αγαθών τής εθνικής κοινότητας. 

'Η προάσπιση του δημοκρατικοί) πολιτεύματος, ή δια

τήρηση του κλίματος όμόνοιας καί όμοψυχίας, ή προα

γωγή ακόμη τής διεθνους θέσης τής χώρας εχουν βρεί στό 

πρόσωπο του σημερινοί) προέδρου τής Δημοκρατίας τόν 

κοινά aποδεκτό εκφραστή καί εγγυητή τους». 

'Ο ίδιος ό Κ. Καραμανλής, μετά τήν περιένδυσή 

του μέ τήν πανεπιστημιακή τήβεννο, έξεφώνησε τήν 
ακόλουθη όμιλία: 

«Κύριε Πρύτανη, κύριε πρόεδρε του Νομιιωυ Τμή

ματος, 

»Πρωταρχικό μου χρέος είναι νά εύχαριστήσω τό Πα

νεπιστήμιό σας γιά τήν έξαιρετική τιμή πού μου έκανε, νά 

μου aπονείμει τόν τίτλο του έπιτίμου διδάκτορός του καί 

ν' aφιερώσει στό πρόσωπό μου άναμνηστική στήλη. Μιά 

τιμή πού τήν έκτιμώ τοσούτφ μάλλον καθόσον μου aπονέ

μεται σέ άναγνώριση τών ύπηρεσιών πού προσέφερα στή 

χώρα, καί κατά προέκτασιν καί στό λαμπρό αύτό Πνευμα

τικό "Jδρυμα, γιά τό όποίο είμαι ύπερήφανος. Καί είναι 

φυσικό νά τήν έκτιμώ, γιατί γιά έναν πολιτικό πού aφιερώ

νεται στήν ύπηρεσία του λαου του δέν ύπάρχει άλλη ίκα

νοποίηση άπό τήν άναγνώριση του έργου του. 'Ικανο

ποίηση πού άμφότεροι μου Dώσατε σήμερα μέ τούς φιλό
φρονας λόγους σας. 

ι>Γιά τήν σημερινή μου όμιλία έπέλεξα ένα θέμα πού 

έναρμονίζεται μέ τόν πανεπιστημιακό αύτό χώρο καί πού 

aπασχολεί τήν ώρα αύτή δλους τούς aνθρώπους καί δλους 

τούς λαούς. "Ενα θέμα πού τό καθιστουν έπίκαιρο οί κο

σμοϊστορικές άλλαγές πού συντελουνται σήμερα σ' όλό

κληρο τόν κόσμο καί Ιδιαίτερα στήν 'Ανατολική Εύρώπη. 

Καί τό θέμα αύτό είναι: "Ή έλευθερία καί ή δημοκρατία 

στήν πράξη καί τήν θεωρία". 

»Κυρίες καί κύριοι, 

»Ή έλευθερία πού εlvαι τό ύπέρτατο άγαθό γιά τόν 

άνθρωπο, σάν λέξη δέν θά Παύσει νά φλογίζει τίς καρδιές 
τών aνθρώπων. Σάν σύνθημα δ~ν θά παύσει νά βρίσκεται 

πάντα στό οπλοστάσιο τής πολιτικής δράσεως, ένώ σάν 

έννοια θά προβληματίζει καί θά διχάζει τούς στοχαστές. 

»Δυόμισι χιλιάδες χρόνια τώρα, πολιτικοί καί θεωρη

τικοί διαφωνουν γιά τό που aρχίζει καί που τελειώνει ή 

έλευθερία· άν ή ούσία της εlναι θετική ή aρνητική, άν 

έμφανίζεται μέ μιά ή μέ πολλές καί άλληλοσυγκρουόμενες 

μορφές. 

»"'Ο κόσμος ούδέποτε είχε ένα καλό όρισμά τής έλευ

θερίας- έλεγε ό 'Αβραάμ Λίνκολν. 'Όλοι τασσόμεθα 

ύπέρ τής έλευθερίας, χρησιμοποιώντας δμως τήν ίδια λέ

ξη, δέν έννοουμε ολοι τό ίδιο πράγμα". Πάντως οί άνδρες 

τής πολιτικής δράσεως, παρ, δλο τόν σεβασμό πού οφεί

λουν στούς στοχαστές, είναι ύποχρεωμένοι νά μήν ύποκύ

πτουν στή γοητεία αύτής τής aτέρμονης θεωρητικής ανα

ζητήσεως. 'Ο πολιτικός εlναι ύποχρεωμένος νά δεχθεί τήν 

έννοια τής έλευθερίας, δπως τήν "αΙσθάνεται" ό ύπεύθυνος 

πολίτης. 'Αποστολή καί λυδία λίθος τής ίκανότητος του 

πολιτικου είναι νά καθορίζει στή δράση του τά δρια τής 

έλευθερίας. 'Οφείλει νά συνδυάζει τήν έλευθερία μέ τήν 

ίJπαρξη μιάς aποτελεσματικής έξουσίας, πού είναι aπαραί

τητη γιά τήν aσφάλεια καί τήν πρόοδο τής χώρας του. Καί 

μέ τήν θεώρηση αύτή ή έλευθερία παραμένει βέβαια σάν 

έννοια ρευστή καί aπροσδιόριστη καί συνεπώς έπιδεκτική 

σέ παρεκκλίσεις. 

ι>Πάντως, ή έλευθερία ξεχωρίζει άπό τόσες άλλες έν
νοιες, μέ τίς όποίες, κατά καιρούς, προσπάθησαν οί διανο

ητές νά τή συνδυάσουν ή νά τήν ταυτίσουν. Ή έλευθερία 

δέν συμπίπτει βέβαια στήν πράξη ούτε μέ τήν aπόλυτη 

ίσότητα, ούτε μέ τή δικαιοσύνη. Κι αύτό τό έπιβεβαιώνει 

έπιγραμματι,κά καί ό 'Αριστοτέλης πού λέγει: "Ή ίσότης 

μεταξύ άνίσων καί ή aνισότης μεταξύ ίσων aποτελεί άδι
κίαν". 'Η έλευθερία εlναι ίσως πολύ "έλεύθερη" γιά νά 

ύποταχθεί στά δεσμά μιάς οποιασδήποτε τεχνολογικής aν

τιλήψεως. 

»"Ε να μόνο γάμο οφείλει ν' άναγνωρίζει ό πολιτικός 

τής δράσεως στήν ?ννοια τής έλευθερίας: τό γάμο της μέ τή 

δημοκρατία. Σiή σφαίρα τής καθημερινής πράξεως δέν εl
ναι νοητή ή δημοκρατία χωρίς έλευθερία. 'Όπως δέν εlναι 

σήμερα νοητή ή έλευθερία σέ οποιαδήποτε άλλη μορφή 

διακυβερνήσεως καί συλλογικής συμπεριφοράς, έκτός άπό 

τή δημοκρατία. Κατά τόν Πλάτωνα: "'Η έλευθερία σέ μιά 

δημοκρατία είναι ή δόξα τής Πολιτείας. Καί μόνο μέσα 
στή δημοκρατία μπορεί νά κατοικήσει ό έλεύθερος άνθρω

πος". 

»'Αποτελεί δμως αύταπόδεικτη άλήθεια δτι ή έλευθε

ρία μέσα στή δημοκρατία δέν νοείται στήν aπόλυτη μορφή 

της. 'Η ύπέρβαση τών όριοθετημένων πλαισίων της συνι

στά κατάχρηση τής έλευθερίας πού όδηγεί μοιραία στήν 

πτώση τής δημοκρατίας. Κι αύτό τό τονίζουν ολοι οί φιλό

σοφοι καί εiδικώτερα ό 'Αριστοτέλης ό όποίος έλεγε: 

"'Ελεύθερον ούκ έστί τό δ, τι άν βούλεταί τις ποιεί ν". Τά 

περιοριστικά δρια τής έλευθερίας, άλλωστε, τά προσδιο

ρίζουν τόσο ή Σύμβαση τής Ρώμης, δσο καί ή Διακήρυξη 

τών Ήνωμένων 'Εθνών. 

»Θεωρητικά aπόλυτος έλευθερία έννοείται μόνο στά 

πλαίσια τής άναρχίας, ή όποία δμως συνεπάγεται τήν 

αύτοδικία καί τήν αύθαιρεσία πού τελικά καταπνίγουν τήν 

έλευθερία καί έπαναφέρουν τόν άνθρωπο στήν πρωτόγονη 

κατάστασή του. Μιάς νόσου, τής όποίας συμπτώματα 

έχουμε, δυστυχώς, τόν τελευταίο καιρό καί στόν τόπο μας, 

μέ τή μορφή τής aνυπακοής στούς νόμους καί τό Σύνταγμα. 

» Τά έρωτήματα συνεπώς πού άνακύπτουν καί άπασχο
λουν τούς άνδρες τής πολιτικής δράσεως εlναι περιο
ρισμένα καί πρακτικά. Καί σάν τέτοια, πιεστικά καί έπιτα

κτικά. Εlναι ίκανοποιητική ή έλευθερία πού aπολαμβάνει 

ό λαός στή χώρα του; Εlναι δημιουργική ή άνασταλ τική 

αύτή ή έλευθερία; Εlναι κατοχυρωμένη ή εύθραυστη; 

» Ό έφησυχασμός στή σφαίρα τής πολιτικής δράσεως 
εlναι πάντοτε έπικίνδυνος γιά τήν έλευθερία. Άλλά εlναι 

άκόμα πιό έπικίνδυνος ό έφησυχασμός στή δική μας έποχή 

πού, ένώ ή δημοκρατία aποτελεί έπιδίωξη δλων τών λαών, 

συγχρόνως δοκιμάζεται. Καί δοκιμάζεται γιατί ή προσαρ

μογή στούς κανόνες τής έλευθερίας καί τής δημοκρατίας 
είναι στήν πράξη δύσκολη, δπως πιfοκύπτει καί άπό τίς 

οδυνηρές έξελίξεις πού σημειώνονται ήδη στίς χώρες τής 
Ά νατολικής Εύρώπης. Δυσκολίες πού είχα τήν εύκαιρία 

νά έπισημάνω κατ' έπανάληψιν, στό παρελθόν, δταν έτό

νιζα δτι οί άλλαγές πού συντελουνται σήμερα στίς χώρες 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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αύτές θ' άπαιτήσουν πολλά χρόνια καί θά περάσουν άπό 

πολλές καί ίσως καί επαναστατικές φάσεις, μέχρις ότου 

πάρουν τήν όριστική μορφή τους. 

»Καί γιά νά κατανοήσουμε κι εμείς οί 'Έλληνες τίς 

άλήθειες αύτές, δέν πρέπει νά λησμονουμε τίς όδυνηρές 
καί άλλεπάλληλες δοκιμασίες πού ύπέστη ή δημοκρατία 

στή χώρα μας, κατά τή διαδρομή τής εθνικής της πορείας. 

Καί δέν πρέπει επίσης νά λησμονουμε ότι κάθε φορά πού 

εδοκιμάζετο ή δημοκρατία μας συνοδευόταν καί άπό μιά 

εθνική συμφορά. 

>>Κυρίες καί κύριοι, 

>>Θ' άποτελουσε άσυγχώρητη παράλειψη aν, όμιλάίν 

στόν πανεπιστημιακό αύτό χάίρο, δέν επωφελούμην τής 

εύκαιρίας νά διατυπώσω' όρισμένες σκέψεις μου, μέ τή 
μορφή πατρικάίν παραινέσεων πρός τούς σπουδαστάς πού 

μέ τιμουν σήμερα μέ τήν παρουσία τους. Καί νά τούς πάί: 

Τό μέλλον αύτου του τόπου βρίσκεται στά χέρια σας, άφου 

σύντομα θά κληθείτε ν' άναλάβετε τίς εύθύνες σας άπέναν

τι του έθνόυς καί τής έλληνικής κοινωνίας. 
>>Για ν' άνταποκριθείτε όμως στίς εύθύνες αύτές, θά 

πρέπει άπό τώρα νά παρασκευάζεσθε πνευματικά καί ηθι

κά. Φιλοδοξία σας δέν πρέπει νά εlναι ή άπλή άπόκτηση 

γνώσεων γιά τήν επαγγελματική σας προκοπή. 'Η φιλοδο

ξία σας θά πρέπει νά έχει στόχους ύψηλότερους. Η Αλλω

στε, ή παιδεία αύτή καθεαυτήν σάν έννοια δέν εlναι άπλή 

συσσώρευση γνώσεων. Γιά νά καρποφορήσει πρέπει νά 

κυριαρχείται άπό iδέες πού θά μεταγγίζουν στήν ψυχή σας 

τά iδανικά καί τίς ηθικές εκείνες άρχές πού θά φωτίσουν 

καί θά δώσουν νόημα καί σκοπό στή ζωή σας. Ή πείρα 
διδάσκει ότι στήν 'Ιστορία τάίν άτόμων καί στήν 'Ιστορία 

των εθνάίν τίποτα δέν εlναι πιό iσχυρό άπό τή δύναμη των 
iδεάίν. 'Όταν ή δύναμη αvτή εκλείψει, τότε άρχίζει ή πα

ρακμή. Καί ή ζωή άπό άγωνιστική γίνεται στατική. Φρον

τίστε νά κατακτήσετε καί ν' άξιοποιήσετε τή δύναμη αύτή. 

Γιά νά γίνετε αύτόνομοι, άκέραιοι καί ελεύθεροι άνθρωποι 

καί προπαντός νά γίνετε ύπεύθυνοι πολίτες, πού τόσο 

χρειάζεται σήμερα ό τόπος μας. 

>>Κυρίες καί κύριοι, 

>>Στή ζωή ύπάρχουν ήμερομηνίες πού χαράσσονται βα

θειά στή μνήμη του άνθρώπου. Εlναι oi ήμερομηνίες εκεί
νες, πού γεγονότα εξαιρετικά τίς καθιστουν σταθμούς στή 
σταδιοδρομία του. Μιά τέτοια ήμερομηνία εlναι γιά μένα ή 

σημερινή. Σίiς παρακαλάί νά βεβαιωθείτε ότι ή διπλή τιμή 

πού μου εκάματε σήμερα θά κατέχει εξέχουσα θέση όχι 

μόνο στή μνήμη μου άλλά καί στήν καρδιά μοωλ 

Στόν άπόηχο τής έκδηλώσεως έντάσσεται ή έπι

στολή πού άπηύθυνε στόν Κ. Καραμανλή ό πρόεδρος 

του Δ.Σ. τών φοιτητών τής Νομικής του ΑΠΘ: 

«'Αξιότιμε κύριε πρόεδρε τής Δημοκρατίας, 
))Θά θέλαμε νά σiiς ευχαριστήσουμε γιά τίς παραινέσεις 

πού aπευθύνατε πρός εμaς τούς φοιτητές του Νομικοu Τμή

ματος μέ τήν ευκαιρία τής αναγορεύσεώς σας σέ επίτιμο 

διδάκτορα Νομικής καί νά σiiς διαβεβαιώσουμε δτι τόν 

"σπόρο" πού ρίξατε μέ τήν όμιλία σας αναλαμβάνουμε νά 

τόν κάνουμε νά ευδοκιμήσει καί ετσι νά προσφέρουμε 

στήν κοινωνία μας τούς ύπεύθυνους εκείνους : πολίτες πού 

τόσο πολύ ανάγκη τούς εχεο) . 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας, εύχαριστώντας 

τόν έκπρόσωπο τών φοιτητών, τόνισε: 

«Ή παρουσία των φοιτητάίν στήν πρόσφατη όμιλία 

μου στό Πανεπιστήμιό σας καί oi εκδηλώσεις τους μέ συ
νεκίνησαν βαθύτατα. Καί ή σημερινή διαβεβαίωσή σας ότι 

oi παραινέσεις μου βρήκαν άνταπόκριση στούς φοιτητές 
μέ iκανοποιεί iδιαίτερα, γιατί άφορά lfνα εκλεκτό τμήμα 

τής νεολαίας, πού άποτελεί καί τήν καλύτερη ελπίδα γιά τό 

μέλλον του τόπου μας. 

>>Σfiς παρακαλάί νά διαβιβάσετε τά αiσθήματά μου αύτά 

στά μέλη του Συλλόγου σαρ>ΙΊ9. 

Τήν έπομένη, κατά τήν άναχώρησή του γιά τήν 

'Αθήνα, ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας δήλωσε πρός 

τούς δημοσιογράφους: 

«Μέ λύπη εγκαταλείπω τήν Θεσσαλονίκη. Oi λίγες μέ
ρες πού έζησα μεταξύ τάίν Θεσσαλονικέων ήταν γιά μένα 

μία ψυχική άναβάπτιση. 

>>Πρέπει νά ξέρετε ότι κάθε φορά πού έρχομαι στήν 
Μακεδονία καί εiδικά στήν Θεσσαλονίκη, στήν ψυχή μου 

κυριαρχεί τό συναισθηματικό, τό άνθρώπινο θά έλεγα 

, στοιχείο. Καί τό στοιχείο αvτό εlναι ή άγάπη τήν όποίαν 
έχω γιά τήν Θεσσαλονίκη καί τούς κατοίκους της. Σίiς 

εvχαριστάί παιδιά μοωf. 

31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1991 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται σέ ένημερωτική έπί

σκεψη τόν Κ. Μητσοτάκη, μέ τόν όποίο καί άνασκό

πησε τά τρέχοντα προβλήματα τής χώρας. 'Η έπί

σκεψη του πρωθυπουργου στό Προεδρικό Μέγαρο 

συνδυάστηκε μέ τήν όρκωμοσία τών Σ. Κούβελα καί 

Σ. Χατζηγάκη, ώς ύπουργών, άντίστοιχα, Προεδρίας 

- μετά τήν παραίτηση του Μ. 'Έβερτ - καί Γεωρ

γίας. 

Κατά τήν εξ οδό του άπό τό Προεδρικό Μέγαρο, ό 

πρωθυπουργός ·άναφέρθηκε στό έπίμαχο θέμα τής 

ένδεχόμενης άναθεωρήσεως του Συντάγματος: 

«Τό θέμα τής αναθεωρήσεως τοu Συντάγματος δέν ενδι

αφέρει τόν Κ. Καραμανλή . Δέν τόν <iφoρii εiς πiiσαν περί

πτωσιν, καί άν ακόμα πρόκειται νά γίνει. ΗΕκανε μιά σω

στή επισήμανση δμως: δτι δυσχεραίνει τή λειτουργία του 

πολιτεύματος ή εσφαλμένη τροποποίηση του Συντάγματος 

πού εκανε τό ΠΑΣΟΚ μετά τίς εκλογές του 1985. Καί αυτή 
εΙ ναι μιά πραγματικότητα. 'Εμείς, φυσικά, τό ίδιο ύπο

στηρίξαμε πάντοτε καί εξακολουθοuμε νά ύποστηρίζουμε. 
Τό θέμα επίκαιρο δέν είναι. 'Εάν, δμως, οί πολιτικές δυνά

μεις του τόπου κάποτε συμφωνοuσαν, εμείς θά είμαστε πρό

θυμοι νά αντιμετωπίσουμε αυτό τό πρόβλημω). 

Τρείς ήμέρες άργότερα, ό ϊδιος ό πρόεδρος τής 

Δημοκρατίας, άπαντώντας σέ έρώτημα δημοσιογρά

φου - κατά τήν εξοδο του τό μεσημέρι τής Κυρια
κής- χαρακτήρισε τή συζήτηση σχετικά μέ τό Σύν

ταγμα ώς άνεπίκαιρη. «Πολύ φασαρία γιά τό τίποτα>>, 

ε{πε χαρακτηριστικά· καί συμπλήρωσε: 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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'Ανακήρυξη σέ έπίτιμο διδάκτορα τοίJ Άριστοτελείου Πανεπιστημίου (άνω) καί 
σέ έπίτιμο δημότη τής πόλεως τής Θεσσαλονίκης (κάτω). 
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«Δέν άσχολούμαστε μέ τά μεγάλα καί κρίσιμα θέματα 

πού sθεσα στή Θεσσαλονίκη καί άσχολούμαστε μέ ένα 

θέμα πού εlναι πολιτικά άνεπίκαιρο καί διαδικαστικά πε

ρίπλοκο». 

4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1991 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας δέχεται τήν έπί

σκεψη τής γενικής γραμματέως του ΚΚΕ, Α . Παπα

ρήγα, ή όποία τόν ένημέρωσε γιά τίς θέσεις τής πα

ρατάξεώς της σχετικά μέ τήν έξωτερική κυρίως πο
λιτική τής 'Ελλάδος - πάνω σέ «θέματα έθνικής 

σημασίας, δπως είναι ή πολιτική στά Βαλκάνια, τά 

ζητήματα τ&ν ελληνοτουρκικών σχέσεων καί τό Κυ

πριακό». 

6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1991 

' Ο δήμαρχος 'Αθηναίων, Α. Τρίτσης, έκθέτει 

στόν Κ. Καραμανλή τίς θέσεις καί προτάσεις του γιά 

τά προβλήματα τής 'Αθήνας. 

Κατά τήν εξ οδό του άπό τό Προεδρικό Μέγαρο, ό 

δήμαρχος έπεσήμανε: 

«Είχα μία ενδιαφέρουσα συζήτηση- δπως πάντα είναι 

ενδιαφέρουσα μιά συζήτηση μέ τόν πρόεδρο τi'jς Δημοκρα

τίας- καί άναφέρθηκα σέ δύο ζητήματα. Τό ί\να ήταν τά 

μεγάλα προβλήματα τi'jς 'Αθήνας καί τό εiδικότερο πρό

βλημα πού εχουμε, νά άναγνωριστεί τό εiδικό δικαίωμα 

πού ί\χει ή 'Αθήνα, ώς πρωτεύουσα. Του εξήγησα πώς εχει 
τό πρόγραμμά μας, του ζήτησα καί τή δική του συμπαρά

σταση , προκειμένου ή 'Αθήνα τουλάχιστον νά εξασφαλί

σει εκείνους τούς στοιχειώδεις πόρους πού χρειάζονται γιά 

νά μπορέσει νά μπεί σέ ί\να σωστό δρόμο . ' Επίσης , ενημέ

ρωσα τόν πρόεδρο τi'jς Δημοκρατίας άναφορικά μέ τήν 

ΚΕΔΚΕ. 

»Θεωρώ δτι ήταν πολύ καλή ή συνάντηση, τουλάχι

στον είμαι ίκανοποιημένος μέ τόν τρόπο μέ τόν όποίο 

ι'iκουσε τά θέματα τi'jς 'Αθήνας στή σημερινή συγκυρία». 

8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1991 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας, Κ. Καραμανλής, 

τιμίi μέ τήν παρουσία του τόν εορτασμό, στό Τατόι, 

τής ήμέρας του προστάτη τής Πολεμικής 'Αεροπο

ρίας, άρχαγγέλου Μιχαήλ. 

18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1991 

' Ο Κ. Καραμανλής εχει συνομιλία στό Προεδρι

κό Μέγαρο μέ τόν 'Ιρανό ύπουργό τ&ν 'Εξωτερικών, 

'Αλή 'Ακμπάρ Βελαγιατί, ό όποίος πραγματοποιεί 

έπίσημη έπίσκεψη στήν 'Αθήνα. 

Τήν ίδια ήμέρα, ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας 

ένημερώθηκε πάνω σέ θέματα πού άφοροuν τήν προ

στασία καί διαχείριση του φυσικοu καί άστικοu πε

ριβάλλοντος άπό τόν πρόεδρο του Τεχνικοu 'Επιμε

λητηρίου 'Ελλάδος, Κ. Λιάσκα. 

26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1991 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας ένημερώνεται άπό 

τόν πρωθυπουργό, Κ. Μητσοτάκη, γιά τή γενική κα

τάσταση τής χώρας καί ίδιαίτερα γιά τήν έξέλιξη τής 

οικονομίας, ένόψει τής καταθέσεως στή Βουλή του 

νέου προϋπολογισμοί), καθώς καί γιά τίς έπικείμενες 

συναντήσεις του μέ τούς ήγέτες τής Εuρωπαϊκής 

Κοινότητας καί τ&ν ΗΠΑ. 

29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1991 

Στό συγχαρητήριο τηλεγράφημά του πρός τόν 

πρόεδρο Μέσιτς, γιά τήν έθνική εορτή τής Γιουγ

κοσλαβίας, ό Κ. Καραμανλής έκφράζει τήν εuχή «νά 

έπικρατήσει έπιτέλους πνεuμα συνδιαλλαγής όSστε 

νά άποκατασταθεί ή είρήνη στήν ίστορική αuτή χώ

ρω>. 

4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 19.91 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας, Κ. Καραμανλής, 

άπευθύνει στόν Μποuτρος Γκάλι, νέο γενικό γραμ

ματέα του ΟΗΕ, μετά τήν παραίτηση τοu Ξ. Περέζ 

ντέ Κουεγιάρ, τό άκόλουθο συγχαρητήριο μήνυμα: 

«Θά ήθελα νά σiiς aπευθύνω τά εlλιιφινή μου 

συγχαρητήρια γιά τήν επάξια εκλογή σας στό aξίω
μα του γενικου γραμματέως του ΟΗΕ. 

»'Όπως γνωρίζετε καλλίτερα aπό κάθε άλλον, 

αναλαμβάνετε τά ύψηλά σας καθήκοντα σέ μιά στι

γμή πού aρχίζει μιά νέα εποχή γιά τήν aνθρωπότητα. 

Ε{ναι ή εποχή τοϊ5 θριάμβου τής δημοκρατίας, &λλά 
καί τής επικρατήσεως τής aστάθειας καί &βεβαιότη

τος σ' όλόκληρο σχεδόν τόν κόσμο. 

»Κάτω aπό τίς συνθήκες αvτές, ό ρόλος τών 

'Ηνωμένων 'Εθνών καί Ιδιαίτερα ό δικός σας θά ε{

ναι καί εvρύτερος καί ουσιαστικότερος. 

»Ε{μαι βέβαιος δτι ή προσωπικότητά σας καί οί 

ίκανότητές σας θά σiiς επιτρέψουν νά &vταποκριθεf

τε μέ επιτυχία στά καθήκοντά σας, μεταξύ τών όποί

ων Ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιά τήν 'Ελλάδα έχει, δπως 
γνωρίζετε, ή εντολή τοϊ5 Συμβουλίου 'Ασφαλείας γιά 

τό Κυπριακό». 

5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1991 

'Ο Κ. Καραμανλής παραχωρεί, ενοψει καί τής 

έπικείμενης συνόδου κορυφής τής Κοινότητας στό 

Μάαστριχτ τής 'Ολλανδίας, σύντομη συνέντευξη σέ 

έκπροσώπους του πρακτορείου «Ρώϋτερ»: 

- 'Αγωνίζεσθε , κ. πρόεδρε, επί 30 χρόνια γιά τήν 
'Ένωση τi'jς Εύρώπης . τί περιμένετε άπό τή συνάντηση 

του Μάαστριχτ; 

«Περιμένω μιά Διακήρυξη δεσμευτική τών Δώδεκα γιά 

τή δημιουργία τής ΕιJρωπαϊκής Συμπολιτείας». 
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-Πώς εξηγείτε τίς συζητήσεις πού γίνονται γύρω άπό 

τό θέμα τής εντάξεως τής 'Ελλάδος στήν Δυτικοευρωπαϊ
κή 'Ένωση; 

<ιΔέν καταλαβαίνω γιατί πρέπει νά γίνεται συζήτηση γύ

ρω άπό τό θέμα αvτό. Ή 'Ελλάς ε[ναι ή μόνη χώρα τής 

Βαλκανικής πού ε[ναι σύμμαχος καί έταίρος τfjς Εvρώπης 

καίε[ ναι έπίσης ή μόνη χώρα τής Εvρώπης πού άντιμετωπί

ζει θέματα άσφαλείας. Μέ ποιά λογική, συνεπώς, ή Μεγάλη 

Βρετανία πού ε[ναι έναντίον τής 'Ενώσεως τfjς Εvρώπης 

μετέχει στή Δυτικοευρωπαϊκή ~Ενωση καί δέν μπορεί νά με

τέχει ή 'Ελλάς πού ε[ναι ύπέρ τής 'Ενώσεως τfjς Εvρώπης». 

-Πώς κρίνετε τίς διαφωνίες πού εκδηλώνονται συχνά 

στά πλαίσια τής Κοινότητος γιά τήν πραγματοποίηση τής 

'Ενώσεως τής Εuρώπης; 

«Τόσο γιά τήν πραγματοποίηση τής 'Ενώσεως τής Εv

ρώπης, δσο καί γιά τήν έν συνεχεία λειτουργία της ε[ναι 

άνάγκη νά καθιερωθεί έπιτέλους ή άρχή τής πλειοψηφίας 

πού προβλέπεται, μέ έλάχιστες έξαιρέσεις, άπό τήν άρχική 
Συνθήκη τής Ρώμης. ΥΑλλωστε ή άρχή τής πλειοψηφίας 

ε[ ναι ή θεμελιώδης άρχή τής δημοκρατίας πού lσχύει άκό
μα καί γιά τά μικρότερα Σωματεία». 

- Πώς βλέπετε σήμερα τή διεθνή κατάσταση; 

«Τό χαρακτηριστικό της γνώρισμα ε[ναι ή άστάθεια 

καί ή &βεβαιότης γιά τό μέλλον. Υ Α ν ή , Αμερική δέν κάνει 
σώφρονα χρήση τής δυνάμεώς της, aν δέν έπιταχυνθεί ή 

ένοποίηση τής Εvρώπης καί aν δέν άποτραπεί τελικά ή 

άποσύνθεση τής Σοβιετικής 'Ενώσεως, σέ λίγα χρόνια ό 

κόσμος θά άναρχείταω. 

Παράλληλα μέ τίς δημόσιες δηλώσεις του, ό πρό

εδρος τfjς Δημοκρατίας άπηύθυνε, μέ άντικείμενο 

τήν ενταξη τfjς 'Ελλάδος στή Δυτικοευρωπαϊκή 'Ένω

ση, αύστηρό μήνυμα στό Βρετανό πρωθυπουργό, 

Τζών Μέητζορ, στίς 9 Δεκεμβρίου: 

«'Αγαπητέ κ. πρωθυπουργέ, 

»Γνωρίζω δτι αύτή τήν ίστορική στιγμή γιά τήν 

Εύρώπη πολλά σημαντικά θέματα σiiς aπασχολούν, 

έσiiς καί τούς συναδέλφους σας, στό Μάαστριχτ. 

»Θά ήθελα δ μ ως νά έπισύρω τήν προσοχή σας σ' 

ένα πρόβλημα πού έχει θεμελιώδη σημασία γιά τή 

χώρα μου - τήν ένταξή της δηλαδή στήν Δυτικοευ
ρωπαϊκή 'Ένωση. 

» τίς δύο χώρες μας συνδέουν στενότατοι καί 
πολλαπλοί δεσμοί. Πιστεύουμε καί οί δύο στά ίδια 

lδανικά, πολεμήσαμε μαζί σέ δλους τούς μεγάλους 

πολέμους καί είμαστε σύμμαχοι καί έταίροι. Χάριν 

αύτών τών δεσμών, σiiς ζητώ νά άρετε τίς έπιφυλά

ξεις σας γιά τήν ένταξη τfίς 'Ελλάδος. Διότι, άλλως, 
θά δημιουργείται ή έvτύπωση δτι ή Έλλάς καθίστα

ται αlχμάλωτος τfίς Τουρκίας;>ιsο. 

5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1991 

Ό Κ. Καραμανλfjς, παρών στόν πανηγυρικό 

έορτασμό γιά τή συμπλήρωση 75 χρόνων άπό τήν 

ϊδρυση τfjς 'Ενώσεως 'Ελλήνων 'Εφοπλιστών, δή

λωσε κατά τήν άναχώρησή του άπό τό Μέγαρο Μου

σικfjς, όπου όργανώθηκε ή σχετική έκδήλωση: 

«'Η σημερινή έκδήλωση δέν μοιάζει μέ τίς γιορτές καί 

τίς πανηγύρεις πού τόν τελευταίο καιρό έγιναν πληθωρικές 

στόν τόπο μας. 

»Ήταν μιά έκδήλωση μέ Ιδιαίτερη σημασία. Γιατί μiiς 
έδωσε τήν ευκαιρία νά διαπιστώσουμε δτι σέ εναν εvρύ 

διεθνή χώρο ή 'Ελλάδα έρχεται πρώτη στόν κόσμο. 

;; 'Η έμπορική μας ναυτιλία κυριαρχεί σήμερα σέ δλες 
τίς θάλασσες καί τούς ώκεανούς. 'Αποτελεί μιά μεγάλη 
οίκονομική καί έθνική δύναμη πού ένισχύει σέ σημαντικό 

βαθμό τήν έλληνική οΙκονομία καί προπαντός προβάλλει 

τό δνομα τής 'Ελλάδος σέ δλο τόν κόσμω;. 

6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1991 

'Ο πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας τιμa μέ τήν πα

ρουσία του, στή Σχολή Δοκίμων, τόν έορτασμό τfjς 

έπετείου τών νικηφόρων ναυμαχιών τfjς «'Έλλης» 

καί τfjς «Λήμνου», στή διάρκεια τών Βαλκανικών 

Πολέμων. 

7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1991 

'Ο Κ. Καραμανλfjς δέχεται τήν έπίσκεψη του 

πρωθυπουργου, Κ. Μητσοτάκη, ό όποίος τόν ένημέ

ρωσε γιά τά άποτελέσματα τών πρόσφατων ταξιδίων 

του στή Χάγη καί τό Παρίσι, καθώς καί γιά τήν έπι

κείμενη σύνοδο κορυφfjς τών Εύρωπαϊκών Κοινοτή

των στό Μάαστριχτ. Παράλληλα, άναφέρθηκε στήν 

προγραμματισμένη έπίσκεψή του στήν Ούάσιγκτων, 

όπου - όπως δήλωσε - «θά έκφράσει καί τίς άπό

ψεις του 'Έλληνα προέδρου τfjς Δημοκρατίας, τόν 

όποίο ό 'Αμερικανός πρόεδρος γνωρίζει καί τιμa 

ίδιαιτέρως»· διευκρίνησε όμως ότι δέν μεταφέρει μή

νυμα του Κ. Καραμανλfj πρός τόν Τζ. Μπούς. 

9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1991 

Κυκλοφορεί άναμνηστική σειρά γραμματοσήμων 

μέ τήν έπιγραφή «10 χρόνια άπό τήν ενταξη τfjς 

'Ελλάδος στήν Εύρωπαϊκή Οίκονομική Κοινότητα», 

ή όποία καί άποτελείται άπό δύο τεμάχια, μέ τήν 

έξεικόνιση του Κ. Καραμανλfj, ένώ όραματίζεται τήν 
'Ενωμένη Εύρώπη, τό πρώτο, καί ένώ ύπογράφει τήν 

ενταξη τfjς 'Ελλάδος, τό δεύτερο. «'Η σύνδεση τfjς 
'Ελλάδος μέ τήν ΕΟΚ είναι εργο άποκλειστικά προ

σωπικό του Κ. Καραμανλfj καί κανένας δέν μπορεί 

νά τό άμφισβητήσει», είπε, παρουσιάζοντας τή νέα 

σειρά, ό ύπουργός Μεταφορών καί 'Επικοινωνιών, 

Ν. Γκελεστάθη ς. 

9-11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1991 

Στό Μάαστριχτ, ή σύνοδος κορυφfjς τών Κρατών

μελών τfjς Εύρωπαϊκfjς Κοινότητας άποφασίζει τή 
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συνομολόγηση τής συνθήκης γιά τήν Εύρωπαϊκή 

'Ένωση. 

Οί στόχοι τών άποφάσεων του Μάαστριχτ θά 

ήταν δυνατό νά έντοπιστουν στήν προώθηση τής 

ισόρροπης καί σταθερής οικονομικής καί κοινωνι

κής άναπτύξεως τών λαών τής Εύρώπης, μέ τή δημι

ουργία ένός χώρου χωρίς έσωτερικά σύνορα, τήν 

ένίσχυση τής οικονομικής καί κοινωνικής συνοχής 

στό χώρο τής Εύρώπης, τή δημιουργία μίας οικονο

μικής καί νομισματικής ένώσεως μέ ένιαίο εύρωπαϊ

κό νόμισμα, τήν έπιβεβαίωση τής ταυτότητας στή 

διεθνή πολιτική σκηνή μέ τήν έφαρμογή κοινής 

έξωτερικής πολιτικής καί πολιτικής άσφάλειας, 
συμπεριλαμβανομένης έν καιρώ καί τής κοινής 

άμυντικής πολιτικής, τή θέσπιση ιθαγένειας τής 

'Ένωσης γιά τήν προστασία τών δικαιωμάτων καί 

των συμφερόντων των πολιτών της, τήν άνάπτυξη 

στενής συνεργασίας στούς τομείς τής δικαιοσύνης 
καί τών έσωτερικών ύποθέσεων καί, τέλος, τή διατή
ρηση στό άκέραιο του κοινοτικου κεκτημένου. 

Εύθύς μετά τήν έξαγγελία τής συμφωνίας γιά τήν 

Εύρωπαϊκή UΕνωση, στίς 11 Δεκεμβρίου, ό Κ. Κα
ραμανλής δήλωσε: 

« • Εκφράζω τήν ίκανοποίησή μου γιά τίς συμφωνίες τοv 
Μάαστριχτ άλλά καί τίς άνησυχίες μου γιά τίς εξελίξεις 

πού σημειώνονται στή Σοβιετική 'Ένωση». 

Παράλληλα, ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας άπέ

στειλε συγχαρητήριο μήνυμα στόν πρόεδρο τής έπι

τροπής τών Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων, Ζάκ Ντελόρ: 

«Σiiς εκφράζω τά εiλικρινfί μου συγχαρητήρια 

yιά τήν θαρραλέα καί επίμονη προσωπική σας συμ

βολή στήν επιτυχία τοv Μάαστριχτ πού θέτει επί 

τέλους τά θεμέλια τfίζ 'Ενωμένης Εvρώπης». 

'Ο Ζάκ Ντελόρ, σέ άπάντηση, άπέστειλε στόν Κ. 

Καραμανλή τό άκόλουθο μήνυμα: 

«Κύριε πρόεδρε, 

»Μέ συγκίνησε iδιαίτερα τό συγχαρητήριο μήνυμα πού 

είχατε τήν καλωσύνη νά μου άπευθύνετε μετά τό ευρωπαϊ

κό συμβούλιο του Μάαστριχτ καί σiiς εuχαριστ& θερμά γι' 

αuτό. Θά ήθελα νά σiiς διαβεβαιώσω οτι ή Εuρωπαϊκή 

'Επιτροπή θά εξακολουθήσει νά άγωνίζεται γιά μιά Εuρώ

πη ολο πιό ενωμένη καί πιό άλληλέγγυα». 

10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1991 

'Ημέρα έορτασμου τών ' Ανθρωπίνων Δικαιωμά

των, ό Κ. Καραμανλής δίνει στή δημοσιότητα τό άκό

λουθο μήνυμα: 

«'Ο σημερινός έορτασμός τής 'Ημέρας τών 'Α νθρωπί

νων Δικαιωμάτων άποτελεί ει3καιρία οχι μόνο γιά πανηγυ

ρισμό άλλά καί γιά βαθύ προβληματισμό. 

)) . ο άγώνας του άνθρώπου γιά τήν ελευθερία - άγώνας 

μακρύς καί σκληρός- lχει σημειώσει βέβαια σημαντικές 

έπιτυχίες, ίδίως μετά τόν Β ' Παγκόσμιο Πόλεμο. Καί ή 

πρόσφατη κατάρρευση τών όλοκληρωτικών καθεστώτων 

στήν 'Ανατολική Ει3ρώπη δημιουργεί νέες έλπίδες γιά τήν 
επικράτηση τής δημοκρατίας- lστω καί άν τό τίμημα τής 

δημοκρατίας στή μεταβατική αι3τή περίοδο ε{ναι ή άστά

θεια καί ή &βεβαιότης γιά τό μέλλον. 

;; Ή πρόοδος ομως αι3τή άφορίi lνα μικρό μόνο τμήμα 
τοίi πληθυσμοί) τής γής. Ή πλειοψηφία τής άνθρωπότητος 
στερείται &κόμη καί σήμερα τών στοιχειωδών άνθρωπίνων 

δικαιωμάτων. Καί ε{ναι ή ίδια περίπου πλειοψηφία πού ζεί 

κάτω άπό συνθήκες άθλιότητος. 

jj ΥΕτσι, στή δύση του 20ov αίώνα, ή άνθρωπότητα εξα
κολουθεί νά άντιμετωπίζει πρόβλημα άνθρωπίνων δικαιω

μάτων σέ μεγάλη lκταση. Πρόβλημα πού δημιουργείται 
άλλοτε άπό τή μ ή έφαρμογή τους καί άλλοτε άπό τήν κατά

χρησή τους. 

;; Ή 'Ελλάδα, ή χώρα οπου γεννήθηκε ή δημοκρατία, 
ε{ναι φυσικό νά αίσθάνεται lδιαίτερα ει3αίσθητη γιά τά άν

θρώπινα δικαιώματα. Καί τιμίi τήν ήμέρα αι3τή μέ τή στα

θερή της προσήλωση στά άνθρώπινα δικαιώματα καί μέ 

τήν δέσμευσή της νά συμβάλει μέ οσες δυνάμεις διαθέτει 

στήν ει3ρύτερη έπικράτηση καί ενδυνάμωσή τους;;. 

13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1991 

Μέ τήν εύκαιρία τής συμπληρώσεως 30 έτών λει
τουργίας του 'Εθνικου Κέντρου »Ερευνας Φυσικών 

'Επιστημών «Δημόκριτος», άποτίεται φόρος τιμής 

στόν Κ. Καραμανλή, έπί πρωθυπουργίας του όποίου 

θεμελιώθηκε τό ϊδρυμα - άπό τό ετος 1958. 

16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1991 

Οί ύπουργοί 'Εξωτερικών των χωρ&ν-μελών τής 
ΕΟΚ, πού συνέρχονται στίς Βρυξέλλες, υίοθετουν 
κείμενο μέ άναφορά στίς προϋποθέσεις πού άπαι
τουνται γιά τήν άναγνώριση νέων Κρατών τής ' Ανα

τολικής Εύρώπης καί τής Σοβιετικής 'Ενώσεως. Ει

δικότερα, ή Κοινότητα καί τά Κράτη-μέλη της άποδέ

χονται νά άναγνωρίσουν, ως τίς 15 'Ιανουαρίου, τήν 

άνεξαρτησία δλων των γιουγκοσλαβικών δημοκρα

τιών έφόσον πληρουν τίς άναγκαίες προϋποθέσεις, 

δπως κυρίως ό σεβασμός τών προβλημάτων του χάρ

τη τών ' Ηνωμένων 'Εθνών καί τών ρυθμίσεων τής 

τελικής πράξεως του 'Ελσίνκι, ή έγyύηση τών δι
καιωμάτων έθνικών όμάδων καί μειονοτήτων, τό 

άπαραβίαστο τών συνόρων χωρίς τήν συγκατάνευση 

τών ένδιαφερόμενων μερών, ή άποδοχή τών διεθνών 

ρυθμίσεων πού άφορουν τόν άφοπλισμό καί τήν 

άναστολή τής διαδόσεως τών πυρηνικών δπλων. Ει

δικότερα, σέ σχέση μέ τήν πρώην Γιουγκοσλαβική 

Δημοκρατία τής Μακεδονίας όρίζουν δτι ή τελευ
ταία αύτή όφείλει νά δεσμευτεί, πρίν άπό τήν άνα

γνώριση, δτι θά υίοθετήσει συνταγματικές καί πολι
τικές έγγυήσεις πού θά έξασφαλίζουν δτι δέν εχει 

έδαφικές διεκδικήσεις άπέναντι σέ γειτονικό Κράτος 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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- μέλος τfjς Κοινότητας καί δτι δέν θά διεξαγάγει 
δραστηριότητες εχθρικfjς προπαγάνδας εναντίον γει

τονικου Κράτους - μέλους τfjς Κοινότητας, «περι

λαμβανομένης τfjς χρήσεως μιi'iς ονομασίας, ή όποία 

ύπονοεί εδαφικές διεκδικήσεις». 

Στίς 20 Δεκεμβρίου, ή Κυβέρνηση τών Σκοπίων 
άπευθύνεται στόν 'Ολλανδό ύπουργό των 'Εξωτερι

κών, Βάν ντέρ Μπρούκ, γιά νά ζητήσει τή διεθνfj 

άναγνώρισή της, δηλώνοντας δτι άποδέχεται τούς 

δρους πού εθεσε ή Εύρωπαϊκή Κοινότητα στίς 16 
Δεκεμβρίου . 

Στίς 30 Δεκεμβρίου, ό εκπρόσωπος του ύπουργεί
ου 'Εξωτερικών, Μ. Καλαμίδας, θά δηλώσει δτι 

«Κατ, άρχήν» οί προτάσεις των Σκοπίων σχε:cικά μέ 

τήν τροποποίηση του συντάγματος τfjς νεότευκτης 

Δημοκρατίας δέν ίκανοποιουν τήν έλληνική πλευρά, 

εφόσον, μάλιστα, δέν άναφέρουν δ,τιδήποτε σχετικά 

μέ τήν άλλαγή τfjς ονομασίας «Δημοκρατία τfjς 

Μακεδονίας». 

Θά επακολουθήσει, στίς 3 'Ιανουαρίου, άτυπη 
συνάντηση στήν 'Αθήνα εκπροσώπων - εμπειρο

γνωμόνων τfjς 'Ελλάδος καί τfjς πρώην Γιουγκοσ

λαβικfjς Δημοκρατίας τfjς Μακεδονίας, ή όποία δια

κόπηκε, μέ έλληνική πρωτοβουλία, δταν διαπιστώ

θηκε δτι ή άντιπροσωπεία τών Σκοπίων δέν ~ είναι δι

ατεθειμένη ' νά συζητήσει τήν άλλαγή του ονόματος 
του νέου Κράτους. 

17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1991 

Κατά τήν επιστροφή του άπό τήν Ούάσιγκτων, 

δπου συναντήθηκε μέ τόν πρόεδρο Μπούς, καί τό 

Μάαστριχτ, ό πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης επισκέ

φθηκε στό Προεδρικό Μέγαρο καί ενημέρωσε σχε

τικά τόν Κ. Καραμανλfj: 

«Σήμερα τό aποκλειστικό aντικείμενο τfjς συζητήσεώς 

μου μέ τόν πρόεδρο τfjς Δημοκρατίας ήταν ή ενημέρωσή 

του γιά τά ταξίδια μου στό Μάαστριχτ καί τίς ΗΠΑ. Είχα 
τήν ευκαιρία νά του αναλύσω πλήρως τά δσα εκεί επετεύ

χθησαν καί νά τόν ενημερώσω, δπως είχα χρέος, εiς βάθος 

γιά τήν πορεία τών εθνικών μας θεμάτων. Αuτό ήταν τό 

aποκλειστικό θέμα τfjς συζητήσεώς μας . 'Επίσης, πρέπει 

νά σίiς πώ δτι μετέφερα καί πάλι πρόσκληση του προέδρου 

Μπούς πρός τόν πρόεδρο Κ. Καραμανλή νά επισκεφθεί τήν 

ΟUάσιγκτων εντός του 1992. 
»Φυσικά, ενημέρωσα τόν πρόεδρο τfjς Δημοκρατίας καί 

γιά τίς πολύ εuχάριστες νυχτερινές εξελίξεις καί aποφά
σεις πού ελήφθησαν στό Συμβούλιο ύπουργών 'Εξωτερι

κών τfjς Κοινότητας στίς Βρυξέλλες, δπου ή 'Ελλάς ση

μείωσε μιά τεράστια εθνική επιτυχία . Διότι, ή Κοινότης 

συνεφώνησε στό σύνολό της πλήρως εξ όλοκλήρου στήν 

πολιτική τήν όποία ή 'Ελλάς ακολουθεί εναντι τfjς Δημο

κρατίας τών Σκοπίων . Καί επειδή ή Κοινότης .προχωρεί 

πρός αναγνώριση Κροατίας καί Σλοβενίας, ετέθησαν καί 

οί εiδικές προϋποθέσεις πού θά πρέπει νά iσχύσουν γιά νά 

συζητηθεί ενδεχόμενη αναγνώριση τfjς Δημοκρατίας τών 

Σκοπίων. Τρείς προϋποθέσεις, πού είναι, θά τίς επαναλά

βω: 

»Πρώτον, νά ξεκαθαρίσει πλήρως καί νά εγγυηθεί μέ τό 
Σύνταγμά της (ή Δημοκρατία τών Σκοπίων) δτι δέν εχει 

εδαφικές aξιώσεις εναντι τfjς 'Ελλάδος. 

»Δεύτερον, νά διευκρινήσει, ρητώς, δτι δέν ύπάρχει 

"μακεδονική" μειονότητα στήν 'Ελλάδα. 

»Καί τρίτον, νά &.λλάξει τό όνομά της, κατά τέτοιο τρό
πο, ωστε νά μ ή δημιουργουνται παρεξηγήσεις σ, δ,τι &.φο

ρίi τήν ίστορική συνέχεια. 

»Είναι μιά πολύ σημαντική εξέλιξη, γιά τήν όποία ενη

μέρωσα, φυσικά, τόν πρόεδρο τfjς Δημοκρατίας καί γιά τήν 

όποία εκφράζω τή βαθιά μου ίκανοποίηση» . 

19-29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1991 

'Ο Κ. Καραμανλfjς διέρχεται τίς ήμέρες τών έορ

τών στή Βόρεια 'Ελλάδα - στή Σιθωνία Χαλκιδικfjς 

καί τή Θεσσαλονίκη . 

Κατά τήν άφιξή του στό άεροδρόμιο τfjς Μί~ας, 
ό πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας, άφου εξέφρασΈ--τή χα

ρά του πού «θά γιορτάσει τά Χριστούγεννα μέ τούς 

Θεσσαλονικείς», άπάντησε σέ ερώτηση τών δημοσι
ογράφων σχετικά μέ τήν πρόσφατη άπόφαση τfjς 

Κοινότητας πού άφορα τό θέμα τών Σκοπίων: 

«Είναι μιά άπόφαση πολυσήμαντη, καί εlναι πολυσή

μαντη: 

»1. Γιατί επιβεβαιώνει τήν άλληλεγγύη των έταίρων 
μας πρός τήν 'Ελλάδα. 

»2. Γιατί ή Εvρώπη όμόφωνα έθεσε τέρμα στίς φαντα
σιώσεις των Σκοπιανων, πού μέ τήν ψευδωνυμία τους καί 

τήν άνεδαφική προπαγάνδα τους δημιουργοίJσαν κατά 

καιρούς σύγχυση στή διεθνfί κοινή γνώμη, καί 

))3. Γιατί ή άπόφαση αvτή των Βρυξελλων έχει άποδέ
κτες, εκτός των Σκοπίων, καί aλλους παράγοντες καί όρι

σμένους θερμοκέφαλους τfίς Σόφιαρλ 

Σέ άλλη ερώτηση, σχετικά μέ τή μελλοντική πο

ρεία του θέματος, ό Κ. Καραμανλfjς άπάντησε: 

«Τά Σκόπια θά έχουν ένα δραματικό πρόβλημα, προ

κειμένου νά άποφασίσουν γιά τό μέλλον τους. 'Εγώ τούς 

προειδοποίησα, δπως θυμiiστε, δταν μίλησα στή Θεσσα

λονίκη τόν 'Οκτώβριο. Τούς είπα δτι, aν δέν θάψετε εσείς 

οί ίδιοι τό φάντασμα τό "Μακεδονικό", κάποτε θά βρείτε 
τό μπελά σαψ 

Στή διάρκεια του δεκαημέρου, ό πρόεδρος τfjς 

Δημοκρατίας συνδύασε τήν άνάπαυση σέ παραθερι

στικό κέντρο τfjς Χαλκιδικfjς μέ τετραήμερη παρα

μονή στή συμπρωτεύουσα, δπου είχε τήν εύκαιρία νά 

επικοινωνήσει μέ στενούς φίλους του καί κορυφαί
ους παράγοντες τfjς ζωfjς τfjς πόλεως καί τfjς εύρύτε

ρης περιφέρειας. 'Ιδιαίτερο ενδιαφέρον επέδειξε καί 

γιά τήν άνακήρυξη τfjς Θεσσαλονίκης σέ πολιτιστι
κή πρωτεύουσα τfjς Εύρώπης, crχετικά μέ τήν όποία 
τόν ενημέρωσε ό δήμαρχος, Κ. Κοσμόπουλος . 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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·Η Σύνοδος στό Μάαστριχτ έδωσε νέα προοπτική στήν πορεία 

πρός τήν ευρωπαϊκή ένοποίηση. 
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Τήν παραμονή των Χριστουγέννων, ό Κ. Καρα

μανλής έπισκέφθηκε τό ίερό κοινόβιο του Εύαγγελι

σμου τής Θεοτόκου στήν 'Ορμύλια Χαλκιδικής, 

οπου, άφου προσκύνησε τίς ίερές είκόνες στό καθο

λικό της Μονής, ετυχε θερμής ύποδοχης στήν αί

θουσα άπό τήν ήγουμένη καί τίς μονίχχές, οί όποίες 
εψαλαν τά παραδοσιακά κάλαντα τής Καππαδοκίας. 

'Απαντώντας, έξάλλου, σέ προσφώνηση τής ήγου

μένης, είπε: 

«Σίiς εύχαριστώ γιά τά θερμότατα λόγια σας, μολονότι 

τά λόγια σας αύτά ύπήρξαν ύπέρτερα τών έργων μου. Σίiς 
εύχαριστώ, έπίσης, διότι μου δώσατε καί έφέτος τήν εύκαι

ρία νά άκούσω στόν iερό αύτό χώρο τά κάλαντα. Τά κά

λαντα πού άποτελουν τόν ϋμνο γιά τήν γέννησιν του Χρι

στου. τέλος, αiσθάνομαι τήν άνάγκη νά σίiς συγχαρώ γιά 

τό έργο τό όποίο έπιτελείτε εlς τόν χώροv αύτό, τόσο στό 

θρησκευτικό, δσο καί στόν άνθρωπιστικό τομέα. ΝΕργον 

τό όποίο άποτελεί παράδειγμα πρός μίμησιν γιά δλα τά 

άντίστοιχα Ιδρύματα καί iδιαίτερα γιά τίς γειτονικές καί 

ίστορικές μονές του 'Αγίου ΝΟρους». 

Κατά τήν άναχώρησή του άπό τή Θεσσαλονίκη, ό 

πρόεδρος τής Δημοκρατίας είχε στιχομυθία μέ τούς 

δημοσιογράφους: 

- Κύριε πρόεδρε, πώς περάσατε αύτές τίς ήμέρες στή 

Θεσσαλονίκη; 

«Σίiς τό εlπα καί άλλοτε, δταν βρίσκομαι στή Θεσσα

λονίκη αiσθάνομαι σάν στό σπίτι μου Κι αύτό ε[ ναι φυσι

κό, γιατί, έκτός τών άλλων, κατέχω καί τό Χρυσό Κλειδί 

τής πόλεως». 

- Κύριε πρόεδρε, πώς κρίνετε τήν κατάσταση στή 

Βαλκανική; 

«Περίπλοκη καί πολύ έπικίνδυνη». 

- Τήν παρούσα διεθνfί κατάσταση; 

<<Γιά νά κάνεις έκτιμήσεις γιά όποιαδήποτε κατάσταση, 

πρέπει νά στηριχθείς στή λογική· δλα δμως αύτά πού γί

νονται στό σημερινό κόσμο, δέν έξηγουνται λογικά». 

-Κύριε πρόεδρε, πώς σχολιάζετε τήν παραίτηση του 

Μιχαήλ Γκορμπατσώφ καί τίς έξελίξεις στήν πρώην Σοβι
ετική 'Ένωση; 

«Θά σίiς πώς αύτά τά όποία ε{παν καί πολλοί άλλοι γιά 

τόν Γκορμπατσώφ. Ό Γκορμπατσώφ θά παραμείνει στήν 

ίστορία σάν μεγάλος μεταρρυθμιστής, δποιο καί άν εlναι 
τό τέλος του. Θά ήθελα δμως νά προσθέσω δτι ό Γκορμπα

τσώφ μέ τήν περεστρόικα άνοιξε τούς άσκούς του Αiόλου, 

άπό τούς όποίους δμως βγήκαν άνεμοι θυελλώδεις, τόσο 
θυελλώδεις, πού δέν κατόρθωσε νά τούς δαμάσει, δπως φο

βουμαι δτι δέν θά τούς δαμάσουν καί oi διάδοχοί του. 
»Μ' άλλα λόγια, ό Γκορμπατσώφ ύπήρξε θύμα τών με

ταρρυθμίσεών του». 

- Κύριε πρόεδρε, πώς βλέπετε νά έξελίσσεται ή πολι
τική ζωή τής χώρας; 

«Αύτό θά τό πώ τήν Πρωτοχρονιά». 

31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1991 

'Ο πρόεδρος τής 

έλληνικό λαό τό 

διάγγελμα: 

Δημοκρατίας άπευθύνει στόν 

άκόλουθο πρωτοχρονιάτικο 

«'Ελληνίδες, 'Έλληνες, 

»Μέ τήν εύκαιρία του Καινούργιου Χρόνου πού διαδέ-i 
χεται σέ λίγο τόν παληό, άπευθύνω πρός δλους σας θερμές 

εύχές. Εύχές γιά τήν προσωπική καί οiκογενειακή σας εύ

τυχία καί γιά τήν έπαγγελματική σας προκοπή. 

;; 'Η άλλαγή του χρόνου εlναι πάντα ένα τέρμα καί μιά 
άφετηρία. Στό μεταίχμιο αύτής τής άλλαγής εlναι χρήσιμο 

νά κάνουμε δλοι μας, Κράτος καί πολίτες, τόν άπολογισμό 
τής χρονιίiς πού πέρασε· καί μέ τήν πείρα πού άποκτήσαμε, 

νά προσδιορίσουμε τίς έπιδιώξεις μας γιά τό μέλλον. 
;;Καί ό προβληματισμός αύτός έπιβάλλεται lδιαίτερα 

σήμερα, πού ή χώρα μας άvτιμετωπίζει δύσκολα προβλή

ματα καί ή διεθνής κατάσταση διαμορφώνεται κατά τρόπο 

έπικίνδυνο. ~Ολος ό κόσμος μπαίνει στόν Καινούργιο Χρό

νο μέ αίσθημα άνασφάλειας καί, θά έλεγα, άγωνίας. 

;;Γιά τά προβλήματα αύτά, έσωτερικά καί διεθνή, όμί

λησα κατ' έπανάληψιν. Εiδικώτερα γιά τά πρώτα, έπεσή

μανα τούς κινδύνους πού συνεπάγονται καί τήν άνάγκη 

θυσιών καί άνυπόκριτης όμοψυχίας γιά τήν άντιμετώπισή 

τους. Δέν νομίζω, συνεπώς, δτι χρειάζεται νά έπαναλάβω 

τίς ίδιες διαπιστώσεις καί παραινέσεις μου. 

;;Δέν μπορώ δμως νά μή διερωτηθώ. Γιατί προσφερό

μαστε νά θυσιάσουμε καί τή ζωή μας άκόμα, γιά νά προ

στατεύσουμε τό έδαφος καί τήν τιμή τής πατρίδας μας καί 

άρνούμαστε τίς έλάσσονες θυσίες πού χρειάζονται γιά νά 

άποτρέψουμε τούς κινδύνους πού μίiς άπειλουν άλλά καί 

τήν άθλιότητα πού μαστίζει τίς γειτονικές μας χώρες; 

;; 'Ελληνίδες, "Ελληνες, 
;;Μαζί μέ τίς εύχές μου, σίiς καλώ νά προβληματισθου

με δλοι - ήγεσία καί λαός - έπάνω στό έρώτημα αύτό. 

Ν Α ν βρουμε τή σωστή άπάvτηση - καί δέν χρειάζεται γι • 
αύτό σοφία άλλά καλή πίστη - ό Καινούργιος Χρόνος 

μπορεί νά γίνει, στά πλαίσια μιίiς 'Ενωμένης Εύρώπης, 

άφετηρία γιά ένα καλλίτερο καί άσφαλέστερο μέλλον. 

;;Καί μέ τήν έλπίδα δτι θά τό κάμετε, σίiς άπευθύνω καί 

πάλι τίς καλλίτερες εύχές μου;;. 

I ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1992 

'Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κ. Καραμανλής, 

παρίσταται στήν έπίσημη δοξολογία πού τελέστηκε 
στό Μητροπολιτικό Ναό των 'Αθηνών καί, στή συνέ
χεια, δέχτηκε στό Προεδρικό Μέγαρο τίς εύχές γιά 

τό Νέο ~Ετος άπό τήν πολιτική ήγεσία καί τούς έκ

προσώπους των άρχων. 

Τή μετάβαση στό Νέο ΝΕτος, ό Κ. Καραμανλής 

έόρτασε άπό κοινου μέ τήν ήγεσία τών 'Ενόπλων 

Δυνάμεων, στή Λέσχη 'Αξιωματικών, παρουσία καί 

του πρωθυπουργου. Μετά τήν προσφώνηση του 

άρχηγου ΓΕΕΘΑ, στρατηγοu Ι. Βερυβάκη, ό πρόε

δρος της Δημοκρατίας άπηύθυνε στούς 'Έλληνες 

άξιωματικούς τούς άκόλουθους λόγους: 
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«Χαίρω γιατί θά γιορτάσω καί φέτος μαζί σας τήν Πρω

τοχρονιά. Κι αύτό εlναι φυσικό γιατί, δπως γνωρίζετε, έχω 

lδιαίτερη στοργή γιά τίς νΕνοπλες Δυνάμεις τής χώρας 

μας. Παράλληλα δμως μέ τήν στοργή έχω καί βαθειά έκτί

μηση γιά τήν άποστολή τους, άφοί5 στά χέρια τους βρί

σκονται τά πολυτιμότερα άγαθά τοί5 λαοί5 μας, δπως εlναι ή 

έλευθερία καί ή άσφάλειά του. 

»Μιά άποστολή πού προσλαμβάνει lδιαίτερη σημασία 

σήμερα πού δ κόσμος δλόκληρος ζεί μέ αίσθημα άβεβαιό

τητος καί άγωνίας. Καί τό αίσθημα αύτό έκδηλώνεται έν

τονότερα στήν πολυτάραχη περιοχή μας γιά τούς γνω

στούς σέ δλους μας λόγους. 

»Κάποια μέρα, στρατηγέ, πού εύχομαι νά μήν βραδύνει 

πολύ, oi ΥΕνοπλες Δυνάμεις μας θά άποτελέσουν τμήμα 
τών 'Ενόπλων Δυνάμεων τijς Εύρωπαϊκijς Συμπολιτείας, 

καί τότε ή άσφάλεια τijς χώρας μας δέv θά βαρύνει μόνο 

τούς δικούς μας ώμους. 

»'Έως τότε δμως οφείλουμε νά έπαγρυπνοvμε καί vά 

βρισκόμαστε, δπως λέγεται στρατιωτικά, μέ τό δπλο παρά 

πόδας. 
»Εύχομαι σέ δλους σας - καί δι ' ύμών στά στρατευμέ

να παιδιά τής 'Ελλάδος - ύγεία καί εύτυχία γιά τόν Και

νούργιο Χρόνο». 

3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1992 

'Ο Κ. Καραμανλης παρίσταται στή συγκέντρωση 

πού οργανώνει γιά τό Νέο 'Έτος τό 'Εμπορικό καί 

Βιομηχανικό 'Επιμελητήριο 'Αθηνών. 

Σέ δημοσιογραφικά έρωτήματα, σχετικά μέ τήν 

οικονομική πορεία της χώρας, ό πρόεδρος της Δη

μοκρατίας άρνήθηκε νά άπαντήσει, παραπέμποντας 

στούς άρμοδίους ύπουργούς. 

3-12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1992 

·Ο Κ. Καραμανλης άπευθύνει έπιστολή, μέ ταυτό

σημο περιεχόμενο, πρός τούς ήγέτες των Κρατών

μελών της Εύρωπαϊκης Κοινότητας, 'Αντρεόττι, 

Κόλ, Μέητζορ, Μιττεράν καί Σοάρες, μέ άναφορά 

στό θέμα της άναγνωρίσεως της πρώην γιουγκοσλα

βικης δημοκρατίας της Μακεδονίας: 

«'Εν όψει τών πρόσφατων άνησυχητικών εξελί
ξεων στά Βαλκάνια, θεώρησα χρήσιμο νά σiiς γράψω 
γιά νά σiiς εκφράσω τήν πεποίθησή μου δτι κανείς 

άπό τούς έταίρους καί συμμάχους μας δέν θά άνήχετο 
δ, τιδήποτε πού θά μπορουσε νά βλάψει ή νά άπει

λήσει τήν 'Ελλάδα, η όποία ε{ναι καί ό μόνος έταί

ρος καί σύμμαχος στήν περιοχή αύτή. 

»Θά ήθελα συγκεκριμένα νά επισύρω τήν προσο

χή σας στό θέμα τής άναγνωρίσεως τής αύτοαποκα

λούμενης "Δημοκρατίας τής Μακεδονίας". 'Ένα θέ

μα πού έχει θεμελιώδη σημασία γιά τήν 'Ελλάδα καί 

τό όποίο συμβαίνει νά γνωρίζω καλλίτερα άπό κάθε 

άλλον, άφου ε{μαι ό ίδιος Μακεδών. 

» 'Η Δημοκρατία αύτή δέν έχει κανένα άπολύτως 

δικαίωμα, είτε ίστορικό είτε εθνολογικό, γιά νά 

χρησιμοποιεί τό όνομα Μακεδονία. 

»'Ιστορικό μέν, γιατί οί Σλάβοι, πού άποτελουν 

τήν πλειοψηφία του σημερινου πληθυσμου τής Δη

μοκρατίας αύτής, εμφανίστηκαν στήν ίστορία τής 

περιοχής μόλις τόν 6ο μ.Χ. αΙώνα, δηλαδή 1.000 
περίπου χρόνια μετά τήν εποχή πού ό Μέγας 'Αλέ

ξανδρος κατέστησε τήν Μακεδονία σημαντικό τμήμα 
του άρχαίου έλληνικου κόσμου. 

»Καί εθνολογικό, γιατί ό πληθυσμός τής Δημο

κρατίας αύτής άποτελείται άπό Σλάβους, 'Αλβανούς, 

'Αθίγγανους καί άλλες εθνότητες, δλες βεβαίως σε

βαστές, άλλά χωρίς καμμία σχέση μέ τούς Μακεδόνες. 

»Ε{ναι γνωστόν δτι η Δημοκρατία αύτή, πού άπο

τελουσε τό νότιο τμήμα τής Γιουγκοσλαβίας, ονομά

σθηκε Μακεδονία άπό τόν Π το τό 1944, τότε δηλαδή 
πού εκείνος καί η Μόσχα άπέβλεπαν στήν έξοδό 
τους στό ΑΙγαίο διά του διαμελισμου τής 'Ελλάδος. 

Καί ε{ναι βέβαια άδιανόητο σήμερα, μετά τήν λήξη 
του ψυχρου πολέμου, νά δοθεί μιά ίστορική νομιμο

ποίηση σέ δσους ε{χαν ή μπορεί νά έχουν στό μέλ

λον τέτοιες βλέψεις. 

»Γιά δλους αύτούς τούς λόγους, ε{μαι βέβαιος δτι 

η Κυβέρνησή σας δέν θά προβεί στήν άναγνώριση 

τής Δημοκρατίας αύτής, εάν δέν συμμορφωθεί πλή

ρως πρός δλες τίς προϋποθέσεις πού υίοθέτησαν όμό

φωνα οί ύπουργοί τών 'Εξωτερικών στό Συμβούλιο 
Πολιτικής Συνεργασίας τής 16ης Δεκεμβρίου 1991»181• 

Ό ίδιος ό Κ. Καραμανλης, σέ μεταγενέστερο 

σημείωμά του άναφέρεται στίς συνθηκες, ύπό τίς 

όποίες συνέταξε τήν έπιστολή: 

«Στίς 16 Δεκεμβρίου 1991, συνήλθε τό Συμβούλιο 
ύπουργών, στίς Βρυξέλλες, κατά τό όποίο συνεζητή

θη τό θέμα τής Γιουγκοσλαβίας καί άπεφασίσθη, μέ 

επιμονή τής Γερμανίας, η άναγνώριση τής άνεξαρ

τησίας τής Κροατίας καί τής Σλοβενίας. Ή Κυβέρ
νηση, μέ τήν εύκαιρία αύτή, έθεσε καί τό θέμα τών 

Σκοπίων, επί του όποίου οί ύπουργοί έλαβαν τήν 

άπόφαση νά άναγνωρισθεί κι αύτό άλλά κάτω άπό 

προϋποθέσεις σχετικώς άσαφείς. Γιά νά ενισχύσω τή 

θέση τής Κυβέρνησης - μιά καί ετέθη τό θέμα εν 

άγνοίq μου - έστειλα στίς 3 'Ιανουαρίου 1992 στούς 
κ. κ. Χ. Κόλ, Τζ. Ά ντρεόττι, τζ. Μέητζορ, Φρ. Μιτ
τεράν καί Μ. Σοάρες τήν επιστολή μου» 182 • 

Στίς 21 'Ιανουαρίου, ό πρόεδρος της Δημοκρατί
ας θά άπευθύνει καί δεύτερη έπιστολή στόν 'Ιταλό 

πρωθυπουργό, Τζ. 'Αντρεόττι. 'Η νέα πρωτοβουλία 

του οφειλόταν σέ δηλώσεις του 'Ιταλοί\ ύπουργοu 

'Εξω:rερικών Τζ. ντέ Μικέλις ύπέρ της άναγνωρίσε

ως του Κράτους τών Σκοπίων μέ τό όνομα «Μακεδο

νία»: «'Επειδή η 'Ιταλίω> - έπισημαίνει σέ προ

μνημονευμένο σημείωμά του - «διά του ύπουργου 
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της επι τών 'Εξωτερικών έκαμε διάφορες ϋποπτες 

δηλώσεις έπί του θέματος τών Σκοπίων, έστειλα στίς 

21 'Ιανουαρίου 1992 στόν κ. 'Α ντρεόττι τήν παρα
κάτω δεύτερη έπιστολή μου, στήν όποία έκαμα έμ

μέσως ύπαινιγμό γιά τήν iταλική έπίθεση κατά τής 

'Ελλάδος, τό 1940183. 
>Πό κείμενο τής έπιστολής: 

»Κύριε πρόεδρε καί άγαπητέ φίλε, 

»'Αναγκάζομαι νά σiiς γράψω γιά δεύτερη φορά 

μέσα σέ σύντομο χρονικό διάστημα γιά τό θέμα τής 

Δημοκρατίας τών Σκοπίων, γιατί μου είναι πραγμα

τικά δύσκολο νά σiiς άποκρύψω τήν έκπληξη καί τήν 

άνησυχία μου γιά τήν έξέλιξη πού παίρνει τό θέμα 
αύτό, iδίως όσον άφορii τό κλίμα τών σχέσεων τών 

χωρών μας. 

»Στό τελευταίο μου γράμμα προσπάθησα νά σiiς 

έξηγήσω ποιά είναι ή ούσία του προβλήματος αύτου 
γιά τήν 'Ελλάδα. 

»Μέχρι τώρα ή 'Ελλάδα μπορουσε νά παραβλέ

πει τά προβλήματα πού δημιουργουσε ή Δημοκρατία 

τών Σκοπίων, γιατί τήν πολιτική τής Γιουγκοσλαβί

ας- καί τών Σκοπίων- έναντι τής 'Ελλάδος, τήν 

καθόριζε ή 'Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση του Βελι

γραδίου. Ή ϋπαρξη όμως ένός άνεξαρτήτου Κρά

τους πού θά φέρει τό όνομα Μακεδονία δημιουργεί 

μία έντελώς νέα κατάσταση. 

»'Όπως γνωρίζετε, κύριε πρόεδρε, ή χώρα μου 

έχει ύποστεί, στό σχετικά πρόσφατο παρελθόν, πολ

λές εiσβολές καί στρατιωτικές κατοχές άπό πολλούς 
γείτονές της. Καί ή Δημοκρατία τών Σκοπίων ήταν 

ένα άπό τά όργανα πού δημιούργησαν ο{ δυνάμεις 

έκείνες πού άπέβλεπαν στόν διαμελισμό τής 'Ελλά

δος διά τής άποσπάσεως τής Μακεδονίας. 

»Βέβαια, αύτή τή στιγμή τά Σκόπια δέν μπορουν 

μόνα τους νά άποτελέσουν άπειλή γιά τήν 'Ελλάδα. 

Ol όδυνηρές όμως άναμνήσεις του έλληνικου λαου 
είναι πρόσφατες. Καί ή 'Ελλάδα έχει καθήκον νά 
έμποδίσει τήν δημιουργία, στά βόρεια σύνορά της, 
συνθηκών πού θά έπέτρεπαν σέ όποιονδήποτε συν

δυασμό δυνάμεων νά άπειλήσει καί πάλι στό μέλλον 

τήν άσφάλεια καί τήν έδαφική άκεραιότητά της. Αύ

τό iσχύει άκόμη περισσότερο σήμερα πού ή άστά

θεια καί ή άνασφάλεια κυριαρχουν στόν κόσμο όλό
κληρο καί iδιαίτερα στήν περιοχή μας. 

»Αύτό είναι, κύριε πρόεδρε, τό ζωτικό συμφέρον 
τής χώρας μου στό θέμα αύτό. Καί έναντι αύτου του 

συμφέροντος δυσκολεύομαι εiλικρινά νά άντιληφθώ 

ποιά είναι τά συμφέροντα έκείνα τής 'Ιταλίας στήν 
Δημοκρατία τών Σκοπίων πού όδηγουν μέλη τής Κυ

βερνήσεώς σας σέ δημόσιες άντιπαραθέσεις μέ τήν 

'Ελλάδα. 

»Είμαι πεπεισμένος, κύριε πρόεδρε, ότι τό θέμα 
αύτό δέν πρέπει νά άφεθεί νά δηλητηριάσει περισσό-

τερο τήν κοινή γνώμη τών χωρών μας. Καί έλπίζω 

καί εύχομαι ότι συμμερίζεσθε καί έσείς τήν πεποί

θησή μου αύτή. 

»Δεχθείτε παρακαλώ, κύριε πρόεδρε καί άγάπητέ 

φίλε, τήν έκφραση τής βαθειiiς έκτιμήσεώς μου καί 

τών φιλικών μου αiσθημάτων». 

'Ο Τζ. 'Αντρεόττι aπάντησε, στίς 27 'Ιανουαρίου: 

«'Αγαπητέ κύριε πρόεδρε, 

»' Αναφέρομαι στίς επιστολές σας τής 3ης καί 21 ης 
'Ιανουαρίου, μέ τίς όποίες εϊχατε τήν καλοσύνη νά εκθέ

σετε τήν άποψη τής χώρας σας σχετικά μέ τήν εύαίσθητη 

κατάσταση πού ανέκυψε μετά τή γιουγκοσλαβική κρίση 

καί τή φιλοδοξία των σκοπιανων aρχων νά έπιτύχουν πλή

ρη αναγνώριση καί ανεξαρτησία. 
»'Επιτρέψτε μC!υ, πρωτα aπό ο λα, νά έπιβεβαιώσω οτι ή 

'Ιταλία δέν είναι διατεθειμένη νά δεχτεί πώς μιά τέτοια 

φίλη καί σύμμαχος χώρα, οπως ή 'Ελλάδα, μπορεί νά ύπό

κειται σέ aπειλές ή έχθρικές πράξεις. 'Η 'Ιταλία είναι ετοι

μη νά τιμήσει τίς ύπάρχουσες δεσμεύσεις στόν τομέα τής 

aσφαλείας. 

>>Στό πλαίσιο αύτό πιστεύω πρέπει νά συμπεριληφθεί τό 

θέμα τής αναγνωρίσεως τής Μακεδονικής Δημοκρατίας 

των Σκοπίων, σέ σχέση μέ τό όποίο ή 'Ι τα λ ία διατηρεί μιά 

θέση σύμφωνη μέ τή "γιουγκοσλαβική λογική" πού καί οί 

άλλοι Εύρωπαίοι έταίροι aκολουθοϋν. τίς τελευταίες 

έβδομάδες λάβαμε ύπόψη μας, πρωτον τίς άποφάσεις πού 

λήφθηκαν άπό τούς Δώδεκα στίς 16 Δεκεμβρίου 1991, καί 
δεύτερον τήν άναφορά τής Διαιτητικής 'Επιτροπής στό 

πλαίσιο τής Διασκέψεως γιά τή Γιουγκοσλαβία. 

»Αύτή ήταν μιά διαδικασία πού εληξε μέ μιά σθεναρή 

γνώμη ύπέρ τής αναγνωρίσεως τής Μακεδονικής Δημο

κρατίας. Κατόπιν τούτου, άκολούθησε ή άναγκαία πολιτι

κή άξιολόγηση, πού, ίδιαίτερα λαμβάνοντας ύπόψη τά έλ

ληνικά εθνικά συμφέροντα, επέφερε τήν αναβολή τής λή

ψεως άποφάσεων ώς πρός τήν αναγνώριση αύτή. 

»Θεωροϋμε προτεραιότητά μας τή διατήρηση τής συ

νοχής τής ΕΟΚ καί θά συνεχίσουμε νά έργαζόμαστε πρός 

τήν κατεύθυνση αύτή. 'Από τήν άλλη πλευρά, εύχόμαστε 

είλικρινά ολες oi διαφορές στό γιουγκοσλαβικό χωρο νά 
βροϋν μιά θεσμική λύση πού νά σέβεται τά νόμιμα συμφέ

ροντα ολων των μερων τής κρίσεως. 'Επομένως, δέν μπο

ροϋμε νά aγνοοϋμε τήν πιθανότητα, στό όχι τόσο μακρινό 

μέλλον, τά πάθη στό νότιο τμήμα τής πρώην Γιουγκοσλα

βίας νά αύξηθοϋν, έάν οί Δώδεκα καί ή Διεθνής Κοινότητα 

δέν συνεισφέρουν ούσιαστικά στήν εγγύηση τής aσφάλει

ας στήν περιοχή. 

»Μέ αύτή τήν προοπτική, έλπίζουμε οτι οί σκοπιανές 

άρχές θά μπορέσουν νά κατασιγάσουν τίς δίκαιες aνησυχί

ες μιίiς φιλικής 'Ελλάδας, ή όποία, εϊμαστε βέβαιοι, θά 

συνεχίσει άπό τήν πλευρά της νά αναζητεί μέ γενναιότητα 

μιά δίκαιη καί σταθερή συνεννόηση μέ τούς βόρειους γεί

τονές της»184 . 

7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1992 

'Ο Κ. Καραμανλής, κατά τήν τακτική ένημερω

τική συνάντησή του, συζήτησε μέ τόν πρωθυπουργό 
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θέματα σχετικά μέ τήν οiκονομική κατάσταση τής 

χώρας καθώς καί μέ τήν πορεία τών έθνικών θεμάτων. 

Σύμφωνα μέ δημοσιογραφικές πληροφορίες, ό πρόε

δρος τής Δημοκρατίας έξέφρασε τήν άνησυχία του 
γιά τήν κατάσταση στά Βαλκάνια καί έπεσήμανε τήν 

άνάγκη iδιαίτερης προσοχής πάνω στά θέματα πού 

συνέχονται μέ τήν άναγνώριση τής πρώην Γιουγκο

σλαβικής Δημοκρατίας τής Μακεδονίας. Σχετικά μέ 

τό ϊδιο θέμα, ένημέρωσε τόν πρόεδρο τής Δημοκρα

τίας, σέ συνάντηση 20λεπτης διάρκειας, ό ύπουργός 

τών 'Εξωτερικών, Α. Σαμαρiiς. 

8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1992 

'Ο Κ. Καραμανλής έγκαινιάζει τή λειτουργία τής 

νέας πτέρυγας του Μουσείου Κυκλαδικής τέχνης, 

στό Μέγαρο Σταθάτου, άφιερωμένη στήν άρχαία, 

Μακεδονία. 

15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1992 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται, στό Προεδρικό Μέ

γαρο, τήν έπίσκεψη του πρωθυπουργου τής Ούκρα

νίας, Β. Π. Φοκίν; ό όποίος ύπέγραψε στήν 'Αθήνα, 
έπικεφαλής άντιπροσωπείας τής χώρας του, τρείς δι

μερείς συμφωνίες γιά πολιτική, οiκονομική καί πο

λιτιστική συνεργασία. 

Στή συνάντηση άναφέρεται σχετικό συνοπτικό 

σημείωμα: 

«Τήν 15η 'Ιανουαρίου 1992, rορα 12.45 μ.μ., δ πρόεδρος 
τfjς Δημοκρατίας δέχθηκε σέ άκρόαση τόν επισκεπτόμε

νον επισήμως τήν 'Αθήνα, πρωθυπουργό τfjς Ουκρανίας, 

κ. Β. Π. Φοκίν. 

»Μετά τήν άνταλλαγή τών συνήθων φιλοφρονήσεων, δ 

κ. Φοκίν εξεδήλωσε τήν ίδιαίτερη χαρά του πού τοϋ δίνε

ται ή ευκαιρία νά συναντήσει τόν πρόεδρο, τόν "πατριάρ

χη τών Ευρωπαίων ήγετών", δπως τόν άπεκάλεσε. 

»Σέ άπάντηση ερωτήσεως τοϋ κ. προέδρου τfjς Δημο

κρατίας γιά τίς πρόσφατες εξελίξεις στήν Ουκρανία, δ κ. 

Φοκίν εξfjρε τήν άναίμακτη άνάκτηση τfjς άνεξαρτησίας 
τfjς Ουκρανίας καί άπαρίθμησε, ώς θετικά γεγονότα, τήν 

κατάργηση τοϋ Κομμουνιστικοί) κόμματος καί τήν δημι

ουργία πολλών κομμάτων, εκ τών δποίων δύο η τρία -
δπως είπε - είναι καί τά σοβαρώτερα. 

)) 'ο κ. πρόεδρος επεσήμανε δτι καλόν θά ή το τά κόμ
ματα νά παραμείνουν δύο η τρία, διότι ή ϋπαρξη πολλών 

μικρών κομμάτων δέν διευκολύνει τήν λειτουργία τfjς δη

μοκρατίας. 

»'Ο κ. Φοκίν, στή συνέχεια, εξέθεσε τά σοβαρώτατα 
οίκονομικά προβλήματα πού άντιμετωπίζει ή Ουκρανία, 

άλλά καί δλόκληρη ή τέως Σοβιετική θΕνωση, καθώς καί 

τίς δυσκολίες τfjς διαδικασίας ίδιωτικοποιήσεως. 

»'Ο κ. προέδρος επεσήμανε στόν συνομιλητή του δτι ή 

διαδικασία εκδημοκρατικοποιήσεως καί ίδιωτικοποιήσεως 

θά είναι μακρά καί επίπονη. 'Απαιτοϋνται χρόνος, ύπομονή 

καί θυσίες. 'Ο κ. Φοκίν θά πρέπει νά είναι είλικρινής μέ τόν 

λαό του καί νά τοϋ πεί άπό τήν άρχή ξεκάθαρα τήν άλήθεια. 

»Σέ ερώτηση τοϋ κ. προέδρου γιά τίς εξελίξεις στήν 

Κοινοπολιτεία, δ κ. Φοκίν άπήντησε δτι ή κατάσταση είναι 

πολύ διαφορετική καί πάντως δυσμενέστερη άπ' δ,τι τήν 

περίμεναν. Οί εξελίξεις στήν Ρωσική 'Ομοσπονδία επη

ρεάζουν άμεσα καί τίς εξελίξεις στίς ύπόλοιπες. 'Ο κ. 

Γιέλτσιν περιστοιχίζεται άπό νέους άνθρώπους, ταλαντού

χους, άλλά στερουμένους πείρας. 'Ο κ. Φοκίν επέκρινε τήν 

επιλογή τοϋ χρόνου άνακοινώσεως τfjς άπελευθερώσεως 

τών τιμών άπό τόν κ. Γιέλτσιν. Κατά τόν κ. Φοκίν θά επρεπε 

τό μέτρο νά εφαρμοσθεί τήν άνοίξη καί όχι εν μέσφ χειμώνι. 

»'Ως πρός τίς εξελίξεις στίς σχέσεις μεταξύ τών Κρα

τών τfjς Κοινοπολιτείας, δ κ. Φοκίν ύπογράμμισε δτι δέν 

ύπάρχει ~λλος δρόμος άπό τό νά άκολουθήσουν ολοι τήν 

'Ομοσπονδία τfjς Ρωσίας. 

»Στήν ερώτηση τοϋ προέδρου τfjς Δημοκρατίας, τί ρό

λο παίζει δ κ. Γκορμπατσώφ στίς εξελίξεις στήν Κοινοπο

λιτεία, δ κ. Φοκίν άπήντησε δτι, παρά τά δσα δ ίδιος δ κ. 

Γκορμπατσώφ ίσχυρίζεται, δτι, δηλαδή, θά άσχοληθεί πλέ

ον μέ τήν συγγραφ'ή τών άπομνημονευμάτων του καί τήν 

λογοτεχνία, δ κ. Φοκίν πιστεύει δτι δ κ. Γκορμπατσώφ θά 

άναμείνει τήν κατάλληλη ευκαιρία γιά νά επανέλθει στό 

προσκήνιο. 

»Πρίν άποχαιρετήσει τόν πρόεδρο τfjς Δημοκρατίας, δ 

κ. Φοκίν τοϋ διεβίβασε πρόσκληση τοϋ προέδρου τfjς Ου

κρανίας νά επισκεφθεί επίσημα τήν χώρα του. 'Ο κ. πρόε

δρος τήν άπεδέχθη καί δήλωσε δτι θά είναι ευτυχής νά 

συναντηθεί μέ τόν κ. Κραφτσούκ, είτε εδώ είτε στήν Ουκρα

νία. Ό καθορισμός τοϋ χρόνου άφέθη γιά άργότερα» 1 85 • 

16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1992 

Μέ aπόφαση τής πλειοψηφίας των μελών tου Εi

δικου Δικαστηρίου, ό Α. Παπανδρέου άπαλλάσσεται, 

έλλείψει άποδεικτικών στοιχείων, καί τών τεσσάρων 

σέ βάρος του κατηγοριών. 

'Αντίθετα, ό Δ. Τσοβόλας κηρύχθηκε ενοχος γιά 

παράβαση του άρθρου 1 του ΝΔ 802/71 «περί εύθύ
νης ύπουργών» καί γιιi «άπιστία περί τήν ύπηρεσία» 
καί καταδικάστηκε σέ φυλάκιση 2 έτών καί 6 μηνών, 
κατά συγχώνευση, ενω ό Γ. Πέτσος άπαλλάχθηκε 

άπό τήν κατηγορία γιά ήθική αύτουργία στήν άπι

στία των ΕΛΤΑ καί γιά δωροδοκία, άλλά καταδικά- . 
στηκε σέ φυλάκιση 10 μηνών μέ άναστολή γιά παρά
βαση διατάξεων του ΓΟΚ. 

Έξάλλου, στίς 12 Αύγούστου 1991, είχαν κατα
δικαστεί σέ ποινές φυλακίσεως, ώς ενοχοι κακουργή

ματος, οί Ν. 'Αθανασόπουλος καί Σ. 'Αποστολό

πουλος, ενω ό Α. Κουτσόγιωργας είχε άποβιώσει, 

μετά άπό καρδιακό επεισόδιο στή διάρκεια τής δί

κης, στίς 18 'Απριλίου 1991. 
'Αμέσως μετά τήν εκδοση τής άποφάσεως, ή Κυ

βέρνηση aπηύθυνε εκκληση γιά εθνική ένότητα καί 

σεβασμό στούς θεσμούς καί στίς aποφάσεις τής 

δικαιοσύνης, ενω ό Α. Παπανδρέου έπέκρινε τούς 

«εμπνευστές τής ποινικοποίησης τής πολιτικής 

ζωής» καί τόνισε ότι, μέ τή δεκάμηνη δημόσια διαδι

κασία, «ή άλήθεια εκδικήθηκε τούς σκευωρούς». 
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17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1992 

' Επωφελούμενος τf]ς παρουσίας τοϋ Κ. Καρα

μανλfj σέ συναυλία πού δόθηκε στό Μέγαρο Μουσι

κfjς μέ πρωτοβουλία τfjς Μακεδονικfjς 'Εστίας, ό Ν. 

Μάρτης, πρόεδρος τοϋ συλλόγου, προσφώνησε τόν 

πρόεδρο τfjς Δημοκρατίας ώς έξfjς: 

«Σήμερα ή Θεσσαλονίκη χάρις εiς τό πολύπλευρο εργο 

πού φέρει άποκλειστικά τή σφραγίδα τή δική σας είναι ή 

οiκονομική, πολιτική καί πολιτιστική έξέδρα τής 'Ελλά

δος πρός Βορράν καί 'Ανατολάς. Εiς τόν πολιτιστικό το

μέα πού έντάσσεται καί ή σημερινή έκδήλωση , τά βασικά 

εργα πού έπιτελέσατε είναι τό Μουσείο, καθώς καί ή έπέ

κτασή του πού εγινε μέ έντολή σας. Θεωρείται έκ τών ση

μαντικοτέρων του είδbυς του καί στέγασε τήν εκθεση του 

Μ. 'Αλεξάνδρου. Τό κτίριο τής 'Εταιρείας Μακεδονικών 
Σπουδών. 'Όσο γιά τό νέο Μέγαρο τής Μουσικής πού θά 

ίδρυθεί μέ χορηγία του ' Ιδρύματος Βελλίδη θά άνεγερθεί 

σέ χώρο πού δημιουργήσατε εiς τήν παραλιακή λεωφόρο. 

»'Ο λi:ιός τής Θεσσαλονίκης, τής Βορείου 'Ελλάδος 

καί όλοκλήρου τής ·Ελλάδος πού ζεί τίς εύνοϊκές έπιπτώ

σεις άπό τά εργα τής Θεσσαλονίκης καί τά άπειρα λοιπά 

στήν ύπόλοιπη χώρα δέν λησμονεί τή μεγάλη αύτή προ

σφορά σας καί θεωρώ τόν έαυτό μου εύτυχή πού γίνομαι 
έκφραστής αύτής τής εύγνωμοσύνης». 

Στίς 16 Φεβρουαρίου, ό πρόεδρος τfjς Δημοκρα

τίας θά τιμήσει μέ τήν παρουσία του, δπως συνήθως, 

καί τόν έτήσιο χορό τfjς Μακεδονικfjς ·Εστίας. 

17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1992 

· Ο πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας, Κ. Καραμανλfjς, 

aπευθύνει συγχαρητήριο μήνυμα στό νεοεκλεγμένο 

πρόεδρο τοϋ Εύρωπαϊκοϋ Κοινοβουλίου, Ε. Κλέπς: 

«Δεχθείτε παρακαλώ τά θερμά καί εΙλικρινή μου 

συγχαρητήρια γιά τήν έκλογή σας ώς προέδρου του 

Εύρωπαϊκου Κοινοβουλίου. 

>>Χαίρω Ιδιαίτερα, διότι τό μεγάλο σας κυρος καί 

ή βαθειά σας πείρα τίθενται στήν ύπηρεσία του Κοι

νοβουλίου αύτήν άκριβώς τή στιγμή πού ή Εύρώπη 

βρίσκεται σέ μιά κρίσιμη καμπή τής πορείας της 
πρός τήν 'Ένωση. Καί εlμαι βέβαιος ότι, ύπό τήν 

προεδρία σας, τό Κοινοβούλιο θά άνταποκριθεί πλή

ρως στή δική του ίστορική εύθύνη, νά συμβάλει καί 

αύτό στήν ταχεία καί πλήρη δλοκλήρωση τής Εύ

ρωπαϊκής 'Ενώσεως». 

21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1992 

Οί έξελίξεις στό κυπριακό aποτέλεσαν τό άντι

κείμενο συνομιλίας πού είχε ό Κ. Καραμανλfjς μέ τόν 

πρώην πρόεδρο, Σ. Κυπριανοϋ. 

29 IANOYAPIOY 1992 

·Ο πρωθυπουργός, Κ. Μητσοτάκης, ένημερώνει 

τόν πρόεδρο τfjς Δημοκρατίας γιά τή συνάντηση πού 

είχε στό Νταβός, μέ τήν εύκαιρία τfjς συζητήσεως 
τοϋ διεθνοϋς οίκονομικοϋ «φόρουμ», μέ τόν Τοϋρκο 

όμόλογό του, Σ. Ντεμιρέλ, μέ τόν όποίο καί aντάλ
λαξε άπόψεις σέ άναζήτηση τρόπων έξομαλύνσεως 
των διαφορών μεταξύ των δύο χωρών. 

3 ΦΕΒΡΟΥΑΡ19Υ 1992 

·Ο ύπουργός 'Αμύνης τfjς Γερμανίας, Γκ. Στόλ

τεμπεργκ, ό όποίος εχει συνομιλίες μέ τόν όμόλογό 

του, Ι. Βαρβιτσιώτη, καί τήν ήγεσία των έλληνικών 

'Ενόπλων Δυνάμεων, γίνεται δεκτός καί aνταλλάσ
σει άπόψεις μέ τόν Κ. Καραμανλfj. 

5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1992 

·Ο πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας, Κ. Καραμανλfjς, 

άπευθύνει στόν 'Αμερικανό πρόεδρο Τζ. Μπούς βα

ρυσήμαντη έπιστολή: 

«'Αγαπητέ κύριε πρόεδρε, 

»Θεώρησα χρήσιμο νά σiiς γράψω γιά νά σiiς 

ένημερώσω, ώς Μακεδόνας δ ίδιος, γιά τό ζήτημα 

τής άναγνωρίσεως τής αύτοαποκαλούμενης "Δ ημο

κρατίας τής Μακεδονίας"- ζήτημα πού άπασχολεί 

αύτή τή στιγμή τήν Κοινότητα καί πού εlναι μείζο

νος σημασίας γιά τήν 'Ελλάδα. 

» 'Η Δημοκρατία αύτή δέν έχει κανένα άπολύτως 
δικαίωμα, είτε ίστορικό είτε έθνολογικό, γιά νά 
χρησιμοποιεί τό όνομα Μακεδονία. 

»'Ιστορικό μέν, γιατί οί Σλάβοι, πού άποτελουν 

τήν πλειοψηφία του σημερινου πληθυσμου τής Δη

μοκρατίας αύτής, έμφανίστηκαν στήν ίστορία τής 

περιοχής μόλις τόν 6 μ.Χ. αlώνα, δηλαδή 1.000 περί
που χρόνια μετά τήν έποχή πού δ Μέγας 'Αλέξαν

δρος κατέστησε τήν Μακεδονία σημαντικό τμήμα 
του άρχαίου έλληνικου κόσμου. 

»Καί έθνολογικό, γιατί δ πληθυσμός τής Δημο

κρατίας αύτή ς άποτελείται άπό Σλάβους, 'Αλβα

νούς, 'Αθίγγανους καί άλλες έθνότητες, όλες βεβαί

ως σεβαστές, άλλά χωρίς καμμία σχέση μέ τούς Μα

κεδόνες. 

»Εlναι έξάλλου γνωστό ότι ή Δημοκρατία αύτή, 
πού άποτελουσε τό νότιο τμήμα τής Σερβίας, δημι

ουργήθηκε άπό τόν Π το καί όνομάσθηκε Μακεδονία 

τό 1944, τήν έποχή δηλαδή πού δ ίδιος, ή Μόσχα καί 
ή Βουλγαρία άπέβλεπαν στήν έξοδό τους στό Αlγαίο 
διά τής άποσπάσεως τής Μακεδονίας άπό τήν 'Ελλά

δα. 

»'Από τότε έχουν άλλάξει βέβαια πολλά πράγμα
τα. 'Εκείνο πού δέν έχει άλλάξει ε{ ναι οί σταθερές 

καί μή άποκρυπτόμενες έδαφικές διεκδικήσεις τών 

Σκοπίων εlς βάρος τής 'Ελλάδος. Διεκδικήσεις πού 

όχι μόνο προπαγανδίζονται άνοικτά στήν Εύρώπη, 

στίς ΗΠΑ, στόν Καναδii καί στήv Αύστραλία άλλά 
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καί διατυπώθησαν έπίσημα - πρό όλίγου χρόνου 

- στό Σύνταγμα τής Δημοκρατίας τών Σκοπίων. 

» Τά Σκόπια δέν μποροvν άσφαλώς νά άποτελέ
σουν σήμερα άπό μόνα τους σοβαρή άπειλή γιά τήν 

'Ελλάδα. 

»·Η χώρα μου δμως έχει ύποστεί στό σχετικά 

πρόσφατο παρελθόν πολλές εΙσβολές άπό πολλούς 

γείτονές της. Καί ή Δημοκρατία τών Σκοπίων 1]ταν 

lνα άπό τά δργανα πού χρησιμοποίησαν ο{ Δυνάμεις 

έκείνες πού έπεδίωξαν τόν διαμελισμό τής 'Ελλάδος 
διά τής άποσπάσεως τής Μακεδονίας. 

»Γιά τούς λόγους αύτούς, ή 'Ελλάδα έχει καθή

κον νά έμποδίσει τήνδημιουργία στά βόρεια σύνορά 

της συνθηκών πού θά έπέτρεπαν σέ όποιονδήποτε 
συνδυασμό Δυνάμεων νά άπειλήσει καί πάλι στό 

μέλλον τήν άσφάλεια καί τήν έδαφική . άκεραιότητά 
της. Αύτό Ισχύει άκόμα περισσότερο σήμερα πού ή 

άστάθεια καί ή άνασφάλεια κυριαρχοvν στόν κόσμο 

όλόκληρο καί Ιδιαίτερα στήν περιοχή μας. 

»Κάτω άπό τίς συνθήκες αύτές φοβοvμαι δτι ή 

δημιουργία ένός μή βιώσιμου άνεξάρτητου Κράτους 
τών Σκοπίων θά άποτελέσει έπικίνδυνη έστία άπα
σταθεροποιήσεως στά Βαλκάνια»ιs6. 

5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1992 

'Εκδηλώνοντας άμείωτο ένδιαφέρον γιά τήν πο

ρεία του άνασκαφικου εργου στή Μακεδονία, ό Κ. 

Καραμανλής δέχεται τόν καθηγητή Δ. Παντερμαλή, 

ό όποίος τόν ένημερώνει γιά τήν πορεία τ&ν άρχαιο

λογικ&ν έρευν&ν στό Δίον. 

10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1992 

Μετά άπό συνάντηση καί συνομιλία του μέ τόν 

Κ. Καραμανλή, ό πρωθυπουργός ανακοινώνει τή 

σύγκληση, στό Προεδρικό Μέγαρο, συσκέψεως τ&ν 

πολιτικών άρχηγ&ν - του ίδιου καί των ηγετών των 

τριών κομμάτων τής άντιπολιτεύσεως πού έκπροσω

ποuνται στή Βουλή. ' Η συνάντηση άποβλέπει- τό

νισε - στή συζήτηση «έμπιστευτικά καί άπόρρητα, 

άλλά μέ τήρηση πρακτικών» καί στή χάραξη κοινής 

έθνικής πολιτικής στά μεγάλα θέματα πού άπασχο

λοuν τή χώρα· καί διευκρίνησε: 

«Θά ήθελα νά προσθέσω δτι τό Κυπριακό, τίς ελληνο

τουρκικές σχέσεις, τίς εξελίξεις στά Βαλκάνια, τή Γιουγ
κοσλαβία, τό πρόβλημα τής Δημοκρατίας τών Σκοπίων, 

δ λα βρίσκονται σέ μία κρίσιμη καμπή. Καί αύτή τή στιγμή 

θά ήθελα νά δηλώσω δτι ό λαϊκισμός καί ή δημοκοπία 
εiποτελουν τρομερό κίνδυνο γιά τά εθνικά συμφέροντα. ΕΙ

ναι ανάγκη νά εχουμε ψυχραιμία καί νά είμαστε ίδιαίτερα 

προσεκτικοί στήν aντιμετώπιση τών θεμάτων αύτών. Καί 

είναι ανάγκη νά επιδιωχθεί, νά χαραχθεί καί στή χώρα μας 

μία κοινή έθνική στρατηγική. Αύτό θά aποτελέσει τό στό

χο τής συναντήσεως τήν όποία θά πραγματοποιήσει ό πρό-

εδρος τής Δημοκρατίας, ύποθέτω στίς aρχές τής έπόμενης 

έβδομάδας. Στόν ίδιο εναπόκειται εiπό έδώ καί πέρα νά 

αναλάβει τή σχετική πρωτοβολία γιά τή σύγκληση καί 

θέλω νά ελπίζω δτι θά μπορέσουμε νά συμφωνήσουμε δλα 

τά πολιτικά κόμματα , δπως κάνουν οί Τουρκοι - γιά νά 

μεταχειριστώ ενα παράδειγμα- στή χάραξη κοινής εθνι

κής στρατηγικής» . 

Σέ έρώτηση, έξάλλου, aν είχε προτείνει ό ίδιος 
αότή τή συνάντηση, ό πρωθυπουργός aπάντησε: 

«Ναί, τό !;ζήτησα έγώ καί μείναμε σύμφωνοι μέ τόν 

πρόεδρο τής Δημοκρατίας». 

Μολοντοuτο, άπό τίς στήλες του ημερήσιου τύ

που προβλήθηκε εόρύτατα η aποψη δτι η πρωτοβου

λία γιά τή σύγκληση τής συσκέψεως άνήκει στόν Κ. 

Καραμανλή καί, σέ κάθε περίπτωση, δτι ύλοποίησε 

πάγια έπιθυμία του ένόψει τ&ν σοβαρών προκλήσε

ων πού άντιμετωπίζει η χώρα. Χαρακτηριστικός εί
ναι ό τρόπος άναγγελίας τής σχετικής άποφάσεως 

άπό δύο άντίθετα πολιτικά φύλλα: 

Πραγματοποιείται ή παλαιά - καί επίμονη - σκέψη 

του Κ. Καραμανλή νά φέρει δλους τούς aρχηγούς γύρω 

εiπό τό τραπέζι «γιά νά συζητήσουν τά έθνικά θέματα καί 

νά επιδιωχθεί ή χάραξη κοινής πολιτικής («'Εθνική κίνη
ση εiπό Καραμανλή», «'Ελεύθερος Τύπος», 11.2.1992). 

Σε κοινή σύσκεψη τών πολιτικών aρχηγών, ύπό τήν 

προεδρία του προέδρου τής Δημοκρατίας, Κ . Καραμανλή, 

στίς aρχές τής προσεχους έβδομάδας, μέ αντικείμενο τή 

συζήτηση τών εθνικών θεμάτων, υποχρεώθηκε τελικά ό 

πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης («Παρέμβαση Καραμανλή 

γιά τά έθνικά θέματα», «Θεσσαλονίκη», 11.2.1992). 

'Επακολούθησε ένημέρωση, άπό τόν ίδιο τόν 

πρόεδρο τής Δημοκρατίας, τ&ν τριών πολιτικών άρ

χηγ&ν γιά τό περιεχόμενο τής συσκέψεως - τής Μ. 

Δαμανάκη καί τής Α. Παπαρήγα, στίς 12, καί του Α. 

Παπανδρέου, τή μεθεπομένη, 14 Φεβρουαρίου - , οί 
όποίο ι καί έξέφρασαν τή σύμφωνη γνώμη τους. 'Ως 

«εότύχημα», έξάλλου, χαρακτήρισε τή σχετική πρω

τοβουλία ό πρώην πρωθυπουργός, Γ. Ράλλης, ύπο

γραμμίζοντας δτι, εστω καί άργά, άντελήφθησαν οί 

πολιτικοί άρχηγοί δτι τά θέματα έξωτερικής πολιτι

κής πρέπει νά συζητουνται άπό κοινοί) καί νά μή 

χρησιμοποιουνται ώς μέσα άσκήσεως πολεμικής μέ 

σκοπό τήν άπόσπαση ψήφων. 

12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1992 

' Ενόψει καί τής έπικείμενης Συνόδου, στή Λισ

σαβώνα, τ&ν ύπουργ&ν 'Εξωτερικών τής Κοινότη
τας, ό Κ. Καραμανλής άπευθύνεται, μέ έπιστολή του, 

στόν πρόεδρο Ντελόρ: 

«'Αγαπητέ κύριε πρόεδρε, 

»Αiσθάνομαι τήν άνάγκη νά σfiς γράψω γιά τό 

θέμα τής άναγνωρίσεως τής λεγομένης Δημοκρατίας 
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τής Μακεδονίας, σέ μιά προσπάθεια νά aποτραπεί, 

εάν είναι δυνατόν, έστω καί τήν τελευταία στιγμή 

ένα μεγάλο λάθος. Καί aπευθύνομαι σέ σiiς διότι 

γνωρίζω καί σέβομαι τό ενδιαφέρον σας γιά τή συ

νοχή τής Κοινότητος, aλλά καί τό γεγονός δτι είσθε 

aπηλλαγμένος τόσο aπό προκαταλήψεις δσο καί aπό 

ενδεχόμενα ενδιαφέροντα πού μπορεί νά επηρεάσουν 

τήν στάση τών καθέκαστα μελών. 

»Πιστεύω, πράγματι, δτι, ανεξάρτητα aπό τήν 

όποιαδήποτε aπειλή πού μπορεί νά aποτελέσουν τά 

Σκόπια τώρα ή στό μέλλον γιά τήν Έλλάδα, ή δημι

ουργία ένός τέτοιου ανεξάρτητου Κράτους στή μέση 
τής Βαλκανικής, χωρίς τήν εξασφάλιση τών προϋ
ποθέσεων πού προτείνει ή Έλλάδα, θά aποτελέσει 

βαρύτατο σφάλμα, γιά τό όποίο σύντομα θά μετανοι

ώσουν τόσο οί Σκοπιανοί, δσο καί εκείνοι πού θά τό 

αναγνωρίσουν. Καί τοvτο, διότι θά εγκατασταθεί στή 

μέση τής Βαλκανικής μιά μόνιμη έστία aνωμαλίας 

γιά τήν περιοχή, aφov τό Κράτος αύτό θ' aποτελεί 

πρόκληση καί πειρασμό γιά όλους τούς γείτονές του. 

»'Ελπίζω τό μεγάλο προσωπικό σας κvρος νά 

μπορέσει νά επηρεάσει τά πράγματα πρός τή σωστή 

κατεύθυνση. Διότι, πέραν τών άλλων, είναι aνάγκη 

νά διαφυλαχθεί ή ψυχική καί Ί]θική ένότητα τών 

έταίρων, χωρίς τήν όποία τό μέλλον τής 'Ενωμένης 

Εύρώπης θά οίκοδομείται σέ aσταθή βάση»ιsΊ. 

14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1992 

Μέ πρωτοβουλία επιτροπfjς πού συστάθηκε άπό 

σημαντικούς παράγοντες τfjς πόλεως - άνάμεσά 

τους καί ό δήμαρχος, Κ. Κοσμόπουλος - όργανώ

νεται στή Θεσσαλονίκη συλλαλητήριο μέ σκοπό νά 

διατρανωθεί ή άπόφαση των 'Ελλήνων νά προασπί

σουν τήν εθνική παρακαταθήκη πού συνδέεται μέ τό 

χώρο τfjς Μακεδονίας. Τό πλfjθος πού συνέρρευσε 

στή συγκέντρωση μέ πρωτοφανfj ενθουσιασμό ύπο

λογίστηκε σέ πολλές έκατοντάδες χιλιάδων. Στό ψή

φισμα, τό όποίο αναγνώστηκε στούς συγκεντρωμέ

νους άπό τό δήμαρχο τfjς πόλεως, άναφερόταν, μετα

ξύ ι'iλλων, δτι ή 'Ελλάδα οuδέποτε θά δεχτεί νά άνα
γνωριστο~υν τά Σκόπια μέ όνομασία πού νά περιέχει 

τή λέξη Μακεδονία. 

17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1992 

'Ενώπιον του προέδρου τfjς Δημοκρατίας όρκί

ζεται ό Στ. Μάνος ώς ύπουργός Έθνικfjς Οίκονομί

ας, μέ ύφυπουργό τόν Κ. Δούση. 

'Επακολούθησε όλιγόωρ11 συνάντηση του Κ. 

Καραμανλfj μέ τόν πρωθυπουργό, Κ. Μητσοτάκη. 

Λίγες ήμέρες άργότερα, στίς 22 Φεβρουαρίου, θά 
όρκιστεί, ενώπιον του προέδρου τfjς Δημοκρατίας, 

ώς νέος διοικητής τfjς Τράπεζας τfjς 'Ελλάδος, ό Ε. 

Χριστοδούλου. 

18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1992 

Πραγματοποιείται ή σύσκεψη των πολιτικών άρ

χηγ&ν ύπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλfj, μέ τή 

συμμετοχή του πρωθυπουργου, Κ. Μητσοτάκη, καί 

των άρχηγ&ν των τριών κομμάτων τfjς aντιπολιτεύ

σεως πού aντιπροσωπεύονται στή Βουλή- Α. Πα

πανδρέου, Μ. Δαμανάκη καί Α. Παπαρήγα. Παρών 

στή σύσκεψη ήταν καί ό ύπουργός 'Εξωτερικών, Α. 

Σαμαράς. 

'Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε μία ήμέρα μετά 

τήν σύνοδο των ύπουργ&ν 'Εξωτερικών τfjς Εuρω

παϊκfjς Κοινότητας, στή Λισσαβώνα, στή διάρκεια 

τfjς όποίας aποφασίστηκε νά άνατεθεί στόν Πορτογά

λο ύπουργό Ζ. ντέ Πινέιρο, διερευνητική άποστολή, 

μέ σκοπό τήν άναζήτηση λύσεως στό θέμα τfjς ανα

γνωρίσεως των Σκοπίων. 

Μετά τή λήξη τfjς συσκέψεως, εκδόθηκε έπίσημη 

άνακοίνωση άπό τήν Προεδρία τfjς Δημοκρατίας: 

((Ύπό τήν προεδρία του προέδρου τής Δημοκρατίας κ. 

Κ. Καραμανλή πραγματοποιήθηκε στό Προεδρικό Μέγα

ρο σήμερα σύσκεψη των πολιτικων άρχηγων, στήν όποία 

πήραν μέρος δ πρωθυπουργός καί πρόεδρος τής Νέας Δη

μοκρατίας κ. Κ. Μητσοτάκης, δ άρχηγός τής άξιωματικής 

άντιπολίτευσης καί πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κ. Α. Γ. Πα

πανδρέου, ή πρόεδρος του Συνασπισμοί\ τής 'Αριστερaς 

κα Μ. Δαμανάκη καί ή γενική γραμματεύς του ΚΚΕ κα 

'Α. Παπαρήγα. Στή σύσκεψη παρέστη καί δ ύπουργός 

'Εξωτερικων κ. Α. Σαμαρaς. 
»Σκοπός τής σύσκεψης ήταν νά συζητηθοuν τά επίκαι

ρα εθνικά θέματα καί νά επιδιωχθεί ή χάραξη κοινής εθνι

κής στρατηγικής γιά τήν άντιμετώπισή τους. , 
»Τή συζήτηση άνοιξε δ πρόεδρος τής Δημοκρατίας καί 

στή συνέχεια διατύπωσαν τίς άπόψεις τους, κατά σειρά, δ 

κ. Μητσοτάκης, δ κ. Παπανδρέου, ή κα Δαμανάκη καί ή κα 

Παπα ρήγα. 

»'Επακολούθησε διαλογική συζήτηση σέ ήπιο καί 

εποικοδομητικό κλίμα, στήν όποία ελαβαν μέρος δλοι οί 

παριστάμενοι. 

»Μετά τό πέρας τής συζήτησης, οί πολιτικοί άρχηγοί 

συμφώνησαν μέ τά έξής συμπεράσματα πού συνήγαγε δ 

πρόεδρος τής Δημοκρατίας. 

»Πρωτον: Ή σύσκεψη ύπήρξε χρήσιμη, διότι εδωσε 

τήν ευκαιρία νά γίνει μιά άμοιβαία ενημέρωση σέ βάθος 

γιά δλες τίς πτυχές των εθνικων μας θεμάτων καί διότι 

επιβεβαίωσε τό πνεuμα τής εθνικής ύπευθυνότητος, μέ τό 

όποίο άντιμετωπίζει τά θέματα αuτά ή πολιτική ήγεσία του 

τόπου. 

»Δεύτερον: Διαπιστώθηκε δτι ή κατάσταση στήν όποία 

βρίσκονται σήμερα τά εθνικά μας θέματα δημιουργεί γιά 

τή χώρα δρισμένες άπειλές οί δποίες επιβάλλουν συνεχή 

επαγρύπνηση καί εθνική συνοχή. Οί άπειλές αuτές δμως 

δέν θέτουν σέ άμεσο κίνδυνο τήν άσφάλεια καί τήν εδαφι

κή άκ:εραιότητα τής χώρας. Καί τοuτο διότι ή 'Ελλάς ε{ ναι 

σέ θέση νά τίς άντιμετωπίσει άποτελεσματικά, χάρη τόσο 

στήν εσωτερική ισχύ της, δσο καί στά διεθνή της ερείσμα

τα. 
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»Κατά συνέπεια, ό έλληνικός λαός πρέπει νά προσβλέ
πει στό μέλλον μέ ψυχραιμία, αυτοπεποίθηση καί εμπι

στοσύνη στίς δημιουργικές του δυνάμεις. 

>>Τρίτον: Διαπιστώθηκε σύγκλιση aπόψεων επί καιρί

ων εθνικων θεμάτων, παραμένουν δμως διαφορές επί άλ

λων. Κρίνεται εν τούτοίς rοφέλιμη καί επιθυμητή ή χάραξη 
μιας κοινής εθνικής στρατηγικής γιά τά εθνικά θέματα. 

»Πρός τόν σκοπόν αυτό, οί πολιτικοί aρχηγοί συμφώ

νησαν νά μελετήσουν τίς aπόψεις πού διατυπώθηκαν καί 

τά συμπεράσματα πού εξήχθησαν aπό τή σημερινή σύ

σκεψη καί νά τήν επαναλάβουν, εάν καί εφόσον κριθεί 

<iναγκαίον. 

»τέλος, ό πρόεδρος τής Δημοκρατίaς δήλωσε πρός 
τούς aρχηγούς των κομμάτων δτι θά είναι στή διάθεσή 

τους γιά εκτακτες περιπτώσεις, πού θά κρίνουν αναγκαία 

μιά σύσκεψη ύπό τήν προεδρία του». 

'Η πραγματοποίηση τi'jς συσκέψεως ύπό τήν 

προεδρία του Κ. Καραμανλή χαιρετίστηκε ώς θετικό 

γεγονός aπό τίς στi'jλες του ήμερήσιου έλληνικου 

τύπου, στό σύνολό του. Χαρακτηριστικά τά σχόλια 

τών πρωινών πολιτικών φύλλων: 

' Η σύσκεψη των πολιτικων <iρχηγων ύπό τήν προεδρία 

τοu Κωνσταντίνου Καραμανλή, aποτελεί τήν πλέον θεαμα

τική, τήν πλέον ουσιαστική πολιτική εξέλιξη των τελευ
ταίων χρόνων. 

Είναι ή πρώτη φορά πού γίνεται μιά τέτοιου περιεχομέ
νου σύσκεψη . 'Όσες συναντήσεις κορυφής εγιναν πρό 

καιροu στήν 'Ηρώδου ' Αττικοu aφοροuσαν διαβουλεύ

σεις γιά τόν σχηματισμό τής Κυβερνήσεως. Μιά διαδικα

σία δηλαδή πού ευθέως προβλέπεται aπό τό Σύνταγμα καί 

άνήκει στίς τυπικές άρμοδιότητες του προέδρου τής Δημο

κρατίας. 'Η σύσκεψη γιά τά εθνικά θέματα είναι κάτι δια

φορετικό . Είναι μιά κατ' εξοχήν πολιτική διεργασία. Μιά 

επιλογή πού δέν επιβάλλεται aπό ρητές συνταγματικές δι
ατάξεις . Πού aποφασίσθηκε καί γίνεται επειδή οί κορυ

φαίοι πολιτικοί παράγοντες εκριναν δτι είναι εθνικά άπα

ραίτητη. Πρόκειται δηλαδή γιά μιά πρωτοβουλία πού 

aπορρέει βεβαίως aπό τό πνεuμα του Συντάγματος aλλά 

κυρίως προκύπτει ώς πολιτική εθνική επιλογή. Καί κατά 

τοuτο είναι σημαντική. 

'Η άποψίλωση των άρμοδιοτήτων του ρυθμιστή του 
πολιτεύματος κατά τήν τελευταία τροποποίηση του Συντά

γματος τίθεται μ , αυτή τήν σύσκεψη ύπό αμφισβήτηση. 

'Αναγνωρίζεται ευθέως ό ρόλος τοu προέδρου τηζ Δημο
κρατίας στά εθνικά θέματα καί καλείται νά διαδραματίσει 

ρυθμιστικό ρόλο. Ρυθμιστικό όχι ύπό τήν εννοια τής τυπι

κής εξουσίας πού aπορρέει άπό ρητές συνταγματικές διατά
ξεις . ' Αλλά μιας aνάγκης πού προέκυψε aπό τήν ώρίμανση 

των πολιτικων συνθηκων σ' αυτό τόν τόπο. των &διεξόδων 

πού δημιουργήθηκαν aπό τήν μονομερή άσκηση τής πολι

τικής εξουσίας ιδιαίτερα στά εθνικά θέματα, γιά τά όποία 

άπαιτείται πλέον μιά ευρύτερη πολιτική καί κοινωνική συ
ναίνεση . 

'Η πραγματοποίηση μιας τέτοιας σύσκεψης- καί αυτό 

δέν είναι μυστικό - ήταν aπό τίς επιθυμίες τοu Κ~ραμανλfj 
πού είχε διατυπωθεί σέ πολλές ευκαφίες καί μέ πολλούς 
τρόπους. 'Ορισμένες φορές καί δραματικούς, δταν ό πρόε-

δρος τής Δημοκρατίας εκρουε τόν κώδωνα κινδύνου γιά τίς 

aρνητικές επιπτώσεις πού είχε στά εθνικά θέματα ή αδυνα

μία των πολιτικων κομμάτων νά συναινέσουν στήν χάραξη 

μιας κοινής εθνικής πολιτικής. Καί αυτό ήταν ή πλέον 

«aνώδυνη» πλευρά. Συχνά γινόμασταν μάρτυρες μιας 
«βίαιης» aντιπαράθεσης, μιας aντιπολίτευσης σέ σκληρούς 

τόνους aκριβως στά θέματα εξωτερικής πολιτικής . Μιά 

μεταφορά δηλαδή του πολιτικοί) παιχνιδιοu σέ ευαίσθη

τους εθνικούς τομείς γιά λόγους εσωτερικής κατανάλωσης. 

Καί σ' αυτό επρεπε καί πρέπει νά μπεί τέλος («Μακεδο

νία», 18.2). 

Τό aποτέλεσμα τής χθεσινής συσκέψεως των τεσσάρων 

πολιτικων άρχηγων ύπό τήν προεδρία τοu κ. Κων. Καρα
μανλή πρέπει νά aξιολογηθεί σέ συνάρτηση μέ τό στόχο 

τής πρωτοβουλίας τοu προέδρου τής Δημοκρατίας πού 

ήταν ή χάραξη κοινής εθνικής στρατηγικής στόν τομέα 
τής εξωτερικής πολιτικής . 

Κοινή ήταν καί είναι ή εκτίμηση δτι οί κ. Κ. Μητσοτά

κης καί Α. Παπανδρέου, γιά διάφορους λόγους, δέν επιθυ

μοuν τήν ύπό τόν πρόεδρο τής Δημοκρατίας σύγκλιση των 

κομματικων θέσεων. ' ο πρωτος, διότι <iντιδρα μέ ανεξήγη

τη ευθιξία σέ σκόπιμα δημοσιεύματα πού τόν θέτουν «ύπό 
τήν κηδεμονία» τοu προέδρου τής Δημοκρατίας . ~Ετσι, ό 

σημερινός πρωθυπουργός εναντιώνεται καί στήν πάγια 

άρχή, κατά τήν όποία ή Κυβέρνηση εχει πάντοτε τό 

συμφέρον νά επιδιώκει τήν ήπιότητα καί τήν πολιτική 

συναίνεση τής aντιπολιτεύσεως. Καί ό δεύτερος, διότι 

δέχεται ισχυρότατη εσωκομματική πίεση εκ μέρους τής 

πτέρυγος των «λαϊκιστων», νά μήν ύποστείλει τά aντιπολι

τευτικά λάβαρα, οuτε στό στάδιο των εθνικων θεμάτων. 

Πέραν, δμως, των aρνητικων, ύπάρχουν άναμφισβήτη

τα καί τά θετικά στοιχεία τής χθεσινής συσκέψεως. 

Κατ ' aρχήν, ή εκδοση καί τό περιεχόμενο τής ανακοι

νώσεως τής Προεδρίας τής Δημοκρατίας διαλύει κάθε αμ

φισβήτηση περί τής πατρότητος τής πρωτοβουλίας. 'Η 

ανακοίνωση στηρίζεται στά συμπεράσματα «πού συνήγαγε 

ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας», <iφου άκουσε τίς είσηγή
σεις καί τόν διάλογο των πολιτικων <iρχηγων καί στά 

όποία συμφώνησαν οί μετέχοντες τής συσκέψεως. 

'Ως πρωτο συμπέρασμα άναφέρεται δτι «ή σύσκεψη 

ύπfjρξε χρήσιμη, διότι εδωσε τήν ευκαιρία νά γίνει μιά 

άμοιβαία ενημέρωση σέ βάθος γιά δλες τίς πτυχές των 
εθνικων μας θεμάτων καί διότι επιβεβαίωσε τό πνευμα 

εθνικής ύπευθυνότητος, μέ τό όποίο aντιμετωπίζει τά θέ

ματα αυτά ή πολιτική ήγεσία του τόπου». 

Θά μπορουσε, λοιπόν, νά ύποστηριχθεί δτι ή σύσκεψη 

των πολιτικων άρχηγων ύπό τόν πρόεδρο τής Δημοκρατί

ας, γίνεται δεκτή ντέ φάκτο ώς άτυπος θεσμός του πολιτεύ

ματος. Πολύ περισσότερο, <iφου ή χθεσινή σύσκεψη είχε 

μείζονα πολιτικό στόχο (τή χάραξη κοινής στρατηγικής) 
καί συναφως τήν «επιβεβαίωση τής εθνικής ύπευθυνότη

τος» τής πολιτικής μας ήγεσίας, πού στέργει γιά τήν επιτυ

χία του παραπάνω στόχου. Μένει τώρα νά παρακολουθή

σουμε τή συνέχεια πού θά δώσουν τά κόμματα, γιά τήν 

ευόδωση τής προεδρικής πρωτοβουλίας. Διότι εκείνο πού 
ίσως ύποβαθμίζουν ή aποσιωπουν, ίδίως τά δύο μεγάλα 

κόμματα, είναι δτι ύποχρεουνται νά δώσουν συνέχεια στή 

χθεσινή προεδρική παρέμβαση («Καθημερινή», 19.2). 
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. Η συνολική aποτίμηση τής χτεσινής σύσκεψης τ&ν 
τεσσάρων &ρχηγ&ν μέ τόν Κ. Καραμανλή είναι μιά ύπόθε

ση μέ τήν όποία οί πολιτικοί αναλυτές θά &σχολουνται γιά 

aρκετό καιρό. Καί στή σχετική aποτίμηση, εδ& πού τά 

λέμε, θά παίξουν ρόλο aρκετοί παράμετροι: 'Η μέχρι σή
μερα στάση τ&ν πολιτικ&ν κομμάτων. 'Η στιγμή πού aπο

φασίστηκε νά πραγματοποιηθεί ή σύσκεψη. ·Ο τρόπος 

πού τά κόμματα προσήλθαν σ' αυτή. Οί συζητήσεις πού 

εγιναν άνάμεσα στούς άρχηγούς, ενώπιον του προέδρου 

τής Δημοκρατίας . Ή συμφωνία πού φαίνεται νά επιτεύ

χθηκε σέ όρισμένα καίρια θέματα, άλλά κύρια, ή στάση 

πού θά κρατήσουν οί ήγεσίες τ&ν κομμάτων τό έπόμενο 

χρονικό διάστημα, θά είναι όρισμένα άπό τά στοιχεία πού 

ή άνάλυσή τους θά επιτρέψει νά προσδιοριστεί επακριβ&ς 

ή χρησιμότητα καί ή άναγκαιότητα τής χτεσινής μέρας. 

Χωρίς νά περιμένει κανείς τή συνολική άποτίμηση, 

άπό τώρα είναι φανερό πώς ή χτεσινή σύσκεψη ήταν χρή

σιμη." Αν μή τί liλλο, άπό τή σκοπιά καί μόνο δτι οί πολι

τικοί άρχηγοί, άφου ενημερώθηκαν άπό τόν πρωθυπουργό 

γιά τίς πρόσφατες εξελίξεις καί τίς προοπτικές πού διανοί

γονται γιά τά ζητήματα εξωτερικfjς πολιτικής, προχώρη
σαν σέ μιά άνταλλαγή άπόψεων γιά τά εθνικά θέματα. Μιά 

συζήτηση πού τουλάχιστον σέ δ, τι άφορα τά - πλήν του 

ΚΚΕ - κόμματα φαίνεται πώς είναι δύσκολο νά διεξαχθεί 

σέ συνθήκες δημόσιου διαλόγου. Σέ τέτοιες συνθήκες, δυ

στυχ&ς, κύρια γιά τήν Κυβέρνηση καί ~ήν άξιωματική aν

τιπολίτευση, άλλά σέ μεγάλο βαθμό καί γιά τό ΣΥΝ, οί 

σκοπιμότητες τής στιγμής καί ή προσπάθεια liσκησης 

«πολιτικfjς» ή «aντιπολίτευσης» βαραίνουν περισσότερο 

aπό τήν ουσία τίς πραγματικές διαστάσεις πού εχουν τά 

κάθε φορά εξεταζόμενα προβλήματα. 

'Εκείνοι πού ρεαλιστικά προσέγγιζαν τήν επερχόμενη 

σύσκεψη στό Προεδρικό Μέγαρο, δικαιουνται νά δηλώ

νουν δτι τά aποτελέσματα τfjς συνάντησης τ&ν τεσσάρων 

ήταν τά άναμενόμενα. ·Η μελέτη τ&ν θέσεων των κομμά

των πάνω στά εθνικά θέματα, ή διαφορετική άνάλυση πού ' 
κάνουν rοστε νά καταλήξουν σέ συμπεράσματα καί τή δια

τύπωση προτάσεων, καθιστουσε άπό τήν άρχή σαφές δτι 

στή συνάντηση δέν θά μπορουσε νά ύπάρξει γενική συμ

φωνία επί τής εξωτερικής πολιτικής. 'Από αυτή τήν liπο

ψη εJ:ναι άκατανόητη ή προσπάθεια όρισμένων, πού εξα

κολουθουν νά κάνουν λόγο γιά άναζητήσεις στήν κατεύ

θυνση «εθνικής στρατηγικfjς», περιορίζοντας μέ αυτόν τόν 

τρόπο καί τό ενδεχόμενο επιμέρους συγκλίσεων σέ όρισμέ

να θέματα («Ριζοσπάστης, 19.2). 

Μέ ευδιάκριτη τή σφραγίδα του προέδρου κ. Καραμαν

λή εληξε ή χθεσινή σύσκεψη τ&ν ήγετ&ν τ&ν πολιτικ&ν 

κομμάτων τfjς χώρας καί, πιθανότατα, ανοιξε μιά νέα περί
οδος στήν liσκηση τής εξωτερικής πολιτικfjς τής . Ελλά

δας. 

τέσσερα ουσιώδη σημεία περιλαμβάνει ή άνακοίνωση 

τής Προεδρίας τής Δημοκρατίας μετά τή σύσκεψη. 

Τό πρ&το καί τό τελευταίο άφορουν τό ρόλο του κ. 

Καραμανλή: τά συμπεράσματα τής σύσκεψης ι'ά συνήγαγε 

εκείνος καί εγιναν δεκτά άπό τούς πολιτικούς άρχηγούς 

δέν aποκλείεται νά επαναληφθεί ή σύσκεψη, «εάν καί εφό

σον κριθεί άναγκαίον»· «wφέλιμη καί επιθυμητή ή χάραξη 

μιας κοινfjς εθνικής στρατηγικής γιά τά εθνικά θέματα» . 

Προφαν&ς, ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας άποκτa κατά 

κάποιον τρόπον τό ρόλο του εγγυητή τ&ν καταλήξεων τής 

συνάντησης- γιά τήν όποίαν δλοι μίλησαν θετικά- καί 

γίνεται δεκτός ό ουσιαστικός ρόλος του στήν σύγκλιση, 

πλέον, τ&ν πολιτικ&ν δυνάμεων τής χώρας. Είναι ενας ρό

λος πού στηρίζεται στό προσωπικό κυρος του κ. Καραμαν
λή, εJ:ναι ή ενίσχυση του «προφίλ» του ώς εθνικου ήγέτη 

πέραν τ&ν κομματικ&ν aντιπαραθέσεων, μά πάνω άπ' δλα 

είναι ή μακρά πολιτική πείρα καί ό διορατικός ρεαλισμός 

του προέδρου τής Δημοκρατίας, πού επιβεβαιώθηκαν. 

'Η άνάληψη του ρόλου αυτου άπό τόν Κ. Καραμανλή 

προκύπτει πλήρως άπό τήν άναφορά τής άνακοίνωσης στίς 

άπειλές κατά τής χώρας μας, «οί όποίες επιβάλλουν συνε

χή επαγρύπνηση καί εθνική συνοχή». 'Η εκτίμηση, πού 

διατυπώνεται, φέρει τήν καθαρή , ισορροπημένη, σφραγίδα 

του προέδρου: ύπάρχουν άπειλές, άλλά δέν ύπάρχει liμεσος 

κίνδυνος γιά τήν άσφάλειά της. Κατά συνέπεια, ψυχραιμία, 

αυτοπεποίθηση. Δηλαδή, προσθέτουμε, δέν χρειάζονται 

κινήσεις πανικου, δέν εχει θέση ό ύπερεθνικισμός, πού 

άπειλεί τά διεθνfj ερείσματά μας. 

Πρόκειται γιά μιά σαφή πολιτική άντίληψη γιά τήν 

άντιμετώπιση τ&ν εθνικ&ν θεμάτων μας, πού άσφαλ&ς πε

ριλαμβάνει καί συγκεκριμένα μέτρα καί πρωτοβουλίες. Εί

ναι μιά άντίληψη πρωτοβουλι&ν καί δχι άμυντικfjς επανά

ληψης τ&ν δικαίων μας («Αυγή», 19.2). 

Κριτικό ύπήρξε τό σχόλιο του Π. Εύθυμίου στήν 
έφημερίδα «Τό Βήμα» (23.2): 

Τό έλληνικό πολιτικό μελό εχει εδ& καί πολύ καιρό 

τήν ήρωίδα του. 'Ονομάζεται Συναίνεση. Αυτή, ή πολ

λάκις άπατηθείσα κόρη, μπαινοβγαίνει σέ διάφορα προ

ξενιά . Πότε τfjς εταξε ό κ. Α . Παπανδρέου, μετά ό κ. 

Μητσοτάκης. Παρ' όλίγον δέ νά πέσει θύμα όμαδικου 

βιασμου, σέ μία παρόξυνση δλων στό ίδιο τό Προεδρικό 

Μέγαρο. 

Κινδυνεύει πλέον καί ή άξιοπρεπής φήμη της . Διάφο

ροι ξένοι παρατηρητές θά άρχίσουν νά τήν θεωρουν περί

που μιά κοινή γυναίκα. 'Έτσι rοστε, &κόμα καί αν τελικ&ς 

οί προξενητές aποκαταστήσουν τό κορίτσι, οί ξένοι φίλοι 

τfjς οικογένειας θά aντιμετωπίζουν τό εργο μαλλον ώς πα

ραγωγή έλληνικής «τσόντας», παρά ώς σοβαρή ύπόθεση, 

άντάξια τfjς χώρας πού γέννησε - κάποτε - τό δράμα. 

"Αν ύπάρχει κάποιος πού άδικείται άπό δ λα αυτά είναι 

σίγουρα ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας κ. Κ. Καραμανλής, ό 

μόνος πολιτικός παράγων στήν ·Ελλάδα ό όποίος στή 

χάραξη τής πορείας του εχει ώς γνώμονα τόν μακρό χρόνο, 

τήν ·Ιστορία, καί δχι τήν τρέχουσα πολιτική σκοπιμότητα. 

Γι' αυτό, liλλωστε, ό liνθρωπος πot'J επέβαλε τή συναινετι

κή aντιμετώπιση τ&ν εθνικ&ν ζητημάτων στό πεδίο τfjς 

εξωτερικής πολιτικής εμφανίστηκε νά άντιδρα στίς πρω
θυπουργικές προτάσεις γιά γενίκευση τ&ν συναινετικ&ν 

διαδικασι&ν σέ μιά ευρύτατη δέσμη ζητημάτων. 

Τά aποτελέσματα τής συσκέψεως συνόψισε, σέ 

άρθρο του, ό Δ. Παπαναγιώτου: 

·Η σύγκληση τής πρώτης «διάσκεψης κορυφfjς» ύπό 

τήν προεδρία του κ . Κωνσταντίνου Καραμανλfj, άπέφερε 
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σύγκλιση aπόψεων αλλά καί διαφορές aπόψεων μεταξύ 

των πολιτικών aρχηγών, ώς πρός τή χάραξη εθνικfjς στρα
τηγικfjς. 'Η πραγματοποίηση τfjς σύσκεψης δμως ε{ ναι 

ενα εξαιρετικά σημαντικό γεγονός. Γιά πρώτη φορά οί 

ηγεσίες των πολιτικών μας κομμάτων, εκτιμώντας επιτέ

λους ρεαλιστικά τήν κρισιμότητα τfjς καταστάσεως, δέ

χθηκαν νά συζητήσουν στό ίδιο τραπέζι ύπό τήν προεδρία 

του aρχηγου του Κράτους, μέ στόχο μιά εθνική συνεννόη

ση πάνω σέ θέματα πού δέν σηκώνουν κομματική εκμετάλ

λευση. Τήν aνάγκη αύτfjς τfjς συνεννόησης «στό ίδιο τρα

πέζι» ε{χε εκτιμήσει καί aπό πολύ καιρό ε{χε τονίσει δ 

Κωνσταντίνος Καραμανλfjς. Πολύ δέ νωρίτερα τfjς δεδομέ

νης πολιτικfjς ηγεσίας, τήν ανάγκη αύτή ε{χε κατανοήσει 

δ άπλός πολίτης, η κοινή γνώμη, δ ελληνικός λαός, μέσα 

στόν καθημερινό προβληματισμό του εκ τ&ν έθνικ&ν aνη

συχιών πού, μετά δεκαετίες, είχαν aρχίσει νά τόν aπασχο

λουν καί πάλι άμεσα. Τά διαδραματιζόμενα εγγύς καί πέ
ραν τ&ν συνόρων μας, ήταν φανερό δτι περικλείουν aπει

λές κατά τfjς χώρας μας. 'Απειλές καί κινδύνους, γιά τήν 

aντιμετώπιση των δποίων τό ισχυρότερο δπλο είναι η 
εθνική συνοχή. 

'Η πραγματοποίηση αύτfjς τfjς πρώτης εθνικfjς σύσκε

ψης, τό ήπιο καί εποικοδομητικό κλίμα μέσα στό όποίο 

διεξήχθη η διαλογική συζήτηση καί η διαπίστωση δτι, 
παρά τίς δποιες διαφορές, ε{ναι επιθυμητή aπό δλες τίς 

πλευρές η κατάστρωση κοινfjς εθνικfjς στρατηγικfjς, aπο

τελουν μίαν aκόμη πολύτιμη προσφορά του Κωνσταντίνου 

Καραμανλfj πρός τόν τόπο, στίς δύσκολες αύτές ώρες πού 

διερχόμεθα ώς εθνος. 'Η προσωπική σφραγίδα του Καρα
μανλfj ήταν φαψ;ρή - καί εθνικά καθοδηγητική - στό 

πνευμα τfjς «συvάντησης κορυφfjς» στούς στόχους κοινfjς 
προσέγγισης πού ετέθησαν, στή μεθόδευση του διαλόγου 
αμοιβαίας ενημέρωσης σέ βάθος εφ. δλων των πτυχών των 

εθνικών θεμάτων, aκόμη καί στίς όργανωτικές λεπτομέρει
ες τfjς σύσκεψης. 'Όλα τοποθετήθηκαν σέ ενα πρωτόγνω

ρα ύψηλό πολιτικό επίπεδο, aκόμη καί στίς μετά τή σύ

σκεψη δηλώσεις των πολιτικών aρχηγών, πού aπέφυγαν τή 
συνήθη κομματική διάλεκτο . Τό ϋφος, τό περιεχόμενο καί 

τό ήθος τfjς ανακοίνωσης πού έξέδωσε μετά τή σύσκεψη, η 
Προεδρία τfjς Δημοκρατίας, δίδουν πρός κάθε κατεύθυνση 

ενα μεγάλο μάθημα πολιτικfjς δμιλίας, ύψηλfjς εύθύνης 

καί εθνικfjς συνείδησης, πού δδηγεί στή συνοχή καί τήν 
δμοψυχία, γιά τή θετική aντιμετώπιση των εθνικών θεμά

των καί τήν εξοδο aπό τήν κρίση . Γι' αύτό καί δ λαός 

δέχθηκε μέ ανακούφιση αύτή τήν «Καλή aρχή» .... Σημασία 
εχει, συνεπώς, αύτό τό πνευμα καί αύτό τό επίπεδο νά δια

τηρηθουν καί κατά τήν αύριανή συνεδρίαdη τfjς Βουλfjς, 

εκ μέρους τfjς πολιτικfjς μας ηγεσίας, ώστε τό πρώτο μεγά

λο βfjμα πού εγινε τήν περασι.tενη Τρίτη νά εχει καί τήν 
aπαιτούμενη - καί aπαραίτητη - συνέχεια. 

'Η ανακοίνωση τfjς Προεδρίας τfjς Δημοκρατίας ανέ

φερε, μεταξύ άλλων, δτι η σύσκεψη ύπfjρξε χρήσιμη, «διό

τι επιβεβαίωσε τό πνευμα τfjς εθνικfjς ύπευθυνότητας μέ τό 

όποίο aντιμετωπίζει τά θέματα αύτά η πολιτική ηγεσία του 

τόπου». w Ας επαληθεύσουν αύτή τή «λεπτομέρεια» οί πολι

τικοί μας aρχηγοί καί κατά τήν αύριανή κοινοβουλευτική 

συζήτηση, ώστε νά ύποδειγματίσουν καί στούς κομματι

κούς μηχανισμούς τους τήν πολιτική συμπεριφορά εθνικfjς 

εύθύνης, μακράν κάθε φανατισμου. Διότι, βεβαίως, αύτό τό 

πνευμα, αύτή η aντίληψη, aπό τό aρχηγικό έπίπεδο, πρέ

πει νά περάσουν καί στή στελέχωση τ&ν κομματικών μας 

όργανισμ&ν, ώστε νά καταστουν πολιτική λειτουργία. «Κά

τι» πού στόν πολίτη, στό λαό, εχει ήδη περάσει καί του 

ξανάφερε τήν ελπίδα μέσα στήν πολιτική κόπωση καί τίς 

κομματικές aπογοητεύσεις πού εχει ύποστεί τά τελευταία 

χρόνια. Γι' αύτό καί δέχεται μέ aνακούφιση τίς πρωτο

βουλίες Καραμανλfj, του προέδρου πού γνωρίζει τή γενική 

aποδοχή ώς εγγυητής τfjς δμαλότητας καί τfjς σωστfjς πο
ρείας, στήν aρχηγία του Κράτους. Παρά τίς συνταγματικές 

aτέλειες πού εκκρεμουν aπό τήν aναθεώρηση του 1986, δ 
Κωνσταντίνος Καραμανλfjς, μέ τό προσωπικό του κυρος 

καί τή διεθνfj αναγνώρισή του, προχωρεί σέ χειρισμούς 

πού aποδεικνύονται εθνικώς σωτήριοι («Μακεδονία», 
23.2). 

19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1992 

Μέ τήν εύκαιρία τής καθιερωμένης δεξιώσεως 

πρός τιμή τών 'Ενόπλων Δυνάμεων καί τών Σωμάτων 

'Ασφαλείας, ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας, σέ aπάν

τηση δημοσιογραφικών έρωτημάτων, παρατήρησε: 

«Πρώτα νά θέσουμε ύπ6 έλεγχο τά κρίσιμα έθνικά θέ

ματα. Στή ζωή χρειάζεται Ιεράρχηση. Νά μήν τά άνακατεύ

ουμε όλα». 

Τό σχόλιο του Κ. Καραμανλή συνδυάστηκε άπό 

μερίδα του τύπου μέ τή χρονικά σχεδόν παράλληλη, 

δύο μέρες άργότερα, ανακοίνωση του πρωθυπουρ

γοί), περί τής έπιθυμίας του νά έξασφαλίσει τή συ

ναίνεση τών κομμάτων τής άντιπολιτεύσεώς μέ έπί

κεντρο τήν . έξωτερική πολιτική, τήν οίκονομία καί 
aλλα κρίσιμα τρέχοντα θέματα. 'Η σχετική φημο

λογία εδωσε λαβή στήν εκδοση ανακοινώσεως άπό 

τήν Προεδρία τής Δημοκρατίας: 

«Τό σχόλιο αύτό του προέδρου τfjς Δημοκρατίας ε{χε 

γενική εννοια κάί δέν ε{χε καμμία σχέση μέ τήν πρόταση 

του πρωθυπουργου γιά aναζήτηση συναινετικής aντιμετω

πίσεως του όξύτατου οiκονομικου προβλήματος τfjς χώ
ρας. 'Αντιθέτως, δ πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας, έπί δύο 

χρόνια συνεχώς τονίζει κατά τρόπο εντονο πρός πάσα κα

τεύθυνση τήν aνάγκη εθνικής δμοψυχίας καί ταχείας εξό
δου τfjς χώρας μας aπό τά σημερινά οικονομικά της aδιέ

ξοδα». 

24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1992 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται σέ άκρόαση τόν πρό

εδρο τής ΔΗΑΝΑ, Κ. Στεφανόπουλο, ό όποίος του 
άνέπτυξε τίς θέσεις του πάνω στά μείζονα έξωτερικά 

καί έσωτερικά προβλήματα τής χώρας. 

26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1992 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας έπιδίδει στόν 

ύπουργό τών 'Εξωτερικών, Α. Σαμαρά, σημείωμα μέ 
άναφορά στό θέμα τής αναγνωρίσεως του Κράτους 
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των Σκοπίων, προκειμένου νά κάμει χρήση των σχε

τικών άπόψεων χάριν τής άποτελεσματικότερης ύπο

στηρίξεως των έθνικ&ν θέσεων στό έξωτερικό: 

«'Η διάλυση τής Γιουγκοσλαβίας, άναπόφευκτη 

ή όχι, έχει προκαλέσει μείζονα κρίση στήν Εύρώπη. 

Ή άνεξαρτησία δύο μόνο τμημάτων της, έχει ήδη 
πληρωθεί μέ βαρύτατο φόρο αtματος καί μέ τεράστι

ες ύλικές ζημιές. Καί γιά νά διατηρηθεί ή άνεξαρτη

σία αύτή, χρειάσθηκε νά δημιουργηθεί ή μεγαλύτερη 

καί δαπανηρότερη εlρηνευτική δύναμη στήν ίστορία 

τοί5 ΟΗΕ. 

>Πά προβλήματα δμως αύτά, πού προκάλεσαν oi 
σχετικά άπλές περιπτώσεις τής Σλοβενίας καί Κροα

τίας, ιδχριοί5ν μπροστά στίς σοβαρότατες συνέπειες 

πού θά έχει μιά έσπευσμένη καί χωρίς τίς κατάλλη

λες προϋποθέσεις άναγνώριση τής άνεξαρτησίας τής 

Βοσνίας καί τών Σκοπίων. Καί τοί5το διότι: 

»Πρώτον, ή έθνολογική σύνθεση καί ή γεωγρα

φική κατανομή τών πληθυσμών τους άποτελοί5ν ενα 

έκρηκτικό μίγμα. Καί δεύτερον, διότι εlναι άμφίβο

λη καί αύτή ή βιωσιμότητά τους, ώς Κρατών. 

» 'Η φρόνηση έπιβάλλει, λοιπόν, νά λ ηφθοί5ν δ λα 
τά μέτρα πού θά άποτρέψουν μείζονες άναστατώσεις 

στά Βαλκάνια. Καί πάντως, νά μ ή γίνει τίποτα πού θά 

μποροί5σε νά έπιδεινώσει τήν κατάσταση. Καί αύτό 

πού άσφαλώς θά ύπονομεύσει τή σταθερότητα καί 
i'σως καί τήν εlρήνη στά Βαλκάνια εlναι ή άναγνώ

ριση τών Σκοπίων, μέ τό όνομα τής Μακεδονίας. 

Μιά τέτοια έvέργεια δέν θά άποτελοί5σε άπλώς πα

ραχάραξη τής iστορίας, άφοί5 εlναι γνωστό δτι τά 
Σκόπια δέν έχουν ούτε iστορικό, ούτε έθνολογικό 

δικαίωμα νά χρησιμοποιοί5ν τό όνομα αύτό. Δέν θά 

άποτελοί5σε μόνο σφετερισμό τής έλληνικής πολιτι

στικής κληρονομιάς. Πάνω άπ • δ λα θά ύπονόμευε 
τήν άσφάλεια καί τήν εlρήνη στήν περιοχή: 

»Πρώτον. Διότι θά άποτελοί5σε μιά ίστορική νο

μιμοποίηση τών προσπαθειών πού έγιναν, στό πρό

σφατο παρελθόν, μέ πρόσχημα άκριβώς τό όνομα 

Μακεδονία καί μέ σκοπό τόν διαμελισμό τής 'Ελλά

δος, διά τής άποσπάσεως τής Μακεδονίας. 

»Δεύτερον. Διότι θά δημιουργοί5σε μιά μόνιμη 

πηγή άνωμαλίας στήν περιοχή, άφοί5 τά Σκόπια θά 

ένθαρρύνοντο νά άvαπτύξουν περαιτέρω τόν έθνικι

σμό καί τόν άλυτρωτισμό τους, πού καλλιεργοί5ν συ

στηματικά τά τελευταία 40 χρόνια. 
»Τρίτον. Διότι θά έξουδετέρωνε, έν πολλοίς, τόν 

σταθεροποιητικό ρόλο τής 'Ελλάδος στήν περιοχή. 

Ή Έλλάς εlναι ή μόνη γείτων τών Σκοπίων πού, 

άφενός μέν, δέν έχει βλέψεις στό έδαφός τους, άφετέ

ρου δέ, έχει τήν δύναμη νά κατοχυρώσει τήν άσφά

λεια καί τήν άκεραιότητά τους. Αύτόν δμως τόν ρόλο 

τής οlκονομικής συνεργασίας, τής σταθερότητος καί 

τής άσφάλειας στήν περιοχή δέν μπορεί νά παίξει ή 

Έλλάς, όταν τά Σκόπια, έπίσημα, διά τοί5 όνόματός 

τους προβάλλουν διεκδικήσεις έπί τής 'Ελλάδος. 

»τέταρτον. Τό έπιχείρημα δτι ή Έλλάς ύπερ

βάλλει διότι τά μικρά Σκόπια δέν άποτελοί5ν άπειλή 

γιά τήν 'Ελλάδα, μέλος τοί5 ΝΑΤΟ, κ. λ. π. εlναι άντι

φατικό καί έπικίνδυνο, γιά νά μήν ποί5με παράλογο. 

»Στήν ούσία, τό έπιχείρημα αύτό λέει δτι ή διε

θνής κοινότης άναγνωρίζει μέν τίς κακές προθέσεις 

τών Σκοπίων, άλλά δέν τίς καταδικάζει, διότι τά Σκό

πια δέν έχουν αύτή τή στιγμή τή δυνατότητα νά τίς 
πραγματοποιήσουν. Μέ άλλα λόγια, εlς μέν τά Σκό

πια λέγεται δτι μποροί5ν νά διατηρήσουν τήν άπειλή 

τους κατά τής 'Ελλάδος, εlς δέ τήν 'Ελλάδα λέγεται 
δτι πρέπει νά κάνει χρήση τής lσχύος της έναντίον 
τών Σκοπίων γιά νά ματαιώσει τήν άπειλή αύτή. 

»Εlναι προφανές δτι ή θεωρία αύτή εlναι όχι μόνο 
άντιφατική άλλά καί έπικίνδυνη. Διότι, άντί νά έν
θαρρύνει τά δύο γειτονικά Κράτη νά βαδίσουν στό 
δρόμο τής φιλίας, τής οlκονομικής συνεργασίας καί 
τής εlρηνικής συνυπάρξεως, τά έξωθεί στό δρόμο 
τής άντιπαραθέσεως, τής έχθρότητος καί τής άπα

σταθεροποιήσεως τής περιοχής. 

»τέλος, aν τά Σκόπια δέν άποτελοί5ν άπειλ ή αύτή 

τή στιγμή, κανείς δέν μπορεί νά προβλέψει καί νά 

έγγυηθεί, lδιαίτερα μέσα στίς σημερινές συνθήκες 

ρευστότητος καί άστάθειας, ποιοί συνδυασμοί δυνά

μεων θά προκύψουν στό έγγύς ή στό άπώτερο μέλ

λον, στά Βαλκάνια καί στήν εύρύτερη περιοχή. Ν Α ν 

αύτές oi δυνάμεις θελήσουν νά χρησιμοποιήσουν καί 
πάλι τό "Μακεδονικό", δπως τό έκαναν στό παρελ
θόν, γιατί ή διεθνής κοινότης θά πρέπει νά τούς έχει 

δώσει, έκ τών προτέρων, εναν τίτλο νομιμότητος γιά 
νά τό πράξουν; 

» Τά Κράτη δέν ζοί5ν μόνο μέ τό σήμερα. Πρέπει 
νά θυμοί5νται καί τό χθές γιά νά μή τό ξαναζήσουν 
αύριω> 188 • 

28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1992 

'Ο Α. Ντοuμπτσεκ, ό όποίος πραγματοποιεί, μέ 

τήν ιδιότητά του ώς προέδρου τής Βουλής τής Τσε

χοσλοβακίας, έπίσκεψη στήν 'Ελλάδα, γίνεται δε

κτός άπό τόν Κ. Καραμανλή: 

«Ό κόσμος, όταν μιλάει γιά τήν Τσεχοσλοβα

κία, θυμiiται τόν Ντοί5μπτσεκ», είπε ό πρόεδρος τής 

Δημοκρατίας καί συμπλήρωσε: «Ύπήρξατε ό πρό

δρομος τών σημερινών έξελίξεων». 

«Είμαι εύτυχής πού μπόρεσα νά συναντηθώ μαζί 
σας. 'Έχετε καί έσείς μακρά πορεία στή Δημοκρα

τία», άπάντησε ό Α. Ντοuμπτσεκ. 

I ΜΑrτΙΟΥ 1992 

Σέ άπάντηση έρωτήματος των δημοσιογράφων 
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σχετικα μέ τήν κρίση πού διέρχεται ή 'Αλβανία δ Κ. 

Καραμανλής, στή διαρκεια περιπάτου του, άπαντη
σε: 

« Άσταθείς ήμέρες καί κάτι δέν πάει καλά. 'Ό,τι έχω νά 
σiiς πω γιά τήν Άλβανία είναι δυσάρεστο. Καί προκειμέ

νου νά σiiς πω δυσάρεστα πράγματα, προτιμά) νά σιωπήσω. 

'Άλλωστε, ξέρετε δ τι έχω τή ν θεωρία, δ τι εlναι προτιμότε

ρο νά σιωπii κανείς, δταν δέν έχει νά πεί κάτι καλύτερο τής 
σιωπής». 

2 ΜΑΡτΙΟΥ 1992 

Σέ σύντομη συνάντησή του, στό.Προεδρικό Μέ

γαρο, μέ τόν 'Αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ, δ Κ. Καρα

μανλής άνασκόπησε τίς σχέσεις τής 'Εκκλησίας τής 

'Ελλι.iδος μέ τό Βατικανό - σέ συναρτηση καί μέ 

τήν άνησυχητική εξαπλωση τής Ούνίας στίς χώρες 

τής ανατολικής Εύρώπης - ενόψει τής επικείμενης 

Πανορθόδοξης Συναξεως στό Φανάρι. 

6 ΜΑΡτΙΟΥ 1992 

Ό ύπουργός τής 'Εθνικής Οίκονομίας, Στ. Μα
νος, ενημερώνει τόν πρόεδρο τής Δημοκρατίας -
σύμφωνα μέ τή σχετική επίσημη ανακοίνωση -'---- «για 
τα θέματα τής άρμοδιότητός του καί είδικότερα για 

τίς επαφές τίς δποίες είχε στίς Βρυξέλλες μέ παρα
γοντες τής Κοινότητος». 

Τήν 'ίδια ήμέρα, δ Κ. Καραμανλής είχε στό Προ

εδρικό Μέγαρο συνομιλία μέ τόν πρώην πρωθυπουρ

γό, Ξ. Ζολώτα. 

Σύμφωνα μέ δημοσιογραφικές πληροφορίες, δ 

πρόεδρος τής Δημοκρατίας επιθυμεί νά είναι ενήμε
ρος για τήν εθνική οίκονομία καί, είδικότερα, για τό 

όχι εύχαριστο κλίμα πού επικρατεί στίς Βρυξέλλες 
μέ άναφορα στήν οίκονομική κατασταση τής 'Ελ

λαδος. 

8 ΜΑΡτΙΟΥ 1992 

'Ο Κ. Καραμανλής απευθύνει, μέ τήν εuκαιρία 
του έορτασμου τής 'Ημέρας τής Γυναίκας, τό άκό

λουθο μήνυμα: 

«Ή συμβολή τής γυναίκας στή διαμόρφωση καί έξέλι

ξη τής κοινωνίας εlναι προφανής, καί, κατά τουτο, αύτονό

ητη, θά ήταν λοιπόν περιττό νά τήν έξάρω. Ό έορτασμός 

δμως τής Ή μέρας τής Γυναίκας μου παρέχει τήν εύκαιρία 

νά άναφερθω σέ όρισμένες έπιμέρους, άλλά πρωταρχικfjς 

σημασίας, έκφάνσεις του ρόλόυ Ίrού διαδραματίζει ή γυ
ναίκα στήν έποχή μας. 

»'Ως μητέρα, ή γυναίκα άποτελεi τόν άκρογωνιαίο λίθο 

τfjς οίκογένειας. Καί μάλιστα ύπό δύο, συμπληρωματικές 
μεταξύ τους, άπόψεις. Κατά πρiδτο λόγο παρέχει στόν άν

θρωπο τό θείο άγαθό τής ζωής. 'Επιπλέον δμως συμβάλλει 

καθοριστικως στή μετέπειτα διαμόρφωση τής προσωπικό

τητος των μελων τής οΙκογένειας. 

» 'Αλλά ό ρόλος τfjς γυναίκας δέν περιορίζεται στό 
πλαίσιο τής μητρότητος. 'Εξαπλώνεται σ' δλο τό χiδρο 

τής άνθρώπινης δραστηριότητος. Καί τfjς έπιτρέπει νά 
συμβάλει σ' αύτή μέ κάθε θετικό στοιχείο τής προσωπικό

τητάς της, καί μάλιστα iσοτίμως. Τουτο, άλλωστε, θεσπί

ζει καί τό Σύνταγμα, δταν διακηρύσσει δτι 'Όί UΕλληνες 

καί oi 'Ελληνίδες έχουν ί'σα δικαιώματα καί ύποχρεώ
σεις". 'Οφείλω δμως νά έπισημάνω δτι ή lσότητα αύτή 

πρέπει νά έναρμονίζεται καί μέ τή φύση τής γυναίκας. Καί 

τουτο ή ίσότιμη αύτή συμμετοχή σημαίνει: 

))Πρiδτον, άναγνώριση καί άποδοχή των lδιαιτεροτή

των πού χαρακτηρίζουν τή γυναίκα καί, έπομένω(;, προδια
γράφουν τά ούσιώδη στοιχεία του κοινωνικοv της ρόλου· 

καί δεύτερον, άνυπόκριτη έξασφάλιση δλων έκείνων των 

δυνατοτήτων καί μέσων, πού τής έπιτρέπουν νά άσκήσει 

άποτελεσματικiδς τά πολιτικά καί άτομικά δικαιώματα πού 

κατοχυρώνει τό Σύνταγμα. 

)) 'Ως UΕλληνες μποροvμε καί πρέπει νά εί'μεθα ύπερή
φανοι, δεδομένου δτι πρiδτο τό άρχαίο έλληνικό πνευμα 

άναγνώρισε τήν προσωπικότητα τής γυναίκαφ). 

11 ΜΑΡτΙΟΥ 1992 

Τή γενική κατασταση τής χώρας άνασκόπησαν 

στή διαρκεια συναντήσεως πού είχαν, στό Προεδρι

κό Μέγαρο, ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας, Κ. Καρα

μανλής, καί δ πρωθυπουργός, Κ. Μητσοτακης. Κατά 

τήν εξοδο άπό τό Προεδρικό Μέγαρο, δ πρωθυπουρ

γός δήλωσε στούς δημοσιογράφους οτι πρόκειται 
για τρέχουσα ενημέρωση του προέδρου τής Δημο

κρατίας πανω στα θέματα πού απασχολουν τή χώρα, 

μέ εμφαση στήν πορεία των εθνικών θεμάτων καί τής 

οίκονομίας. 

13 ΜΑΡτΙΟΥ 1992 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται σε ακρόαση τόν 

ύπουργό 'Εξωτερικών, Α. Σαμαρά, ό όποίος τόν 

ενημερώνει σχετικά μέ τήν πορεία του θέματος των 

Σκοπίων. 'Ήδη, στό διάστημα πού είχε μεσολαβήσει 

μετά τή σύγκληση του συμβουλίου , των πολιτικών 

άρχηγών, είχε πραγματοποιηθεί, στίς Βρυξέλλες, σύ

νοδος τών ύπουργών 'Εξωτερικών τών χωρών-μελών 

τής Εύρωπαϊκής Κοινότητος - μέ τή συμμετοχή, 

στή συνεδρίαση τής 12ης Μαρτίου, καί του ύπουρ

γου ' Εξωτερικών τών ΗΠΑ - , χωρίς να σημειωθεi 
εξέλιξη πανω στό θέμα· είδικότερα, οί προσπάθειες 
του Πορτογαλου ύπουργου 'Εξωτερικών προσέκρου

σαν στήν εμμονή τών Σκοπίων στίς θέσεις τους σχε

τικα μέ τήν ονομασία. Παραλληλα, εκδηλωνόταν 

άπό τήν πλευρά τής Ούάσιγκτων, μέσω καί του 
ύπουργου 'Εξωτερικών, Τζ. Μπαίηκερ, διαθεση επι

σπεύσεως τής διαδικασίας άναγνωρίσεως τής πρώην 

Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας τής Μακεδονίας, ή 

όποία, ως ενα σημείο, θα περισταλεί χαρις στήν 
προσωπική παρέμβαση του προέδρου τής Δημοκρα

τίας, ό δποίος είχε άπευθύνει επιστολή πρός τόν 
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'Αμερικανό πρόεδρο, στίς 5 Φεβρουαρίου, καί σέ 
άπευθείας τηλεφωνική συνομιλία Μπούς-Μητσοτά

κη, στίς 18 Μαρτίου. 

Κατά τήν εξ οδό του άπό τό Προεδρικό Μέγαρο, ό 

Α. Σαμαρiiς δήλωσε: 

«'Από καθήκον ενημέρωσα τόν πρόεδρο-τής Δημοκρα

τίας γενικότερα γιά τίς επαφές καί τίς συνομιλίες πού εί

χαμε στίς Βρυξέλλες». 

Παράλληλα, ό ύπουργός 'Εξωτερικών ε{ χε επι

δώσει στόν Κ. Καραμανλή επιστολή, δπου καί άνα

φερόταν στίς ενδοκυβερνητικές διαβουλεύσεις, σχε

τικά μέ τό χειρισμό του εθνικοu ζητήματος: 

«'Αγαπητέ κύριε πρόεδρε, 

»Προκειμένου νά εχετε μιά πλήρη εiκόνα των προσφά

των εξελίξεων πού εχουν σχέση μέ τήν ύπόθεση των Σκο

πίων, θεωρω χρήσιμο νά σημειώσω τά έξής: 
»'Έχετε ιiσφαλως πληροφορηθεί, δτι τήν Παρασκευή 

6/3/92, συγκλήθηκε εκτακτη σύσκεψη ύπό τήν προεδρία 
του κ. πρωθυπουργοί), στήν όποία μετείχαν ό ύπουργός των 

Έξωτερικων καθώς καί οί κ.κ . Μολυβιάτης, Τζούνης, 
Τσίλας, Αiλιανός, καί Καραγιάννης -πού εγινε μέ αφορ

μή τήν ξαφνική αμερικανική πρωτοβουλία γιά τό Γιουγ
κοσλαβικό. 

»Δυστυχως, ή συνάντηση αuτή δέν μπόρεσε νά καταλή

ξει σέ όμόφωνη στάση γιά τήν αντιμετώπιση τής πρόκλη
σης των Σκοπίων. Καί τοuτο διότι διατυπώθηκε σοβαρή 

διαφωνία απόψεων, ώς πρός τόν τελικό χειρισμό του προ

βλήματος, μεταξύ του ύπουργοu των Έξωτερικων καί 

οσων άλλων πήραν τό λόγο στή σύσκεψη . 

»Συγκεκριμένα, ό κ. πρωθυπουργός επεσήμανε τήν από

λυτη ανάγκη ό ύπουργός των 'Εξωτερικων νά εχει στή 

διάθεσή του στίς Βρυξέλλες εναλλακτική λύση καί γιά τήν 
ελάχιστη ακόμη πιθανότητα, οπου ή εξέλιξη τής συζήτη

σης θά ανάγκαζε τήν 'Ελλάδα νά τοποθετηθεί πάνω στή 

δυνατότητα συμβιβαστικής λύσης στήν ονομασία τής Δη

μοκρατίας των Σκοπίων. 

»Χαρακτηριστικά, αναφέρθηκε από τόν κ . Μητσοτάκη 

δτι κατά τή διάρκεια των διαπραγματεύσεων γιά τήν Κύ

προ τόν Αuγουστο του 1974, "καί τότε ό Γεώργιος Μαuρος 
δέν εfχε ρητές εντολές καί χάθηκε ή Κύπρος". 

»'Η άποψη πού αναπτύχθηκε από τήν πλειοψηφία των 

μετασχόντων γιά τήν ανάγκη uπαρξης "δεύτερης γραμμής 

άμυνας" στό θέμα του ονόματος τής Δημοκρατίας των 

Σκοπίων -πού στήν οuσία σημαίνει συμβιβασμό καί ύπο

χώρηση στό μέγα αuτό εθνικό θέμα - προσέκρουσε στήν 

απόλυτη άρνηση του ύπουργοu των 'Εξωτερικων νά προ

σχωρήσει στήν άποψη αuτή. 

»Θεωρω, κύριε πρόδρε, οτι ορθως αρνήθηκα τόν συμβι

βασμό στό θέμα του ονόματος. Γιατί ε{ ναι πράγματι αδιανό

ητο νά ζητείται ιiπό τή χ<ορα μας πού κατήγγειλε τούς 

πλαστογράφους, νά συνυπογράψει τήν πλαστογραφία επι

τρέποντας ετσι στούς Σκοπιανούς νά νομιμοποιήσουν μέ 

έλληνική ύπογραφή μιά ξένη 'Ελλάδα. Καί σaς θυμίζω, 
κύριε πρόεδρε, δτι εσείς ό ίδιος γράψατε πρός τούς πρωθυ

πουργούς τής Εuρωπαϊκής Κοινότητας δτι ή Δημοκρατία 

των Σκοπίων "δέν εχει απολύτως κανένα δικαίωμα, οuτε 

ίστορικό, οuτε εθνολογικό γιά νά χρησιμοποιεί τό ονομα 

Μακεδονία" . 

>>Σέ τέτοια εκχώρηση δικαιώματος, δπως εfπα καί στά 

μέλη τής σύσκεψης, ώς ύπουργός των 'Εξωτερικων δέν 
πρόκειται ποτέ νά προβω στό ονομα τής όποιασδήποτε 

λογικής. 

»Κύριε πρόεδρε, θά πληροφορηθήκατε ασφαλως δτι 

στό τέλος τής σύσκεψης αuτής καί ενόψει των νέων δεδομέ

νων στήν ύπόθεση των Σκοπίων (αμερικανική πρωτοβου

λία καί άποψη γιά πιθανότητα ανάγκης συμβιβασμοί) στό 

ονομα), θεώρησα χρέος μου νά ύπενθυμίσω τή δέσμευση 

τής προηγούμενης συνάντησης των αρχηγων κομμάτων 

γιά τήν επανασύγκλησή της ύπό τό φως των νέων εξελίξε

ων. Έπανασύγκληση απολύτως άναγκαία, λόγω τής επι
κείμενης σύσκεψης στίς Βρυξέλλες _των ''12" μέ τόν κ. 
Μπαίηκερ. 

»'Αντί δμως τής νέας σύγκλησης, κατ' εντολή του κ. 
πρωθυπουργοί), ό κ. Μολυβιάτης ιiνέλαβε νά ενημερώσει 

τόν κ. πρόεδρο τής Δημοκρατίας καί τόν κ. πρόεδρο του 

ΠΑΣΟΚ γιά τό περιεχόμενο τής άμερικανικής πρωτοβου

λίας, άλλά καί νά τούς θέσει τό συγκεκριμένο εpJίυjjμα, 
κατά πόσο δηλαδi'] οί δύο ήγέτες δέχονται ή άπορρίπτο'υν 
τή χρήση ένός συμβιβαστικοί) προσδιορισμοί), πού θά πε

ριείχε τή λέξη Μακεδονία ή κάποια παραλλαγή της, στήν 
τελική διαμόρφωση του ονόματος τής Δημοκρατίας των 

Σκοπίων. 

»Δυστυχως, τά οσα συνέβησαν δέν εfχαν κανένα aντί

κρυσμα. Καί τοuτο διότι ό κ. Μολυβιάτης δέν απεκόμισε 

τελικά καμμία συγκεκριμένη άποψη επί του φλέγοντος θέ
ματος του ονόματος οuτε άπό τόν κ. πρόεδρο τής Δημο

κρατίας οuτε άπό τόν κ. αρχηγό του ΠΑΣΟΚ. 

»'Έτσι, ό κ. πρωθυπουργός άρκέστηκε στό νά δώσει 

στόν ύπουργό των 'Εξωτερικων ρητή εξουσιοδότηση νά 

χειριστεί στίς Βρυξέλλες κατά τήν κρίση του τήν δλη ύπό

θεση των Σκοπίων. Μάλιστα, ό κ. πρωθυπουργός διαβε
βαίωσε τόν ύπουργό των 'Εξωτερικων δτι ή προηγούμενη 

aπόφαση τής 18/2/92 δεσμεύει, ετσι ή ιiλλιως, τήν πολιτι
κή μας γιά τήν aπόλυτο ύπεράσπιση των τριων προϋποθέ

σεων γιά τήν αναγνώριση τής Δημοκρατίας των Σκοπίων. 

Τήν θέση αuτή διετύπωσε τηλεφωνικά πρός τόν ύπουργό 

των 'Εξωτερικων καί ό κ. Μολυβιάτης. 

»Συνεπως, κύριε πρόεδρε, καί παρά τήν φαινομενική 

σύμπλευση των πάντων μέ τίς επιλογές του ύπουργείου του 

όποίου προ'fσταμαι, στήν οuσία μετέβην τή Δευτέρα 

9/3/92 στίς Βρυξέλλες γιά μιά νέα διπλωματική aντιπαρά
θεση μέ τήν πλήρη γνώση δτι τό θέμα του ονόματος στήν 

'Αθήνα παρέμενε άνοιχτό. 

»Κύριε πρόεδρε, τά δσα συνέβησαν στίς 10/3/92 στίς 
Βρυξέλλες, οπου, οπως ήδη γνωρίζετε, είχα iδιαίτερες συ
νομιλίες μέ τούς κ. κ. Γκένσερ, Μπαίηκερ καί Πινέιρο, επι

βεβαιώνουν τά οσα σaς εξέθεσα παραπάνω γιά τήν ανάγκη 
άποδοχής ή aπόρριψης τής "δεύτερης γραμμής άμυνας". 

Κατά συνέπεια, θεωρω άναγκαία - καί γνωρίζω δτι συμ

φωνεί μέ τήν άποψη αuτή καί ό πρωθυπουργός - τήν άμε

ση επανασύγκληση του συμβουλίου των πολιτικων ιiρχη

γων ύπό τήν προεδρία σας, γιά τή διαμόρφωση οριστικής 

θέσης ιiπό τό σύνολο τής πολιτικής ήγεσίας γιά τό μεγάλο 

εθνικό μας θέμα. 

»Πιστεύω, κύριε πρόεδρε, δτι, άν υίοθετηθεί ή στάση 
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τοu μή συμβιβασμοu, θά ύπηρετηθεί κατά τόν καλύτερο 

τρόπο τό έθνικό συμφέρον. ~Αν πάλι κάτι τέτοιο δέν γίνει, 

aντιλαμβάνεστε δτι δέν μπορώ νά είμαι έγώ έκείνος πού θά 

έκπροσωπώ τή χώρα μας στίς έπικείμενες κρίσιμες συναν

τήσεις. Διότι θά κινδύνευε τότε νά σημειωθεί τό έξης παρά

λογο: ενας ύπουργός των 'Εξωτερικών νά καλείται νά ύπε

ρασπισθεί μία πολιτική, τήν ϊδια όSρα πού δ ϊδιος δ ύπουρ

γός τήν aπορρίπτει ώς ίστορικό λάθος μακρίiς διαρκείας, 

μιά πού αύτή ή πολιτική θά μονιμοποιήσει κλίμα ρήξης 

καί συνεχοuς άστάθειας στό βόρειο περίγυρο της χώρας»Ι89. 

Μέ άναφορά στό περιεχόμενο τής έπιστολής του 

ύπουργου τών 'Εξωτερικών, δ γενικός γραμματέας 

τής Προεδρίας τής Δημοκρατίας συνέταξε τό άκό

λουθο σημείωμα: 

«Στή σύσκεψη της 6ης Μαρτίου 1992, πού αναφέρεται 
στήν έπιστολή του κ. Σαμαρίi της 13ης Μαρτίου 1992, μοu 
έζήτησε δ πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης νά παραστώ, όχι 

βέβαια ώς ένεργόν μέλος αύτη ς της 'Επιτροπης, πράγμα 

πού δέν έπέτρεπε ή iδιότητά μου, ώς γενικοί) γραμματέα 

της Προεδρίας της Δημοκρατίας, aλλά γιά νά ένημερώσω 

aμέσως τόν πρόεδρο της Δημοκρατίας γιά τά έπείγοντα 

προβλήματα πού έδημιουργοuσε ή έπιστολή Μπαίηκερ. 

»Πράγματι, μέ τήν έπιστολή του αύτή δ 'Αμερικανός 

ύπουργός 'Εξωτερικών ζητοuσε ούσιαστικά aπό τούς Δώ

δεκα τήν άμεση άναγνώριση των Σκοπίων. 

»Στήν ύπηρεσιακή αύτή σύσκεψη δέν έπρόκειτο βέβαια 

νά χαραχθεί ή πολιτική της 'Ελλάδος εναντι των Σκοπίων. 

Αύτό τό έγνώριζε πολύ καλά δ κ. Σαμαράς, άφοu δ ϊδιος 

δέν fιρκείτο στίς δδηγίες οuτε τοu Ύπουργικοu Συμβουλί

ου, aλλά έπεδίωκε νά πάρει τίς δδηγίες του aπό τό συμβού

λιο τών πολιτικών aρχηγών ύπό τόν πρόεδρο της Δημο

κρατίας. 

»Στή σύσκεψη αύτή έξετάσθηκε άπλώς, μεταξύ άλλων, 

ή σκοπιμότης νά είναι έφοδιασμένος δ ύπουργός των 
'Εξωτερικών μέ δδηγίες γιά δ λα τά ένδεχόμενα, δηλαδή 

καί γιά τήν περίπτωση πού, κατόπιν της έπιστολης Μπαίη

κερ, θά έδημιουργείτο στό Συμβούλιο των ΥΠΕΞ της ΕΟΚ 

τέτοια κατάσταση πού δ κ. Σαμαρίiς δέν θά είχε τόν χρόνο 

νά έπικοινωνήσει μέ τήν 'Αθήνα. 'Αλλά καί γιά τήν περί

πτωση αύτή, δ πρωθυπουργός ήθελε, πρίν δώσει δποιεσδή

ποτε δδηγίες στόν κ. Σαμαρίi, νά εχει τή γνώμη τοu προέ

δρου της Δημοκρατίας καί τοu άρχηγοu της άξιωματικης 
aντιπολιτεύσεως. 

»Γιά τόν σκοπόν αύτό, δ κ. Μητσοτάκης μοu έζήτησε, 

πρώτον, νά ένημερώσω aμέσως τόν πρόεδρο της Δημοκρα

τίας καί, δεύτερον, νά καλέσει δ πρόεδρος της Δημοκρατί

ας τόν κ. Παπανδρέου γιά νά τόν ένημερώσει καί νά τοu 

ζητήσει τή γνώμη του γιά τό θέμα τοu ονόματος τών Σκο

πίων. 

»Είπα στόν πρωθυπουργό, δτι θά ένημέρωνα aμέσως 

τόν κ. πρόεδρο, έξέφρασα δμως τή γνώμη δτι θά ήταν ίσως 

δύσκολο γιά τόν πρόεδρο νά καλέσει έκτάκτως τόν κ. Πα

πανδρέου μέσα στό Σαββατοκύριακο, χωρίς νά δημιουργη

θοuν μεγάλες άνησυχίες στήν κοινή γνώμη. 'Ο πρωθυ

πουργός συμφώνησε καί μοu έζήτησε νά ένημερώσω έγώ 

τόν κ. Παπανδρέου, μέ τήν εγκριση τοu προέδρου. 

»'Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έπεκοινώνησε, μετά 

τήν ένημέρωσή του, τηλεφωνικά μέ τόν πρωθυπουργό καί 

του έξέφρασε απ' εύθείας τίς άπόψεις του. 

»'Ο κ. Παπανδρέου μέ δέχθηκε τήν έπο μένη, 7 Μαρτί
ου, ένημερώθηκε γιά τήν άμερικανική παρέμβαση aλλά 

δέν έξέφρασε καμμία γνώμη γιά τό θέμα της ονομασίας των 

Σκοπίων. 

»τέλος, τό γραφόμενα στήν έπιστολή του κ. Σαμαρίi δτι 

έκείνος μέν έζήτησε σύγκληση της συσκέψεως των πολι

τικών aρχηγών ύπό τόν πρόεδρο της Δημοκρατίας, άντ' 

αύτοu δμως δ πρωθυπουργός άνέθεσε στόν ύπογράφοντα 
νά ένημερώσει τόν πρόεδρο καί τόν κ. Παπανδρέου, είναι 

άπολύτως άνακριβές. Οuτε καί δ κ. Σαμαρίiς οuτε κανείς 

άλλος εθεσε η μποροuσε νά θέσει θέμα άμεσης σύγκλησης 

της σύσκεψης των aρχηγών, γιά τόν άπλούστατο λόγο, δτι 

αύτό ήταν φύσει άδύνατο νά πραγματοποιηθεί μέσα στό 

Σαββατοκύριακο της 7 καί 8 Μαρτίου πού μεσολαβοuσε 
μέχρι τήν άναχώρηση του κ. Σαμαρά γιά Βρυξέλλες στίς 9 
Μαρτίοω>190 . 

15 ΜΑΡ'ΓΙΟΥ 1992 

Κυριακή τής 'Ορθοδοξίας, δ Κ. Καραμανλής πα

ρίσταται στή δοξολογία πού τελείται στή Μητρόπο

λη 'Αθηνών. 

19 ΜΑΡτΙΟΥ 1992 

'Ο πρόεδρος, Γ. Βασιλείου, έπισκέπτεται καί άν

ταλλάσσει άπόψεις μέ τόν Κ. Καραμανλή πάνω στήν 

πορεία του έθνικου ζητήματος τής Κύπρου. 

'Η έπίσκεψη του Κύπριου ήγέτη καί ο{ συνομιλί

ες μέ τόν πρόεδρο τής Δημοκρατίας καί τόν πρωθυ

πουργό, Κ. Μητσοτάκη, πραγματοποιήθηκαν ένόψει 

ένεργής πρωτοβουλίας του ΟΗΕ μέ σκοπό τήν έξεύ
ρεση κοινά άποδεκτής λύσεως του έθνικου ζητήμα

τος. 

'Επισημαίνοντας τό γεγονός, δ Γ. Βασιλείου 

εκαμε, μετά τή συνάντησή του μέ τόν Κ. Καραμανλή, 

τήν άκόλουθη δήλωση: 

«Είχα μιά πολύ χρήσιμη γιά μένα συνάντηση μέ τόν 

πρόεδρό της Δημοκρατίας. ΕΙχα άρκετό καιρό νά τόν δ& 

καί ετσι ijθελα νά τόν ένημερώσω γύρω άπό δλες τίς τελευ

ταίες έξελίξεις καί τίς έπαφές πού είχα στό έξωτερικό καί 
νά άνταλλάξουμε aπόψεις γιά τή μελλοντική τακτική έν 

σχέσει έπίσης καί μέ τό ταξίδι μου στίς 'Ηνωμένες Πολι

τείες τήν άλλη έβδομάδα. Είμαι πολύ εύτυχής γιατί μου 

δόθηκε ή δυνατότητα νά εχω αύτή τήν εύκαιρία συζητήσε
ως μέ τόν πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κ. Καραμανλη, καί 

φυσικά περιττό νά πω δτι συζητοuμε καί βρισκόμαστε στά 

ίδια μήκη κύματος». 

25 ΜΑΡτΙΟΥ 1992 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας, άφου παρέστη 

στήν έπίσημη δοξολογία στό Μητροπολιτικό Ναό 
τών 'Αθηνών, παρακολούθησε άπό τό χώρο πρό του 

Μνημείου του ~Άγνωστου Στρατιώτη τήν καθιερω-
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μένη, κατά τήν ήμέρα τής έθνικής έπετείου, στρα

τιωτική παρέλαση. Σέ σχετικές δηλώσεις του, τόνισε 

δτι οί 'Ένοπλες Δυνάμεις βρίσκονται στό ϋψος τών 

σύγχρονων κρίσιμων περιστάσεων καί έμπνέουν στό 

λαό «αϊσθημα σιγουριiiς». Παράλληλα, άπηύθυνε τό 
άκόλουθο σήμα πρός τούς άρμόδιους ύπουργούς: 

«Μέ βαθειά iκανοποίηση καί εθνική ύiερηφάνεια άπό 

τήν άψογη καί εντυπωσιακή εμφάνιση τών τμημάτων τών 

'Ενόπλων Δυνάμεων κ:αί Σωμάτων 'Ασφαλείας, κατά τή 

σημερινή παρέλαση, εκφράζω τήν εύαρέσκειά μου σέ 
δλους δσους έλαβαν μέρος σ' αύτή ν καί μέ τίς προσπάθει

ές τους συνετέλεσαν στήν επιτυχία της. 

»Ή επιβλητική τους παρουσία επιβεβαιώνει τήν άρτια 
οργάνωση καί εκπαίδευσή τους, τόν ύψηλό βαθμό έτοιμό

τητάς τους, τήν εξαίρετη ποιότητα τών δπλων τους καί τό 
μαχητικό τους δυναμικό. 

»Σέ μιά περίοδο εντόνων άνακατατάξεων καί άντιπαρα

θέσεων πού επικρατουνσέ δλόκληρο τόν κόσμο, άλλά Ιδι
αίτερα στήν περιοχή μας, oi Ισχυρές ΝΕνοπλες Δυνάμεις 
άποτελουν έγγύηση γιά τήν έμπέδωση τής άσφάλειας καί 

τήν περιφρούρηση τής εΙρήνης στή χώρα μας καί τήν πε

ριοχή μας. 

)) Ό έλληνικός λαός, πού ύποβάλλεται σέ οΙκονομικές 
θυσίες γιά τή διατήρηση Ισχυρών 'Ενόπλων Δυνάμεων, 
μπορεί νά αΙσθάνεται τήν iκανοποίηση δτι oi θυσίες του 
αύτές άξιοποιούνται πλήρωφ). 

Στό έτήσιο μήνυμά του, τέλος, πρός τόν έλληνικό 

λαό, ό Κ. Καραμανλής τόνισε: 

«'Ελληνίδες, vΕλληνες, 

))Τό μεγάλο δίδαγμα τής σημερινής ήμέρας εlναι δτι δ 

'Ελληνισμός μπορεί vά πραγματοποιήσει άθλους, πού 

ύπερακοντίζουν τά συνήθη άνθρώπινα μέτρα, δταν άντλεί 
έμπνευση καί δύναμη άπό τήν iστορία του. UΟταν πιστεύει 

στό δίκαιο τής ύποθέσεως γιά τήν δποία άγωvίζεται. Καί 

προπαντός δταν δμονοεί. 

)) 'Υπήρχαν καί oi τρείς αύτές προϋποθέσεις τόν Μάρ
τιο τού 1821. Oi 'Έλληνες εlχαν συνείδηση τής iστορικής 
συνέχειας του έθνους. Ήσαν ύπερήφανοι γιά τόν άρχαίο 
πολιτισμό τους. Εlχαν λαμπρά πολιτιστικά πρότυπα νά μι

μηθουν. Καί δραματίζονταν τήν άναβίωση του 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 λαού. 

)) Ή 'Εθνεγερσία του '21 ήταν ένα έγχείρημα παρά
τολμο. Άψηφουσε τίς άναλογίες τών άριθμών. Καί γι' 

αύτό άκριβώς διέψευσε τίς προβλέψεις εκείνων πού, ύποτι

μώντας τό πάθος αύτό, προέβλεψαν δτι ή έξέγερση θά πνι
γόταν άπό τά πρώτα βήματά της στό αlμα. 

))Στόν ένάμιση αΙώνα πού διανύσαμε άπό τότε πού άνα

κτήσαμε τήν άνεξαρτησία μας, ή πατρίδα μας πέρασε άπό 
πολλές περιπέτειες ωσπου νά πάρει τή σημερινή μορφή 

της. Περιπέτειες πού τίς σφράγισαν θρίαμβοι καί συμφο

ρές καί πρέπει νά ε( ναι δδηγός στήν άντιμετώmση τών κρι

σίμων περιστάσεων πού διανύει καί σήμερα ή χώρα μας. 

)) 'Ελληνίδες, 'Έλληνες, 
))Δέν ε( ναι εύχάριστο vά δμιλεί κανένας κάθε τόσο γιά 

τό ίδιο θέμα χωρίς τόν κίνδυνο νά θεωρηθοvν, αύτά πού θά 
πεί, κοινοτοπίες. 

))Τό κάνω, εντούτοις, γιατί πιστεύω δτι εlναι άνάγκη νά 

γίνει συνείδηση εΙς δλους τούς UΕλληνες τό γεγονός δτι ή 

χώρα μας άντιμετωπίζει σήμερα μιά πολύπλευρη κρίση. 

Μιά κρίση πού έκδηλώνεται εΙς δλους τούς τομείς τijς 

εθνικής μας ζωής καί παίρνει διαστάσεις κρίσης εθνικής. 

))Δέν πρέπει νά λησμονοfJμε δτι ή οΙκονομία μας άπει

λείται άπό κατάρρευση. Κατάρρευση πού θά δδηγήσει 

στήν πτώση του βιοτικοfJ μας επιπέδου. Θ' άποδυναμώσει 

- σέ μιά κρίσιμη στιγμή - τήν άμυντική μας iκανότητα. 

Καί, τέλος, θά ύποβαθμίσει περαιτέρω τή θέση μας στήν 

'Ενωμένη Εύρώπη, στήν δποία, έντούτοις, έχουμε τοποθε

τήσει τό μέλλον τής χώρας μας. 

))Δέν πρέπει νά λησμονοfJμε πώς στή Βαλκανική συντε

λοfJνται σήμερα άνακατατάξεις πολιτικές καί στρατηγικές 

πού μπορεί ν' άπειλήσουν καί τήν άσφάλεια τής χώρας 

μας, μέ τήν άναβίωση άναχρονιστικών έθνικισμών πού 

ύποκρύπτουν, σέ δρισμένες περιπτώσεις, καί διεκδικήσεις 

έδαφικές. Ή οδυνηρή περιπέτεια τής Γιουγκοσλαβίας πρέ
πει ν' άφυπνίσει δλους τούς λαούς τijς Βαλκανικijς, γιά νά 

μήν καταστεί καί πάλι ή περιοχή μας χώρος Οδυνηρών 

περιπετειών. Θ' άποτελοfJσε, άλλωστε, άφροσύνη νά καλ

λιεργουνται σ' αύτή ν τυχοδιωκτικές έπιδιώξεις, δταν δλες 

oi χώρες τής περιοχijς μας έχουν ν' άντιμετωπίσουν πολύ
πλοκα καί κρίσιμα πολιτειακά, οΙκονομικά καί κοινωνικά 
προβλήματα. 

))Κι αύτά iσχύουν κατά μείζονα λόγο γιά τά Σκόπια, πού 

μέ τήν έτερόκλιτη εθνολογική τους σύνθεση καί τήν προ

κλητική συμπεριφορά τους εξελίσσονται σέ έστία έπικίν

δυνης άνωμαλίας στό κέντρο τής ήδη ταραγμένης Βαλκα

νικijς. 

))Γιά ν' άvτιμετωπίσουμε τά προβλήματα καί τούς κινδύ

νους πού άνέφερα, θά χρειασθοfJν - δπως εlπα πολλές 

φορές - μόχθος καί καθολικές θυσίες. Άλλά θά χρεια

σθεί, προπαντός, έξαρση εθνική. VΕξαρση πού δέν εύδοκι

μεί, βέβαια, μέσα σέ κλίμα φορτισμένο μέ πολιτικές οξύ

τητες καί κοινωνικές άντιπαραθέσεις πού ενδημουν, δυ

στυχώς, στόν τόπο μας καί μiiς δδήγησαν, στό παρελθόν, 

στίς γνωστές έθνικές περιπέτειες. 

)) 'Ελληνίδες, θΕλληνες, 
)) Τό μήνυμά μου τό σημερινό δέν περιορίζεται στό συνή

θη πανηγυρικό χαρακτήρα. VΕκρινα δμως χρήσιμο νά 

ύπενθυμίσω, παράλληλα μέ τά κατορθώματα καί τίς θυσίες 
τών προγόνων μας, καί τήν άνάγκη νά σταθοfJμε στό ϋψος 

τους, προκειμένου ν ' άντιμετωπίσουμε τίς σημερινές κρί

σιμες περιστάσεις. 

)) 'Ελπίζω καί εύχομαι νά κατανοήσουμε τήν άνάγκη 
αύτή καί ν' άναλάβουμέ δλοι - ήγεσία καί λαός - τίς 

εύθύνες μαφλ 

30 ΜΑΡτΙΟΥ 1992 

'Ο Κ. Καραμανλής άπευθύνει συλλυπητήριο τη

λεγράφημα στή σύζυγο του καθηγητή Μανώλη 'Αν

δρόνικου: 

«λfέ λύπησε βαθύτατα ό θάνατος του συζύγου 

σας, μέ τόν όποίον ε{ χα στενά συνεργασθεί. 'Ο λfα-
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νώλης Ά νδρόνιιως, εξαίρετος aνθρωπος καί λαμ
πρός επιστήμων, άφήνει πίσω του ενα έργο, τό 

όποίο, πέραν τijς επιστημονικijς, προσέλαβε καί 

εθνική σημασία». 

'Ένα περίπου μήνα νωρίτερα, στίς 27 Φεβρουα

ρίου, μέ aπόφαση τοϋ προέδρου τής Δημοκρατίας, 

είχε aπονεμηθεί στόν Μ. 'Ανδρόνικο ό Μεγαλό
σταυρος τοϋ Φοίνικος - ώς aνώτατη τιμητική διά

κριση πρός 'Έλληνα πολίτη. 

3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1992 

Μετά aπό νέα συνάντηση μέ τόν Πορτογάλο όμό

λογό του, Ζ. ντέ Πινέιρο, ή όποία πραγματοποιήθη

κε τήν 1 η 'Απριλίου στίς Βρυξέλλες, ό ύπουργός 
'Εξωτερικών, Α. Σαμαρaς, μέ έπιστολή πρός τόν πρό

εδρο τής Δημοκρατίας, γνωστοποιεί πρότασή του 
στόν πρωθυπουργό γιά νέα σύγκληση τοϋ συμβουλί

ου των πολιτικών aρχηγών. Παράλληλα, ύπαινίσσε

ται καί τήν ϋπαρξη διαφωνίας του μέ τόν Κ. Μητσο

τάκη, σχετικά μέ τήν όποία είχαν ijδη διαρρεύσει 

πληροφορίες καί στόν ήμερήσιο τύπο . 

«'Αγαπητέ κύριε πρόεδρε, 

»Τό aποτέλεσμα τής προχθεσινής συνάντησής μου μέ 

τόν Πορτογάλο υπουργό τ&ν 'Εξωτερικών καθιστa πλέον 
επιτακτικά αναγκαία τήν άμεση σύγκληση τοϋ συμβουλίου 

τ&ν πολιτικών aρχηγών, τήν όποία σaς είχα ηδη καί επισή

μως ζητήσει μέ τήν &.πό 13/ 3/92 επιστολή μου. Καί δπως 
γνωρίζετε, στήν &.ναγκαιότητα αuτή είχα αναφερθεί σέ 

επανειλημμένες τηλεφωνικές μου επικοινωνίες μέ τόν πρέ

σβυ, κ. Μολυβιάτη. 

»Δέν θά σaς μιλήσω γιά τόν πολύτιμο χρόνο πού χάθη

κε ώστε νά εξασφαλισθεί τό ετοιμοπόλεμο τής έλληνικής 

διπλωματίας μπροστά στό μείζον εθνικό θέμα τής όνομα

σίας τής Δημοκρατίας τ&ν Σκοπίων. Είμαι δμως υποχρεω

μένος νά επισημάνω τήν &.δυναμία aποφασιστικής δράσης 

τοϋ υπουργοϋ τ&ν 'Εξωτερικών επί πολλές μέρες, λόγω 
τής μ ή uπαρξης εθνικής θέσης, πού βεβαίως θά εξασφάλιζε 

μιά δική σας πρωτοβουλία σύγκλησης τοϋ συμβουλίου τ&ν 

&.ρχηγ&ν. 

»Μέ άλλα λόγια, κύριε πρόεδρε, σaς ζητώ μέ τήν πα

ρέμβασή σας νά διασφαλίσετε τή διαδικασία ώστε ή 'Ελλά

δα νά aποκτήσει επιτέλους θέση. 

» νΗδη, σέ σημερινή μου επιστολή πρός τόν κ. πρωθυ

πουργό, τοϋ υπενθυμίζω εκείνο πού τοϋ είχα &.ναφέρει σέ 

πρωθύστερη επιστολή μου &.πό 17/ 3/92, δτι σέ καμμία δη
λαδή περίπτωση δέν θά μετέβαινα στό Λουξεμβοϋργο στίς 
6( 4(92, χωρίς νά εχω στό χαρτοφύλακά μου &.ποτυπωμένη 
τή σύμφωνη γνώμη τ&ν πολιτικών παραγόντων τής χώρας. 

' Η συνάντησή μου δμως μέ τόν κ. Πινέιρο &.λλάζει τά 

δεδομένα καί δικαιολογεί παρέκκλιση aπό τήν &.ρχική μου 

θέση μιά πού επιτρέπει νά δ& τή συνάντηση τής Δευτέρας 
υπό διαφορετικό πρίσμα . Συγκεκριμένα, ό κ. Πινέιρο συμ

φώνησε μέ τήν άποψή μου δτι δέν μπορεί μέχρι τή Δευτέρα 

νά υπάρξει συνολική τοποθέτηση τής έλληνικής πολιτι

κής ήγεσίας πάνω στά δσα ή πορτογαλική προεδρία επρό-

τεινε . 'Ως εκ τούτου, δέν προδιαγράφεται ή πιθανότητα νά 

ληφθεί στίς 6/ 4 καμμία τελική &.πόφαση πού θα μέ υποχρέ
ωνε νά βρεθώ στό Λουξεμβοϋργο μετέωρος μέ τήν προσω

πική μου μόνο θέση τήν ώρα τής κρίσιμης aπόφασης. 

'Επομένως, κύριε πρόεδρε, θά μεταβώ στίς 6/ 4/92 στό 
Λουξεμβοϋργο . 'Εκεί, θά προωθήσω μέ τόν ίδιο τρόπο τίς 

ίδιες θέσεις πού υπεστήριξα μέχρι σήμερα. 'Όμως, aπέ

ναντί μου θά εχω συνομιλητές, πού, παρά τήν πιθανή συμ

πάθειά τους στήν πατρίδα μας η καί &.κόμα στό πρόσωπό 

μου , θά γνωρίζουν δτι εκφράζω μόνον ενα - ίσως μάλιστα 

καί τό μικρότερο- κομμάτι τ&ν θέσεων τής πολιτικής μας 

ήγεσίας. 

»Κύριε πρόεδρε, 

»Μέ τή νέα επιστολή μου στόν πρωθυπουργό προτείνω 

ή σύγκληση τοϋ συμβουλίου τ&ν &.ρχηγ&ν σέ καμμία περί

πτωση νά μήν καθυστερήσει πέραν τής 11 ης 'Απριλίου. 

Διότι, μέχρι τήν έπόμενη κοινοτική συνάντηση πού πιθα

νώς νά είναι ή 1η Μαίου 1992, υπάρχει ή χρονική εuχέρεια 
τ&ν 20 ήμερων, ώστε ενωμένοι καί μέ κοινή εθνική θέση , 

πρόεδρος Δημοκρατίας, πρωθυπουργός, aρχηγοί κομμά

των καί υπουργός τ&ν 'Εξωτερικών νά κινητοποιηθοϋμε 
μέ εκτακτο εiδικό πρόγραμμα γιά τήν &.ποτροπή δυσάρε

στων εξελίξεων στό εθνικό μας θέμα» . 

Σέ aπάντηση, ό γενικός γραμματέας τής Προε

δρίας τής Δημοκρατίας aπηύθυνε στόν Α. Σαμαρa 

τήν ακόλουθη έπιστολή: 

«'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας μοϋ aνέθεσε νά σaς 

διαβιβάσω τήν έξής &.πάντησή του στίς επιστολές πού τοϋ 
&.πευθύνατε, στίς 13.3.92 καί 3.4.92: 

»'Απαντώντας ·στίς δύο επιστολές πού μοϋ &.ποστείλα
τε, υπενθυμίζω δτι &.πό τήν πρώτη στιγμή υπεστήριξα μέ 
τούς τρόπους πού εκρινα πρόσφορους, τήν εθνική πολιτι

κή τής χώρας στό θέμα τ&ν Σκοπίων. Μεταξύ τ&ν άλλων, 
&.πηύθυνα προσωπικές εΠιστολές - τό περιεχόμενο των 
δποίων γνωρίζετε - σέ ήγέτες όρισμένων χωρών, τούς 

δποίους εκρινα &.ναγκαίο νά ενημερώσω γιά τήν οuσία τοϋ 

προβλήματος, &.λλά καί διότι ή &.σάφεια τοϋ τρίτου δρου 

πού εθέσατε στήν Κοινότητα, στίς 16 Δεκεμβρίου 1991, 
επέτρεπε διάφορες έρμηνείες. Πέραν αuτ&ν καί σ' εσaς 

τόν ίδιο παρέδωσα, τήν 26 Φεβρουαρίου 1992, υπόμνημα 
μέ επιχειρήματα καί στοιχεία γιά τήν &.ποτελεσματικότερη 

υποστήριξη τ&ν εθνικών μας θέσεων στό θέμα αuτό. τέλος, 
δταν, κατά τήν τελευταία μας συνάντηση, στίς 13 Μαρτίου 
1992, &.ναφερθήκατε στήν ελλειψη κοινής γραμμής στήν 
Κυβέρνηση, σaς συνεβούλευσα νά επιδιώξετε τήν χάραξη 

κοινής γραμμής, τήν όποία καί νά &.κ:ολουθήσετε. 
»'Εάν, συνεπώς, χάθηκε πολύτιμος χρόνος- δπως γρά

φετε στήν τελευταία επιστολή σας - δέν μπορεί νά θεω

ρηθεί άμοιρος εuθυν&ν δ υπουργός 'Εξωτερικών . Διότι, 
δταν ενας υπουργός πιστεύει δτι δέν υπάρχει κοινή κυβερ

νητική γραμμή, η διαφωνεί μέ τήν υπάρχουσα, τό πρώτο 

πράγμα πού όφείλει νά σταθμίσει είναι εάν εξακολουθεί νά 
είναι χρήσιμη ή παραμονή του στήν Κυβέρνηση. 

»'Ως πρός τήν τυπική πλευρά τής δεύτερης επιστολής 

σας, &.ποφεύγω νά σχολιάσω τό uφος της . 'Επισημαίνω 

δμως δτι, δταν ή Κυβέρνηση εχει νά υποβάλει ενα αίτημα 

στόν πρόεδρο τής Δημοκρατίας, καί δή επί σοβαροϋ εθνι-
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κου θέματος, τό η:ράττει διά του πρωθυπουργοί) καί όχι 

μέσω ένός ύπουργοu. Καί τοuτο διότι, πέραν τής συντα

γματικής τάξεως μόνον κατ' αύτόν τόν τρόπο διασφαλίζε

ται δτι τό αίτημα αύτό ε{ναι προϊόν τής συλλογικής βουλή

σεως τής Κυβερνήσεως καί όχι εκφραση προσωπικών &πά

ψεων η ύπολογισμών. 

»Πέρaν αύτών, θά επρεπε νά γνωρίζετε δτι δ πρόεδρος 
τής Δημοκρατίας μπορεί νά συγκαλέσει τή σύσκεψη τών 

άρχηγών τών κομμάτων δταν εχει τή σύμφωνη γνώμη 
τους»Ι9Ι . 

7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1992 

' Ο Κ. Καραμανλής έξέφρασε τή βαθειά λύπη του 

γιά τόν πρόωρο θάνατο του δημάρχου' Αθηναίων, Α. 

Τρίτση, έπισημαίνοντας άκόμη : 

«'Υπήρξε εvας πολιτικός πού ξεχώρισε μέ τό άvή
συχο πvεvμα του καί τήv πολυσχιδή του δράση». 

8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1992 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας, Κ. Καραμανλής, 

σέ συνάντησή του μέ τόν καγκελλάριο τής Αύστρί

ας, Φρ. Βρανίτσκι, συζήτησε σειρά άπό θέματα πού 

ένδιαφέρουν τίς δύο χώρες. 

10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1992 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχτηκε τόν πρόεδρο τής 

Ρουμανίας, 'Ίον 'Ιλιέσκου, μέ τόν όποίο συζήτησε 

θέματα διμεροuς καί εύρύτερου διεθνοuς ένδιαφέρον

τος . 

13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1992 

Ύπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή, συγκρο

τείται νέα σύσκεψη τών πολιτικών άρχηγών, μέ άν

τικείμενο τήν έξέταση τής πορείας τών έθνικών θεμά
των- ειδικότερα του προβλήματος τών Σκοπίων. 

'Η πρώτη άναφορά στήν άνάγκη νέας συσκέψεως 

τών πολιτικών άρχηγών εΙχε γίνει μετά άπό συνάν

τηση του πρωθυπουργοί) μέ τόν πρόεδρο τής Δημο

κρατίας, στίς 19 Μαρτίου, όπότε καί ε{χε ό πρώτος 
δηλώσει δτι συμφωνήθηκε κατ' άρχήν ή σύγκλησή 

της, άλλά έπιφυλάσσεται νά εισηγηθεί τό χρόνο 

πραγματοποιήσεώς της, ένόψει καί τής διενέργειας, 

στίς 5 ' Απριλίου, άναπληρωματικών έκλογών. 

Μετά τή λήξη τής συσκέψεως, έκδόθηκε άπό τήν 
Προεδρία τής Δημοκρατίας ή άκόλουθη έπίσημη 

άνακοίνωση : 

«Κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου τής Δημοκρατί

ας κ. Κ. Καραμανλή πραγματοποιήθηκε ύπό τήν προεδρία 

του, στό Προεδρικό Μέγαρο, σήμερα σύσκεψη τών πολι

τικών &ρχηγών, στήν όποία πήραν μέρος: δ πρωθυπουργός 

καί πρόεδρος τής Νέας Δημοκρατίας κ. Κ. Μητσοτάκης, δ 

άρχηγός τής &ξιωματικής &ντιπολίτευσης καί πρόεδρος 

του ΠΑΣΟΚ κ. Α. Γ . Παπανδρέου, ή πρόεδρος του Συνα

σπισμοί) τής 'Αριστερaς καί τής Προόδου κα Μ. Δαμανά

κη καί ή γενική γραμματεύς της ΚΕ του ΚΚΕ κα Α. Παπα

ρήγα . Στήν &ρχή τfjς σύσκεψης παρέστη καί δ ύπουργός 

'Εξωτερικών κ. Α. Σαμαρaς. 

»Σκοπός τfjς σύσκεψης l)ταν νά έξετασθεί, καί πάλι, ή 

πορεία τών έθνικών μας θεμάτων καί εiδικώτερα του θέμα

τος τών Σκοπίων. 

»Τή συζήτηση άνοιξε δ πρόεδρος τής Δημοκρατίας καί 

στή συνέχεια διατύπωσαν τίς &πόψεις τους, κατά σειρά δ κ. 

Μητσοτάκης, δ κ . Παπανδρέου, ή κα Δαμανάκη καί ή κα 

Παπαρήγα. 

»'Επακολούθησε διαλογική συζήτηση σέ ijπιο καί 

έποικοδομητικό κλίμα, στήν όποία ελαβαν μέρος δλοι οί 

παριστάμενοι. 

»Σχετικά μέ τό θέμα τών Σκοπίων, ή πολιτική ήγεσία 
τής χώρας , μέ έξαίρεση τό ΚΚΕ, συμφώνησε δτι ή 'Ελλά

δα θά &ναγνωρίσει &νεξάρτητο Κράτος τών Σκοπίων μόνον 
έάν τηρηθοuν καί ο{ τρείς δροι πού εθεσε ή ΕΟΚ, στίς 16 
Δεκεμβρίου '91 , μέ τήν αύτονόητη διευκρίνηση δτι στό 
όνομα του Κράτους αύτοu δέν θά ύπάρχει ή λέξη Μακεδο
νία. 

»Σ ' αύτή τή βάση ή Κυβέρνηση θά προχωρήσει στήν 

δλοκλήρωση τfjς προσπάθειάς της, μετά τό πέρας τfjς 

δποίας θά συγκληθεί νέα σύσκεψη γιά νά συζητηθεί ή πε

ραιτέρω πορεία. 

»'Η κα Παπα ρήγα δήλωσε δτι τό ΚΚΕ διαφωνεί μέ τόν 

γενικότερο προσανατολισμό αντιμετώπισης του προβλή

ματος τfjς Δημοκρατίας τών Σκοπίων». 

Σχετικά μέ τό περιεχόμενο τής συζητήσεως δη

μοσιεύτηκαν στόν τύπο πληροφορίες, οί όποίες δέν 

fίταν δυνατό νά έπιβεβαιωθοuν, έφόσον τά έπίσημα 
πρακτικά προβλέφθηκε νά μή δοθοuν, μέ εύθύνη του 

προέδρου τής Δημοκρατίας, στή δημοσιότητα. 

Σέ πρόσφατα δημοσιευμένη μελέτη του Α. Σκυ

λακάκη περιγράφεται, σέ γενικές γραμμές ή συζή

τηση - μέ βάση τίς προσωπικές σημειώσεις του Κ. 

Μητσοτάκη 192 • Σύμφωνα μέ τή σχετική άφήγηση, 

άρχικά, ό Α. Σαμαράς παρουσίασε τίς προτάσεις Πι

νέιρο, διευκρινίζοντας δτι ό Πορτογάλος ύπουργός 

τών 'Εξωτερικών εισηγήθηκε τόν δ ρο «Νέα Μακε

δονία», άλλά fίταν διατεθειμένος νά συζητήσει, στά 

πλαίσια τής λογικής, δποιον έπιθετικό προσδιορι

σμό έπιθυμοuσε ή έλληνική πλευρά. Στή συνέχεια, ό 

ύπουργός τών 'Εξωτερικών συνόψισε σέ έπτά ση
μεία- δπως ε{ χε κάμει ήδη καί δημόσια- τίς ένέρ

γειες Πού, κατά τήν aποψή του, έπιβάλλονταν, έφό

σον τό συμβούλιο τών άρχηγών δέν θά άποδεχόταν 

τίς κοινοτικές προτάσεις: δημόσια άπειλή δτι, σέ 

περίπτωση πού ή Κοινότητα θά άπέρριπτε τίς έλλη

νικές θέσεις, ή ' Ελλάδα θά εκλεινε τά σύνορά της μέ 

τά Σκόπια καί θά διέκοπτε κάθε σχέση μέ αύτή τή 

Δημοκρατία· διατύπωση άπό τήν Κυβέρνηση αιτή

ματος εκτακτης συγκλήσεως συμβουλίου κορυφής 

τής Εύρωπαϊκής Κοινότητας εκτακτη συνεδρίαση 
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καί ψήφισμα τής έλληνικής Βουλής, τό όποίο νά πα

ραδοθεί στά εύρωπαϊκά κοινοβούλια· επισκέψεις των 

άρχηγ&ν των κομμάτων στίς εύρωπαϊκές χώρες συ

ναντήσεις 'Έλληνα ύπουργοu 'Εξωτερικών μέ τούς 

δμολόγους του· κινητοποίηση του προέδρου τής Δη

μοκρατίας μέ ενημέρωση των πρεσβευτών των 11 
κοινοτικών έταίρων καί είδική πρόσκληση πρός 

Βάνς καί λόρδο Κάρριγκτον νά επισκεφθοuν τήν 

'Ελλάδα γιά νά μεταπεισθοuν άπό τόν Κ. Καραμαν

λή καί τό κείμενο του Α. Σκυλακάκη συνεχίζει: 

«Κατά τή διάρκεια τής άπαρίθμησης των προτάσεων ό 

κ. Κ. Καραμανλής δέν μπορουσε νά aποκρύψει τή δυσφο

ρία του. Διέκοψε τόν κ. Σαμαρά στή μέση καί δταν ό τελευ

ταίος εφτασε νά του ύποδεικνύει καί τούς διπλωματικούς 

χειρισμούς πού θά επρεπε νά κάνει, ό ίδιος τότε πραγματι

κά εξερράγη. Κάτι τό όποίο ήταν λίγο πολύ άναμενόμενο 

άν συνυπολογίσει κανείς τό χαρακτήρα του κ. Καραμανλή 

καί τό γεγονός δτι του εκανε ύποδείξεις ενας πολιτικός μέ 

45 χρόνια λιγότερα άπό πλευράς πολιτικής πείρας, γιά τόν 
όποίο πίστευε δτι χρησιμοποιουσε τό συγκεκριμένο θέμα 

γιά λόγους εσωτερικής κατανάλωσης. 

»'Ο κ. Καραμανλής, ό όποίος είχε ήδη επιτιμήσει μέ 

αύστηρότατο τρόπο τόν κ. Σαμαρά, κατηγορώντας τον δτι, 

αντί γιά σοβαρή διπλωματική προσπάθεια, προτείνει συλ

λαλητήρια καί ψηφίσματα, του είπε δτι δέν μπορεί νά ύπα

γορεύει στόν ίδιο καί τούς πολιτικούς aρχηγούς τί θά πρά

ξουν. Ό κ. Σαμαράς aποχώρησε κατόπιν τούτου άπό τή 

σύσκεψη. 

»Λίγο πρίν aπό τήν άποχώρηση Σαμαρά τέθηκε τό θέμα 

του χαρακτήρα πού θά είχε ή σύσκεψη . v Αν θά είχε δηλα

δή συμβουλευτικό ή άποφασιστικό χαρακτήρα. 'Ο κ. Μη

τσοτάκης διευκρίνησε άπό τήν πλευρά τής Κυβέρνησης 

δτι ή σύσκεψη θά ε{χε άποφασιστικό χαρακτήρα μόνο σέ 
περίπτωση συμφωνίας, ενω σέ περίπτωση διαφωνίας θά εί

χε άπλ&ς συμβουλευτικό χαρακτήρα. Ό κ. Καραμανλής 

aπό τή δική του πλευρά επέμεινε στήν άνάγκη ή σύσκεψη 

νά καταλήξει σέ aπόφαση». 

'Αναπτύσσοντας πρώτος τίς άπόψεις του, δ πρω

θυπουργός παρατήρησε άρχικά - σύμφωνα μέ τήν 

άφήγηση του Α. Σκυλακάκ;η - δτι ύπήρχε άσάφεια 

στόν τρίτο δρο τής άποφάσεως τής Κοινότητας, ή 

όποία καλύφθηκε άπό τήν έλληνική έρμηνεία- δι

αφορετική άπό τήν έρμηνεία πού εδωσαν στήν άπό

φαση οί αλλοι Εύρωπαίοι· καί διερωτήθηκε γιά τή 

δυνατότητα πού είχε ήδη ή 'Ελλάδα νά επιβάλει τόν 

άποκλεισμό τής χρήσεως του δρου Μακεδονία, δταν 

δέν τό πέτυχε τότε, ύπό αίσθητά εύνοϊκότερες συνθή

κες. Στή συνέχεια, άφοu άναφέρθηκε στίς προσπά

θειές του πού άπέληξαν στήν εξασφάλιση εστω καί 

περιορισμένου χρόνου πρίν άπό τήν αμεση άναγνώ

ριση τ&ν Σκοπίων πού είχε ζητήσει άπό τούς Δώδεκα 

δ 'Αμερικανός ύπουργός τ&ν 'Εξωτερικών, δ Κ. 

Μητσοτάκης τόνισε, σχετικά μέ τό στόχο του όνό

ματος, δτι δέν τόν θεωρει μέν 100% άνέφικτο, οί πι
θανότητες δμως νά επιτευχθεί είναι πάρα πολύ μι-

κρές. Κατά τήν αποψή του, μέ τό πακέτο Πινέιρο δύο 

άπό τούς τρεις δρους καλύπτονται πλήρως καί δ τρί

τος μερικώς, μέ τόν επιθετικό προσδιορισμό· αν δμως 

ή 'Ελλάδα άπορρίψει τό πακέτο καί δέν επιτύχει νά 

άνατρέψει τή δεδομένη θέση τής διεθνοuς κοινότη

τας, τότε οί συνέπειες θά είναι βαριές. τέλος, άνα

φέρθηκε στίς συνέπειες πού θά είχε ή επιμονή τής 

'Ελλάδος στό θέμα του όνόματος στά αλλα άνοικτά 

θέματα τής έλληνικής εξωτερικής πολιτικής- ελλη
νοτουρκικές σχέσεις, ενταξη στή Δυτικοευρωπαϊκή 
'Ένωση, σχέσεις μέ τήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα. Συμ

περασματικά, δ Κ. Μητσοτάκης επεσήμανε δτι δέν 

μπορεί νά παραγνωρίσει τό λαϊκό αίσθημα, τό όποιο 

είχε δημιουργηθει καί άπαιτοuσε νά παραμείνει ή 
Κυβέρνηση άμετακίνητη στό θέμα του όνόματος, καί 

έξέφρασε τήν επιθυμία νά ύπάρξει δμοφωνία, καθώς 
δέν είναι διατεθειμένος νά διχάσει τόν έλληνικό λαό 

πάνω στό κρίσιμο αύτό σημειο. 'Ο πρόεδρος τής 

Δημοκρατίας επεσήμανε, καί αύτός, τήν άνάγκη νά 

καταλήξει ή σύσκεψη σέ δμόφωνη άπόφαση. 

'Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Α. Παπανδρέου, στήν 

είσήγησή του, άνέπτυξε τίς γνωστές άπό τίς δημόσι
ες τοποθετήσεις θέσεις του σχετικά μέ τήν επιτροπή 

Μπατεντέρ, τό «λάθος Σαμαρi'i», στίς 16-12-1991, καί 
τόν κίνδυνο άπό τά Σκόπια, εξ αίτίας τ&ν ίσχυρ&ν 

σλαβομακεδονικ&ν λόμπυ στό έξωτερικό. 'Εξέφρα

σε, στή συνέχεια, τήν αποψη δτι, σέ θέματα εξωτερι

κής πολιτικής, εκτιμi'iται ή δύναμη καί ή άποφασι

στικότητα καί επεσήμανε τόν κίνδυνο νά ύποστει τό 

κύρος τής 'Ελλάδος βαρύ πλήγμα, αν γίνει δεκτός 

ενας συμβιβασμός. Σέ παρατήρησή του, δτι δ πρω

θυπουργός δέν εχει προσδιορίσει τή θέση του στό 

θέμα του όνόματος, δ Κ. Μητσοτάκης άπάντησε δτι 

πάντα στήριζε επίμονα τήν έλληνική έρμηνεία στό 

θέμα του όνόματος, άλλά δέν τοποθετήθηκε ρητά, 

γιά νά άποφύγει μιά πρόωρη δέσμευση τής 'Ελλάδος 

καί προκειμένου νά διατηρήσει ενα επαρκές περιθώ

ριο διαπραγματευτικών έλιγμ&ν. 

'Η Μ. Δαμανάκη ζήτησε, αν ή 'Ελλάδα επιχειρή

σει νά κερδίσει τό θέμα του όνόματος, νά κρατηθει 

καί δεύτερη γραμμή αμυνας, ωστε, εφόσον ύπάρξει 

άποτυχία, νά μή χαθοuν δλα δσα είχαν ως τότε έξα

σφαλιστεί στά πλαίσια του πακέτου Πινέιρο. 

Σέ νέα παρέμβασή του, δ Κ. Μητσοτάκης σημεί

ωσε δτι, αν ή πολιτική ήγεσία είχε τό θάρρος νά πει 

δσα πιστεύει, δ έλληνικός λαός θά i]ταν δυνατό νά 

δεχτεί τή σωστή πολιτική. 'Ήδη, ύπό τήν πίεση τής 

κοινής γνώμης, ή Κυβέρνηση θά διεξαγάγει, μέχρι 

τέλους, σκληρό άγώνα, προκειμένου νά επιτευχθει τό 

επιθυμητό άποτέλεσμα. "Αν δμως δέν άποδειχτεί του

το εφικτό, προτείνει, ώς δεύτερη γραμμή αμυνας, τήν 

άποδοχή ένός επιθετικοί\ προσδιορισμοί\, του τύπου 

«Βόρειος Μακεδονία», σέ συνδυασμό μέ μιά «επίθε

ση φιλίας» πρός τή γειτονική χώρα. 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



634 ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΉ ΘΗΤΕΙΑ 

' Η Α. Παπαρήγα άνέπτυξε τίς θέσεις τοϋ κόμμα
τός της, διαφορετικές άπό των άλλων κομμάτων 

- κατά τοϋ συλλαλητηρίου, τής ονοματολογίας 

κ.λ.π. -,παρά τό πολιτικό κόστος καί στή δική του 

λαϊκή βάση. 

'Επακολούθησε μακρά συζήτηση σχετικά, άφε

νός, μέ τίς επιβεβλημένες άντιδράσεις σέ περίπτωση 

πού ή Κοινότητα θά άπέρριπτε τίς έλληνικές θέσεις 

καί, άφετέρου, τή σκοπιμότητα γιά τήν πραγματο

ποίηση νέας συσκέψεως, προκειμένου νά επανεκτι

μηθοϋν τά δεδομένα, άν άποτύχει στήν προσπάθειά 

της ή Κυβέρνηση. Σχετικά μέ τό ενδεχόμενο νά 

κλείσει τά σύνορα, ό Κ. Μητσοτάκης επισήμανε δτι, 

άν ή άξιωματική άντιπολίτευση συμπλεύσει στό θέ

μα αύτό μέ τόν Α. Σαμαρa, ό ίδιος άδυνατεϊ: νά δεχτεϊ: 

όποιαδήποτε συμφωνία. 'Ο Α. Παπανδρέου διατή

ρησε ζωηρές επιφυλάξεις, άλλά τελικά συμφωνήθη

κε δτι, σέ περίπτωση άποτυχίας, τά μέτρα άντιδρά

σεως τής 'Ελλάδος θά άποφασίζονταν σέ νέα σύ

σκεψη, ή όποία- οϋτως ή άλλως- θά Όφειλε νά 

πραγματοποιηθεϊ:, προκειμένου νά επανεξεταστεϊ: γε

νικότερα ή τακτική πού θά Όφειλε νά υίοθετήσει ή 

έλληνική Κυβέρνηση. 

Προτοϋ κηρυχθεϊ: ή λήξη τής συσκέψεως, ό πρω
θυπουργός ενημέρωσε τούς πολιτικούς άρχηγούς γιά 

τήν άπόφασή του νά άπομακρύνει τόν Α. Σαμαρa άπό 

τήν Κυβέρνηση, δεδομένου δτι τό πρόγραμμα δρά

σεως πού είχε προτείνει ώς ύπουργός τών 'Εξωτερι

κών - κυρίως τό κλείσιμο των συνόρων - ερχόταν 

σέ άμεση άντίθεση μέ τήν κυβερνητική πολιτική, 

καί νά ζητήσει άπό τή Βουλή τήν παροχή ψήφου 

εμπιστοσύνης 193 • 

Μετά τή λήξη τής συσκέψεως, ό πρωθυπουργός 
άνακοίνωσε στούς δημοσιογράφους δτι άπομακρύνει 

τόν Α. Σαμαρa άπό τό ύπουργεϊ:ο τών 'Εξωτερικών, 

τό όποιο καί άναλαμβάνει ό ίδιος, μέ νέο ύφυπουργό, 
τρίτο, τόν πρέσβη ε.τ., I. Τζούνη. 

'Η σύγκληση τής δεύτερης συσκέψεως των πολι

τικών άρχηγών συνέπεσε μέ τήν κορύφωση τής 

οξύνσεως, μέ σοβαρό άντίκτυπο καί στήν εσωτερική 
πολιτική ζωή τής χώρας, τοϋ θέματος των άναγκαίων 

προϋποθέσεων γιά τήν άναγνώριση ώς άνεξάρτητου 

Κράτους τής πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας 

τής Μακεδονίας. Στίς άμεσες συγκεκριμένες επιπτώ
σεις τους, οί άποφάσεις τής συσκέψεως εδωσαν στόν 

πρωθυπουργό τή δυνατότητα νά άσκήσει άποτελε

σματική πίεση στούς όμολόγους του τής Εύρωπαϊκής 

Κοινότητας καί νά εξασφαλίσει τήν εύνοϊκή γιά τίς 
έλληνικές θέσεις κοινή δήλωση τής Λισσαβώνας, 
στίς 27 'Ιουνίου, σύμφωνα μέ τήν όποία ή άναγνώ
ριση τής πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας τής 

Μακεδονίας προϋπέθετε «ονομασία πού δέν θά περι

λαμβάνει τόν δρο Μακεδονία» [βλ. καί παρακάτω]. 
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Σύσκεψη τών πολιτικών aρχηγών, ύπό τήν προεδρία 

τοv Κ. Καραμανλή. 
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Γενικότερα, σχετικά μέ τή θέση του Κ. Καρα

μανλή άπέναντι στό κρίσιμο αuτό θέμα, ό πρέσβης 

Π. Μολυβιάτης, στενός συνεργάτης του, κατέγραψε, 

σέ δύο μεταγενέστερα κείμενά του, τά άκόλουθα: 

«Τό θέμα τfjς αναγνωρίσεως η μή τωv Σκοπίων καί ύπό 
ποιές προϋποθέσεις, είναι ενα aπό τά σημαντικότερα προ

βλήματα πού aντιμετώπισε δ πρόεδρος στή δεύτερη θητεία 

του. Καί τοϋτο γιά δύο λόγους: 

»Πρωτον, δ ίδιος, ώς Μακεδών, είχε εντονο πρόβλημα 

συνειδήσεως, καί 

»δεύτερον, δέν ύπfjρχε ένιαία aντιμετώπιση του θέμα

τος aπό τήν πολιτική ήγεσία. 

»Τά προσωπικά αiσθήματα τοϋ προέδρου τόν ώθουσαν 

στήν πλήρη aρνηση τfjς αναγνωρίσεως ένός Κράτους πού 

θά εφ ε ρε στό ονομά του τή λέξη Μακεδονία, ύπό δποιανδή
ποτε μορφή. Θά ijθελε επίσης δ πρόεδρος νά μπορουσε νά 

aποδοκιμάσει δημόσια τή στάση τfjς ΕΟΚ καί των ΗΠΑ. 

Γιατί δέν μπορουσε νά aντιληφθεί πως ήταν δυνατό νά 

εχουν δίλημμα οί σύμμαχοι καί εταίροι τfjς 'Ελλάδος, 
δταν επρόκειτο νά επιλέξουν μεταξύ Έλλάδος καί Σκοπί

ων. 

»Οί aπόψεις αύτές του προέδρου aντανακλωνται καί 

στίς επιστολές ·πού aπέστειλε πρός δρισμένους ξένους ήγέ

τες. ' Επιστολές πού εγραψε καί γιά δύο πρόσθετους λό

γους: Πρωτον, διότι, δταν ενημερώθηκε εκ των ύστέρων 

γιά τό κείμενο τfjς 'Αποφάσεως τfjς 16.12.91, διεπίστωσε 
δτι ήταν aσαφως διατυπωμένο. Καί δεύτερον, διότι εθεώ

ρησε δτι τά κείμενα καί ή επιχειρηματολογία πού χρησι

μοποιουσε πρός τούς τρίτους ό ύπουργός των Έξωτερικων 

ήσαν aνεπαρκfj καί μ ή πειστικά. 

» ' Από τήν aλλη πλευρά δ πρόεδρος αναλογιζόταν τίς 

συνέπειες πού θά είχε ή aρνηση τfjς 'Ελλάδος νά αναγνω

ρίσει τά Σκόπια. Συνέπειες πού aφορουσαν τίς σχέσεις τfjς 

'Ελλάδος μέ τήν ΕΟΚ καί τίς ΗΠΑ, τή θέση τfjς 'Ελλάδος 

στά Βαλκάνια, τίς οiκονομικές συνέπειες του κλεισίματος 

των συνόρων κ.λ.π. 

»Τούς προβληματισμούς αύτούς του προέδρου επέτεινε 

τό γεγονός δτι δέν ύπfjρχε συμφωνία γιά τήν ακολουθητέα 

πολιτική οχι μόνο μεταξύ Κυβερνήσεως καί aντιπολιτεύ

σεως d:λλά ούτε καί μέσα στήν ίδια τήν Κυβέρνηση. 

»Πράγματι, ενω στή σύσκεψη των πολιτικων aρχηγων 

τfjς 18ης Φεβρουαρίου 1992 φάvηκε νά ύπάρχει δμοφωνία 
πάνω στή βάση του σεβασμου των τριων δρων πού εθεσε ή 

ΕΟΚ, στίς 16 Δεκεμβρίου 1991, στήν πράξη ή aσάφεια του 
τρίτου δρου, ώς πρός τό ονομα, προκάλεσε διαφωνία μετα

ξύ aντιπολιτεύσεως καί Κυβερνήσεως, aλλά καί προβλή

ματα μέσα στήν Κυβέρνηση . 

»Στήν aντιπολίτευση, τό ΠΑΣΟΚ δέν εδέχετο τήν 

ί5παρξη τfjς λέξεως Μακεδονία, ύπό οίανδήποτε μορφή στό 
ονομα του Κράτους των Σκοπίων, δ Συνασπισμός εταλαν

τεύετο καί τό ΚΚΕ δέν θεωρουσε σημαντικό τό θέμα του 

ονόματος . 

»Στήν Κυβέρνηση, δ πρωθυπουργός δέν aπέκλειε κά

ποια συμβιβαστική λύση στό θέμα του όνόματος, ενω δ 

ύπουργός των Έξωτερικων, δημοσία καί σαφως, ηρνείτο 
πλήρως τή λέξη Μακεδονία. 

»'Ενώπιον αύτfjς τfjς καταστάσεως, δ πρόεδρος εκαλεί

το aπό μερίδα του Τύπου, aλλά κυρίως aπό τόν ύπουργό 

των Έξωτερικων, πρωτον, νά λάβει θέση δημοσία επί του 

θέματοςκαί, δεύτερον, νά συγκαλέσει τή σύσκεψη των πο
λιτικων d:ρχηγων. 'Ο πρόεδρος δμως δέν μποροϋσε νά πρά

ξει ούτε τό ενα, οuτε τό aλλο, εάν δέν ύπfjρχε ενα minimum 
συμφωνίας στόν πολιτικό κόσμο. 

»Πράγματι, εάν δ πρόεδρος συνετάσσετο μέ τήν aποψη 

του πρωθυπουργοί), θά κατηγορείτο aπό τήν aντιπολίτευ/

ση οχ ι μόνον δτι μεροληπτεί ύπέρ τfjς Κυβερνήσεως, aλλά 

καί δτι ύπερβαίνει τά δρια των συνταγματικων άρμοδιοτή

των του. Έπί πλέον, δ πρωθυπουργός δέν μπορουσε νά 

είναι βέβαιος δτι ή γραμμή του αύτή θά περνουσε aπό τήν 

κοινοβουλευτική δμάδα του κόμματος, ί5στερα μάλιστα 

d:πό τά μηνύματα πού ijρχοντο d:πό τή Μακεδονία καί τήν 

ύπόλοιπη ' Ελλάδα καί τίς aντιδράσεις πού ύποδαύλιζε ή 

στάση τοϋ ύπουργου των Έξωτερικων. Ύπό τίς συνθfjκες 

αύτές, εάν δ πρωθυπουργός aκολουθουσε τή γραμμή αύτή 

μέχρι τέλους, ύπfjρχαν σοβαρές πιθανότητες aνατροπfjς 

τfjς Κυβερνήσεως καί διεξαγωγfjς προώρων εκλογων πού 
θά μπορουσαν νά δδηγήσουν σέ επικίνδυνες περιπέτειες. 

Γιά τίς εξελίξεις αύτές θά εθεωρείτο συνυπεύθυνος καί δ 

πρόεδρος εάν είχε συνταχθεί μέ τίς θέσεις του πρωθυπουρ

γου. 

» ' Εάν πάλι δ πρόεδρος υίοθετουσε τή θέση του 

ΠΑΣΟΚ (καί του κ. Σαμαρά), θά ερχόταν σέ εύθεία 

σύγκρουση μέ τήν πολιτική τfjς Κυβερνήσεως καί θά 

προκαλουσε μείζονα συνταγματική καί πολιτική κρίση, 

aφου δ πρωθυπουργός είχε πεί στόν πρόεδρο, στή συνάν
τησή τους τήν 19η Μαρτίου, δτι σ' αύτή τήν περίπτωση θά 

ύπέβαλλε τήν παραίτησή του. 

»'Όσο διαρκουσαν οί συνθfjκες αύτές, δ πρόεδρος δέν 

μπορουσε οuτε τή σύσκεψη των πολιτικων aρχηγων νά 

συγκαλέσει. 

»Πράγματι, δ μέν πρωθυπουργός δήλωσε, μετά τή συ

νάντησή του μέ τόν πρόεδρο, στίς 19.3.92, δτι συμφωνή
θηκε κατ, d:ρχήν ή σύγκληση τfjς διασκέψεως, aλλά δ ϊδιος 

επεφυλάσσετο νά εiσηγηθεί τόν χρόνο τfjς πραγματοποιή

σεώς της, δεδομένου δτι επέκειντο οί αναπληρωματικές 

εκλογές τfjς Sης 'Απριλίου. 

>>'Ο δέ κ. Παπανδρέου είχε εκφράσει επιφυλάξεις γιά 

τή χρησιμότητα μιiiς διασκέψεως πού θά κατέγραφε άπλως 

τήν διαφωνία τfjς πολιτικfjς ήγεσίας. 

»' Επιφυλάξεις, τέλος, είχε εκφράσει τόσο τό ΚΚΕ, δσο 

καί δ Συνασπισμός. 

»'Η σύγκληση τfjς διασκέψεως κατέστη δυνατή μόνον 

δταν δ πρωθυπουργός είπε στόν πρόεδρο, στή συνάντησή 

τους τήν 8.4.92, δτι, γιά νά aποφευχθεί τό ενδεχόμενο 

διχασμοϋ, θά συνετάσσετο εν aνάγκ1J τελικά μέ τήν aποψη 

τfjς aντιπολιτεύσεως, καίτοι επίστευε δτι δ συμβιβασμός 

στό θέμα του όνόματος ήταν ή σωφρωνέστερη πολιτική. 
»Κατόπιν αύτου, δ πρόεδρος συγκάλεσε τή διάσκεψη, 

στίς 13.4.92, όπότε επέτυχε μέ τίς παρεμβάσεις του τή γνω
στή συμφωνία πού διατυπώθηκε στό κοινό ανακοινωθέν 

τfjς Προεδρίας. 

»Γιά τήν πληρότητα τfjς εiκόνας, θά πρέπει νά λεχθοϋν 

αναλυτικότερα καί τά έξfjς : 

» ' Αφετηρία τfjς i'ψπλοκfjς τfjς ' Ελλάδος σέ μιά σειρά 

d:πό σοβαρότατες δυσχέρειες ύπfjρξε ή απόφαση των 

ΥΠΕΞ τfjς ΕΟΚ, τfjς 16ης Δεκεμβρίου 1991 . 
»'Όπως είναι γνωστό, τήν ή μέρα εκείνη αποφασίσθηκε 
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στήν ουσια ό διαμελισμός τής Γιουγκοσλαβίας, στόν 

όποίο δέν εφερε aντίρρηση ή 'Ελλάδα, καίτοι ύπεστήριζε 

τήν διατήρηση τής ένότητος τής χώρας αυτής. 

»Τήν ίδια μέρα, ή 'Ελλάδα επεδίωξε νά θέσει ο ρους γιά 
τήν αναγνώριση των Σκοπίων. Οί όροι αυτοί διατυπώθη

καν ώς έξής: 

»"Ή Κοινότης καί τά Κράτη-μέλη ζητουν aπό μιά 

Δημοκρατία τής Γιουγκοσλαβίας νά δεόμευθεί, πρό τής 
αναγνωρίσεώς της, οτι θά υίοθετήσει συνταγματικές καί 

πολιτικές εγγυήσεις πού θά εξασφαλίζουν ότι δέν εχει εδα

φικές διεκδικήσεις επί μιας γειτονικής χώρας- μέλους τής 

Κοινότητος καί οτι δέν θά προβαίνει σέ ενέργειες εχθρικής 

προπαγάνδας εναντίον μιας γειτονικής χώρας-μέλους τής 

Κοινότητος, περιλαμβανομένης τής χρήσεως μιάς ονομα

σίας, ή όποία ύποδηλώνει εδαφικές διεκδικήσεις"». 

>>Τό κείμενο αυτό δέν εκφράζει ρητά τίς δύο βασικές 

επιδιώξεις τής 'Ελλάδος, δηλαδή νά αναγνωρίσουν τά Σκό

πια οτι δέν ύπάρχει μακεδονική μειονότης στήν 'Ελλάδα 

καί δεύτερον νά μή χρησιμοποιουν τό όνομα Μακεδονία. 

»'Η aσάφεια αυτή εδημιούργησε σοβαρότατα προβλή

ματα, εθεσε τήν εξωτερική πολιτική μας ενώπιον κρισίμων 
διλημμάτων καί προκάλεσε &κόμη καί εσωτερική πολιτική 

κρίση. Καί, ώς ήδη ελέχθη, γιά νά θεραπεύσει τίς συνέπει

ες τής ασαφειας αUτής, ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας 

εστειλε προσωπικές επιστολές σέ πολλούς ξένους ήγέτες. 

»Πρόγευση του τί εμελλε νά επακολουθήσει εδωσε τό 

πόρισμα τής 'Επιτροπής Μπατεντέρ - στήν όποία δέν 

επέτυχε νά εκπροσωπηθεi ή 'Ελλάς, καίτοι άμεσα ενδια

φερόμενο μέρος - καί ή όποία aπεφάνθη οτι τά Σκόπια 

πληρουν όλους τούς όρους γιά νά &ναγνωρισθουν μέ τό 

όνομα Μακεδονία. 

»Τήν άποψη αυτή υίοθέτησαν στή συνέχεια ολες σχε

δόν οί χωρες τής ΕΟΚ, οί ΗΠΑ, &κόμη καί ή Ρωσία. Καί 

ολοι αυτοί μάς συνιστουσαν νά δεχθουμε μιά συμβιβαστι

κή λύση (δηλαδή κάποιον επιθετικό προσδιορισμό στό 

όνομα Μακεδονία), διότι άλλως θά &ναγνωρίζοντο τά Σκό

πια ώς Δημοκρατία τής Μακεδονίας. 

»Τουτο θά &ποτελουσε βέβαια μιά πελώρια διπλωιίατι
κή ijττα τής 'Ελλάδος (aπό ενα μάλιστα μικρο~πικό 
κρατίδιο), ή όποία θά κατερράκωνε τό κύρος τής χώρας, 

ίδίως στά Βαλκάνια καί θά προκαλουσε κύμα εχθρότητας 

πρός τήν Δύση, τήν εποχή πού ή 'Ελλάς ταύτιζε τό μέλλον 

της μέ τήν Ευρώπη. 

»'Η κατάσταση αυτή προκάλεσε aνοικτή ρήξη μεταξύ 

πρωθυπουργου καί ύπουργου Έξωτερικων. Ό μέν κ. Μη
τσοτάκης ήταν ύπέρ μιας ευέλικτης πολιτικής, ή όποία θά 

συνεδύαζε τήν κατοχύρωση των εθνικων μας συμφερόντων 

στό θέμα των Σκοπίων, μέ τήν aποφυγή τής &πομονώσεώς 

μας aπό τήν Ευρώπη καί τίς ΗΠΑ. 

» Ό κ. Σαμαράς, &π' τήν άλλη πλευρά, εφήρμοζε πολι
τική άκαμπτης ό.ρνητικότητος, ή όποία ταχέως εφερε τήν 

χώρα σέ πλήρη aπομόνωση μέσα στήν ΕΟΚ. Ταυτόχρονα, 

επί ύπουργίας Σαμαρά, σημειώθηκε μιά άνευ προηγουμέ

νου κατακόρυφη επιδείνωση των σχέσεών μας μέ όλους 

ανεξαιρέτως τούς βαλκανικούς γείτονές μας. 

»Παρά τήν εμφανή διαφωνία πρωθυπουργου- ύπουργου 

Έξωτερικων, ή κατάσταση αυτή διήρκεσε επί aρκετούς 

μήνες, ό.φου οuτε ό κ. Σαμαράς παρητείτο, οuτε ό κ. Μη

τσοτάκης τόν aπομάκρυνε. 

»'Από πλευράς κομμάτων, οπως ήδη ελέχθη, τό μέν 

ΠΑΣΟΚ ήταν ύπέρ τής άκαμπτης γραμμής, ανεξαρτήτως 

συνεπειων, ό Συνασπισμός επροβληματίζετο εν όψει αυτων 

κυρίως των συνεπειων, τό δέ ΚΚΕ εθεωρουσε τό θέμα του 

ονόματος δευτερευον. 

>~Μέσα σ' αυτές τίς συνθήκες, ό κ. Σαμαράς επεδίωξε 

επανειλημμένα νά εμπλέξει στό θέμα τόν πρόεδρο τής Δη

μοκρατίας, ζητώντας, άλλοτε μέν νά λάβει θέση ύπέρ των 

δικων του aπόψεων, άλλοτε δέ νά συγκαλέσει τό συμβού
λιο των ό.ρχηγων των κομμάτων. 

»'Ήδη, εξηγήθηκε aνωτέρω γιατί ό πρόεδρος τής Δη

μοκρατίας δέν μπορουσε νά κάνει οuτε τό ενα, οuτε τό 

άλλο, χωρίς νά προκληθεi συνταγματική καί πολιτική κρί

ση. 

>>'Ο πρόεδρος όμως ε κανε τό καθήκον του κατά τόν 

τρόπο πού ό ίδιος εθεώρησε χρήσιμο γιά τό εθνος. 

»Καί τό καθήκον του αύτό συνίστατο κατά πρωτο καί 

κύριο λόγο νά εξασφαλίσει, στό μέτρο του δυνατου, τήν 
εθνική ένότητα στό θέμα αυτό. Τουτο επέτυχε σέ σημαντι

κό βαθμό ό πρόεδρος, όπως προκύπτει καί aπό τά ανακοι

νωθέντα πού εξεδόθησαν μετά τίς τρεiς συσκέψεις των πο

λιτικων ό.ρχηγων ύπό τήν προεδρία του. 

>>'Ιδιαίτερα aποφασιστική ύπήρξε ή συμβολή του προέ
δρου στή σύσκεψη τής 13ης 'Απριλίου '92, όπου, κατόπιν 
παρεμβάσεών του, επιτεύχθηκε όμοφωνία (πλήν ΚΚΕ) τής 

πολιτικής ήγεσίας, οτι "ή 'Ελλάδα θά αναγνωρίσει ανε

ξάρτητο Κράτος των Σκοπίων μόνον εάν τηρηθουν οί τρεiς 

όροι πού εθεσε ή ΕΟΚ, τήν 16η Δεκεμβρίου '91, μέ τήν 
αυτονόητη διευκρίνηση οτι στό όνομα του Κράτους αυτου 

δέν θά ύπάρχει ή λέξη Μακεδονία". 

»'Εξ ίσου aποφασιστικός στή διατήρηση τής γραμμής 

αυτής καί συνεπως καί τής εθνικής ένότητος ύπήρξε ό ρό

λος του προέδρου, όταν στίς aρχές 'Ιουνίου μετέπεισε τόν 

πρωθυπουργό, ό όποiος ήθελε νά συγκληθεi τό συμβούλιο 

των ό.ρχηγων γιά νά τούς ανακοινώσει οτι &ποδεσμεύετο 

aπό τήν aπόφαση τής 13ης 'Απριλίου '92 καί θά &πεδέχε
το συμβιβαστική λύση στό όνομα των Σκοπίων, καί τουτο 

προκειμένου νά aποφύγει τό "Ζάλογγο", οπως ελεγε, δη

λαδή τήν αναγνώριση των Σκοπίων μέ τό όνομα Δημοκρα

τία τής Μακεδονίας. 

»Θά πρέπει επίσης νά σημειωθεi ότι, όταν ό πρωθυ

πουργός ανέφερε στόν πρόεδρο οτι κάποιοι συζητουν στήν 

Κοινότητα τήν περίπτωση τής διπλής ονομασίας γιά τά 

Σκόπια, ό πρόεδρος είπε στόν κ. Μητσοτάκη οτι δέν νομί

ζει οτι θά πρέπει νά &ποδεχθουμε τήν λύση αότή, &λλά εάν 

ή Κυβέρνηση εύρεθεί σέ πλήρες &διέξοδο καί &ναγκασθεi 

νά εξετάσει τήν λύση αυτή, τότε θά πρέπει νά προταθεi aπό 

τήν Κοινότητα καί όχι aπό τήν έλληνική πλευρά. 

»Πέραν των aνωτέρω, ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας 

εχρησιμοποίησε τό κυρος του καί πρός τήν κατεύθυνση 

των ξένων ήγετων, σέ πολλούς aπό τούς όποίους aπηύθυνε 
προσωπικές επιστολές, μέ σκοπό νά τούς ενημερώσει γιά 

τίς θέσεις μας καί νά τούς πείσει γιά τήν ορθότητα καί τό 

δίκαιο των aπόψεών μας. 

»Στά παραπάνω θά πρέπει νά προστεθουν καί οί γνω

στές καί επανειλημμένες δημόσιες δηλώσεις πού εκανε ό 

πρόεδρος τής Δημοκρατίας γιά νά διαφωτίσει τήν έλληνι

κή καί διεθνή κοινή γνώμη, σχετικά μέ τό θέμα τής Μακε

δονίας. 
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»Πέραν δμως αuτων, ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας είχε 

εντονότατο προσωπικό πρόβλημα μέ τό θέμα αuτό. 

»Μακεδών ό ίδιος, είχε ζήσει aπό τά παιδικά του χρό

νια τό δράμα τής Μακεδονίας . Γι' άλλους μπορεί τό όνομα 

τής Μακεδονίας νά είναι ενα σημαντικό διπλωματικό πρό

βλημα. Γιά τούς Μακεδόνες δμως - καί γιά τόν Κ. Καpα
μανλή - είναι συνυφασμένο μέ τόν Μακεδονικό' Αγωνα, 

τούς κομιτατζήδες, τούς Βαλκανικούς Πολέμους, τή βουλ

γαρική κατοχή, τίς εξορίες, aκόμα καί μέ τόν εμφύλιο πό

λεμο . Γιά τό λόγο αuτό, δσο καί εάν ό Κ. Καραμανλής δέν 

επέτρεπε στά προσωπικά του αiσθήματα νά καθορίζουν τήν 

πολιτική του στάση, στό Σκοπιανό είχε μία εντονη συ

ναισθηματική φόρτιση καί προσωπική εμπλοκή. 

»'Ανεξάρτητα aπό τίς συνταγματικές του άρμοδιότητες 

καί τίς πολιτικές δυσκολίες του προβλήματος, ό Κ. Καρα

μανλής ήταν aποφασισμένος νά συμβάλει ό ίδιος οucrια
στικά στήν επίτευξη μιaς λύσεως {κανοποιητικής γιά τήν 

'Ελλάδα, επισκεπτόμενος δ λες τίς σημαντικές πρωτεύου

σες γιά νά αναπτύξει τό πρόβλημα στούς ξένους ηγέτες

μέ πολλούς aπό τούς όποίους τόν συνέδεε καί προσωπική 

φιλία - καί νά τούς πείσει γιά τό δίκαιο τής ' Ελλάδος . 

Γνωρίζοντας σέ βάθος τό πρόβλημιι τής Βαλκανικής, 

πίστευε δτι θά μπορουσε νά επηρεάσει τίς σκέψεις καί τίς 
aποφάσεις των συνομιλητων του. 

»Σ' αuτό, άλλωστε, συνηγορουσε καί ή εμπειρία του 

παρελθόντος . 'Όταν η 'Ελλάδα ύπέβαλε στίς 12 'Ιουνίου 
1976 τήν αίτηση εντάξεώς της στήν ΕΟΚ, η Commission 
στήν οuσία aπέρριψε τό έ'λληνικό αίτημα. Τήν άρνηση 

αuτή aνέτρεψε ό-Κ. Καραμανλής aσκώντας μιά εντονότατη 
προσωπική διπλωματία, aφου επισκέφτηκε ό ίδιος επανει

λημμένα τίς Βρυξέλλες καί δλες τίς πρωτεύουσες τής ΕΟΚ. 

Χαρακτηριστικά άναφέρω εδω δτι, δπως μου είπε ό τέως 

πρωθυπουργός του j\ουξεμβούργου κ. Τόρν, δταν ό πανί
σχυρος τότε Γερμανός καγκελλάριος κ. Σμίτ πληροφορή

θηκε τό έλληνικό αίτημα γιά ενταξη, είπε δτι η 'Ελλάς θά 

μπεί στήν ΕΟΚ μόνο πάνω aπό τό πτωμα του. Μετά τίς 

συναντήσεις του μέ τόν Κ. Καραμανλή, ό κ. Σμίτ δέν εγινε 

μόνο στενός φίλος του, aλλά καί ενθερμος ύποστηρικτής, 

μαζί μέ τόν κ. Ζισκάρ ντ' Έσταίν, τής εντάξεως τής 'Ελ

λάδος. 

»Γι' αuτό καί είναι βαθιά καί εντονη η πικρία καί η 

aπογοήτευση του Κ. Καραμανλή, διότι η κατάσταση τής 

ύγείας του δέν του επέτρεψε νά παίξει αuτό τό ρόλο πού 

τόσο ζωηρά επιθυμοοοε. 

» 'Ήδη aπό τόν Αuγουστο\,του 1991 πού εiciήχθη στό 
νοσοκομείο ' Υγεία διαmστώθηκε τό πρόβλημα στήν καρ

διά του, δπως αναφέρεται καί στό σχετικό ανακοινωθέν 
τής Προεδρίας τής Δημοκρατίας. Λόγω του προβλήματος 

αuτου αναγκάστηκε τότε ό Κ. Καραμανλής, κατόπιν συστά

σεως των γιατρων του, νά ματαιώσει τίς επίσημες επισκέ

ψεις πού επρόκειτο νά πραγματοποιήσει σέ διάφορες χω

ρες μέ πρωτες τήν Γερμανία καί τήν Γαλλία, δπου είχε ήδη 

προσκληθεί. 

»Καί επειδή στή διαδρομή του χρόνου επεδεινώθη η 

κατάσταση τής ύγείας του, τόν Μάιο του 1992 ό Κ. Καρα
μανλής μετέβη στό Λονδίνο δπου ύπεβλήθη σέ καθετηρια

σμό, ό όποίος επιβεβαίωσε τή σοβαρότητα τής καρδιακής 

του παθήσεως παθήσεως η όποία επέβαλλε ή τήν άμεση 

εγχείριση ή τήν αυστηρά συντηρητική αγωγή πού περιε-

λάμβανε καί τήν aποφυγή κοπιαστικων μετακινήσεων. 

»Τήν aδυναμία αuτή ό Κ. Καραμανλής επεδίωξε νάκα

λύψει μέ προσωπικές επιστολές πού επανειλημμένα aπέ

στειλε στούς πρωθυπουργούς τής ΕΟΚ, τόν πρόεδρο των 

'Ηνωμένων Πολιτειων καί άλλους, στήν προσπάθειά του 

νά τούς ενημερώσει καί νά τούς πείσει. ~ Αλλο δμως οί 

επιστολές καί άλλο η προσωπική επαφή. 

» Έξ ou καί τό εντονο πρόβλημα συνειδήσεως πού κυ
ριολεκτικά βασανίζει τόν Κ. Καραμανλή γιά τό Σκοπιανό. 

»Τόν πρόεδρο προβλημάτιζε καί η σκέψη δτι θά επρεπε 

ίσως νά παραιτηθεί, καίτοι η κατάσταση τής ύγείας του δέν 

τόν εμπόδιζε νά εκτελεί {κανοποιητικά τά λοιπά συνταγμα

τικά του καθήκοντα. Τό συμπέρασμα δμως του προβλημα

τισμου του ήταν δτι τυχόν παραίτησή του θά προκαλόυσε 
μείζονα συνταγματική καί πολιτική κρίση. 

» 'Όσο μέν κυβ,ερνουσε η Νέα Δημοκρατία, ό Κ. Καρα

μανλής θά κατηγορείτο δτι μέ τήν παραίτησή του προκά

λεσε πρόωρες καί άκαιρες εκλογές, οί όποίες θά ήταν ανα

πόφευκτες, aφου τό κόμμα αuτό δέν μπορουσε νά εκλέξει 

μόνο του νέο πρόεδρο. Μετά δέ τίς εκλογές του 1993 καί τήν 
άνοδο του ΠΑΣΟΚ στήν εξουσία, η παραίτtιC!!}f~ραν των 
νέων εκλογων πού ενδεχομένως νά προκαλουσε, θά έρμη

νεύετο καί ώς aποδοκιμασία εκ μέρους του προέδρου τής 

λαϊκής ετυμηγορίας, πράγμα πού θά aποτελουσε βαρύ 
πλήγμα κατά του προεδρικου θεσμου καί γενικότερα τής 

πολιτικής όμαλότητος πού επίμονα επεδίωξε νά θεμελιώσει. 

»Αuτά τά συνταγματικά, πολιτικά καί προσωπικά δι

λήμματα κατέστησαν τό Σκοπιανό τό όδυνηρότερο πρό

βλημα τής δεύτερης θητείας του προέδρου>> 1 94 • 
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Μετά τήν άπομάκρυνση του Α. Σαμαρά, όρκίστη

κε ενώπιον του προέδρου τής Δημοκρατίας, ό πρω

θυπουργός, Κ. Μητσοτάκης, ώς ύπουργός, καί ό πρέ

σβης ε.τ. Ι. Τζούνης, ώς ύφυπουργός Έξωτερικ&ν. 

14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1992 

'Ο ' Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, Χρυσόστομος, μέ 

επιστολή πού άπευθύνει στόν πρόεδρο τής Δημοκρα

τίας, Κ. Καραμανλή, ζητεί τή συνδρομή του γιά τή 

ριζική άναθεώρηση τ&ν άρχ&ν πού υίοθέτησε - μέ 

τό ψήφισμα 750 - τό Συμβούλιο ' Ασφαλείας του 

ΟΗΕ, μέ στόχο τήν προώθηση τής επιλύσεως του 

εθνικου προβλήματος καί, ειδικότερα, τόν προτρέ
πει νά μή δώσει τό δικαίωμα νά τόν κατηγορήσουν 

δτι επί προεδρίας του «τέθηκαν οί βάσεις γιά τόν 

εκτουρκισμό τής έλληνικής Κύπρου». 

Μετά τή γνωστοποίηση του περιεχομένου τής 

επιστολής άπό τίς στήλες τής εφημερίδας «Σημερι

νή», ή κυπριακή Κυβέρνηση εξέφρασε τή βαθύτατη 
θλίψη της γιά τήν ενέργεια του προκαθημένου τής 

'Εκκλησίας καί χαρακτήρισε ώς «iδιαίτερα προσ

βλητική» τήν υίοθέτηση άπό μέρους του τής θέσεως 

δτι είναι ποτέ δυνατόν 'Ελληνοκύπριος ήγέτης νά 

δεχτεί τουρκοποίηση τής Κύπρου. «Είναι γνωστό» 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΓΚΕΝΣΕΡ 639 

- παρατήρησε δ κυβερνητικός εκπρόσωπος- «ότι 

ή τακτική τοϋ ύπερπατριωτισμοϋ δδήγησε τήν Κύ

προ σέ όδυνηρές συνέπειες» . 

16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1992 

'Ο Χ. - Ν τ. Γκένσερ γίνεται δεκτός, στό Προε
δρικό Μέγαρο, καί εχει συνομιλία μέ τόν Κ. Καρα

μανλή: 

«'Ο πρόεδρος τi'jς Δημοκρατίας κ. Κ. Καραμανλi'jς δέ

χθηκε σήμερα τόν ύπουργό 'Εξωτερικών τi'jς Γερμανίας κ. 

Χ. - Ντ. Γκένσερ. 

»Στήν aρχή τi'jς συζητήσεως, δ πρόεδρος έκφράζει τήν 

εuχή νά μή δδηγηθεί ή Γερμανία σέ αλαζονεία aπό τό 

γεγονός δτι αποτελεί σήμερα τή μεγαλύτερη δύναμη , μετά 

τίς ' Ηνωμένες Πολιτείες . Καί δ κ. Γκένσερ τονίζει τήν 

προσήλωση τi'jς Γερμανίας στήν Ένωμένη Εuρώπη. 

» ' Ο πρόεδρος λέει, στή συνέχεια, δτι δυσκολεύεται νά 

κατανοήσει τήν πολιτική τi'jς Γερμανίας στήν Εuρώπη καί 

στά Βαλκάνια. 'Ως πρός τήν Εuρώπη, τονίζει δτι ή πρόω

ρη διεύρυνση τi'jς ΕΟΚ καί δ aνταγωνισμός τών ίσχυρών 

Κρατών της γιά έξασφάλιση ζωνών έπιρροi'jς μπορεί νά 
αμβλύνουν τήν συνοχή τi'jς Κοινότητας, ή όποία θά πρέπει 

νά δλοκληρώσει πρώτα τήν ενωσή της καί κατόπιν νά δια

μορφώσει τίς σχέσεις της μέ τόν κόσμο καί τίς 'Ηνωμένες 

Πολιτείες. 

)) 'Ο κ. Γκένσερ λέει δτι ή Γερμανία είναι ύπέρ τi'jς 

έμβάθυνσης τi'jς ΕΟΚ, γι' αuτό πρωτοστάτησε μαζί μέ τήν 

Γαλλία γιά νά έπιτύχει τό Μάαστριχτ, τό όποίο θά προχω

ρουσε περισσότεlρο άν άλλοι δέν είχαν aντιρρήσεις. Είναι 
σφάλμα νά φοβο~νται τήν Γερμανία, άλλοτε γιατί μπορεί 
νά φύγει aπό τό ΝΑΤΟ καί τήν ΕΟΚ, καί άλλοτε γιατί 

μπορεί νά έκμεταλλευτεί τήν παρουσία της έκεί· ένώ ή 

' Ενωμένη Γερμανία στήν πραγματικότητα προσφέρει μεγά

λες δυνατότητες γιά τήν ενοποίηση τi'jς Εuρώπης. 

)) 'ο πρόεδρος έκφράζει τή χαρά του γι' αuτό πού ακού
ει διότι, έάν, παράλληλα μέ τίς 'Ηνωμένες Πολιτείες, δέν 

ύπάρξει iσχυρή Εuρώπη, δ κόσμος θά <iναρχηθεί, παρατή
ρηση μέ τήν όποία συμφωνεί καί δ κ. Γκένσερ . 

)) 'Ως πρός τά Βαλκάνια, δ πρόεδρος έκφράζει τήν aπο
ρία του, πώς είναι δυνατόν νά εχουν διλήμματα οί σύμμα

χοι καί οί εταίροι μας, δταν ή 'Ελλάδα, ή μόνη σύμμαχος 

καί εταίρος στά Βαλκάνια, εχει μιά διαφορά μέ τά Σκόπια. 

Ό ελληνικός λαός δέν μπορεί νά τό καταλάβει αuτό . Σ' 

αuτή τή γωνιά του κόσμου, ή 'Ελλάς πιεζόμενη aπό τόν 

δγκο τών Σλάβων καί τών κομμουνιστών είναι ή μόνη χώ

ρα πού κρατουσε πάντοτε τή σημαία τi'jς Δύσης καί τώρα 

αuτό τό aσήμαντο θέμα τών Σκοπίων μπορεί νά προκαλέ

σει έσωτερική κρίση. τί είναι τά Σκόπια τέλος πάντων; 

Καί τί σχέση εχουν μέ τήν Μακεδονία; 

))Στό σημείο αuτό δ πρόεδρος αναλύει λεπτομερώς τά 

ίστορικά καί έθνολογικά έπιχειρήματά μας, καθώς καί τό 

σχέδιο του τίτο-Δημητρώφ, τό 1944, νά aποσπάσουν τήν 
ελληνική Μακεδονία, μέ κύριο δργανο τό δνομα Μακεδο

νία, μέ τό όποίο γιά πρώτη φορά δ τίτο έβάπτισε τά Σκό

πια. 

)>Είμαι 86 έτών, καταλήγει δ πρόεδρος, είμαι Μακεδών 
καί εχω ζήσει δλα τά δεινά τi'jς Μακεδονίας καί δέν μπορώ 

νά καταλάβω, πώς είναι δυνατόν νά ύποστηρίζονται τά Σκό

πια πού θέλουν νά φάνε τήν 'Ελλάδα. 'Η Γερμανία εχει 

τήν ίσχυρότερη φωνή στήν ΕΟΚ καί σaς παρακαλώ νά 

κάνετε δ,τι μπορείτε γιά νά μaς aπαλλάξετε <iπ ' αuτό τό 

πρόβλημα. 

)) 'Ο κ. Γκένσερ, <iφου αναφέρθηκε στά σφάλματα πού 
εγιναν μετά τόν Α' καί Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, ώς πρός 

τήν <iλλαγή τών συνόρων, είπε δτι στίς 16 Δεκεμβρίου 1991 
ύπεστήριξε τόν κ. Σαμαρa στό αϊτημά του γιά τήν υίοθέτη
ση τών γνωστών τριών δρων καί δέν άφησε αμφιβολία δτι 

ή Γερμανία δέν θά ταχθεί μέ λύση πού νά μήν είναι aποδε

κτή aπό τήν 'Ελλάδα. Αuτή θά είναι ή θέση μας καί στό 

μέλλον. Εϊμαστε σύμμαχοι καί εταίροι καί σaς συμπαριστά

μεθα δταν εχετε προβλήματα. Μίλησα καί μέ τούς 'Αμερι

κανούς καί άλλους πού ήθελαν νά αναγνωρίσουν καί τίς 

τέσσερις δημοκρατίες, τονίζοντας δτι τά Σκόπια είναι εί

δικό πρόβλημα πού πρέπει νά διαχωρισθεί καί δ Μπαίηκερ 

μέ άκουσε. Μέχρις έδώ καλά. Τό θέμα είναι τί κάνουμε <iπ' 
έδώ καί πέρα. Διότι ύπάρχουν καί λάθη έκτιμήσεως καί 

άγνοια τών ίστορικών δεδομένων. 

))Στό σημείο αuτό συζητείται καί πάλι ή περίοδος τίτο 

καί οί συνέπειές της, μέ ταύτιση απόψεων τών δύο ανδρών. 

)) 'Ο πρόεδρος τονίζει δτι τά Σκόπια <iπειλουνται aπό 
τούς Βουλγάρους, τούς Σέρβους καί τούς 'Αλβανούς καί 

δτι μόνον ή 'Ελλάς, δχι μόνο δέν τά aπειλεί <iλλά μπορεί 

καί νά τά προστατέψει. 

)) 'Ο κ. Γκένσερ λέει δτι πρέπει νά προσεγγίσουμε τό 
θέμα αuτό μέ πολύ ρεαλισμό καί δτι πρέπει νά πεί ανοιχτά 

ότι τό θέμα δέν θά λυθεί οϋτε στή Βόννη, οϋτε στή Λισσα

βώνα, <iλλά θά λυθεί έδώ καί έμμένει στή θέση δτι ή Γερ

μανία θά ύποστηρίξει τή θέση πού θά δεχθεί καί ή 'Ελλάς. 

)) 'ο πρόεδρος απαντa δτι δημιουργήθηκε θέμα ονόμα
τος πού γιά τήν 'Ελλάδα είναι aπαράδεκτο, όχι γιά λόγους 

συναισθηματικούς, <iλλά διότι τό όνομα δημιουργήθηκε 

γιά νά βλάψει τήν 'Ελλάδα καί αϋριο μπορεί νά μaς προ

καλέσει πρόβλημα καί ή Βουλγαρία μέ τό όνομα αuτό, 

αναβιώνοντας τό όνειρο του 1944. 
» Ό κ. Γκένσερ λέει ότι είναι λάθος συνομιλητής, άλ

λοι επρεπε νά κάθονται έδώ γιά νά τούς πείσετε, γιατί ή 

δική μας θέση είναι σαφής. 

)) 'Ο κ. Καραμανλi'jς λέει δτι ή Γερμανία καί προσωπικά 
δ κ. Γκένσερ εχουν τήν ίσχυρότερη γνώμη γιά τό θέμα 

αuτό. Μή κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Ξέρουμε πώς έπέ
βαλε τίς aπόψεις του σέ άλλα θέματα. ~Αν άλλοι δέν τά 

ξέρουν αuτά, νά τούς τά πείτε έκ μέρους μου. 

>>'Ο κ. Γκένσερ παρατηρεί δτι τό θέμα αuτό, δπως λέει 

καί στούς συναδέλφους του, πρέπει νά τό δουμε μέ τήν ίστο

ρική έμπειρία τi'jς Εuρώπης. Μετά τόν Α ' Παγκόσμιο Πό

λεμο δημιουργήθηκε μιά τάξη τεχνητή καί έφήμερη. Τό 

ϊδιο ίσχύει καί γιά τήν Γιάλτα. Τώρα πρέπει νά φτιάξουμε 
μιά τάξη πού νά αντέξει. 

»'Ο κ. Γκένσερ συμφωνεί στήν παρατήρηση του κ. 

Καραμανλi'j δτι αuτό είναι δύσκολο καί θά πάρει χρόνο , 

<iλλά πιστεύει δτι είναι καλύτερα ετσι παρά νά δώσουμε 

βραχυπρόθεσμες λύσεις μέ τό σπέρμα τi'jς κρίσεως. 

»'ο πρόεδρος έπισημαίνει δτι θά εχουμε κρίση στήν 

περιοχή μας καί δτι τά Σκόπια θά είναι εστία μονίμου <iνα

ταραχi'jς, λόγω τών βλέψεων τών τριών γειτόνων τους. Μό

νον έμείς δέν εχουμε βλέψεις καί μπορουμε νά προστατέ-
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ψουμε τά Σκόπια καί μάλιστα ώς εκπρόσωποι τής ΕΟΚ. 

»' Ο κ. Γκένσερ λέει δτι τήν προσεχή εβδομάδα θά πάει 
στήν 'Αλβανία καί παρακαλεί τόν πρόεδρο νά του δώσει 

πληροφορίες καί συμβουλές. 

»'ο πρόεδρος αναλύει τήν εσωτερική κατάσταση στήν 

'Αλβανία, εκθέτει τήν εξέλιξη των διμερων μας σχέσων, 
αναπτύσσει τά προβλήματα της ελληνικής μειονότητας 

καί τονίζει γενικότερα δτι στήν Βαλκανική θά ύπάρξει μα

κρά περίοδος αστάθειας καί &βεβαιότητας, μέχρις δτου οί 

Κυβερνήσεις καί οί λαοί των χωρων αuτων προσαρμο

στουν στίς νέες συνθήκες . 

»'Η 'Ελλάς μπορεί νά βοηθήσει τήν σταθερότητα στήν 

περιοχή γιατί δέν εχει βλέψεις εναντίον οuδενός καί διότι 

εκπροσωπεί τήν ΕΟΚ καί τό ΝΑΤΟ. Οί φίλοι μας πρέπει 

νά μίiς βοηθήσουν νά παίξουμε τόν ρόλο αuτόν, αντί νά 
μίiς διαλύσουν χάρη των Σκοπίων. Ό ελληνικός λαός εi

λικρινά δέν καταλαβαίνει τί συμφέροντα εχουν οί σύμμα

χοί μας στά Σκόπια. 

»'Ο κ. Γκένσερ είπε δτι δέν ύπάρχουν συμφέροντα. 

Πρόκειται άπλως γιά aγνοια . Κανείς δέν εχει τίποτα εναν

τίον της 'Ελλάδας, αλλά κανείς δέν ξέρει τίποτα γιά τό 

θέμα. 

» ' Η συζήτηση εκλεισε μέ ιiναφορά σέ ενδεχόμενη επί

σκεψη του προέδρου στή Γερμανία καί μέ τίς συνήθεις 

φιλοφρονήσεις» 195 • 

'Ο Γερμανός ύπουργός των Έξωτερικων είχε 
στή συνέχεια συνομιλία καί μέ τόν πρωθυπουργό, Κ. 

Μητσοτάκη. Κατά τήν εξοδό του άπό τό Μέγαρο 
Μαξίμου διευκρίνησε δτι ή Βόννη δέν θά ύποστηρί

ξει στό σκοπιανό πρόβλημα λύση πού νά μήν αποδέ
χεται ή 'Ελλάδα καί δτι συναρτii τήν αντιμετώπισή 

του μέ τό σεβασμό των συμφερόντων τfjς 'Ελλάδος, 

ή όποία είναι μέλος τfjς Κοινότητας καί χώρα συμ

μαχική: 

«'Αποτελεί &κρογωνιαίο λίθο της γερμανικής πολιτι

κής νά βρίσκεται στό πλευρό των εταίρων καί των συμμά

χων της. Καί δταν εχουν ζωτικά συμφέροντα καί ενδιαφέ

ροντά τους, τά όποία θίγονται, μπορεί νά ύπολογίζει ό 

σύμμαχος αuτός, κάθε φορά, στή δική μας ύποστήριξη». 

18-28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1992 

'Ο Κ. Καραμανλfjς διέρχεται τίς ήμέρες τfjς Με

γάλης 'Εβδομάδος καί του Πάσχα στή Βόρεια 'Ελ

λάδα. 

Κατά τήν aφιξή του στό αεροδρόμιο Μακεδονί
ας, αναφέρθηκε, απαντώντας σέ δημοσιογραφικές 

ερωτήσεις στό θέμα των Σκοπίων: 

((Γιά αvτό τό θέμα μίλησα κατ, επανάληψη καί ενημέ

ρωσα μέ επιστολές, άλλά καί προσωπικές επαφές, τούς ήγέ

τες τfίς Εvρώπης. Γιά τή σημασία πού έχει αvτό τό θέμα 

καί οχ ι μόνο γιά τήν 'Ελλάδα άλλά γιά δλόκληρη τή Βαλ

κανική». 

Καί, &κόμη, επεσήμανε επιγραμματικά: 

(('Η οlκονομία μας άπειλείται μέ κατάρρευση, ή χώρα 

μας βρίσκεται εν μέσω ήφαιστείου καί δλοι όφείλουμε νά 

βάλουμε μυαλό». 

'Αφοu παρέμεινε, γιά όλιγοήμερη &νάπαυση 

στήν περιοχή τfjς Σιθωνίας, ό Κ. Καραμανλfjς επέ

στρεψε στή Θεσσαλονίκη, δπου παρακολούθησε τή 

λειτουργία τfjς 'Αναστάσεως &πό τόν ίστορικό ναό 

τfjς 'Αγίας Σοφίας καί παρακάθησε, τήν ήμέρα του 

Πάσχα, σέ γεuμα πού παρατέθηκε πρός τιμή του στή 

Στρατιωτική Λέσχη. 'Απαντώντας σέ προσφώνηση 

του διοικητfj του Γ' Σώματος, αντιστράτηγου Α. Δε

μέστιχα, ό πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας εύχήθηκε 

ύγεία καί εύτυχία στούς aνδρες των 'Ενόπλων Δυνά

μεων καί διατύπωσε, &κόμη, τήν εύχή, ό έλληνικός 

λαός «νά εμπνέεται &πό τά διδάγματα του Χριστοί) 

καί ν' αντιμετωπίσουμε δλοι μαζί, μέ όμόνοια καί 

&γάπη, τίς σημερινές δύσκολες περιστάσεις». 

Στή διάρκεια τfjς παραμονfjς του στή Θεσσαλο

νίκη, ό πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας δέχτηκε στό Κυ

βερνείο τήν επίσκεψη τοπικων φορέων, ίδιαίτερα 

πολιτιστικων, μέ τούς όποίους καί αντάλλαξε &πό

ψεις πάνω σέ θέματα τfjς εύρύτερης περιφέρειας τfjς 

Μακεδονίας. Είδικότερα, συζήτησε μέ εκπροσώπους 

των &ρχων τfjς 'Ημαθίας τήν κατασκευή σύγχρονου 

&ρχαιολογικοu μουσείου στή Βεργίνα. Έξάλλου, ή 

νομάρχης, Φ. Παρτσαφυλλίδου, καί ό δήμαρχος Βε

ροίας, Α. Βλαζάκης, του &νήγγειλαν τήν &πόφαση 

του δημοτικοu συμβουλίου νά του απονείμει τό Χρυ

σό Κλειδί τfjς πόλεως καί νά τόν ανακηρύξει επίτιμο 

δημότη της . 

Στίς 27 'Απριλίου, τριάντα ενα χρόνια μετά τή 
δημοσίευση, επί πρωθυπουργίας του, του νόμου γιά 

τήν !δρυση του Κρατικοί) Θεάτρου Βορείου 'Ελλά

δος, ό Κ. Καραμανλfjς τιμήθηκε, ώς ό aνθρωπος πού 

εδωσε πνοή στήν καλλιτεχνική δημιουργία εκατοντά

δων πνευματικων &νθρώπων τfjς Θεσσαλονίκης καί 

τfjς Μακεδονίας, μέ τήν αναγόρευσή του σέ επίτιμο 

πρόεδρο του Θεάτρου. Χαρακτηριστικοί ήταν οί λό

γοι πού απηύθυνε, προσφωνώντας τόν πρόεδρο τfjς 

Δημοκρατίας, ό καθηγητής Δ. Παντερμαλfjς, πρόε

δρος του ΔΣ του Κρατικοu Θεάτρου Βορείου 'Ελλά

δος: 

«Έξοχώτατε κύριε πρόεδρε τής Δημοκρατίας, 
»'Η γέννηση του Κρατικου Θεάτρου στή Θεσσαλονίκη 

εγινε στά τέλη του Νοεμβρίου στά 1960, δταν εσείς σάν 
πρωθυπουργός αναζητούσατε τρόπους γιά νά ενισχύσετε 

τήν πνευματική ζωή του τόπου. Ήταν μιά εuτυχής στιγμή, 

κατά τήν όποία η φωνή των aνθρώπων των γραμμάτων καί 

των τεχνων εφθανε δίχως aλλη μεσολάβηση στήν κορυφή 

τής πολιτικής εξουσίας καί φορτιζόταν μέ μιά ασυνήθιστη 

δυναμική. Ζητήσατε νά εχετε μέσα σέ δέκα ήμέρες ενα 

σχέδιο οργάνωσης καί προϋπολογισμου. Καί φροντίσατε 

ωστε τόν 'Ιανουάριο του 1961, μόλις ενα μήνα aργότερα, 
νά εχει ληφθεί καί δημοσιευθεί η &πόφαση τής 'ίδρυσης. 

Τό καλοκαίρι του ίδιου χρόνου, ιiνέβαινε στούς Φιλίππους 
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ή πρώτη παράσταση. Τό Κρατικό Θέατρο Βορείου 'Ελλά

δος εΙχε γεννηθεί. 
»Πόσο πρωτοποριακή ήταν ή ιδέα τfjς ίδρυσής του, τό 

φανερώνουν οί στόχοι του, πού δέν θά ήταν διαφορετικοί 
άν τούς προτείναμε σήμερα. Τό θέατρο, θά μοίραζε τή δρά

ση του στή Θεσσαλονίκη καί τίς επαρχιακές πόλεις τfjς 

Μακεδονίας καί Θράκης, θά ήταν αύτοδύναμο κέντρο σο

βαρfjς θεατρικής ζωfjς καί θά φιλοδοξοuσε νά προσφέρει 

καλλιτεχνική καλλιέργεια καί άνάπτυξη. Ή άποστολή 
του, τέλος, θά ήταν εθνική. "Αξια ή πρώτη του διοίκηση, 

σέ ενα δρόμο γοητευτικό καί δύσκολο. 

»Ξεφυλλίζοντας σήμερα τήν ίστορία τοu θεάτρου, μετά 

άπό 30 χρόνια άδιάκοπης δράσης, θά συναντήσει κανείς 
πολλές σελίδες μεγάλων επιτυχιών. Ύπfjρξαν βέβαια καί 

οί δύσκολες στιγμές, πού δμως, δέν κατάφεραν νά παγώ

σουν τά αισθήματα του κοινοu, οuτε νά άλλοιώσουν τήν 

άγάπη των εργαζομένων πρός τό !:ργο τους. Τό Κρατικό 

Θέατρο καθιερώθηκε καί μαζί μέ τήν Κρατική 'Ορχήστρα 

πού είχατε ίδρύσει εσείς ήδη τό 1959, !:κανε τή Θεσσαλο
νίκη νά νιώθει περήφανη στό χώρο τοu θεάματος καί τfjς 

μουσικfjς. 

»' Αντιφωνώντας τό δήμαρχο τfjς πόλης μας, κ. πρόε
δρε, πρίν άπό εξι μfjνες, άναφερθήκατε στούς δεσμούς σας 

μέ τή μητρόπολη τfjς Μακεδονίας. "Μέ συνδέει, λέγατε, 

προπαντός ή άγάπη μου γιά τή Θεσσαλονίκη καί τό μόνιμο 

πάθος, πού εΙ χα καί !:χω, γιά τήν πολύπλευρη άνάπτυξή της 

ιδιαίτερα στόν οικονομικό καί πολιτικό τομέα". Δέν άρμό

ζει σέ μένα νά μιλήσω γιά θέματα οίκονομικά. Θά ήθελα 

δμως νά ύπογραμμίσω τό χαρακτήρα τfjς συμβολfjς σας 

στόν τομέα του πολιτισμοu. Στόν τομέα πού ιiφορίi καί 

τοπογραφικά αύτ:όfτό κομμάτι τfjς πόλης δίπλα στά ανά

κτορα του Γαλερίου καί του Θεοδοσίου. 

»' Εδrο βρίσκονται τά ίερά των Μουσών τfjς Θεσσαλο
νίκης. Τό 'Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, τό 'Αρχαιολογι

κό Μουσείο, τό Κρατικό Θέατρο . Καί τά τρία φέρνουν τή 

σφραγίδα των aποφάσεών σας. 'Αποφάσεων πού δέν εν

τάσσονται άπλrος σέ ενα πολιτικό πρόγραμμα, οuτε ε{ναι 

προϊόν μιίiς ιδεολογικής συγκυρίας. Πιστεύω, δτι ύπάρ

χουν στιγμές στήν ίστορία δπου μερικές πράξεις μοιάζουν 
μέ βιολογικά φαινόμενα. Δέν προκύπτουν ϋστερα aπό κά

ποιο πολύπλοκο σχεδιασμό ιiλλά γεννιοuνται σέ μία καί

ρια στιγμή δταν ό πολιτικός άνδρας εχει τή δύναμη καί τήν 

εύθύνη, διαθέτει διορατικότητα καί κατέχεται άπό όραμα

τισμούς. "Ετσι γεννήθηκε μέ τή συμπαράστασή σας aπό 

ενα μικρό ιiλλά {κανό πανεπιστήμιο ή τεράστια πανεm

στημιούπολη πού μπόλιασε τή ζωή τfjς Θεσσαλονίκης καί 

εγινε τό μεγαλύτερο aνώτατο εκπαιδευτικό ίδ,ρυμα τfjς χώ

ρας μέ δικαιολογημένες φιλοδοξίες καί πρωτοποριακές 
επιτυχίες στό ενεργητικό του. "Ετσι, επιλέξατε τή συγ

κλονιστική στιγμή τfjς aποκάλυψης του {στορικοu προ

σώπου τfjς aρχαίας Μακεδονίας καί πλησιάσατε τούς aρ

χαιολόγους καί τό εργο τους. 'Ελάχιστοι γνωρίζουν δτι ή 

aπόφασή σας αύτή δέν όδήγησε άπλrος σέ μιά ενέργεια 

γραφειοκρατικοί) χαρακτήρα, ιiλλά καί βfjμα μέ βfjμα πα

ρακολουθήσατε, συζητήσατε, όδηγήσατε τίς μεγάλες aρ

χαιολογικές ιiνασκαφές στά κέντρα τfjς aρχαίας Μακεδο

νίας, στή Βεργίνα, στό Δίον, στήν Πέλλα. "Ετσι· προχωρή

σατε στήν ίδρυση ένός μουσείου στήν ίερή πόλη των Μα

κεδόνων στούς πρόποδες του 'Ολύμπου καί τfjς θαυμάσιας 

πτέρυγας του μουσείου Θεσσαλονίκης πού στεγάζει τά μο

ναδικά εύρήματα των βασιλικών τάφων τfjς Βεργίνας. 

»Κύριε πρόεδρε τfjς Δημοκρατίας, ή σημερινή πανηγυ

ρική εκδήλωση ε{ναι ή κορυφαία του ιωβηλαίου των 30 
χρόνων του Κρατικοu Θεάτρου. 

»Πίσω δμως ιiπό τήν τιμή καί άναγνώριση πού όφείλει 

τό θέατρο στόν ίδρυτή του, κρύβεται ή βαθιά εκτίμηση καί 

ή εύγνωμοσύνη δλων μας γιά τή δυνατή καί εύεργετική 

παρουσία σας στό χώρο του πολιτισμοu. Μέ τό κuρος καί 

τήν ιiγάπη σας χαρίσατε δύναμη καί ζωή στό εργο του 

πολιτισμοί) δείχνοντας δτι ε{ναι τό πιό στέρεο θεμέλιο γιά 
τή συνέχιση, άνάπτυξη καί προκοπή του έλληνισμοu». 

'Επακολούθησε ή άποκάλυψη, στήν είσοδο, πρός 

τήν πλατεία του Θεάτρου, χάλκινης προτομής τοu Κ. 

Καραμανλή μέ τήν έπιγραφή: «Ό ίδρυτής του Κρα

τικοu Θεάτρου Βορείου 'Ελλάδος». 

Εύχαριστώντας τή διοίκηση του Κρατικοu Θεά

τρου, ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας τόνισε: 

«Σiiς εύχαριστώ θερμά γιά τήν τιμή τήν δποία μοϊJ κά

ματε. Σiiς εύχαριστώ έπίσης γιά τά λόγια καί τά .δώρα μέ τά 

δποία τή συνοδεύσατε. 

»Σiiς παρακαλώ νά βεβαιωθείτε ότι αiσθάνομαι προσω

πική ίκανοποίηση όταν διαπιστώνω ότι τό θέατρο αι!τό 

έπλήρωσε ένα σημαντικό κενό τής πολιτιστικής ζωής τής 

Θεσσαλονίκης;>. 

»Σ~ ει!χαριστώ;;. 

Κατά τήν άναχώρησή του, τήν έπομένη, γιά τήν 

'Αθήνα, ό Κ. Καραμανλής άπάντησε καί σέ νέα έρώ

τηση των δημοσιογράφων σχετικά μέ τίς πρρθέσεις 

των Κυβερνήσεων των Κρατων - μελων τής ΕΟΚ, 

φανερά συγκινημένος: 

«Δέν ξέρω τί θά κάνουν. ΥΕμπλεξαν καί αύτοί άνευ λό

γου σέ ένα aνύπαρκτο θέμα. Ξέρω, όμως, ένα πρiiγμα καλά 

καί τό ξέρουν καί αύτοί· ότι ή βασική, θεμελιώδης aρχή 

γιά κάθε συμμαχία, γιά κάθε συνεταιρισμό, εlναι ή aρχή 

τής aλληλεγγύης. Καί αύτό τό ξέρουν καί αύτοί. 

;; 'Ελπίζω, συνεπώς, ότι οί σύμμαχοι καί συνέταιροί μας 
θά καταλάβουν έπιτέλους ότι δέν ύπάρχει παρά μόνο μιά 

Μακεδονία καί ή Μακεδονία αύτή εlναι έλληνική. Αι!τά 

καί τούς τά εlπα καί τούς τά έχω γράψευ>. 

τέλος, σέ έρώτηση δημοσιογράφων σχετικά μέ 

τήν παραίτηση Γκένσερ, ό πρόεδρος τής Δημοκρα

τίας τή χαρακτήρισε «δυσάρεστη>;, γιατί «ήταν ένας 

aξιόλογος πολιτικός, ό όποίος lπί 20 χρόνια κυρι
αρχοvσε στήν εvρωπαϊκή σκηνή>;. 

29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1992 

'Ο Κ. Μητσοτάκης έπισκέπτεται τόν πρόεδρο 

τής Δημοκρατίας καί τόν ένημερώνει «γιά θέματα 

έξωτερικής πολιτικής καί ιδιαίτερα γιά τά έθνικά θέ

ματα». 

Σύμφωνα μέ δημοσιογραφικές έκτιμήσεις, άναμέ

νεται δτι ό πρωθυπουργός, έφόσον θά εχει συγκεκρι-
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μένα αποτελέσματα από τά επικείμενα ταξίδια του 
στήν Πορτογαλία, δπου θά γίνει ή Ciτυπη σύνοδος 

των ύπουργων Έξωτερικων τής Κοινότητας, καί τήν 
'Αλβανία, θά συγκληθεί καί νέα σύσκεψη των αρχη

γων των κομμάτων ύπό τήν προεδρία του Κ. Καρα

μανλή. 

29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1992 

'Ο Κ. Καραμανλής απευθύνει μήνυμα πρός τήν 

'Έβδομη Συνδιάσκεψη των ύπουργων 'Αθλητισμοί\ 

των Κρατων-μελων του Συμβουλίου τής Εύρώπης: 

«Μέ τήν εύκαιρία τijς 7ης Συνδιασκέψεως τών ύπουρ

γών Άθλητισμοί5 τών Κρατών-μελών τοί5 Συμβουλίου τijς 

Εύρώπης, σaς aπευθύνω θερμό χαιρετισμό. 

;; Ή συμβολή τοί5 Συμβουλίου τijς Εύρώπης τόσο στήν 
εlρηνική συνύπαρξη τών λαών τijς Εύρώπης, όσο καί στήν 
έμπέδωση τών δημοκρατικών θεσμών καί στό σεβασμό τών 

aτομικών έλευθεριών, ύπijρξε καί είναι καθοριστική. ~ Αλ

λωστε, aπολαμβάνει ήδη καθολικής aναγνωρίσεως. Αύτό 

όμως πού προσδίδει στή Συνδιάσκεψή σας lδιαίτερη βαρύ

τητα είναι τό γεγονός ότι τό Συμβούλιο τijς Εύρώπης έπι

διώκει τήν πραγμάτωση τών σκοπών πού προανέφερα καί 

μέσω τοί5 aθλητικοί5 lδεώδους. 

;;Γιά τό άν καί πόσο συνέβαλε δ dΒλητισμός στήν εlρη
νική καί δημιουργική συνεργασία τών Κρατών καί τών 

λαών μαρτυρεί, κατά τρόπο aνεπίδεκτο aμφισβητήσεως, ή 

διαδρομή τijς ίστορίας. Τό παράδειγμα τών 'Ολυμπιακών 

Άγώνων, aλλά καί τών άλλων παρεμφερών έκδηλώσεων, 
κατά τήν aρχαιότητα, aποδεικνύει ότι τό aθλητικό πνεί5μα, 

έξαίροντας τό νόημα τijς εύγενοί5ς άμιλλας, aποτελεί μέσο 

ύπερβάσεως τών έρίδων καί τών aντιπαραθέσεων. 

;; Ή ίστορική αύτή aποστολή καί τό aληθινό νόημα 
τοί5 άθλητισμοί5 πρέπει δπωσδήποτε νά διαφυλαχθοί5ν. 

'Ιδίως μάλιστα στήν έποχή μας, κατά τήν δ ποία άπειλοί5ν

ται άπό τήν έμπορευματοποίηση, άλλά καί άλλες παρα

μορφωτικές άλλοιώσεις. Αύτήν aκριβώς τήν ύπεράσπιση 

τοί5 aθλητικοί5 lδεώδους ύπηρετεί καί ή πρότασή μου γιά 

τή μόνιμη τέλεση τών 'Ολυμπιακών Άγώνων στήν 'Ελλά

δα. Στήν κοιτίδα καί γενέτειρα τοί5 Όλυμπιακοί5 Πνεύμα

τος δ aθλητισμός, μακριά aπό σκοπιμότητες, ξένες πρός 

τήν ούσία του καί τό νόημά του, μπορεί καί πρέπει νά 

aναβαπτφθεί στίς πηγές προελεύσεώς του καί νά έπιβιώ

σει, γιά τό καλό τijς aνθρωπότητος. 

;;Μέ τίς σκέψεις αύτές, εύχομαι εύόδωση τών έργασιών 

τijς Συνδιασκέψεώς σας. Καί εύελπιστώ ότι ol συνδιασκέ
ψεις αύτές θά έξελιχθοί5ν σέ θεσμό, τό πνεί5μα καί ή λει

τουργία τών δποίων θά ένισχύσουν aποφασιστικώς τό 

Συμβούλιο τijς Εύρώπης στήν δλοιrλήρωση τijς ίστορικijς 

του aποστολής;;. 

5 ΜΑ· Ι ·ΟΥ 1992 

'Ο Κ. Καραμανλής απευθύνει νέα επιστολή στόν 

πρόεδρο των 'Ηνωμένων Πολιτειων, Τζ. Μπούς: 

«'Αγαπητέ κύριε προέδρε, 

;;Θεώρησα χρήσιμο νά σiiς γράψω γιά τό θέμα 

τής άναγνωρίσεως τής αύτοαποκαλούμενης "Δημο

κρατίας τής Μακεδονίας"- ενα θέμα θεμελιώδους 

σημασίας γιά τήν χώρα μου- τώρα πού, όπως φαί

νεται, πλησιάζει ή στιγμή τής λήψεως άποφάσεων 

τόσο άπό τήν Κυβέρνησή σας, όσο καί άπό τήν Εύ

pωπαϊκή Κοινότητα, γιά νά σiiς καταστήσω καί 

προσωπικά κοινωνάν τών θέσεων τής 'Ελλάδος έπί 

τοί5 θέματος. 

;>Oi άντιρρήσεις μας στήν χρήση τοί5 όνόματος 
Μακεδονία άπό τά Σκόπια δέν όφείλονται σέ λόγους 

συναισθηματικούς, if άκόμα στούς γνωστούς καί 
άδιαμφισβήτητους iστορικούς λόγους. 'Οφείλονται 

κυρίως στήν πεποίθησή μας ότι ένδεχόμενη άνα

γνώριση τών Σκοπίων μέ τό όνομα Μακεδονία θά 

ύπονόμευε τήν σταθερότητα καί τήν εlρήνη στήν 

περιοχή. 

;;Πράγματι, κύριε πρόεδρε, τυχόν άναγνώριση 

τών Σκοπίων ώς Μακεδονία δέν θά άποτελοί5σε μόνο 

παραχάραξη τής iστορίας, άφοί5 είναι γνωστό ότι τά 

Σκόπια δέν έχουν ούτε iστορικό ούτε έθνολογικό δι

καίωμα νά χρησιμοποιοί5ν τό όνομα αύτό. Ούτε θά 

άποτελοί5σε μόνο σφετερισμό τής έλληνικής πολιτι

στικής κληρονομιάς, άφοί5 τό όνομα αύτό άνήκει μό

νο στήν 'Ελλάδα. 

»Πάνω άπ' όλα θά έθετε σέ κίνδυνο τήνάσφάλεια 

καί τήν εlρήνη στήν περιοχή. Πρώτον, διότι θά άπο

τελοί5σε μιά iστορική νομιμοποίηση τών προσπα

θειών πού έγιναν, στό πρόσφατο παρελθόν, μέ πρό

σχημα άκριβώς τό όνομα Μακεδονία καί μέ σκοπό 

τόν διαμελισμό τής 'Ελλάδος, διά τής άποσπάσεως 

τής Μακεδονίας. 

;>Δεύτερον. Διότι θά δημιουργοί5σε μιά μόνιμη 

πηγή άνωμαλίας στήν περιοχή, άφοί5 τά Σκόπια θά 

ένθαρρύνοντο νά άναπτύξουν περαιτέρω τόν έθνι

κισμό τους πού καλλιεργοί5ν συστηματικά τά τε

λευταία 40 χρόνια καί πού ένέταξαν καί στό νέο 
Σύνταγμά τους άκόμα καί σήμερα πού ζητοί5ν τήν 

διεθνή άναγνώριση. 

;;Υρίτον. Διότι θά έξουδετέρωνε, έν πολλοίς, τόν 
σταθεροποιητικό ρόλο τής 'Ελλάδος στήν περιοχή. 

Ή 'Ελλάς είναι ή μόνη γείτων τών Σκοπίων πού, 

άφενός μέν, δέν έχει βλέψεις στό έδαφός τους, 

άφετέρου δέ, έχει τήν δυνατότητα νά ένισχύσει τήν 

άσφάλεια καί τήν άκεραιότητά τους. Αύτόν όμως τόν 

ρόλο τής οlκονομικής συνεργασίας, τής σταθερό

τητος καί τής άσφάλειας στήν περιοχή δέν μπορεί νά 

παίξει ή 'Ελλάς, όταν τά Σκόπια, έπίσημα, διά τοί5 
όνόματός τους προβάλλουν διεκδικήσεις έπί τής 

'Ελλάδος. 

;; Τέλος, aν τά Σκόπια δέν άποτελοί5ν άπειλ ή, αύτή 
τήν στιγμή, κανείς δέν μπορεί νά προβλέψει καί νά 

έγγυηθεί, ίδιαίτερα μέσα στίς σημερινές συνθήκες 

ρευστότητος καί άστάθειας, ποιοί συνδυασμοί δυνά

μεων θά προκύψουν, qτό έγγύς if στό άπώτερο μέλ-
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λον, στά Βαλκάνια καί στήν εύρύτερη περιοχή. Υ Α ν 

αύτές ο{ δυνάμεις θελήσουν νά χρησιμοποιήσουν καί 

πάλι τό "Μακεδονικό", δπως τό έκαναν στό παρελ

θόν, γιατί ο{ 'Ηνωμένες ΠολιτεΊες καί ή Εύρωπαϊκή 

Οiκονομική Κοινότης θά πρέπει νά τούς έχουν δώσει 

έκ τών προτέρων έναν τίτλο νομιμότητος γιά νά τό 

πράξουν; 
» Τό συμπέρασμά μου εlναι, δτι ή σταθερότης καί 

ή άσφάλεια στήν περιοχή έξαρτώνται άπό τήν ύπαρ

ξη όμαλών καί καλών σχέσεων μεταξύ 'Ελλάδος καί 
Σκοπίων. Στήν άντίθετη περίπτωση, εlναι βέβαιον 

δτι τά Σκόπια θά καταστουν μιά μόνιμη έστία άνω

μαλίας καί άναταραχής στήν περιοχή μας. 

»Γνωρίζω καί έκτιμώ, κ. πρόεδρε, τήν κατανόηση 

πού έπιδεικνύει ή Κυβέρνησή σας έναντι τών έλλη

νικών θέσεων. Καί εlμαι βέβαιος δτι θά συνεχίσετε 

νά ύποστηρίζετε τήν χώρα μου, διότι, πέραν τών άλ

λων, γνωρίζετε δτι ή Έλλάς ύπήρξε, γιά πολλές δε

καετίες, ή μόνη χώρα τής περιοχής πού κράτησε 

ύψηλά τήν σημαία τiίf. Δύσεως, κάτω άπό τόν κατα

θλιπτικό δγκο του σλdf3ισμου καί του κομμουνισμου. 

Καί γιατί γνωρίζω δτι ή 'Αμερική δέν εlναι άπό τίς 
χώρες έκεΊνες πού έyκαταλείπουν τούς παληούς τους 

φίλους γιά νά άποκτήσουν άμφίβολους φίλους μετα

ξύ παλαιών έχθρών». 

'Ο 'Αμερικανός πρόεδρος άπάντησε στόν Κ. 

Καραμανλή στίς 27 Μαίου: 

«'Αγαπητέ κ. πρόεδρε, 

»Σίiς εόχαριστ& γιά τήν πρωτοβουλία σας νά μοu εξηγή

σετε στήν επιστολή σας τής 5ης Μα ίου τά προβλήματα τής 

'Ελλάδος μέ τή Μακεδονία. Συμφωνώ μαζί σας οτι οί φιλι

κές σχέσεις μεταξύ 'Ελλάδος καί Μακεδονίας, οπως επί

σης καί μεταξύ τ&ν πολιτών τ&ν δύο χωρών, εΙναι σημαν
τικοί παράγοντες γιά τήν προαγωγή τής ασφάλειας, εiρή

νης καί εόημερίας τής περιοχής. Θέλουμε νά βοηθήσουμε 

καί συνεργαζόμαστε στενά μέ τήν Εόρωπαϊκή Κοινότητα 

ωστε νά βροuμε μιά λύση γιά τά προβλήματα αότά. 

»'Αντιλαμβάνομαι τό βάθος τ&ν l;λληνικ&ν ανησυχιών 

στά θέματα αότά. 'Ελπίζουμε οτι ή 'Ελλάδα θά συνεργα

στεί μέ τή Μακεδονία. 'Ως παλαιό φίλο καί σύμμαχο, ή 

δέσμευσή μας γιά τήν ασφάλεια τής 'Ελλάδος, τήν εδαφι

κή τής ακεραιότητα καί τό απαραβίαστο των συνόρων της, 

παραμένει ίσχυρή» 196 • 

8 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1992 

Μετά από νέο κύκλο επαφων καί ενόψει νέων συ

ναντήσεών του σέ διεθνές επίπεδο, μέ σκο1tό τήν 
αναζήτηση εύνοϊκής λύσεως στό θέμα των Σκοπίων, 

ό Κ. Μητσοτάκης ενημερώνει σχετικά τόν πρόεδρο 

τής Δημοκρατίας. 

Σημαντικό γεγονός στό διάστημα πού μεσολά

βησε από τή δεύτερη σύσκεψη των πολιτικων αρχη

γων ύπήρξε ή aτυπη συνάντηση των ύπουργων 

Έξωτερικων τής Κοινότητας στό Γκιμαράες τής 

Πορτογαλίας, τήν lη Μαίου. Στό τελικό ανακοινω

θέν τονίστηκε δτι τά Κράτη-μέλη είναι πρόθυμα νά 

αναγνωρίσουν τήν πρώην Γιουγκοσλαβική Δημο

κρατία τής Μακεδονίας ώς κυρίαρχο καί ανεξάρτητο 

Κράτος, μέσα στά ύπάρχοντα σύνορά του καί μέ 

ονομα πού νά είναι αποδεκτό από δλα τά ενδιαφερό

μενα μέρη, εξέφρασαν τή μεγάλη τους εκτίμηση γιά 

τίς προσπάθειες τής προεδρίας, πού συμπεριέλαβαν 

τήν προετοιμασία σφαιρικοί) «πακέτου», καί παρό

τρυναν τά aμεσα εμπλεκόμενα μέρη νά συνεχίσουν 

νά κάμουν κάθε τί δυνατό γιά νά επιλύσουν τά εκ

κρεμή ζητήματα στή βάση του «πακέτου» αύτου. 

Νέα συνάντηση μεταξύ προέδρου τής Δημοκρα-:! 
τίας καί πρωθυπουργοί), γιά τ6ϊδιο αντικείμενο, θά 

πραγματοποιηθεί στίς 14 Μαίου - μετά τήν επι

στροφή του τελευταίου άπό σύντομο ταξίδι στίς 
Βρυξέλλες. Μέ τήν εύκαιρία αύτή, ό Κ. Μητσοτάκης 
ύπογράμμισε τήν εμμονή τής Κυβερνήσεως στή 

γραμμή πού αποφασίστηκε στή σύσκεψη των πολι

τικων αρχηγων. 

9 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1992 

Μέ τήν εύκαιρία τής έορτής τής 'Ημέρας γιά τή 

Μητέρα, ό Κ. Καραμανλής εκαμε τήν ακόλουθη δή

λωση: 

«'Όλοι μας καί καθένας χωριστά βιώνουμε, σέ κάθε 

στιγμή τfίς ζωfίς μας, τήν καθοριστικfίς σημασίας συμβο

λή τοίi θεσμοίi τfίς Μητέρας στήν οlκογένεια καί τήν κοι

νωνία γενικότερα. 'Υπό τήν έννοια αuτή, ή συνειδητοποί

ηση τfίς aξίας τοίi θεσμοίi αuτοίi δέν έχει aνάγκη επετείων. 

'Όμως, ή 'Ημέρα τfίς Μητέρας μοίi παρέχει τήν εuκαιρία 

νά κάνω δυό επισημάνσεις: 

»'Η Μητέρα, ώς πηγή ζωfίς, aποτελεί ταυτοχρόνως θε

μέλιο τfίς οlκογένειας aλλά καί τfίς κοινωνικfίς δομfίς γε

νικότερα. Συμβολίζει επίσης καί εκφράζει τήν ελπίδα γιά 

τό μέλλον καί τήν πορεία τfίς aνθρωπότητας. Τήν σημασία 

αuτή aκριβώς aποτυπώνει καί τό Σύνταγμα, δταν θέτει ύπό 

τήν προστασία τfίς Πολιτείας τήν μητρότητα, μαζί μέ τό 

γάμο καί τήν οlκογένεια. UΟμως, ή aποστολή τfίς Μητέρας 

δέν περατώνεται δταν παρέχει τό aγαθό τfίς ζωfίς. Ή 

παρουσία της παρακολουθεί τόν άνθρωπο aπό τήν βρεφική 

του ήλικία, ως τήν όριστική διαμόρφωση τών βασικών 

στοιχείων τοίi χαρακτήρα του. Καί aπό τήν άποψη αuτή ή 

Μητέρα aποτελεί καθοριστικfίς σημασίας παράγοντα στήν 

ανάπτυξη τfίς προσωπικότητας τοίi aνθρώπου. 
)) v Α ν στούς δύσκολους καιρούς πού περνiiμε σήμερα, ή 

διαφύλαξη όρισμένών θεμελιωδών aξιών aποτελεί επιτα

κτική aνάγκη, ή στήριξη καί ό σεβασμός τfίς aξίας πού 
συμβολίζει ό θεσμός τfίς Μητέρας aποτελεί τήν aπαραίτη

τη προϋπόθεση γιά τήν εξασφάλιση τfίς Ισορροπίας τfίς 
κοινωνίαρλ 

10 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1992 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας δέχτηκε τούς προέ

δρους των Δικηγορικων Συλλόγων 'Αθήνας, Θεσ-
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σαλονίκης καί Πειραιώς, aπό τούς όποίους καί ενη

μερώθηκε γιά τά προβλήματα πού &.πασχολοuν τόν 

κλάδο καί, γενικότερα, τή Δικαιοσύνη. 

17-20 ΜΑ· Ι ·ΟΥ 1992 

'Ο Κ. Καραμανλής, μετά aπό ύπόδειξη τ&ν θερα

πόντων ίατρ&ν του, είσάγεται στό νοσοκομείο «Λόν

τον Μπρίτζ» του Λονδίνου, δπου καί ύποβάλλεται σέ 

νέο ί:\λεγχο τής ύγείας του, καθώς καί σέ στεφανιο

γραφία. Σύμφωνα μέ ίατρικό ανακοινωθέν πού εκδό

θηκε στίς 18 Μαίου, «ή στεφανιογραφία κατέδειξε 
δτι ή κατάσταση κυκλοφορίας του αϊματος στίς στε

φανιαίες aρτηρίες, ή καλή λειτουργία του μυοκαρδί

ου καί ή επάρκεια τής αναπτυχθείσης παραπλεύρου 

κυκλοφορίας, καθιστοuν προτιμητέα τή συντηρητι

κή αγωγή, αντί τής επεμβατικής (αγγειοπλαστική η 

εγχείριση) θεραπείας» . Τήν ανακοίνωση ύπέγραψαν 

οί ίατροί Ε. Σόουτον, Ε. Βορίδης, Θ. Γούναρης, Ε. 

Μπελλώνιας καί Π. Τούτουζας. 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας επέστρεψε στήν 

'Αθήνα τή μεθεπομένη, 20 Μαίου. Σέ δηλώσεις, κα
τά τήν ι'iφιξή του, τόνισε: 

« 'Ά ν δέν ήμουν καλά, θά εlχα παρατείνει τήν παραμονή 

μου στό Αονδίνο. Τό γεγονός δτι έπέστρεψα σέ τρείς μέρες 

σημαίνει δτι αiσθάνομαι καλά». 

22 ΜΑ· Ι ·ΟΥ 1992 

' Ο Κ. Καραμανλής aνταλλάσσει aπόψεις μέ τόν 

Γ. Βασιλείου, πρόεδρο τής Κυπριακής Δημοκρατίας, 

σχετικά μέ τίς εξελίξεις του εθνικοί) θέματος τής 

Μεγαλονήσου. Κατά τήν εξοδό του aπό τό Προεδρι

κό Μέγαρο, ό Γ. Βασιλείου δήλωσε: 

«'Όπως βλέπετε, ε{μαι ίδιαίτερα χαρούμενος, γιατί μου 

δόθηκε ή ευκαιρία νά εχω μιά μακρά συνάντηση μέ τόν 

πρόεδρο τής Δημοκρατίας Κ. Καραμανλή . 

»Θά ήθελα νά άρχίσω μέ τό νά τονίσω δτι τόν βρήκα σέ 

πολύ καλή κατάσταση . Ήταν ύγιέστατος, στά κέφια του 

δπως λέμε, καί ή συζήτησή μας ήταν πολύ δημιουργική 

καί πάρα πολύ χρήσιμη γιά μένω>. 

26 ΜΑ·Ι-ΟΥ 1992 

Σέ πανηγυρική τελετή πού όργανώνεται στό Μέ

γαρο Μουσικής ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας, Κ. 

Καραμανλής, aπονέμει τά βραβεία του 'Ιδρύματος 

«'Αλέξανδρος Σ. 'Ωνάσης» - «'Αθήνα» στόν Ζ. 

Ντελόρ, « ' Ολυμπία» στό ' Εθνικό Μουσείο ' Α νθρω

πολογίας καί 'Ιστορίας του Μεξικοu, «' Αριστοτέ
λης» στόν Τ. τέρνερ, επικεφαλής του δίεθνοuς τηλε

οπτικοί) είδησεογραφικου δικτύου CNN, «Δελφοί» 
στήν Γκ. Χ. Μπρούτλαντ, πρωθυπουργό τής Νορβη

γίας. 

Τήν παραμονή, 25 Μαtου, ό Κ. Καραμανλής δέ-

χτηκε τήν επίσκεψη του προέδρου τής 'Επιτροπής 

τ&ν Εύρωπαϊκ&ν Κοινοτήτων, Ζ . Ντελόρ , στόν 

όποίο- σύμφωνα μέ δημοσιογραφικές πληροφορίες 

- τόνισε δτι «πρέπει οί εταίροι νά καταλάβουν τό 

ελληνικό δίκαιο στό θέμα τ&ν .Εκοπίων καί νά μήν 

παρασύρονται aπό ανεύθυνες καί aνιστόρητες γνω

μοδοτήσεις» . 

Τήν ίδια ήμέρα, ή Σχολή Νομικών, Οίκονομικ&ν 

καί Πολιτικών 'Επιστημών του Πανεπιστημίου 

'Αθηνών, εξαίροντας τή συμβολή του Ζ. Ντελόρ 

«στή διαδικασία τής εύρωπαϊκής ενοποίησης πού εί

ναι καί τό μεγαλύτερο γεγονός στή μεταπολεμική 

εύρωπαϊκή ίστορία», τόν ανακήρυξε επίτιμο διδά
κτορα . 

29 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1992 

Μετά aπό νέα συνάντηση του Κ. Καραμανλή μέ 

τόν πρωθυπουργό, Κ. Μητσοτάκη, εκδόθηκε aπό τήν 

Προεδρία τής Δημοκρατίας, σέ σχέση μέ τό ενδεχό

μενο νέας συσκέψεως των πολιτικών aρχηγών, ή ακό

λουθη ανακοίνωση: 

« ' Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας άνακοίνωσε στόν πρω

θυπουργό δτι δέν θά ε{ χε άντίρρηση νά καλέσει τούς πολι

τικούς aρχηγούς σέ σύσκεψη. Θεωρεί δμως προτιμότερο 

νά προηγηθεί στή φάση αuτή ή Ι:νημέρωση των πολιτικων 

aρχηγrον aπό τόν πρωθυπουργό». 

I ΙΟΥΝΙΟΥ 1992 

Μέ τήν εύκαιρία τής συμπληρώσεως είκοσι ετ&ν 

aπό τήν αποκατάσταση διπλωματικών σχέσεων με

ταξύ ' Αθήνας καί Πεκίνου, ό Κ. Καραμανλής aπηύ

θυνε στόν πρόεδρο τής Κίνας, Γιάνγκ Σαγκούν, τό 

ακόλουθο μήνυμα: 

«Μέ τήν εύκαιρία συμπληρώσεως μιaς εiκοσαε
τίας διπλωματικών σχέσεων μεταξύ 'Ελλάδος καί 
Κίνας έπιθυμώ νά σaς άπευθύνω θερμό χαιρετιστή

ριο μήνυμα καί τίς είλικρινείς εύχές μου γιά τήν εύ

ημερία καί τήν πρόοδο τοv φίλου κινεζικού λαοv. 

»'Η σύναψη διπλωματικών σχέσεων στίς 5 'Ιου
νίου 1972 έγκαινίασε γιά τίς δύο χώρες μας μιά νέα 
περίοδο φιλίας καί συνεργασίας σέ πολλούς τομείς 

άμοιβαίου ένδιαφέροντος. Παρ ' όλη όμως τήν πρόο

δο τών σχέσεών μας, ύπάρχουν άκόμη μεγάλες δυνα

τότητες πρός περαιτέρω έμβάθυνση αύτfjς τfjς συ

νεργασίας καί πρός έπέκτασή της σέ νέους τομείς. 

»Οί πρόσφατες διεθνείς έξελίξεις καί τό νέο πε

ριβάλλον πού δημιουργήθηκε στήν παγκόσμια σκη

νή έπιβάλλουν περισσότερο παρά ποτέ τήν ένεργό 

συμβολή όλων τών χωρών στήν άντιμετώπιση τών 

προκλήσεων τfjς έποχfjς μας. 

»Είμαι πεπεισμένος ότι στό νέο αύτό περιβάλλον 

μπορεί νά προαχθεί άκόμη περισσότερο ή έποικοδο-
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μητική συνεργασία μας καί oi μακραίωνοι δεσμοί 
φιλίας τών δύο λαών μας. 

» 'Η 'Ελλάς προσβλέπει στή συνέχιση τών προ
σπαθειών τών δύο χωρών μας γιά είρήνη ιςαί σταθερό

τητα καί γιά δίκαιη έπίλυση τών ζητημάτων πού 

άπασχολουν τήν διεθνή κοινότητα». 

3 ΙΟΥΝΙΟΥ 1992 

'Ο πρόεδρος τοϋ Δ.Σ. τοϋ 'Ελληνικοϋ 'Ερυθροϋ 

Σταυροϋ, Γ. 'Αποστολάτος, επιδίδει τό Χρυσό Σταυ

ρό τοϋ 'Ιδρύματος στόν Κ. Καραμανλfj, ώς εκδήλω

ση τιμfjς καί άναγνωρίσεως γιά «τήν εθνική καί κοι

νωνική προσφορά του>> . 

5 ΙΟΥΝΙΟΥ 1992 

Ό Κ. Καραμανλfjς άπευθύνει μήνυμα γιά τήν 

Παγκόσμια 'Ημέρα Περιβάλλοντος: 

«Στό τέλος του 2Οου αίώνα, oi κίνδυνοι πού άπει

λουν τόν πλανήτη μας άπό τήν άνατροπή τής οίκο

λογικής ίσορροπίας εlναι καί έμφανείς καί σοβαροί. 

»Ή οίκονομική άνάπτυξη καί ή τεχνολογική 
πρόοδος πού σημειώθηκαν στόν αίώνα μας, πρωτο

φανείς στήν ίστορία τής γής, προσέφεραν αναμφι

σβήτητα σέ μεγάλο τμήμα τής aνθρωπότητας ένα 

ύψηλότατο έπίπεδο ζωής, άδιανόητο άκόμη καί πρίν 

άπό λίγες δεκαετίες. Τό τίμημα όμως αύτής τής έξε
λίξεως, οί οίκολογικές δηλαδή καταστροφές πού 

ήδη έχουν έπέλθει, άρχισε νά γίνεται aπαγορευτικό. 

»'Από τήν άλλη πλευρά, εlναι έξίσου σοβαροί 
καί έμφανείς οί κίνδυνοι τής ύποαναπτύξεως. Κίνδυ
νοι πού πλήττουν τό μεγάλο έκείνο τμήμα τής aν

θρωπότητας πού ζεί σέ συνθήκες φτώχειας καί άθλιό

τητας. Καί πού έπιπλέον ύφίσταται καί έκείνο τίς 

οίκολογικές συνέπειες τής άναπτύξεως, χωρίς νά 
aπολαμβάνει τά άγαθά της. 

»Ή μεγάλη, έπομένως, πρόκληση γιά τήν aν

θρωπότητα εlναι νά διαμορφώσει μιά κοινή περι

βαλλοντολογική πολιτική σέ παγκόσμια κλίμακα, 

πού θά συμβιβάζει τήν άνάπτυξη μέ τήν προστασία 

του περιβάλλοντος. Ή διαμόρφωση μιaς τέτοιας 

πολιτικής εlναι έργο δυσχερέστατο. Γιατί aπαιτεί 

όχι μόνο πολιτική βούληση άλλά καί τεράστιες δαπά

νες. Εlναι όμως aπολύτως άπαραίτt,τη. Γιατί άπό τήν 
έπίτευξη ίσορροπίας μεταξύ άναπτύξεως καί προ
στασίας του περιβάλλοντος θά έξαρτηθεί τό μέλλον 
τής aνθρωπότητας. 

»Ή έφετεινή ·έπέτειος τής Παγκόσμιας 'Ημέρας 

του Περιβάλλοντος έχει ίδιαίτερη σημασία: 

»Πρώτον, διότι έχει καταστεί πλέον έπιτακτική ή 

άνάγκη aποτελεσματικής aντιμετώπισης τών προ

βλημάτων του περιβάλλοντος, καί δεύτερον, διότι 

συμπίπτει μέ τή Διάσκεψη τών 'Ηνωμένων 'Εθνών 

πού συνέρχεται στό Ρίο άκριβώς γιά ν' aντιμετωπί

σει αύτά τά προβλήματα. 

»Ή Έλλάς ύποστηρίζει τούς σκοπούς αύτής τής 
σημαντικότατης Διάσκεψης καί, παρά τά σοβαρά 

προβλήματα πού aντιμετωπίζει, εύχεται τήν έπιτυχία 

της». 

7 ΙΟΥΝΙΟΥ 1992 

'Ενώ εντείνεται η κρίση στά Βαλκάνια μέ επί
κεντρο τή Βοσνία, ό Κ. Καραμανλfjς, άπαντώντας σέ 

σχετικό ερώτημα των δημοσιογράφων, δήλωσε: 

<ιΑύτόν τόν καιρό λέγονται καί γράφονται τόσα πολλά, 

ωστε νά μήν χρειάζεται νά τροφοδοτήσω καί έγώ μέ δηλώ

σεις μου τήν σύγχυση πού έπιιφατεί στόν τόπο μας. 

» "Οσον άφορii τό έρώτημά σας, άνεξαρτήτως τofi τί 
γίνεται καί τί θά γίνει στήν περιοχή μας, δέν ύπάρχει περί

πτωση νά έμπλακεί ή Έλλάς σέ πολεμικές περιπέτειες, 

έκτός άν πάει γυρεύοντας ή ίδια». 

8 ΙΟΥΝΙΟΥ 1992 

'Ο Κ. Καραμανλfjς εχει, στό Προεδρικό Μέγαρο, 

φιλική συνομιλία μέ τόν πρώην πρωθυπουργό, Γ. 

Ράλλη . 

Τήν ϊδια ημέρα, ό πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας 

ενημερώθηκε γιά τά προβλήματα τοϋ βιομηχανικοϋ 

κλάδου άπό τό νέο πρόεδρο τοϋ ΣΕΒ, Ι. Στράτο . 

14 ΙΟΥΝΙΟΥ 1992 

Μετά άπό πρόσκληση τοϋ προέδρου τfjς Δημο

κρατίας πραγματοποιείται η τρίτη, κατά σειρά, σύ

σκεψη των πολιτικών άρχηγών, ύπό τήν προεδρία 

του. Είχε προηγηθεί σχετική συνεννόηση τοϋ Κ. 

Καραμανλή μέ τόν πρωθυπουργό, κατά τή συνάντη

σή τους, στό Προεδρικό Μέγαρο, στίς 10 'Ιουνίου, 
καί σύμφωνη γνώμη τών άρχηγών τών τριών κομμά

των τfjς άντιπολιτεύσεως. 

'Η προεδρία τfjς Δημοκρατίας, μετά τή σύσκεψη, 

εδωσε στή δημοσιότητα επίσημο άνακοινωθέν: 

«Κατόπιν προσκλήσεως τοu προέδρου τής Δημοκρατί

ας κ:. Κ. Καραμανλή, πραγματοποιήθηκε σήμερα ύπό τήν 

προεδρία του σύσκεψη τών άρχηγών τών κομμάτων, στήν 

όποία πήραν μέρος: δ πρωθυπουργός κ:αί πρόεδρος τής Νέ

ας Δημοκρατίας κ: . Κ. Μητσοτάκης, δ άρχηγός τής άξιω
ματικ:ής άντιπολίτευσης κ:αί πρόεδρος τοu ΠΑΣΟΚ κ:. Α. 

Γ. Παπανδρέου, ή πρόεδρος τοu Συνασπισμοί> τής 'Αρι

στεράς κ:αί τής Προόδου κ:α Μ. Δαμανάκη κ:αί ή γενική 

γραμματέας τής Κεντρικής 'Επιτροπής τοu ΚΚΕ κ:α Α. 

Παπα ρήγα. 

»'Αντικείμενο τής συσκέψεως ήταν τά έθνικ:ά μας θέ

ματα κ:αί εiδικ:ώτερα οί έξελίξεις στά Βαλκάνια, ή γιουγ

κοσλαβική κ:ρίση κ:αί τό θέμα τών Σκοπίων. 

»'Η συζήτηση διεξήχθη σέ ήπιο κ:αί έποικ:οδομητικ:ό 

κ:λίμα. 
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»Τή συζήτηση άνοιξε δ πρόεδρος τής Δημοκρατίας καί 

στή συνέχεια δ πρωθυπουργός ένημέρωσε τούς αρχηγούς 

των κομμάτων γιά τά παραπάνω θέματα καί εiδικώτερα γιά 

τίς τελευταίες έξελίξεις στό θέμα τ&ν Σκοπίων, καθώς καί 
γιά τή στάση πού προτίθεται νά τηρήσει γιά τό θέμα αυτό · 
στήν αυριανή σύνοδο των ύπουργ&ν 'Εξωτερικών τής 

Κοινότητος, στό Λουξεμβοuργο. 
»'Ο κ. Παπανδρέου, ή κα Δαμανάκη καί ή κα Παπα ρή

γα εξέφρασαν τίς απόψεις τους πάνω στά θέματα αυτά καί 

επανέλαβαν τίς γνωστές θέσεις των κομμάτων τους. 

»Οί αρχηγοί τ&ν κομμάτων συμφώνησαν μέ τά ακόλου

θα συμπεράσματα, μέ τά όποία δ πρόεδρος τής Δημοκρα

τίας εκλεισε τή συζήτηση: 

»Πρώτον. 'Η σύσκεψη ύπήρξε χρήσιμη, διότι εγινε 

αμοιβαία καί σέ βάθος ενημέρωση τής πολιτικής ήγεσίας 

στήν κρίσιμη αυτή φάση γιά τά εθνικά μας θέματα. 

»Δεύτερον. 'Επιβεβαιώθηκε ή επιθυμία τ& ν ήγετ&ν των 

πολιτικών κομμάτων νά επιτευχθεί ή μεγαλύτερη δυνατή 

σύμπτωση απόψεων στά εθνικά μας θέματα, μέσα στά 

πλαίσια των γνωστών θέσεων των κομμάτων τους. 

»Τρίτον. Διαπιστώθηκε ή σταθερή απόφαση τfjς πολι

τικής ήγεσίας νά αποφύγει ή 'Ελλάς όποιαδήποτε στρατι

ωτική εμπλοκή της στά Βαλκάνια. 

»'Η κα Παπα ρήγα δέν προσυπογράφει τό κείμενο αυτό 

λόγω γενικωτέρων διαφωνιών». 

16 ΙΟΥΝΙΟΥ 1992 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τήν επίσκεψη τοϋ Λ. 

Κύρκου, ό όποίος τοϋ εξέθεσε τίς aπόψεις του πάνω 

στά τρέχοντα προβλήματα τής χώρας. 

16 ΙΟΥΝΙΟΥ 1992 

Στό πλαίσιο ενημερωτικων συναντήσεών του μέ 

τούς κύριους χειριστές τής οικονομικής πολιτικής 

τής ·Ελλάδος, ό Κ. Καραμανλής συναντa διαδοχικά 

τόν ύπουργό 'Εθνικής Οικονομίας, Στ. Μάνο, καί, 

λίγες ήμέρες aργότερα, τόν Ε. Χριστοδούλου, διοι

κητή τής Τράπεζας τής 'Ελλάδος. 

18 ΙΟΥΝΙΟΥ 1992 

'Ο Πατριάρχης Μόσχας καί πασων των Ρωσιων, 

'Αλέξιος, ό όποίος πραγματοποιεί όκταήμερη επί
σκεψη στήν ·Ελλάδα, ώς προσκεκλημένος τοϋ 'Αρ

χιεπισκόπου Σεραφείμ, επισκέπτεται καί εχει εγκάρ

δια συνομιλία μέ τόν Κ. Καραμανλή. 

Ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας ζήτησε aπό τόν 

προκαθήμενο τής ρωσικής 'Εκκλησίας νά μεταφέρει 

στόν πρόεδρο Γιέλτσιν τήν προσδοκία του δτι θά 

δείξει κατανόηση γιά τά προβλήματα τής 'Ελλάδος, 
εκφράζοντας ταυτόχρονα τή δυσφορία του γιά τίς 

πρόσφατες δηλώσεις τοϋ Ρώσου ύπουργοϋ των 'Εξω

τερικων πού aντιβαίνουν στά εθνικά δίκαια τής 'Ελ

λάδος. 

'Από τήν πλευρά του, ό Πατριάρχης 'Αλέξιος 

διευκρίνησε, aπαντώντας σέ προσφώνηση τοϋ 'Αρ-

χιεπισκόπου 'Αθηνων κατά τή δοξολογία πού εψάλη 

στό Μητροπολιτικό Ναό, δτι εΙχε ήδη ζητήσει aπό 

τόν πρόεδρο Γιέλτσιν «νά μή συντελέσει στό aνοσι

ούργημα τής αναγνωρίσεως τής Δημοκρατίας των 

Σκοπίων μέ τό έλληνικό ονομα Μακεδονία». 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας aπένειμε στόν 

Πατριάρχη Μόσχας, κατά τή συνάντησή τους πα

ρουσία καί τοϋ 'Αρχιεπισκόπου Σεραφείμ, τό Μεγα

λόσταυρο τοϋ Τάγματος τής Τιμής. 

22 ΙΟΥΝΙΟΥ 1992 

Εύθύς μετά τήν επιστροφή του aπό τήν Κωνσταν

τινούπολη, δπου &.ντάμαξε άπόψεις μέ τούς Τούρ
κους ιθύνοντες σχετικά μέ τήν επίλυση τοϋ Κυπρια

κοϋ καί τή σύναψη διμεροϋς συμφώνου φιλίας καί 

συνεργασίας, ό πρωθυπουργός επισκέφθηκε καί ενη

μέρωσε σχετικά τόν Κ. Καραμανλή. 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας, σύμφωνα μέ εν

δείξεις πού επεσήμανε ό ήμερήσιος τύπος, aντιμετω

πίζει μέ σκεπτικισμό τήν ϋπαρξη ούσιαστικής δυνα

τότητας γιά τή θετική εκβαση, ύπό τίς τρέχουσες 

συνθήκες, ένός έλληνοτουρκικοϋ διαλόγου, ενω ό 

πρωθυπουργός, κατά τήν εξοδό του aπό τό Προεδρι
κό Μέγαρο, δήλωσε δτι «δσον άφορα τό Κυπριακό, 

θά ύπάρξει σύμφωνο φιλίας μέ τήν Τουρκία, εφόσον 

λυθεί τό Κυπριακό», διευκρινίζοντας ταυτόχρονα δτι 

«καί ό πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας εΙναι σύμφωνος μ' 

αύτό». 

Τήν έπομένη, 23 'Ιουνίου, δόθηκε στή δημοσιό
τητα σχετική ανακοίνωση aπό τήν Προεδρία τfjς 

Δημοκρατίας: 

«'Επειδή εδόθησαν διάφορες αυθαίρετες έρμηνείες 

σχετικά μέ τό περιεχόμενο τής συνομιλίας πού ε{ χε χθές δ 

πρόεδρος τής Δημοκρατίας μέ τόν πρωθυπουργό, δηλοuται 

δτι iσχύουν πλήρως οί δηλώσεις τίς όποίες εκανε δ πρωθυ

πουργός, μετά τή συνάντησή του μέ τόν πρόεδρο τής Δη

μοκρατίας». 

24 ΙΟΥΝΙΟΥ 1992 

'Ο πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας aπευθύνει χαιρε

τιστήριο μήνυμα πρός τό Συνέδριο των Δικηγορικων 

Συλλόγων τfjς χώρας: 

«Μέ ίδιαίτερη ίκανοποίηση χαιρετίζω τήν έναρξη 
τών έργασιών του Συνεδρίου σας, πού εlναι άφιερω
μένο στό κρίσιμο θέμα τών σχέσεων Δικαιοσύνης καί 

Δικηγορίας. λυπουμαι μόνον έπειδή λόγοι άνώτεροι 

τής θελήσεώς μου δέν μου έπιτρέπουν νά παραστώ 

προσωπικώς. 

»Εlναι γνωστό ότι τό δικηγορικό λειτούργημα 

συνδέεται άρρηκτα μέ τήν όμαλή λειτουργία καί τήν 

όρθή άπονομή τής δικαιοσύνης, ή όποία δέν εlναι 

άπλώς μία άπό τίς τρείς έξουσίες, πού προσδιορίζουν 
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τή μορφή του πολιτεύματος. Στό μέτρο πού έγγυaται 

τόν έλεγχο τής νομιμότητας τής λειτουργίας τών πο

λιτειακών όργάνων άποτελεί καί άκρογωνιαίο λίθο 

τής δημοκρατίας. 

)) 'Από τήν άποψη αvτή, τό δικηγορικό λειτούρ
γημα, ώς θεμελιώδης προϋπόθεση γιά τήν ύπαρξη 
καί τήν άπονομή τής δικαιοσύνης, συμβάλλει, σέ 

τελική άνάλυση, καί στήν έδρα ίωση τών δημοκρατι

κών θεσμών. Καί ή συμβολή αvτή εlναι σήμερα τόσο 

περισσότερο σημαντική, όσο ο{ θεσμοί τής Δικαιο

σύνης στή χώρα μας διέρχονται περίοδο δοκιμασίας. 

»'Όμως τό δικηγορικό λειτούργημα συνδέεται 

καί άπό μιά άλλη άποψη μέ τούς δημοκρατικούς θε

σμούς. Καί τουτο διότι διασφαλίζει τήν άκώλυτη 

άσκηση τών συνταγματικών δικαιωμάτων τών πολι

τών καί, κατ' αvτόν τόν τρόπο, συνιστά φραγμό 

έναντι τόσο τής κρατικής όσο καί τής ίδιωτικής αυ

θαιρεσίας. 

>> Τό Συνέδριό σας συνέρχεται σέ μία περίοδο, κα
τά τήν όποία ό τόπος άντιμετωπίζει δύσκολα έσωτε

ρικά καί κρίσιμα έθvικά προβλήματα. Γιά τήν έπί

λυση τών προβλημάτων αύτών άπαιτείται έθνική 

όμοψυχία καί ύπευθυνότητα άπό όλους τούς παρά

γοντες τής δημοσίας μας ζωής. 

»Εlμαι βέβαιος ότι κατά τίς έργασίες του Συνε
δρίου σας θά πρυτανεύσει ύψηλό πνευμα εvθύνης. 

Εύχομαι ο{ έργασίες αvτές νά στεφθουν μέ πλήρη 

έπιτυχία καί νά όδηyηθουν σέ έποικοδομητικά πορί

σματα, όχι μόνο γιά τήν άποστολή του κλάδου σας 

άλλά καί γιά τήν Πολιτεία καί τήν κοινωνία μας γε

νικότερα>>. 

29 ΙΟΥΝΙΟΥ 1992 

'Ο Κ. Μητσοτάκης ένημερώνει τόν πρόεδρο τής 
Δημοκρατίας γιά τά άποτελέσματα τής Συνόδου 

Κορυφής τών Κρατών μελών τής Εύρωπαϊκής Κοι

νότητας στή Λισσαβώνα, μεταξύ 26-27 'Ιουνίου, 

όπότε καί διατυπώθηκε ή άκόλουθη δήλωση του 

Εύρωπαϊκοu Συμβουλίου σχετικά μέ τό έπίμαχο θέμα 

τών Σκοπίων: 

«Τό Εuρωπαϊκό Συμβούλιο επαναλαμβάνει τή θέση πού 

€λαβε ή Κοινότητα καί τά Κράτη-μέλη της στό Γκιμαράες 

σχετικά μέ τήν αίτηση τfjς πρώην Γιουγκοσλαβικής Δη

μοκρατίας τfjς Μακεδονίας γιά τήν άναγνώρισή της ώς 

άνεξάρτητου Κράτους. 'Εκφράζει τήν πρόθεσή του νά 
άναγνωρίσει τή Δημοκρατία αuτή μέσα στά uφιστάμενα 

σύνορά της σύμφωνα μέ τή δήλωσή τους τfjς 16ης Δεκεμ

βρίου 1991 uπό μιά ονομασία πού δέν θά περιλαμβάνει τόν 
δρο Μακεδονία. Θεωρεί περαιτέρω δτι τά σύνορα τfjς Δη

μοκρατίας αuτfjς ε{ναι aπαραβίαστα καί εγγυημένα, σύμ

φωνα μέ τίς άρχές του Καταστατικοu Χάρτη των 'Ηνωμέ

νων 'Εθνών καί τfjς Χάρτας τών Παρισίων». 

Στήν άπόφαση τής Λισσαβώνας άντέδρασε ζωη-

ρά, έπιδεικνύοντας μέ σειρά ένεργειών της πνεuμα 

άδιαλλαξίας, ή Κυβέρνηση τών Σκοπίων. Παράλλη

λα, δόθηκε άπό τό Λευκό Ο{κο στή δημοσιότητα δή

λωση, μέ τήν όποία ό πρόεδρος τών ΗΠΑ καλει τά 

«ένδιαφερόμενα μέλη» νά προχωρήσουν στήν ταχεία 

έπίλυση τής «άντιδικίας», ένώ καί άπό τήν πλευρά 

τής Μόσχας έκδηλώθηκε θετική διάθεση άπέναντι 

στήν πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία, ή όποία 

θά άπολήξει, στίς 6 Αύγούστου, στήν έπίσημη άνα
γνώρισή της μέ τό ονομα Μακεδονία. 

' Ο ίδιος ό πρωθυπουργός, θά έξάρει τό άποτέ
λεσμα τής Συνόδου τής Λισσαβώνας, άλλά καί θά 

τονίσει δτι δέν εχει άκόμη έξασφαλιστει όριστική 
λύση του ζητήματος. 

Ι ΙΟΥΛΙΟΥ 1992 

'Ο Κ. Καραμανλής, δέχτηκε τόν καθηγητή Ι. Γε

ωργάκη, πρόεδρο, καί τούς Μ. Σακελλαρίου καί Β. 

Μελii, άντιπρόεδρο καί γενικό γραμματέα του 'Ιδρύ
ματος 'Ελληνικοί) Πολιτισμοί). 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας, ύπό τήν αίγίδα 

του όποίου τελει τό ϊδρυμα, τόνισε τή μεγάλη έθνική 

σημασία τής άποστολής καί εύχήθηκε έπιτυχία στό 

εργο τους, τό όποιο διευκολύνεται άπό τόν τεράστιο 
πλοuτο τής έλληνικής πολιτισμικής κληρονομιiiς. 

3 ΙΟΥΛΙΟΥ 1992 

Στό συγχαρητήριο μήνυμα πρός τόν πρόεδρο 

Μπούς, μέ τήν εύκαιρία τής έθνικής έορτής τών 

'Ηνωμένων Πολιτειών, ό Κ. Καραμανλής, παράλ

ληλα μέ τίς καθιερωμένες εύχές, ύπογραμμίζει : 

«0{ δύο λαοί μας συνδέονται μέ παλαιούς δε
σμούς στενής φιλίας καί είλικρινους συνεργασίας. 

Δεσμούς πού στηρίζονται στήν προσήλωσή μας σέ 

κοινές άξίες καί έχουν σφυρηλατηθεί σέ περιόδους 
πολέμου καί είρήvης. 

»Είμαι βέβαιος, κύριε πρόεδρε, ότι καί μέσα στίς 

νέες διεθνείς συνθήκες, πού χαρακτηρίζονται άπό 

έλπίδες γιά περισσότερη έλευθερία καί δημοκρατία, 

άλλά καί άπό άνησυχίες γιά τήν έπικρατουσα άστά

θεια καί άνασφάλεια, ο{ σχέσεις μας αvτές θά συνε

χίσουν νά άναπτύσσονται καί νά ένισχύονται, πρός 
άμοιβαίο όφελος τών λαών μας». 

4 ΙΟΥΛΙΟΥ 1992 

Κατά τήν άναχώρησή του γιά ολιγοήμερες δια

κοπές στή Μύκονο, ό Κ. Καραμανλής ε{χε μέ τούς 

δημοσιογράφους σύντομη στιχομυθία: 

«Κάθε φορά πού βγαίνω έξω, πρέπει νά κάνω δηλώ

σεις;». 

- τί €χετε νά πείτε γιά μaς πού μένουμε στήν 'Αθήνα; 
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«'Όπως ξέρετε, έγώ δμιλώ μόνον δταν κρίνω δτι ύπάρ

χει dνάγκη νά δμιλήσω. Άλλά καί τότε δμιλώ, γιά νά 

βοηθήσω τόν λαό νά κατανοήσει τά προβλήματά του». 

- πως σχολιάζετε τίς διεθνείς εξελίξεις; 

«Ή διεθνής κατάσταση είναι ρευστή καί ανεξέλεγκτη. 

Ό κόσμος όλόκληρος πορεύεται σήμερα σάν καράβι πού 

έχασε τήν πυξίδα του. Γι ' αvτό καί έμείς έδώ πρέπει νά 
είμαστε πολύ προσεκτικοί καί προπαντός ένωμένοιι>. 

11 ΙΟΥΛΙΟΥ 1992 

Στή Μύκονο, ό Κ. Καραμανλής δέχεται τήν έπί

σκεψη του πρωθυπουργοu, ό όποίος τόν ένημερώνει, 

κυρίως, γιά τά aποτελέσματα τής διασκέψεως τής 

ΔΑΣΕ στό 'Ελσίνικι, καθώς καί γιά τίζ έξελίξεις πού 
aφοροuν τά θέματα τών Σκοπίων καί τής Κύπρου. 

'Η ένημέρωση του προέδρου τής Δημοκρατίας 

aπό τόν Κ. Μητσοτάκη, πάνω στά τρέχοντα θέματα 

εθνικοί) ενδιαφέροντος, θά επαναληφθεί στίς 19 
'Ιουλίου. 

22 ΙΟΥΛΙΟΥ 1992 

'Ο 'Αρχιεπίσκοπος Βορείου καί Νοτίου 'Αμερι

κής, 'Ιάκωβος, επισκέπτεται καί εχει συνομιλία στό 

Προεδρικό Μέγαρο μέ τόν Κ. Καραμανλή, στό περι

εχόμενο τής όποίας καί αναφέρθηκε, σέ δηλώσεις 

του μετά τή συνάντηση, aφou προηγουμένως εξήρε 

καί τήν προσωπικότητα του συνομιλητή του: 

«Τόν εξετίμησα πάντοτε ώς άνθρωπο ρεαλιστή, ώς πο

λιτικό μέ θέληση καί μέ σθένος καί ώς ηγέτη μιάς χώρας η 

όποία άξίζει νά εχει ηγεσία τόσο σθεναρή καί φωτισμένη 

δπως είναι η ηγεσία του προέδρου τfjς Δημοκρατίας. Συζη

τήσαμε δλα τά εθνικά θέματα τά όποία είναι τή στιγμή 

αuτή τά πιό επίκαιρα πού προκαλουν ενδιαφέρον καί άνη

συχία. 'Εκφράζω τή χαρά μου πού γιά πρώτη φορά παρου

σιάζεται ό 'Ελληνισμός τfjς 'Ελλάδος καί του εξωτερικοί) 

νά άγωνίζονται μαζί γιά τά ϊδια θέματα. Καί είναι πράγματι 

εγκαρδιωτικό τό φαινόμενο καί εϋχομαι νά συνεχιστεί καί 

στό μέλλον. 

»Συζητήσαμε φυσικά γιά τήν 'Ορθοδοξία, τήν άπαντα
χου 'Ορθοδοξία, καί προπάντων γιά τήν άναδυόμενη 'Ορ

θοδοξία στίς πρώην σοβιετικές δημοκρατίες καί τά Βαλκά

νια καί εuχηθήκαμε καί οί δύο νά άναβαθμιστεί ό ρόλος 

τfjς 'Εκκλησίας μας σάν ηγετικfjς δύναμης ήθικfjς καί 

πνευματικfjς, παράλληλα μέ τήν πολιτική καί εθνική, εiς 

τήν διεκδίκηση των άνθρωπίνων δικαιωμάτων γιά δλους 

τούς λαούς άπό τούς όποίους τά δικαιώματα αuτά είναι 

άποστερημένα. 

»Φεύγω μέ ενα αϊσθημα βαθιάς ίκανοποιήσεως δτι βρfj

κα τόν πρόεδρο σέ άριστη ύγεία καί πνευματική διαύγεια 

καί πάντοτε ίκανό εκφραστή των προσωπικών του iδεων, 

iδέες άπό τίς όποίες πρέπει νά εμφορείται δλο τό εθνος μας 

στίς παροuσες στιγμές». 

'Απαντώντας σέ έρωτήσεις δημοσιογράφων είπε 

&κόμη: 

«Κάναμε μιά σύντομη άναδρομή του Κυπριακοί) καί πι

στεύουμε καί οί δύο μας δτι η "Αγκυρα εχει πολύ ύπεύθυνο 

ρόλο καί ύπεύθυνο λόγο γιά ό,τιδήποτε συμβεί στή Νέα 

'Υόρκη ... 
»'Εάν δέν λυθεί τό Κυπριακό, θά άποτελεί πάντοτε ενα 

εμπόδιο γιά νά μήν πω πέτρα στήν όποία θά προσκρούομεν 

καί εμείς καί εκείνοι. Τό Κυπριακό πρέπει νά λυθεί. Κι 

δταν λυθεί θά βεβαιωθεί μέ πράξεις κι όχι μέ λόγια η επι

θυμία γιά φιλία καί συνεργασία στό μέλλον. Προτάσσου

με, καί ό κ. Καραμανλfjς καί εγώ, τή λύση του Κυπριακοί) 

σάν ενα είδος προοίμιου τρόπον τινά, γιά όποιανδήποτε 

φιλίαν μέ τήν Τουρκία». 

Προηγουμένως ό 'Αρχιεπίσκοπος έξέφρασε τή 
«μεγάλη εύχαρίστησή του» πού επανείδε τόν Κ. Κα
ραμανλή, τόν όποίο, δπως τόνισε, γνωρίζει aπό τό 

1951. 

Τήν ίδια ή μέρα, ό Κ. Καραμανλής είχε, στό Προ

εδρικό Μέγαρο, τήν πρώτη συνάντησή του μέ τό νέο 

aνώτατο διοικητή τών Συμμαχικών Δυνάμεων Εύρώ

πης, στρατηγό Τζ. Σαλικασβίλι. 

24 ΙΟΥ ΛΙΟΥ 1992 

Μέ aφορμή τήν επέτειο τής άποκαταστάσεως τής 

δημοκρατίας ό Κ. Καραμανλής εκαμε τήν ακόλουθη 

δήλωση: 

«Μέ τήν εvκαιρία τής σημερινής έπετείου, θά ήθελα νά 

έκφράσω τήν ίκανοποίησή μου, γιατί ή δημοκρατία, πού 

θεμελιώσαμε πρίν 18 χρόνια καί στή συνέχεια κατοχυρώ
σαμε τό μέλλον της μέ τήν ένταξή μας στήν Εvρωπαϊκή 

Κοινότητα, λειτούργησε δλα αvτά τά χρόνια &διατάραχτα. 

»Καί τή διαπίστωση αvτή μποροϋμε νά τήν έκτιμήσου

με καλλίτερα aν ξαναφέρουμε στή μνήμη μας τή θλιβερή 

πολιτειακή ίστορία τής 'Ελλάδος. Τήν ίστορία δηλαδή 

τών &λλεπάλληλων κινημάτων, τών δικτατοριών καί τών 

έθνικών διχασμών. 

»"Ήδη, ή δημοκρατία σάν πολίτευμα εlναι aσφαλής 

στόν τόπο μας καί δέν μπορεί νά aπειληθεί aπό κανέναν. 

Αvτό δμως δέν πρέπει νά μiiς &ρκεί. Χρειάζεται τή δημο

κρατία αvτή νά τή βελτιώσουμε, τόσο στόν τομέα τών θε

σμών δσο καί, προπαντός, στόν τομέα τών πολιτικών καί 

κοινωνικών μας ήθών. Χρειάζεται, μέ aλλα λόγια, ν' aπο

κτήσουμε συμπεριφορά καί κλίμα δημοκρατικό, πού δέν τό 

έχουμε, δυστυχώς, dκόμα στόν τόπο μας. 
)) 'Η δημοκρατία, ώς γνωστόν, ε[ ναι τό πολίτευμα τοϋ 

μέτρου καί δέν aντέχει σέ dκρότητες. Δέν aντέχει δijλαδή 
οί5τε στήν κατάχρηση τής έξουσίας, οί5τε στήν κατάχρηση 

τής έλευθερίας, πού κατά καιρούς παρατηροϋνται, δυστυ

χώς, στόν τόπο μας. 

))Πάντως, πιστεύω δτι ή συμμετοχή μας στήν 'Ενωμένη 

Εvρώπη, πέραν τών aλλων, θά έπηρεάσει εvεργετικά καί 

τήν πολιτική καί κοινωνική μας συμπεριφορά)). 

Τό ίδιο βράδυ, ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας παρέ

θεσε, στούς κήπους του Προεδρικοu Μεγάρου, τήν 

καθιερωμένη δεξίωση, μέ τή συμμετοχή έκπροσώ-
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πων του πολιτικοί) καί πνευματικοί) κόσμου τής 

χώρας. 

25 ΙΟΥΛΙΟΥ 1992 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας παραθέτει δεξίω

ση πρός τιμή των μελών του 'Ελληνοαμερικανικοί) 

'Εθνικοu Συμβουλίου . 'Απευθυνόμενος, μέ τήν ευ

καιρία αυτή, στούς όμογενείς τόνισε: 

<ιΜέ ίδιαίτερη χαρά σίiς ύποδέχομαι στήν πατρίδα. 

» 'Α ντιπροσωπεύετε τήν πιό παλιά καί τήν πιό μεγάλη 

Κοινότητα τής όμογένειας καί aποτελείτε ίσχυρό δεσμό 

μεταξύ 'Ελλάδος καί 'Αμερικής, στά πλαίσια τής όποίας 
προκόψατε ιωί γίνατε μιά lσχυρή δυναμική κοινότης, όχι 

μόνο γιά τό καλό τών όμογενών aλλά καί γιά τό καλό τής 

πατρίδος. 

»Ή πατρίδα παρακολουθεί μέ aγάπη καί ενδιαφέρον 

τίς προόδους πού πραγματοποιείτε στήν 'Αμερική. Παλιό

τερα είμαστε ύπερήφανοι γιά τούς επιτυχημένους επιχει

ρηματίες καί εμπόρους. Τώρα ή όμογένεια έχει aνεβεί σέ 

ύψηλότερα επίπεδα καί έχει αναδείξει πολιτικούς καί επι
στήμονες. Καί μπορώ νά σiiς πώ ότι ή 'Ελλάς ε{ναι ύπερή

φανη γιά σiiς καί συγχρόνως ε{ ναι εύγνώμων διότι σέ δλες 

τίς δύσκολες εθνικές στιγμές ή όμογένεια στάθηκε στό 
πλευρό μας». 

31 ΙΟΥΛΙΟΥ 1992 

'Η Βουλή των Έλλήνων επικυρώνει τή Συνθήκη 

του Μάαστριχτ, επιβεβαιώνοντας τήν άπόφαση τής 

'Ελλάδος νά συμμετάσχει ενεργά στήν προσπάθεια 

γιά τήν ευρωπαϊκή όλοκλήρωση. 

' Η άπόφαση εγινε δεκτή άπό τή συντριπτική 

πλειοψηφία των μελών του Κοινοβουλίου - μέ 

εξαίρεση τούς έπτά βουλευτές του ΚΚΕ καί τής εκ
προσώπου των οικολόγων. 

'Ο πρωθυπουργός, Κ. Μητσοτάκης, μετά τήν πε

ράτωση τής πενθήμερης συζητήσεως, τόνισε ότι 

ελαβε ύπόψη τίς παρατηρήσεις καί τίς θέσεις πού 
άναπτύχθηκαν, διαβεβαιώνοντας τό Σώμα ότι, στό 

μακρύ δρόμο πού άκολουθεί, θά καταβληθεί κάθε 

προσπάθεια γιά νά επιτευχθεί τό καλύτερο δυνατό 

άποτέλεσμα. 

7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1992 

'Ενώπιον του προέδρου τής Δημοκρατίας όρκί

ζονται νέοι ύπουργοί καί ύφυπουργοί τής Κυβερνή

σεως. 'Ως σημαντικότερη άλλαγή θεωρήθηκε ή το

ποθέτηση του Μ. Παπακωνσταντίνου ώς ύπουργοu 

'Εξωτερικών, άντί του Κ. Μητσοτάκη , καθώς καί ή 
άνάληψη καί των ύπουργείων Δικαιοσύνης καί Οι

κονομικών άπό τούς ύπουργούς, άντίστοιχα, 'Εθνι

κής ' Αμύνης καί 'Εθνικής οικονομίας, Ι. Βαρβιτσι

ώτη καί Στ . Μάνο. 

Μετά τήν όρκωμοσία, ό πρωθυπουργός συναντή

θηκε καί άντάλλαξε άπόψεις μέ τόν πρόεδρο τής Δη

μοκρατίας . 

Κατά τήν επιστροφή του, τήν ϊδια ήμέρα, στόν 

τόπο παραθερισμοί) του, ό Κ. Καραμανλής άναφέρ

θηκε, στό άεροδρόμιο του 'Ελληνικοu, στήν άπqφα

ση τής ρωσικής Κυβερνήσεως νά άναγνωρίσει τήν 

πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία τής Μακεδονί

ας μέ τό ονομα Μακεδονία: 

«Ή Ρωσία διέπραξε σφάλμα · πρίν νά βάλει τάξη στά 

τοίi οίκου της, νά κάνει επίδειξη δυνάμεως έναντι τής δη
μοκρατικής Δύσεως, προκαλώντας τήν 'Ελλάδα». 

Σέ ερώτηση δημοσιογράφου, π&ς έρμηνεύει αυτή 

τήν κίνηση, ό Κ. Καραμανλής άπάντησε: 

«'Υπάρχουν πολλές έρμηνείες. Θά μποροίiσα νά τό 
aποδώσω στήν aγνόηση τής ίστορικής πραγματικότητας

στό γεγονός δτι ή Μόσχα λησμόνησε δτι ό Μέγας 'Αλέ

ξανδρος καί ό 'Αριστοτέλης σφράγισαν τήν παγκόσμια 

'Ιστορία μέ τήν έλληνική γλώσσα καί όχι μέ τήν γλώσσα 

τών Σκοπίων». 

23 Α ΥΓΟΥΣτΟΥ 1992 

'Ο Κ. Καραμανλής επιστρέφει στήν 'Αθήνα άπό 

τή Μύκονο, όπου, τμηματικά, όλοκλήρωσε τίς θερι

νές διακοπές του. 
Σέ σειρά ερωτήσεων πού τοu ύποβλήθηκαν άρκέ

στηκε νά δηλώσει: 

«Γιά νά διατυπώσεις γνώμη γιά όποιοδήποτε θέμα, γιά 

όποιαδήποτε κατάσταση, πρέπει νά στηριχθείς στή λογι
κή. "Ολα δμως αύτά πού γίνονται σήμερα, τόσο στήν έλ

ληνική, δσο καί στήν διεθνή ζωή, δέν εξηγοίiνται λογικά. 

Αύτός ε{ναι καί ό λόγος, γιά τόν όποίο δέν μπορώ νά σiiς 

πώ τίποτω>. 

26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1992 

Σέ επίσημη τελετή, ό Κ. Καραμανλής ύποδέχεται 

τούς 'Ολυμπιονίκες, Βούλα Πατουλίδου καί Πύρρο 

Δήμα, οί όποίοι κατέκτησαν Χρυσό Μετάλλιο στή 

Βαρκελώνη, καί τούς επιδίδει τό παράσημο του 

Χρυσοί) Σταυροu του Τάγματος τής Τιμής. 

'Απευθυνόμενος στούς δύο άθλητές, ό πρόεδρος 

τής Δημοκρατίας ε{πε, ειδικότερα: 

«'Αγαπητά μου παιδιά, 

»Πρώτ' aπ' δλα, θά ήθελα νά σtiς εύχαριστήσω, γιατί 

μέ τίς επιτυχίες πού σημειώσατε στή Βαρκελώνη, μοίi χα

ρίσατε μιά έντονη προσωπική συγκίνηση. Καί, στή συνέ

χεια, θά ήθελα νά σtiς συγχαρώ, γιατί μέ τίς εξαίρετες 

όλυμπιακές επιδόσεις σας τιμήσατε τήν πατρίδα σας, πού 
ε{ναι καί πατρίδα τοίi 'Ολυμπισμοίi. 'Αλλά καί γιατί μέ τίς 

επιτυχίες σας αύτές δώσατε μεγάλη χαρά στόν έλληνικό 

λαό καί μάλιστα σέ μιά εποχή πού ό τόπος μας aντιμετω

πίζει δύσκολες περιστάσεις. 
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»Καί, τέλος, γιατί μέ τίς έπιτυχίες σας αύτές γίνατε 

παράδειγμα πρός μίμηση γιά τήν έλληνική νεολαία. 

Παράδειγμα πού μπορεί νά τήν aπομαιφύνει aπό τίς γνω

στές νοσηρές έξεις τής έποχής μας ιωί νά τής έμπνεύσει 
ύγιείς φιλοδοξίες. 

»Γιά όλους αύτούς τούς λόγους, ή Πολιτεία aπεφάσισε 

νά σiiς τιμήσει μέ τόν Χρυσό Σταυρό του Τάγματος τής 

Τιμής». 

«τΗταν μιά κορυφαία στιγμή καταξίωσης», είπε, 

μετά τήν τελετή, ό Πύρρος Δήμας. 

28 ΑΥΓΟΎΣτΟΥ 1992 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται σέ άκρόαση καί ενη

μερώνεται άπό τόν πρόεδρο, Στ. Παπαδημητρίου, καί 

τά μέλη του νέου Δ.Σ., γιά τήν πλούσια κοινωφελή 

δράση του ίδρύματος «'Αλέξανδρος 'Ωνάσης». 

31 ΑΥΓΟΎΣτΟΥ 1992 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας εχει τήν πρώτη 

συνάντηση μέ τό νέο ύπουργό 'Εξωτερικών, Μ. Πα
πακωνσταντίνου, ό όποίος καί τόν ενημέρωσε πάνω 

στά τρέχοντα θέματα τής άρμοδιότητάς του. 

Τήν ίδια ήμέρα, ό Κ. Καραμανλής είχε φιλική 

συνάντηση καί συνομιλία μέ τόν πρώην πρωθυπουρ

γό Γ. Ράλλη . 

7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1992 

Σέ νέα συνάντησή τους στό Προεδρικό Μέγαρο, 

οί Κ. Καραμανλής καί Γ. Βασιλείου, άντάλλαξαν 

άπόψεις σχετικά μέ τήν τακτική πού θά άκολουθηθεϊ: 

στόν περαιτέρω χειρισμό τοϋ εθνικοϋ θέματος τής 

Κύπρου. «Οί επαφές μου στήν 'Αθήνα» - τόνισε ό 

προέδρος τής Κυπριακής Δημοκρατίας - «εχουν 

στόχο νά δώσω όσο τό δυνατόν πιό λεπτομερή ενημέ

ρωση γιά τό τί εγινε, τό ποϋ βρισκόμαστε καί νά 

πάρω άπόψεις καί γνώμες τόσο τής Κυβέρνησης όσο 

καί τών πολιτικών ήγετών τών κομμάτων». 

11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1992 

'Ημέρα εγκαινίων τής 57 ης Διεθνοϋς 'Εκθέσεως 
Θεσσαλονίκης, ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας άπευθύ

νει τόν άκόλουθο χαιρετισμό: 

«Μέ lδιαίτερη χαρά χαιρετίζω τήν έναρξη τής Διεθνους 

'Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. 

»Στά 57 χρόνια τής ίστορίας της, ή ΝΕκθεση γνώρισε 
έποχές εlρήνης καί προόδου, aλλά καί περιόδους κρίσεων 

καί aναταραχών. Χάρις όμως κυρίως στίς ίκανότητες του 

λαου τής Θεσσαλονίκης κατόρθωσε νά έχει πάντοτε μιά 

σταθερή έξέλιξη καί νά καταστεί σημαντικός έμπορικός 
καί οlκονομικός θεσμός, σέ διεθνές έπίπεδο. 

»Φέτος, ή ΝΕκθεση γίνεται μέσα σέ δύσκολες συνθή

κες: 

»Στό έσωτερικό, ή χώρα μας aντιμετωπίζει μιά μακρο

χρόνια κρίση πού πλήττει όλους σχεδόν τούς τομείς τής 

έθνικής μας ζωής. 
»Καί στό έξωτερικό, ή aστάθεια καί ή aνασφάλεια έπι

κρατουν σ' ένα μεγάλο μέρος του κόσμου καί aπειλουν 

lδιαίτερα τήν δική μας περιοχή. 

»Τήν διπλή αύτή πρόκληση έχουμε όλες τίς δυνατότη

τες νά τήν aντιμετωπίσουμε μέ έπιτυχία. Έπιτυχία πού 

έξαρτiiται aπό έμiiς τούς ίδιους. Υ Α ν όλοι μας - ήγεσία 

καί λαός - έπιδείξουμε ένότητα, aποφασιστικότητα καί 

διάθεση γιά καθολικές θυσίες, πιστεύω δτι θά μπορέσουμε 
σύντομα νά ξεπεράσουμε όχι μόνο τήν οlκονομική aλλά 

καί τήν γενικότερη κρίση του τόπου μας. 

»'Η 'Ελλάδα, έξάλλου, μέλος τής ΕΟΚ καί του ΝΑΤΟ, 
χώρα μέ σταθερή δημοκρατία, έλεύθερη οlκονομία καί 

όμοιογενή πληθυσμό, aποτελεί σημαντικό παράγοντα στα

θερότητας, aσφάλειας καί εlρήνης στήν περιοχή μας καί 
έπιθυμεί φιλικές σχέσεις μέ όλους τούς γείτονές της. 

»Μέσα σ' αύτές τίς συνθήκες, είμαι βέβαιος ότι ή Θεσ

σαλονίκη, πρωτεύουσα τής μιiiς καί μόνης Μακεδονίας -
τής έλληνικής - aλλά καί πολιτιστική πρωτεύουσα τής 

Εύρώπης γιά τό 1997, θά συνεχίσει νά προσφέρει πάντοτε 
τήν lστορική συμβολή της στήν εύρύτερη περιοχή μας -
συμβολή έμπορική, οlκονομική καί πολιτιστική. 

»Καί μέ τίς σκέψεις αύτές, aπευθύνω θερμό χαιρετισμό 

στόν λαό τής Θεσσαλονίκης, στούς οργανωτές τής 'Εκθέ

σεως καί σέ δλους τούς έκθέτες, 'Έλληνες καί ξένους». 

14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1992 

'Ο ύπουργός 'Εξωτερικών τοϋ Μεξικοϋ, Φ. Σαλά

να, ό όποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στήν 

'Αθήνα, γίνεται δεκτός καί άνταλλάσσει άπόψεις μέ 

τόν Κ. Καραμανλή πάνω σέ θέματα διμεροϋς καί εύ

ρύτερου διεθνοϋς ενδιαφέροντος. 

14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1992 

Μέ τήν εύκαιρία τής συμπληρώσεως 40 χρόνων 
άπό τήν εκδοση τής«' Απογευματινής», ό Κ. Καρα

μανλής άπευθύνει στή διεύθυνση τής εφημερίδας εύ~ 

χετήριο τηλεγράφημα, ύπογραμμίζονας ότι ή τελευ

ταία αύτή «διακρίθηκε πάντοτε γιά τήν προσήλωσή 

της στίς άρχές πού πιστεύει καί γιά τή μαχητικότητα 

μέ τήν όποία τίς ύπερασπίζεται». 

18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1992 

Μέ άφορμή νέα συνάντηση καί συνομιλία του μέ 

τόν πρωθυπουργό, επικεντρωμένη στήν κατάσταση 

τής έλληνικής ο{κονομίας, άποδόθηκαν στόν Κ. Κα

ραμανλή, άπό μερίδα τοϋ τύπου, επιφυλάξεις σ' ό,τι 

άφορα όρισμένα ύπό μελέτη μέτρα τής Κυβερνήσε

ως. 

Σχετικά, ό ίδιος ό πρωθυπουργός άνέφερε ότι «ή 

συζήτηση εγινε σέ καλή άτμόσφαιρω> καί ότι «ό πρό

εδρος συμφώνησε στίς γενικές γραμμές τής πολιτι

κής πού άκολουθεί ή Κυβέρνηση». 
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Παράλληλα, σέ ανακοίνωση πού εκδόθηκε aπό 

τήν Προεδρία τής Δημοκρατίας, τονίστηκε, στίς 25 
Σεπτεμβρίου, δτι ό Κ. Καραμανλής «εκφράζει τήν 

επιθυμία νά μήν εμπλέκεται τό όνομά του σέ κομμα

τικές ή καί εξωκομματικές aντιπαραθέσεις, στίς 

όποίες επιμόνως αποφεύγει νά λάβει θέση καί λόγω 

τής θέσεώς του καί λόγω της ιδιοσυγκρασίας του». 

19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1992 

Μέ aφορμή τόν έορτασμό τής επετείου των έκατό 

χρόνων aπό τήν εναρξη των aνασκαφων τής Γαλλι

κής 'Αρχαιολογικής Σχολής στούς Δελφούς, τό Εύ

ρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφων, μέ κείμενο 

πού εδωσε στή δημοσιότητα, aποτίει φόρο τιμής 

στόν Κ. Καραμανλή γιά τή συμβολή στή σύσταση 

καί λειτουργία του, καθώς καί, γενικότερα, στή δια

μόρφωση καί ανάδειξη του aρχαιολογικου χώρου 

καί των μνημείων τής περιοχής: 

«'Από τό 1957 rος τό 1962, μέ πρωτοβουλία τοu σημερι
νοί) προέδρου τi'jς Δημοκρατίας εγιναν &:ναδασώσεις κ:αί 
πλακοστρώσεις στήν εuρύτερη περιοχή του <iρχαιολογι

Κ:ΟU χώρου, κ:ατασκευάσθ.ηκ:ε ή κεντρική λεωφόρος, /;νii\ 

<iνανεώθηκ:ε κ:αί Ι;πεκ:τάθηκ:ε τό Μουσείο των Δελφών κ:αί 

διαμορφώθηκε ό γύρω χώρος. ·Σέ συνδυασμό μέ τά εργα 

αuτά, ό κ: . Κ. Καραμανλi'jς φιλgδόξησε νά καταστήσει τούς 

Δελφούς Πολιτιστικό Κέντρο διεθνοuς επιπέδου. Καί εγι

ναν aπό τότε οί κ:τιριακ:ές εγκαταστάσεις πού στεγάζουν 

σήμερα διεθνi'j συνέδρια κ:αί aλλες πολιτιστικές εκδηλώ

σεις. Γιά τό σκοπό αuτό, μέ πρότασή του τό 1957 στό Συμ
βούλιο τi'jς Εuρώπης, προσεφέρθη νά παραχωρήσει μεγά

λη εκ:ταση στούς Δελφούς μέ σκοπό νά ανεγείρουν δλες οί 

χώρες εθνικά περίπτερα καί νά δημιουργηθεί ετσι τό Ευ

ρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο. 'Η πρόταση υίοθετήθηκ:ε 

όμόφωνα aπό τό Συμβούλιο τi'jς Εuρώπης. 

»Μετά τήν aποχώρηση δμως τοu κ:. Καραμανλi'j τό Ι 963 
τό πρόγραμμα αuτό πάγωσε κ:αί ανακινήθηκε κ:αί πάλι aπό 

τόν tδιο τό 1975, μέ aποτέλεσμα νά υίοθετηθεί εκ: νέου 

όμόφωνα. Κατόπιν αuτοu, ϊδρυσε τό Εuρωπαϊκ:ό Πολιτι

στικό Κέντρο Δελφών, τό όποίο εκ:τοτε, ιός θεσμός, συγ

κεντρώνει aξιόλογες πολιτιστικές δραστηριότητες . 

>>'Η καθοριστική αuτή συμβολή του προέδρου τi'jς Δη

μοκρατίας κ:αί τό ενδιαφέρον του γιά τήν aρχαία έλληνικ:ή 

κληρονομιά καί ειδικότερα γιά τούς Δελφούς αναγνωρί

σθηκε καί τιμήθηκε πέρυσι aπό τό Δήμο Δελφών μέ τήν 

aπονομή του χρυσοί) μεταλλίου τi'jς πόλεως κ:αί τήν ανακή

ρυξή του σέ επίτιμο δημότη». 

20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1992 

'Ενόψει τής αμφίρροπης, δπως προβλέπεται, εκ

βάσεως του γαλλικου δημοψηφίσματος γιά τήν επικύ

ρωση τής Συνθήκης του Μάαστριχτ, ό Κ. Καραμαν

λής εξέφρασε, απευθυνόμενος στούς δημοσιογρά
φους, τήν άποψή του, ώς έξής: 

« v Α ν οί Γάλλοι θέλουν ν' αvτοκτονήσουν, τότε θά ψη-

φίσουν "όχι" ... aλλά δέν έχουν τό δικαίωμα νά δολοφονή
σουν τήν Εvρώπη. 

ι>Θά τό σκεφθοvν, πιστεύω, πολύ αvτό. 'Ελπίζω νά πiiνε 

όλα καλά». 

[Τό δημοψήφισμα aπέφερε όριακό ποσοστό, 

50,95%, ύπέρ τής επικυρώσεως τής Συνθήκης]. 

25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1992 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας δέχεται στό Προ

εδρικό Μέγαρο καί συγχαίρει θερμά τήν 'Ελίζα 

Γουλανδρή γιά τήν πρωτοβουλία του«' Ιδρύματος Β. 

καίΕ. Γουλανδρή» νά αναλάβει τήν ανέγερση καί vft 
εξασφαλίσει τίς προϋποθέσεις γιά τή λειτουργία 
Μουσείου Μοντέρνας τέχνης -στήν 'Αθήνα. 

'Όπως είναι γν'ωστό, ό Κ. Καραμανλής είχε, ό 
ϊδιος, θερμά ενθαρρύνει τήν ανάληψη τής θετικής 

αύτής πρωτοβουλίας. 

7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1992 

'Ο Κ. Καραμανλής, εκφράζοντας τό αδιάπτωτο 

ενδιαφέρον του γιά τήν κατάσταση τής έλληνικής 

οικονομίας, εχει συνομιλία, στή συνέχεια καί άλλων 

επαφων του μέ ταυτόσημο aντικείμενο, μέ τό διοικη

τή τής Τράπεζας τής 'Ελλάδος, Ε. Χριστοδούλου. 

9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1992 

'Ο πρόεδρος τής Γερμανίας, Ρ . φόν Βαϊτσέκερ, 

μέ ηjν εύκαιρία ιδιωτικής επισκέψεώς του στήν 

'Αθήνα, εχει συνομιλία μέ τόν πρόεδρο Κ. Καρα

μανλή, ό όποίος πρός τιμή του παραθέτει, στή συνέ

χεια, επίσημο πρόγευμα στό Προεδρικό Μέγαρο, 

προσφωνώντας τον, ώς έξής: 

«Κύριε πρόεδρε, 

ι>Μέ iδιαίτερη χαρά σiiς ύποδέχομαι σήμερα στήν 'Ελ

λάδα. Στό πρόσωπό σας χαιρετίζω τόν πρόεδρο μιiiς μεγά

λης καί φίλης χώρας, μέ τήν όποία ή 'Ελλάς έχει στενούς 

πολιτικούς, οiκονομικούς καί πολιτιστικούς δεσμούς, τούς 

όποίους ενισχύει καί ή δυναμική παρουσία στή χώρα σας 

μεγάλου aριθμοί5 'Ελλήνων. Άλλά χαιρετίζω, προπαντός, 

έναν ήγέτη, ό όποίος μέ τήν πολιτική του σωφροσύνη καί 

τό προσωπικό του κί5ρος κατέκτησε τήν εκτίμηση τής διε

θνοί5ς κοινής γνώμης καί τόν σεβασμό καί τήν &γάπη τοί5 

λαοί5 του. 

»'Ενός λαοί5 ό όποίος, μέ τόν γνωστό δημιουργικό δυ

ναμισμό του, aνήγαγε τήν Γερμανία σέ μεγάλη οlκονομική 

καί βιομηχανική δύναμη, μέ aντίστοιχο κί5ρος στήν ευρω

παϊκή καί διεθνή σκηνή. Ένός λαοί5, ό όποίος πραγματο

ποίησε τό θαί5μα τής εiρηνικής aποκαταστάσεως τής εθνι

κής του ένότητας, πού, παρά τά προσωρινά καί αναπόφευ

κτα προβλήματα πού δημιουργεί κάθε προσαρμογή σέ νέες 

καταστάσεις, θά επιτρέψει στήν ένωμένη πλέον Γερμανία 

νά διαδραματίσει ενεργότερο ρόλο στήν παγίωση τής διε

θνοί5ς τάξεως καί εiρήvης, καί, προπαντός, στήν θεμελίω-
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ση καί τήν συνοχή τής 'Ενωμένης Εvρώπης. 

»Μιiiς Εvρώπης, κύριε πρόεδρε, ό ρόλος τής όποίας 

μπορεί νά είναι καθοριστικός στήν πορεία του κόσμου, 

aφov μέ τήν όλοκλήρωση τής ένοποιήσεώς της θά κατα

στεί μιά μεγάλη πολιτική καί οlκονομική δύναμη, ίκανή 

νά συμβάλει στήν σταθεροποίηση τής διεθνοί5ς ζωής πού 

σήμερα aναρχείται. , Αλλά καί ν, aποτρέψει ένδεχομένως 
κινδύνους πού μπορεί ν' aπειλήσουν καί πάλι τόσο αvτή 

τήν !'δια δσο καί τήν διεθνή εlρήνη, στήν μακρά καί &βέ

βαιη διαδρομή τοί5 χρόνου. Γιατί οί έπαναστατικές καί 

ανεξέλεγκτες aλλαγές πού συντελοvνται σήμερα στόν κό
σμο θά ένθαρρύνουν, έκτός aπό τίς περιφερειακές καί έμφύ

λιες συρράξεις, καί τήν έπικράτηση κάποιας μορφής όλο

κληρωτικών καθεστώτων, lδίως σέ χώρες πού θά έχουν 

aποτύχει στήν δύσκολη προσπάθεια του έκδημοκρατισμοί5 

τους. 

»Βέβαια, γιά ν' aνταποκριθεί ή Εvρώπη στήν aποστο

λή πού τής έπιβάλλει ή σημερινή διεθνής συγκυρία, είναι 

aνάγκη νά παραμερίσει τίς δψιμες καί στενόκαρδες έσωτε

ρικές aντιπαραθέσεις της πού όδηγοvν στήν άμβλυνση τής 

συνοχής της καί ύπονομεύουν τό δραμα τής Εvρωπαϊκής 

Συμπολιτείας. 

»Η Αμβλυνση πού τροφοδοτείται, έκτός τών άλλων, καί 

aπό τίς θεωρίες περί Εvρώπης διαφόρων ταχυτήτων, καθώς 

καί aπό τόν ύπολανθάνοντα aνταγωνισμό αναζητήσεως 

έθνικής έπιρροής στό χώρο τής 'Ανατολικής Εvρώπης καί 

lδιαίτερα τής πολύπαθης Βαλκανικής. 

»Μιiiς περιοχής, πρός τούς λαούς τής όποίας ή 'Ελλάς 

προσφέρει τήν εlλικρινή φιλία καί συνεργασία της καί 

δταν &κόμη δέν βρ(άχει τήν όφειλόμενη aνταπόκριση, 

δπως συμβαίνει, δυσ~υχώς, μέ τά Σκόπια, καί, Ιδιαίτερα μέ 
τήν Η Αγκυρα, πού εvθύνεται γιά τήν συνέχιση τής τραγω

δίας τής Κύπρου. 

»Κύριε πρόεδρε, 

»Ή σημερινή σας έπίσκεψη καί στήν διάρκεια τής 

όποίας θά προσθέσετε στήν lδιότητα του φίλου τής 'Ελλά

δος καί τήν lδιότητα τοί5 'Έλληνα aκαδημαϊκοί5, έπιβεβαι

ώνει τίς έξαίρετες σχέσεις πού ύφίστανται μεταξύ τών χω
ρών μας, aλλά καί τήν πίστη μας στήν 'Ενωμένη Εvρώπη, 

στήν lδέα τής όποίας έχουμε aμφότεροι aπό μακροί) προ

σωπικά στρατευθεί. 

»Καί μέ τίς σκέψεις αvτές, προπίνω ύπέρ τής ύγείας καί 

εvτυχίας, ύμών, κύριε πρόεδρε, καί τής κυρίας φόν Βαϊτσέ

κερ καί ύπέρ τής προόδου καί τής εvημερίας του φίλου 

γερμανικοί) λαοί5». 

Στήν άντιφώνησή του, ό Ρ. φόν Βαϊτσέκερ, μετα

ξύ άλλων, τόνισε: 

«Γιά μένα είναι πάνiοτε συγκινητικό νά αισθάνομαι σέ 
έλληνικό εδαφος τήν άνάσα τής δικής μας ίστορίας, μιας 

ίστορίας, στήν άρχή τής δποίας βρίσκεται ή κλασική 

' Ελλάδα. Σήμερα τά δύο Κράτη μας είναι μέλη τής Ευρω

παϊκής Κοινότητας καί του ΝΑΤΟ, δπου δέν τά συνδέουν 

μόνο κοινά συμφέροντα, άλλά δεσμεύονται καί γιά θεμελι

ώδεις άρχές. Σείς, κύριε πρόεδρε , μέ τήν δύναμη δραματι

στή καί μέ τό δημοκρατικό πάθος πού σας διακρίνει καί 

πού συναρπάζει, άγωνιστήκατε γιά τήν ενταξη τής χώρας 

σας στόν κύκλο τών ευρωπαϊκών λαών. Σήμερα ή μεγάλη 

πλειοψηφία τών 'Ελλήνων πολιτών άποδέχεται αυτή τήν 

άπόφαση ύπέρ τής Ευρώπης. 

»Ζοuμε σέ μιά εποχή μέ βαθιές ίστορικές άνακατατά

ξεις. 'Η πορεία αυτή άναγκάζει δλους μας νά άναθεωρή

σουμε τήν σκέψη μας. Αυτό άφορα iδιαίτερα τήν 'Ελλάδα 

καί τήν Γερμανία πού καί οί δύο χώρες εχουν μακρά σύνο

ρα μέ τά τέως σοσιαλιστικά Κράτη. Οί λαοί σ' αυτές τίς 

χώρες πιέζουν γιά γρήγορη εφαρμογή των δημοκρατικών 

διαδικασιών. Συγχρόνως, βρίσκονται μέσα σέ μιά δύσκολη 

διαδικασία οικονομικής καί κοινωνικής προσαρμογής. 

»'Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα βρίσκεται ετσι μπροστά σέ 

μιά διπλή άποστολή. 'Αφενός πρέπει νά συμβάλει, rοστε οί 

άνθρωποι πού άπελευθερώθηκαν άπό τήν κομμουνιστική 

κυριαρχία νά μήν συνδέσουν τήν επανάκτηση τής ελευθε

ρίας μέ τό βίωμα τής οικονομικής ενδειας, άφετέρου πρέ

πει, προκειμένου νά παραμείνει σέ κατάσταση πού νά τής 

επιτρέπει νά δρα πρός αυτή τήν κατεύθυνση, νά συνεχίσει 

μέ δραστήρια βήματα τήν εσωτερική της δύναμη καί τόν 

δρόμο πρός τήν ενωση. 'Η συνθήκη του Μάαστριχτ είναι 

ενα σημαντικό βήμα πρός αυτή τήν κατεύθυνση. 'Εμείς 

στήν Γερμανία τήν δεχόμαστε καί τήν στηρίζουμε. Στόχος 

είναι μιά πραγματική Κοινότητα πού περιλαμβάνει δλους 

καί δχι ενα κατασκεύασμα μέ δύο ταχύτητες. 

»Χρειαζόμαστε μιά όλοκληρωμένη Ευρώπη, ή όποία, 

μετά τό ξεπέρασμα τής άντίθεσης 'Ανατολής- Δύσης, δέν 

θά άσχολείται μόνο μέ τόν έαυτό της . Ή Κοινότητα δέν 

είναι αυτοσκοπός, άλλά άνοιχτή πρός τά εξω. Είναι δ στα
θεροποιητικός παράγοντας γιά δλόκληρη τήν Ευρώπη. Γι' 

αυτό πρέπει ή εμβάθυνση τής θεσμικής συνεργασίας μετα

ξύ τών σημερινών δώδεκα μελών νά προωθεί τήν σταδιακή 

της επέκταση πρός , τούς ελεύθερους καί δημοκρατικούς 

λαούς στήν Ευρώπη πού μποροuν καί θέλουν νά άνήκουν 

στήν ίδια Κοινότητα». 

Στή συνέχεια, άφοϋ άναφέρθηκε στήν κρισιμότη

τα των περιφερειακών προβλημάτων πού άντιμετω

πίζει ή 'Ελλάδα, κατέληξε: 

«Κύριε πρόεδρε, θυμόμαστε μέ ευγνωμοσύνη δτι ή 

'Ελλάδα πάντοτε ύποστήριζε τήν επιθυμία μας γιά ενωση. 

'Η ενωση αυτή σημαίνει γιά μας τήν δέσμευση δλων τών 

Γερμανών γιά τήν Ευρώπη, τήν ελευθερία, τά άνθρώπινα 

δικαιώματα καί τήν δημοκρατία. 'Αποτελεί αυτό συγχρό

νως καί μιά δέσμευση στά {δανικά τής άρχαιότητας, στό 

μεγάλο δώρο τής χώρας σας σ' δλόκληρο τόν κόσμο. Καί 

εκφράζει τήν συμφωνία μας μέ τούς στόχους, γιά τούς 

δποίους σείς, κύριε πρόεδρε, άγωνιστήκατε άποτελώντας 

τό παράδειγμα στόν ίδιο τόν λαό σας καί τήν Ευρώπη». 

Τό tδιο άπόγευμα, ή 'Ακαδημία 'Αθηνών, πα

ρουσία τοϋ Κ. Καραμανλή, τίμησε τό Γερμανό πρόε

δρο μέ τήν άπονομή τής άνώτατης διακρίσεως, τής 

ονομασίας του ώς επίτιμου μέλους της. Στήν προ

σφώνησή του, ό πρόεδρος τής 'Ακαδημίας, Μ. Σα

κελλαρίου, εξήρε τήν καταδίκη, άπό τόν τιμώμενο 

ήγέτη, τοϋ εθνικισμοϋ των παλαιότερων γενεών καί 

τήν καταγγελία τής χιτλερικής Κυβερνήσεως, ώς 

ύπεύθυνης γιά τά δεινά πού επισώρευσε στήν άνθρω

πότητα ό δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, άλλά καί 
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δσων γνώριζαν καί άποδέχονταν τίς πράξεις της, 
ύπογραμμίζοντας τή χειρονομία του νά καταθέσει 

στέφανο στό μνημείο τών 'Ελλήνων πατριωτών πού 

έκτελέστηκαν στήν Καισαριανή. Στήν δμιλία του, 

άπό τό βήμα τοϋ άνώτατου πνευματικοϋ ίδρύματος, δ 

Ρ. φόν Βαϊτσέκερ άνασκόπησε τή θέση τών δύο λαών 

στό σύγχρονο κόσμο, ένώ, άπευθυνόμενος πρός τόν 

πρόεδρο τής έλληνικής Δημοκρατίας, ύπογράμμισε: 

«Σέ σας, κύριε πρόεδρε, ανήκει ή έκτίμηση καί ό θαυ

μασμός μου, γιά τό παράδειγμα τό όποίο έσείς εχετε δώσει 

σέ μας δλους καί σήμερα δίνετε ώς πολιτικός ήγέτης καί 

δημοκράτης. Μόνο λίγοι πολιτικοί αξιώθηκαν νά διαμορ

φώνουν ύπεύθυνα τίς τύχες τής χώρας τους, γιά χρονικό 

διάστημα μισοu αiώνα . Τό νά ανήκω μαζί μέ έσας, σέ έκεί

νους πού εγιναν έπίτιμα μέλη τής 'Ακαδημίας, ε{ναι μία 

ύψηλή διάκριση καί συγχρόνως μία ύποχρέωσψ>. 

Προτοϋ άναχωρήσει άπό τήν 'Ελλάδα, δ Γερμα

νός πρόεδρος παρακολούθησε, άπό κοινοϋ μέ τόν 

'Έλληνα δμόλογό του, Κ. Καραμανλή, συναυλία στό 

Μέγαρο Μουσικής' Αθηνών, έκφράζοντας, στή συνέ

χεια, τό θαυμασμό του γιά τό «θαυμάσιο χώρο», άλλά 

καί γιά τή λαμπρή έκτέλεση τής 'Ενάτης Συμφωνίας 

τοϋ Μπετόβεν άπό τή Συμφωνική 'Ορχήστρα τής 

Νυρεμβέργης, μέ τή συμμετοχή τής χορωδίας τής 

'Ελληνικής Ραδιοφωνίας . 

'Η έπίσκεψη τοϋ Γερμανοϋ προέδρου στήν 'Αθή

να συνέπεσε μέ τήν άναγγελία τοϋ θανάτου τοϋ πρώ

ην καγκελλάριου, Βίλλυ Μπράντ. 'Ο Κ. Καραμαν

λής, ευθύς μετά τή γνωστοποίηση τοϋ θλιβεροϋ γε

γονότος, έξέφρασε τή βαθιά λύπη του: 

<<Ό Βίλλυ Μπράντ ύπijρξε μιά έξέχουσα πολιτική φυ

σιογνωμία σέ διεθνές έπίπεδο, πού άγωνίστηκε γιά τήν 

εiρήνη καί τή συνφγασία τών λαών σέ μιά κρίσιμη γιά τήν 

άνθρωπότητα περίοδο». 

14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1992 

'Ο Κ. Καραμανλής άπευθύνει στήν έφημερίδα 

«Θεσσαλονίκη» συγχαρητήριο μήνυμα γιά τή συμ

πλήρωση 30 χρόνων άπό τήν εκδοσή της, μέ πρωτο
βουλία του Ι. Βελλίδη. 

19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1992 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας εχει συνομιλία μέ 

τόν πρωθυπουργό πάνω, κατά κύριο λόγο, στό θέμα 

τών δρων άναγνωρίσεως τοϋ Κράτους τών Σκοπίων. 

Τήν ίδια ήμέρα, δ Κ. Καραμανλής δέχτηκε τόν 

πρόεδρο τοϋ Κοινοβουλίου τής Ρωσικής 'Ομοσπον

δίας, Ρ. Χασμπουλάτωφ, δ δποίος πραγματοποιεί 
έπίσημη έπίσκεψη στήν 'Αθήνα. 

23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1992 

Μέ τήν ευκαιρία τοϋ παγκόσμιου έορτασμοϋ τής 

'Ημέρας τών 'Ηνωμένων 'Εθνών, δ Κ. Καραμανλής 

άπευθύνει συγχαρητήριο μήνυμα πρός τό γενικό 

γραμματέα τοϋ ΟΗΕ: 

«Μέ τήν εύκαιρία τής 'Ημέρας τών 'Ηνωμένων 

'Εθνών, σiiς άπευθύνω θερμά συγχαρητήρια καί εlλι

κρινείς εύχές έκ μέρους τοv έλληνικοv λαοv καί έμοv 

προσωπικά γιά τήν έπιτυχία τής άποστολής σας. 

»'Αποστολής πού προσλαμβάνει lδιάζουσα ση

μασία σήμερα πού ή άνθρωπότητα πορεύεται άκαθο

δήγητη μέσα στήν άστάθεια, τήν άνασφάλεια καί 

τήν οlκονομική δυσπραγία. 

» 'Η 'Ελλάς έκτιμii lδιαίτερα τίς προσπάθειες πού 
καταβάλλετε, κάτω άπ' αύτές τίς συνθήκες, γιά νά 

δικαιώσει ό 'Οργανισμός τίς έλπίδες πού στηρίζει 
σ' αύτόν ή άνθρωπότητα. 

»Θά ήθελα, τέλος, νά έκφράσω τήν έλπίδα ότι οί 

μακροχρόνιες προσπάθειες τοv 'Οργανισμού θά 

όδηγήσουν, έπιτέλους, σέ μιά δίκαιη καί βιώσιμη 
λύση τοv κυπριακού προβλήματος». 

27-30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1992 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας, Κ. Καραμανλής, 

έπισκέπτεται τή Θεσσαλονίκη καί προίσταται στίς 
εορταστικές έκδηλώσεις γιά τήν άπελευθέρωση τής 

πόλεως καί τήν έπέτειο τής 28ης 'Οκτωβρίου. 

Ευθύς μετά τήν άποβίβασή του στό άεροδρόμιο 
«Μακεδονία», δ Κ. Καραμανλής, σέ άπάντηση τής 

θερμής προσφωνήσεως τοϋ δημάρχου, Κ. Κοσμό
πουλου, είπε : 

«Κύριε δήμαρχε, 

»Σίiς εύχαριστώ γιά τά φιλόφρονα λόγια σας καί προ

παντός γιά τήν άναφορά σας στή συμβολή μου στήν άνά

πτυξη τfjς Θεσσαλονίκης. 
)) 'Εκείνο όμως πού μέ συνεκίνησε Ιδιαίτερα εlναι ή δή

λωσή σας ότι μέ ύποδέχεσθε σήμερα στή Θεσσαλονίκη, 

όχι μόνο ώς άρχηγό τοϊί Κράτους, άλλά προπαντός ώς τέ

κνο τfjς Μακεδονίας. 

))Καί εlναι φυσικό νά μέ συγκινεί ή έπισήμανσή σας 

αύτή, όταν εlναι γνωστοί οί συναισθηματικοί καί ίστορι

κοί δεσμοί πού μέ συνδέουν μέ τήν όμορφη καί μαρτυρική 

αύτή γfj. Αύτή τή γfj, στήν όποία γεννήθηκα καί μεγάλωσα 
καί τfjς όποίας τίς 6δυvηρές περιπέτειες έζησα προσωπικά 

άπό τά παιδικά μου χρόνια. 

))Σίiς παρακαλώ, κύριε δήμαρχε, νά μεταφέρετε στούς 

συμπολίτες σας καί όπως είπατε καί δικούς μου συμπολί

τες, τήν άγάπη μου καί τή διαβεβαίωσή μου γιά τό ένδιαφέ

ρον πού έχω καί θά έχω γιά τήν πόλη αύτή, γιά τήν πρόοδό 

της καί τήν άσφαλειά τηρ). 

Τό ίδιο βράδυ, σέ δμιλία του στή Λέσχη 'Αξιω

ματικών Φρουρaς Θεσσαλονίκης, δ πρόεδρος τής 

Δημοκρατίας ύπογράμμισε: 

«Στρατηγέ, 

))Σίiς εύχαριστώ γιά τά καλά σας λόγια. Καί σίiς παρα-
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καλώ νά βεβαιωθείτε ότι αΙσθάνομαι Ιδιαίτερη χαρά κάθε 

φορά πού μου δίδεται ή ευκαιρία νά επικοινωνήσω μέ τίς 

ΥΕνοπλες Δυνάμεις τijς χώρας. Κι αvτό, γιατί εκτιμώ βαθύ

τατα τόν άποφασιστικό ρόλο πού διαδραματίζουν στή ζωή 

του έθνους. 

» Τήν άλήθεια αvτή, άλλωστε, τήν επιβεβαιώνουν καί τά 
μεγάλα lστορικά γεγονότα πού γιορτάζουμε σήμερα. 'Η 

άπελευθέρωση τijς Θεσσαλονίκης άπό τόν τουρκικό ζυγό 

τό 1912 καί ή ήρωική άπόκρουση τijς φασιστικijς εlσβο
λijς τό 1940 υπijρξαν, κατ' εξοχήν, έργα τών 'Ενόπλων 
μας Δυνάμεων. ΥΕργα πού λάμπρυναν τή μακρά lστορία 

του έθνους καί επιβεβαίωσαν τήν πολεμική άρετή τών 

'Ελλήνων. 

»'Ε κυβέρνησα, στρατηγέ, τόν τόπο αvτό επί μακρόν 

χρόνον καί γνωρίζω καλλίτερα άπό όποιονδήποτε άλλον 

τή σημασία πού έχει γιά τήν άσφάλεια καί τήν πρόοδο ένός 

λαου ή άμυντική θωράκισή του. Καί δέν μπορώ παρά νά 

αΙσθάνομαι ίκανοποίηση άπό τό γεγονός ότι ol ΥΕνοπλες 
Δυνάμεις τijς χώρας, πού βρίσκονται σήμερα σέ υψηλό 

επίπεδο, μiiς προσφέρουν τήν πολύτιμη αvτή θωράκιση. 

»0{ θρίαμβοι του 1912 καί του 1940 άπέδειξαν ότι ο{ 
'Έλληνες μπορουν νά κάνουν θαύματα, όταν όμονοουν καί 

πιστεύουν στό δίκαιο του άγώνα τους. Υίς άλήθειες αvτές 

οφείλουμε νά τίς διατηρουμε ζωντανές στή μνήμη μας, γιά 

νά μήν περιπέσουμε καί πάλι στά σφάλματα καί τίς συμφο

ρές πού διαδέχθηκαν τούς θριάμβους εκείνους. Καί οφεί

λουμε νά χρησιμοποιουμε τήν πείρα, μέ τήν όποία μiiς 

επλούτισαν συμφορές καί θρίαμβοι, σάν γνώμονα σέ όλες 

μας τίς πράξεις. 
» 'Αλλά, προπαντός, οφείλουμε νά σφυρηλατουμε τήν 

εθνική μας ένότητα. Γιατί χωρίς αvτήν, άκόμα καί ο{ θρί

αμβοι μεταβάλλονται σέ συμφορές, όπως άπέδειξε τό 1915, 
τό 1922 καί τέλος τό 1944. Κι αvτό εlναι εvθύνη κυρίως τijς 
ήγεσίας του τόπου, ή όποία δέν πρέπει νά λησμονεί ότι 

τόσο οί θρίαμβοι όσο καί οι' συμφορές, στίς όποίες &να

φέρθηκα, οφείλονται σέ αrτια πού έχουν άμεση σχέση μέ 

τήν πολιτική συμπεριφορά μας. Πάντως, ή ένότητα αvτή 

τήν όποία όλοι καί συνεχώς επικαλούμεθα, χωρίς νά τήν 

εναρμονίζουμε μέ τίς καθημερινές μας πράξεις, εlναι πε

ρισσότερο άναγκαία σήμερα πού ή χώρα μας άντιμετωπίζει 

δύσκολα εσωτερικά καί επικίνδυνα εξωτερικά προβλήμα

τα. 

»Κυρίες καί κύριοι, 

))Γιά τά προβλήματα αvτά σiiς όμίλησα διά μακρών τόν 

περασμένο χρόνο άπό τήν rδια άvτή θέση, χωρίς όμως νά 
βρώ τήν εvρύτερη κατανόηση πού άνέμενα. 

))Σήμερα θά περιορισθώ στά δύο σοβαρότερα, καί γιατί 

επικαλύπτουν όλα τ, άλλα, άλλά καί γιατί τά καθιστουν 

άσφυκτικά ή σύγχυση πού επικρατεί στήν Εvρώπη καί οί 

εσωτερικές άντιπαραθέσεις γιά τόν τρόπο τijς άντιμετωπί

σεώς των. 

)Πό ένα άπ' αvτά τά προβλήματα εlναι ή παρουσα κατά

σταση τijς οΙκονομίας τijς χώρας μας, ή όποία δοκιμάζε

ται. 'Όλοι συμφωνουν ότι ή οΙκονομία μας fιμπορεί νά 

άπειληθεί μέ κατάρρευση. 'Όλοι συμφωνουν ότι εlναι 

άνάγκη ν' άποτρέψουμε τήν κατάρρευση αvτή. 'Όλοι, τέ

λος, συμφωνουν ότι γιά νά τήν άποτρέψουμε θά πρέπει νά 

μοχθήσουμε καί νά υποβληθουμε σέ καθολικές καί επώδυ

νες θυσίες. 

))Παρά ταυτα, διαφωνουν στή μεθόδευση τijς άντιμετω

πίσεως τijς κρίσεως αvτijς. Διαφωνίες πού υπαγορεύονται, 
κατά ένα μέρος, άπό διαφορετική εκτίμηση τών μέτρων 

πού χρειάζονται γιά τή θεραπεία της καί, άπό τό άλλο, άπό 

κομματικές σκοπιμότητες. Μ' άλλα λόγια, συμφωνουν 

όλοι στή διάγνωση καί διαφωνουν στόν τρόπο τijς θερα

πείας. 

)) 'Εάν όμως, όπως πιστεύω, όλοι θέλουμε τό καλό αvτου 
του τόπου, δέν εlναι δύσκολο ν' άναζητήσουμε κοινές θέ

σεις ώς πρός τά μέσα τijς θεραπείας τijς κρίσεως καί νά 

παραμερίσουμε τίς κομματικές άντιπαραθέσεις πού άποτε

λουν άνεπίτρεπτη πολυτέλεια σέ κρίσιμες στιγμές, όπως 
εlναι οι' σημερινές. 

)Πό δεύτερο καί κρισιμότερο πρόβλημα εlναι τό θέμα 

τijς άντιμετωπίσεως τών γνωστών εθνικών μας θεμάτων. 

Καί λέγω κρισιμότερο, γιατί έχει άμεση σχέση μέ τήν 

άσφάλεια τijς χώρας μας καί τίς διεθνείς μας σχέσεις. 

))Γιά τά προβλήματα αvτά, όπως άντιλαμβάνεσθε, δέν 

δικαιουμαι, λόγω τijς Ιδιότητός μου, νά κάνω αvτή τή στιγ

μή συγκεκριμένες προτάσεις, χωρίς νά οξύνω περαιτέρω 

τίς κομματικές άντιπαραθέσεις. 

)) Ήμπορώ όμως νά εξετάσω τή δυνατότητα άναζητή
σεως κοινijς εθνικijς γραμμijς, όπως τό έκανα τήν περασμέ

νη άνοιξη, γιά τό θέμα τών Σκοπίων, μέ άποτέλεσμα νά 
επιτύχουμε τήν άπόφαση τijς Αισσαβώνος. 

)) 'Απόφαση στήν όποία οφείλουμε νά εμμείνουμε, 

εξουδετερώνοντας μέ τήν εθνική μας όμοψυχία άφελείς ή 
καί ύποπτες υπονομεύσεις. 

))Καί γιά νά καταστήσω συνείδηση όλων τών 'Ελλήνων 

τήν άνάγκη τijς χαράξεως εθνικijς γραμμijς, θά υπενθυμίσω 

πρός όλους, ήγεσία, λαό καί τύπο: 

))Πρώτον, ότι όλων τών εθνικών μας συμφορών κατά τό 

παρελθόν, προηγήθηκαν iθνικοί διχασμοί. 

))Δεύτερον, ότι τά εθνικά μας θέματα καί γενικότερα τά 

θέματα εξωτερικijς πολιτικijς κρίνονται σέ μεγάλο βαθμό 
άπό δυνάμεις πού δέν τίς ελέγχουμε. Μιά πραγματικότητα 

πού σπάνια συνεκτιμουμε, όταν παίρνουμε τίς άποφάσεις 

μας, κατεχόμενοι άκόμη άπό τό γνωστό σύνδρομο του ομ

φαλου τijς γijς. 

))Τό συμπέρασμα, άγαπητοί μου, άπ' όσα σiiς εlπα, 

εlναι ότι ή Έλλάς κινδυνεύει περισσότερο άπό τίς μόνιμες 

iνδοελληνικές διενέξεις παρά άπό τούς γείτονές μας καί 
Ιδίως άπό τούς βόρειους, έναντι τών όποίων έχουμε σαφij 
υπεροχή. 

))Καί τήν έχουμε τόσο στόν οiκονομικό καί άμυντικό 

τομέα, όσο καί στόν τομέα τών διεθνών μας ερεισμάτων, ώς 

μέλος τijς Εvρωπαϊκijς Κο,ινότητος καί τijς Άτλαντικijς 

Συμμαχίας. 'Υπεροχή όμως τήν όποία πολλές φορές εξου
δετερώνουμε εμείς ο{ rδιοι μέ τούς εσωτερικούς διχασμούς 

μας. 

))Κυρίες καί κύριοι, 

))Πιστεύω ότι όλοι κατανοουμε τίς άλήθειες αvτές. Καί 

ότι, συνεπώς, θά τίς κάνουμε πράξη στήν πολιτική μας ζωή 

γιά ν' άποτρέψουμε τούς κινδύνους πού μπορεί νά μiiς 

άπειλήσουν καί νά θεμελιώσουμε ένα άσφαλέστερο καί 

καλλίτερο μέλλον γιά τήν πατρίδα μαρλ 

'Ο Κ. Καραμανλής παρακολούθησε, κατά τήν 

ήμέρα τής εθνικής επετείου, τήν καθιερωμένη στρα-
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τιωτική παρέλαση κατά μfjκος τfjς παραλιακfjς όδοu, 

εκδηλώνοντας, σέ δηλώσεις μετά τόν τερματισμό 

της, τήν άπόλυτη ίκανοποίησή του καί άπευθύνον

τας, μέσω του ύπουργοu 'Εθνικfjς 'Αμύνης, θερμά 

συγχαρητήρια σ' οσους συνέβαλαν στήν έπιτυχία 

της. 

Στή διάρκεια τfjς παραμονfjς του στή Θεσσαλο

νίκη, ό πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας δέχτηκε σέ συ

νεργασία τό δήμαρχο καί <iλλους εκπροσώπους τfjς 

κοινωνικfjς καί πνευματικfjς ζωfjς, μέ τούς όποίους 

καί συζήτησε θέματα ζωτικfjς σημασίας γιά τήν πό

λη καί τήν εύρύτερη περιοχή τfjς Μακεδονίας. 'Ιδι

αίτερη, έξάλλου, ίκανοποίηση έξέφρασε γιά τήν 

άναγόρευσή του σέ έπίτιμο πρόεδρο του Δικηγορι

κοί) Συλλόγου Θεσσαλονίκης, γιά τόν όποίο, ε{πε, 

τρέφει ίδιαίτερη έκτίμηση, άλλά καί έφόσον ή τιμή 

άπονέμεται άπό σύλλογο τfjς πρωτεύουσας τfjς Μα

κεδονίας, «μέ τήν όποία τόν συνδέουν πολλαπλοί δε

σμοί». 

Κατά τήν άναχώρησή του, ό πρόεδρος τfjς Δημο

κρατίας, άφοu άναφέρθηκε στή συγκίνηση πού του 

προκάλεσε ή έπίσκεψη στή Θεσσαλονίκη, άπάντησε 

σέ έρωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά μέ τό περιε

χόμενο του λόγου του στή Στρατιωτική Λέσχη: 

- Δέν θά μaς πείτε τίποτε άλλο, κύριε πρόεδρε; 

«Τά ε{πα δλα προχθές στήν Στρατιωτική λέσχη». 

- 'Η όμιλία σας αύτή, κύριε πρόεδρε, προκάλεσε διά

φορες ά,yτιδράσεις. Πώς τίς κρίνετε; 

«Δέν θά τίς κρίνω. Θά συστήσω δμως σ' αvτούς πού 

ενοχλήθηκαν άπό τήν όμιλία μου νά τήν ξαναδιαβάσουν. 
v Α ν τό κάνουν αvτό ψύχραιμα καί άπροκατάληπτα, θά δια

πιστώσουν δτι ή όμιλία μου εκείνη ε{ χε εθνικό περιεχόμε

νο καί βρίσκεται έξω καί άπάνω άπό συγκεκριμένα κόμμα
τα καί πρόσωπα». 

2-4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1992 

Στό πλαίσιο τών τακτικών ένημερωτικών του 

έπαφών, μέ άντικείμενο τήν πορεία τών έθνικών θεμά

των καί τfjς οίκονομίας, ό πρόεδρος τfjς Δημοκρατί

ας δέχεται σέ συνεργασία, διαδοχικά, τόν ύπουργό 

Έθνικfjς Οiκονομίας, Στ. Μάνο, καί τόν ύπουργό 

'Εξωτερικών, Μ. Παπακωνσταντίνου. 

'Η συνάντηση του προέδρου μέ τόν ύπουργό τών 

'Εξωτερικών θά έπαναληφθεί στίς 13 Νοεμβρίου, 
μετά τήν έπίσκεψη του τελευταίου στή Μόσχα καί 

τήν έπάνοδό του. 

4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1992 

'Ο Κ. Καραμανλfjς άπευθύνει συγχαρητήριο μή

νυμα στό νέο πρόεδρο τών 'Ηνωμένων Πολιτειών, 

Μπίλ Κλίντον: 

«'Εκ μέρους τοί5 tλληνικοί5 λαοί5 καί έμοί5 προ

σωπικά σiiς άπευθύνω θερμά συγχαρητήρια γιά τήν 

έκλογή σας ώς προέδρου τών ΗΠΑ καί σiiς εϋχομαι 

έπιτυχία στό μεγάλο καί δύσκολο έργο σας. 

» Πς δύο χώρες μας συνδέουν παραδοσιακοί δε
σμοί φιλίας καί στενής συνεργασίας σέ δλους τούς 

τομείς. Δεσμοί πού στηρίζονται στήν προσήλωσή 

μας σέ κοινές άρχές καί σφυρηλατήθηκαν σέ κοι

νούς άγώνες γιά τήν προάσπιση τών άρχών αύτών. 

Καί πιστεύω δτι ή άξία τών σχέσεών μας αύτών πα
ραμένει άναλλοίωτη καί σήμερα πού ή άνθρωπότης 

άντιμετωπίζει νέες προκλήσεις καί νέα προβλήματα, 

μέσα σ' έναν κόσμο άστάθειας καί άνασφάλειας. 

»Μέ τήν πεποίθηση δτι οί σχέσεις τών χωρών μας 

θά ένισχυθοί5ν καί θά άναπτυχθοί5ν άκόμη περισσό

τερο κατά τή διάρκεια τής προεδρίας σας, σiiς άπευ

θύνω καί πάλι τίς καλλίτερες εύχές μου». 

5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1992 

'Ο Οίκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, 

κατά τήν πρώτη έπίσκεψή του στήν ' Ελλάδα, καθ' 
όδόν πρός τό "Α γιον ~Ορος, γίνεται δεκτός μέ μήνυ

μα πού του άπευθύνει ό πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας, 

Κ. Καραμανλfjς: 

«Παναγιώτατε, 

»Θά ήθελα νά Σiiς έκφράσω τή χαρά καί τή συγ

κίνηση μέ τήν όποία Σiiς ύποδέχεται στήν 'Ελλάδα 

δλόκληρος δ έλληνικός λαός καί νά Σiiς παρακαλέ
σω νά εύλογήσετε τό εύσεβές έλληνικό έθνος. 

»Ή παρουσία Σας στήν 'Ελλάδα, σέ μιά στιγμή 

πού ή 'Ορθοδοξία έπωμίζεται τό βάρος μιiiς πολυσή
μαντης άποστολής, θά ένισχύσει τόσο τήν tνότητα 

τής 'Ορθοδόξου Χριστιανοσύνης δσο καί τό πνεύμα 
τής άγάπης, τής εΙρήνης καί τής &δελφικής συνερ

γασίας τών λαών πού έμπνέει τήν όρθόδοξη πίστη 

μας. 

»Δεχθείτε παρακαλώ, Παναyιώτατε, τή διαβεβαί

ωση τοί5 βαθυτάτου σεβασμού μου». 

9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1992 

'Η πορεία πρός τήν εύρωπαϊκή ένοποίηση, άλλά 

καί θέματα είδικότερου έλληνικου ένδιαφέροντος, 

άποτέλεσαν τό άντικείμενο τfjς συζητήσεως πού ε{ χε 

ό Κ. Καραμανλfjς, στό Προεδρικό Μέγαρο, μέ τόν 

πρόεδρο του Εύρωπαϊκοu Κοινοβουλίου, ~Εγκον 

Κλέπς. «Κύριε πρόεδρε, μιά ζωή σiiς σέβομαι καί σiiς 

θαυμάζω, καί νομίζω δτι ή προσωπικότητά σας άπο

τελεί ύπόδειγμα Εύρωπαίου ήγέτψ>, εΙπε ό διακεκρι

μένος ξένος, άπευθυνόμενος στόν πρόεδρο τfjς 'Ελ
ληνικfjς Δημοκρατίας. 

Μετά τή συνάντησή του μέ τόν Κ. Καραμανλfj 

καί κορυφαία στελέχη τfjς Κυβερνήσεως, ό ~Εγκον 
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Συμμετοχή aτίς έορταστικές έκδηλώσεις yιά τήv άπελευθέρωση 
τfίς Θεσσαλονίκης καί τήv 28η 'Οκτωβρίου. 
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Κλέπς έκφράστηκε μέ τρόπο θετικό πάνω στά κρίσι
μα θέματα τής ονομασίας τής πρώην Γιουγκοσλαβι

κής Δημοκρατίας τής Μακεδονίας καί τής έντάξεως 

τής Κύπρου στήν Εύρωπαϊκή 'Ένωση. 

11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1992 

'Ο Κ. Καραμανλής παραθέτει γεuμα καί εχει μα

κρά συζήτηση, γύρω aπό τίς έξελίξεις στήν Εύρώπη 

καί στόν ειδικότερο χώρο τ&ν Βαt,κανίων, μέ τόν 
Βαλερύ Ζισκάρ ντ' Έσταίν, ό όποίος παρεπιδημεί 

στήν 'Αθήνα μέ τήν εύκαιρία τής συγκλήσεως του 

9ου Συνεδρίου του Εύρωπαϊκοu Λαϊκοu κόμματος. 

«Σήμερα θά δώ εναν παλιό φίλο πού έκανε πολύ καλό 

στήν 'Ελλάδα», είχε δηλώσει πρίν aπό τή συνάντη

ση ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας. 

Στά ϊδια θέματα θά περιστραφεί καί ή συζήτηση 

πού θά εχει, τή μεθεπομένη, ό Κ. Καραμανλής μέ τόν 

πρώην πρωθυπουργό του Βελγίου, Λέο τίντεμανς, ό 

όποίος μετέσχε έπίσης στό συνέδριο του Εύρωπαϊ

κοu Λαϊκοu κόμματος. 

13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1992 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας δέχτηκε σέ aκρό

αση τή Μ. Δαμανάκη, πρόεδρο του Συνασπισμοu, ή 

όποία διατύπωσε αϊτημα του κόμματός της γιά σύγ

κληση νέας συσκέψεως τ&ν πολιτικών aρχηγών, 

προκειμένου νά επιτευχθεί μιά έλάχιστη κοινή συμ

φωνία γιά τή χάραξη έθνικής στρατηγικής πάνω στά 
θέματα τής έξωτερικής πολιτικής. 

'Ο πρωθυπουργός, aπό τήν πλευρά του, στή δι

άρκεια εκτακτης συνεντεύξεως τύπου στό Ζάππειο 
Μέγαρο, άφησε aνοιχτό τό ένδεχόμενο μιας νέας συ

ναντήσεως ύπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή, έν& 

ό aρχηγός τής aξιωματικής aντιπολιτεύσεως, Α. 
Παπανδρέου, σέ δηλώσεις πρός τούς δημοσιογρά
φους, ζητώντας «σκλήρυνση» τής έλληνικής στάσε

ως καί επισημαίνοντας τόν κίνδυνο τής τελικής aπο

δοχής «ονομασίας μέ τόν δ ρο Μακεδονία», έξέφρασε 
τήν άποψη δτι <ωί συναντήσεις στό Προεδρικό Μέ

γαρο δέν λύνουν τό πρόβλημα». 

'Ο ϊδιος ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας, aπαντών
τας σέ σχετική έρώτηση τ&ν δημοσιογράφων, τόνι

σε: 

«'Ό,τι εlχα νά πώ τό εlπα πρίν &πό μερικές μέρες στή 
Θεσσαλονίκη καί δέν καταλαβαίνω γιατί &πευθύνεστε σέ 

μένα. Νά &ποτανθείτε στούς &ρχηγούς τών κομμάτων, νά 

τούς πείτε πώς tκτιμοvν τήν κατάσταση καί τί προτείνουν 

γιά νά βγοϊJμε &πό τό σημερινό &διέξοδω>. 

Σέ συμπληρωματική, έξάλλου, έρώτηση σχετικά 
μέ τή στάση τής 'Ελλάδος aπέναντι στίς εξακολου

θητικές προκλήσεις τ&ν Σκοπίωv ό Κ. Καραμανλής 
aπάντησε: 

«'Εκείνο πού μπορώ νά πώ εlναι δτι δέν ύπάρχει περί

πτωση η 'Ελλάς νά εμπλακεί σέ πολεμικές περιπέτειες. 

'Εκτός aν πάει γυρεύοντας;>. 

Μέ τήν εύκαιρία έπισκέψεώς του στό Προεδρικό 

Μέγαρο καί συνομιλίας του μέ τόν Κ. Καραμανλή, 

στίς 27 Νοεμβρίου, ό Α. Παπανδρέου θά επιβεβαιώ
σει τήν άρνησή του νά συμμετάσχει σέ νέα σύσκεψη 

των πολιτικών aρχηγών, μέ τό επιχείρημα δτι «γιά 

νά είναι ούσιαστική μιά τέτοια συνάντηση καί όχι 
άπλ&ς ενα άλλοθι γιά τήν κάλυψη τ&ν λαθών τής 

Κυβερνήσεως», θά πρέπει νά πληρωθεί σειρά προκα

ταρκτικών προϋποθέσεων. «'Ο πρόεδρος τής Δημο

κρατίας βρίσκεται ένώπιον aδυναμίας aπό τήν ώρα 

πού ό aρχηγός του 40% aρνείται νά συμμετάσχει», 
δήλωσε, aπό τήν πλευρά του, ό πρωθυπουργός, 

aπαντώντας σέ έρώτηση τ&ν δημοσιογράφων. 

17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1992 

'Ενόψει τής έπικείμενης Συνόδου Κορυφής στό 

'Εδιμβοuργο, ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας, Κ. Κα

ραμανλής, aπευθύνει έπιστολή, μέ ταυτόσημο περιε

χόμενο, στούς ήγέτες τ&ν Κρατ&ν-μελ&ν τής Εύρω

παϊκής Κοινότητας: 

«'Ενόψει τfjς προσεχους Συνόδου του Εύρωπαϊ

κου Συμβουλίου στό Έδιμβουργο, έκρινα χρήσιμο 

νά σiiς γράψω καί πάλι γιά τό θέμα τfjς άναγνωρίσε

ως τfjς Δημοκρατίας τών Σκοπίων. Καί τό έκρινα χρή

σιμο γιατί, μέ έκπληξη, πληροφορουμαι ότι ύπάρ
χουν στούς κόλπους τfjς Κοινότητος δρισμένες άνε

ξήγητες τάσεις άναθεωρήσεως τfjς άποφάσεως τfjς 
Αισσαβώνας. Ά ναθεωρήσεως πού, κατά τήν γνώμη 

μου, δέν θά ήταν μόνον έπικίνδυνη, άλλά θά τραυμά

τιζε καί τήν άξιοπιστία καί τό κvρος τfjς Κοινότη

τος. Ένώ, παράλληλα, θά aμβλυν,ε περαιτέρω τήν 

συνοχή της μέ τήν άγνόηση τfjς θεμελειώδους άρχfjς 

τfjς άλληλεγγύης μεταξύ τών μελών της καί μάλιστα 
έναντι τρίτων. 

» Ό μέσος 'Έλληνας, γιά τόν όποίο τό θέμα τών 
Σκοπίων είναι άμεσα συνδεδεμένο όχι μόνο μέ τήν 

ίστορία, άλλά καί μέ τήν άσφάλεια τfjς χώρας του, 

μάταια άναζητεί μιά λογική έξήγηση γι' αύτές, τίς 
πιθανές παλινδρομήσεις. 

»Προσπαθεί, μάταια, δ μέσος 'Έλληνας νά βρεί 

ποιά είναι τά στρατηγικά, πολιτικά καί οΙκονομικά 

συμφέροντα πού μπορεί νά έχουν δρισμένοι έταίροι 

μας στά Σκόπια, ώστε νά εύρίσκονται πρό διλήμμα

τος, όταν πρόκειται νά έπιλέξουν μεταξύ τfjς Κοινο

τικής καί συμμάχου 'Ελλάδος καί τών Σκοπίων. Τών 

σλαβοαλβανικών Σκοπίων, πού δέν έχουν ούτε έθνο

λογική ούτε ίστορική σχέση μέ τήν Μακεδονία του 

Μεγάλου 'Αλεξάνδρου καί του 'Αριστοτέλη, πού 

σφράγισαν τήν ίστορία του κόσμου μέ τήν έλληνική 

γλώσσα. 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



662 ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΉ ΘΗΤΕΙΑ 

»Προσπαθεί, μάταια, ό μέσος 'Έλληνας νά έξηγή
σει τή στάση όρισμένων έταίρων πού έπικαλοvνται 

τό έπιχείρημα ότι ή άναγνώριση των Σκοπίων μπορεί 

νά έμποδίσει τήν έπέκταση των έχθροπραξιων στό 
νότο τής τέως Γιουγκοσλαβίας. 'Επιχείρημα πού δέν 

τό καταλαβαίνει καί τό θεωρεί άνεδαφικό. Γιατί εlδε 

ότι ή άναγνώριση τής άνεξαρτησίας τής Κροατίας 
καί τής Βοσνίας όχι μόνο δέν έλυσε τά προβλήματά 

τους, άλλά τά περιέπλεξε έπικίνδυνα. 

>Πήν έπέκταση των έχθροπραξιων στά Σκόπια, 
κύριε πρόεδρε, καί τήν γενικότερη άποσταθεροποί

ηση τής περιοχής μπορεί νά άποτρέψει μόνο ή συμ

μόρφωση των Σκοπίων μέ τήν άπόφαση τής Αισσα

βωνος καί όχι ή άναθεώρηση τής άποφάσεως αύτής. 

'Αναθεώρηση, ή όποία θά όδηγήσει άσφαλως σέ 

άποτελέσματα άντίθετα άπό αύτά πού ύποτίθεται ότι 

έπιδιώκουν ο{ έμπνευστές της. 

»Καί αύτό γιατί ή Έλλάς, έν άντιθέσει πρός άλ

λους γείτονες, εlναι ή μόνη γειτονική χώρα των 

Σκοπίων πού έχει συμφέρον νά διατηρηθεί ή άνεξαρ

τησία καί ή έδαφική άκεραιότητά τους. Καί εlναι 

έτοιμη, εύθύς ώς λυθεί τό πρόβλημα τής άναγνωρί

σεως, νά παράσχει στά Σκόπια τήν πολιτική της 

ύποστήριξη, τήν οίκονομική της βοήθεια, άκόμα καί 
τήν έγγύηση των κοινων συνόρων. Αύτός εlναι ό μό
νος άποτελεσματικός τρόπος γιά ν' άποφευχθεί ή 

έπέκταση τής συρράξεως καί ό ένδεχόμενος διαμε
λισμός των Σκοπίων μεταξύ των άλλων γειτόνων 

, τους, πού έχουν έθvολογικά ή άλλα ένδιαφέροντα 
στά Σκόπια, όπως εlναι ή 'Αλβανία καί ή Βουλ γα-

ρία. 

»Πιστεύω ότι δέν έχουμε περιθώρια γιά νέα λάθη 

στήν γιουγκοσλαβική κρίση. Καί τό μεγαλύτερο, 

κατά τή γνώμη μου, θά εlναι ή άπομάκρυνση άπό τήν 

άπόφαση τής Αισσαβωνος πού, έκτός των άλλων, 

μπορεί νά έμπλέξει στήν κρίση, άργά ή γρήγορα, καί 
τρίτα γειτονικά Κράτη. Καί μπορεί νά φέρει τήν 

Έλλάδα στήν άνάγκη, γιά νά προστατεύσει τήν 

άσφάλεια καί τήν έθνική της άξιοπρέπεια, νά κλείσει 

τά σύνορά της, μέ άποτελέσματα όδυνηρά γιά τά Σκό

πια καί δυσάρεστα γιά τήν Έλλάδα καί τήν Κοινό

τητα. 

»Γιά όλους αύτούς τούς λόγους, πιστεύω ότι θά 

στηρίξετε τήν άπόφαση τής Αισσαβωνος γιά τά Σκό
πια, σέ συνδυασμό μέ τούς όρους τής άποφάσεως των 

Βρυξελλων τής 16ης Δεκεμβρίου 1991καί θά συμβά
λετε στήν άμεση καί πλήρη έφαρμογή των άποφά

σεων αύτων. 

»Σaς έγραψα τό γράμμα αύτό, όχι μόνο ώς πρόε

δρος τής χώρας μου, άλλά καί ώς ένας Μακεδόνας, 

πού γνωρίζει καλά τήν {στορία καί τά προβλήματα 

τής Βαλκανικής. Καί ό όποίος έζησε προσωπικά, 

άπό τά παιδικά του χρόνια, τίς όδυνηρές της περιπέ

τειες, στίς όποίες τήν όδήγησαν, έκτός των έγγενων 

προβλημάτων της, καί ο{ άτυχείς έπεμβάσεις έξω
βαλκανικων παραγόντων». 

Τό κείμενο τfjς έπιστολfjς τοϋ προέδρου τfjς Δη

μοκρατίας θά δοθεί στή δημοσιότητα στίς 24 Νοεμ
βρίου. 

'Ο Κ. Καραμανλfjς ελαβε τίς άκόλουθες άπαντή

σεις, κατά χρονική σειρά: 

«Σdς εύχαριστώ γιά τήν έπιστολή σας τής 17 Νοεμβρί
ου 1992, τήν όποία διάβασα μέ προσοχή. 

»Στήν έπιστολή, ζητdτε τή συνέχιση τής δεσμεύσεως 

στή διακήρυξη τής Λισσαβώνας, σχετικά μέ τήν άναγνώ

ριση τής πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας τής Μα

κεδονίας, ώς άνεξαρτήτου Κράτους. Δέν θά άναφερθώ σέ 

λεπτομέρειες ώς πρός τά θέματα αύτά, άλλά μdλλον θά 

επισημάνω τό κοινό εδαφος μεταξύ μας: καί ο{ δύο έπιθυ

μουμε νά έπιτύχει ή Μακεδονία τή διεθνή άναγνώριση πού 

πλήρως τής άξίζει καί θέλουμε τό νέο Κράτος νά λάβει τήν 
πολύ άναγκαία γιά αύτό πολιτική καί οi.κονομική ύποστή

ριξη μέσω διμερών άλλά καί πολυμερών διαύλων. 
»~Ας έλπίσουμε νά έπιλυθεί τό πρόβλημα τής μή άνα

yνωρίσεως στό Εύρωπαϊκό Συμβούλιο του 'Εδιμβούργου. 

'Εάν παραταθεί τό θέμα, ή σταθερότητα στήν περιοχή, 

άλλά καί ο{ συνθήκες ζωής τών πολιτών τής Μακεδονίας, 

πού ήδη χειροτερεύουν, θά κινδυνεύσουν σοβαρά. Συνεπώς 

συνιστώ καί στίς δύο πλευρές νά έπιζητήσουν ενα συμβι

βασμό στό ζήτημα αύτό». 

(Π. Σχλούετερ, 3.12.92) 

«Σdς εύχαριστώ yιά τήν έπιστολή σας άπό 17 Νοεμβρί
ου 1992, μέ τήν όποία μου έξηγήσατε λεπτομερώς τίς έλ
ληνικές έκτιμήσεις γιά τήν κατάσταση στά Βαλκάνια καί 

.Ι.διαίτερα τή στάση τής 'Ελλάδας στήν περίπτωση μιdς 

πιθανής άναγνώρισης τής πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημο

κρατίας τής Μακεδονίας. Γιά τό θέμα αύτό ε{χα έπίσης 

στίς άρχές Νοεμβρίου μιά λεπτομερή συνομιλία μέ τόν 

πρωθυπουργό κύριο Μητσοτάκη. 

»Συμμερίζομαι τήν άνησυχία σας, οτι μιά όξυνση τής 

εντασης στήν περιοχή τών Βαλκανίων, καί iδιαίτερα στήν 

πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία τής Μακεδονίας θά 

μπορουσε νά όδηγήσει σέ περαιτέρω πολεμικές συγκρού

σεις. Γιά τόν λόγο αύτό τά Κράτη τής Εύρωπαϊκής Κοινό

τητας καλουνται νά έπιλύσουν τό γρηγορότερο δυνατό μέ 

κοινή συμφωνία τό ζήτημα τής άναγνώρισης τής πρώην 

Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας τής Μακεδονίας. Κατά 

τήν άποψή μου αύτό θά συνέβαλλε στήν έκτόνωση τής 

κατάστασης. 

>>'Αντίθετα, μιά άναβολή τής άναγνώρισης θά περιέ

κλειε τόν κίνδυνο μιdς περαιτέρω άποσταθεροποίησης τό

σο τής πολιτικής οσο καί τής οικονομικής κατάστασης σέ 

όλόκληρη τήν περιοχή. Αύτό οuτε μπορεί νά είναι πρός τό 

συμφέρον τών γειτονικών Κρατών τής πρώην Γιουγκοσ

λαβίας, άλλά οuτε έξυπηρετεί τίς προσπάθειες τής Εύρώ

πης νά συμβάλει σέ μιά εi.ρηνική λύση τών διαφορών με

ταξύ τών διαδόχων Κρατών τής πρώην Γιουγκοσλαβίας. 
»Γιά τόν λόγο αύτό !:χω τήν άποψη, οτι στό Εύρωπαϊκό 

Συμβούλιο στό Έδιμβουργο θά !:πρεπε νά συζητήσουμε 

άπό κοινου γιά μιά σύντομη λύση του "Μακεδονικου ζητή-
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ματος". Είναι αύτονόητο δτι εκεί θά πρέπει νά λάβουμε 

ύπ' όψη τίς έλληνικές ανησυχίες δπως επίσης καί τόν στό
χο νά &ποτραποuν περαιτέρω πολεμικές συγκρούσεις στήν 

περιοχή . 

))Βάση τής πολιτικής μας καί τής δποιας λύσης του 

"Μακεδονικοu ζητήματος" πρέπει νά είναι οί άρχές καί οί 

στόχοι τής ΔΑΣΕ, πού άποτελουν τά θεμέλια γιά τήν εiρή

νη καί τήν aσφάλεια στήν Εύρώπη. 

)) 'Ελπίζω δτι- μέ τήν εύκινησία καί τόν πραγματισμό 

δλων των εμπλεκομένων πλευρών - θά μπορέσουμε νά 

λύσουμε σύντομα τό επείγον ζήτημα τής άναγνώρισης τής 

πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας τής Μακεδονίας 

καί μέ αύτόν τόν τρόπο νά μπορέσουμε νά δημιουργήσουμε 
μιά γερή βάση γιά σταθεροποίηση αύτου του Κράτους άλ

λά καί όλόκληρης τής περιοχής)). 

(Χ. Κόλ, 9.12.1992). 

«Σdς άπευθύνω αύτή τήν επιστολή σέ aπάντηση τής 

δικής σας σχετικά μέ τήν πρώην Γιουγκοσλαβική Δημο
κρατία τής Μακεδονίας. 

)) 'Επιθυμώ νά σaς εύχαριστήσω γιά τήν ξεκάθαρη εκ
θεση των έλληνικών εύαισθησιών ώς πρός τήν άναγνώρι
ση τής Δημοκρατίας αύτής . Σaς διαβεβαιώ δτι εκτιμώ πλή

ρως τίς άνησυχίες σας στό θέμα. 

))Συμμερίζομαι τήν άποψή σας δτι ή κατάσταση στήν 

πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία τής Μακεδονίας εΙ

ναι εξαιρετικά λεπτή καί ύπάρχει πράγματικός κίνδυνος 

περαιτέρω άστάθειας στήν περιοχή των Βαλκανίων. 

)) 'Ελπίζω δτι σύντομα θά είναι δυνατό νά λυθεί τό πρό
βλημα τής άναγνωρίσεως σέ βάση άποδεκτή άπό δλα τά 

μέρη στήν περιοχή . Οί συνεχιζόμενες προσπάθειες στήν 

κατεύθυνση αύτή, ύπό τή διεύθυνση τfjς προεδρίας του 

Συμβουλίου ύπουργών, εχουν τήν πλήρη μου ύποστήριξrμ>. 

(Α. Ρέυνολντς, 10.12.92). 

«Θελήσατε μέ τήν επιστολή σας τής 19ης Νοεμβρίου 

1992, νά επιστήσετε εκ νέου τήν προσοχή μου στό πρό
βλημα πού δημιουργεί γιά τή χώρα σας ή αναγνώριση τής 

πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας τής Μακεδονίας. 

))Είχα τήν εύκαιρία νά συζητήσω διά μακρών γιά τό 

θέμα αύτό μέ τόν πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη, κατά τήν 

επίσκεψή του στό Παρίσι, στίς 24 του περασμένου Νοεμ
βρίου . Οί aρχηγοί τών Κρατών καί τών Κυβερνήσεων τής 

Κοινότητας υίοθέτησαν, στό Εύρωπαϊκό Συμβούλιο τής 

Λισσαβώνας, μιά θέση πού ίκανοποιεί τήν 'Ελλάδα. Πρέ

πει λοιπόν σήμερα νά εντείνουμε τίς προσπάθειες νά εύρε

θεί σύντομα μιά λύση άποδεκτή σέ δλους ωστε νά μήν 
δημιουργηθεί, στήν περιοχή, μιά νέα εστία άστάθειας)) . 

(Φ . Μιττεράν, 15.12.92.) 

«Σdς εύχαριστώ γιά τήν επιστολή σας τής 22ας Νοεμ

βρίου 1992 σχετικά μέ τήν πρώην Γιουγκοσλαβική Δημο
κρατία τής Μακεδονίας. 

))Θά εχετε πληροφορηθεί δτι τό Εύρωπαϊκό Συμβούλιο 

στό 'Εδιμβουργο εξέτασε προσεκτικά αύτό τό θέμα . Οί 

άρχηγοί Κρατών καί Κυβερνήσεων άποφάσισαν δτι τό ζή
τημα τής άναγνωρίσεως τής πρώην Γιουγκοσλαβικής Δη

μοκρατίας τής Μακεδονίας πρέπει νά τεθεί στήν άκρη, ενω 

σοβαρά μέτρα πρέπει νά ληφθοuν ωστε νά εξασφαλιστεί 
δτι ή οικονομική κρίση τής Δημοκρατίας νά μήν όδηγήσει 

σέ πολιτική άστάθεια . 'Έτσι, τό Εύρωπαϊκό Συμβούλιο 

συμφώνησε νά χρηματοδοτήσει ενα σημαντικό πακέτο αν
θρωπιστικής καί τεχνικής βοήθειας, καί ύπογράμμισε εκ 

νέου τήν σημασία τής απρόσκοπτης ροής πετρελαίου πρός 

τή Μακεδονία. Τό Εύρωπαϊκό Συμβούλιο επίσης εκανε 

σαφή τήν θερμή του ύποστήριξη στήν aπόφαση του ΟΗΕ 

νά εγκαταστήσει εiρηνευτική διαδικασία στή Δημοκρατία. 
))Είμαι βέβαιος δτι ή άπόφαση αύτή , άποδεκτή aπό 

δ λες τίς Κυβερνήσεις πού εκπροσωπήθηκαν στό ' Εδιμ

βουργο, ήταν ή ενδεδειγμένη καί μπορεί νά διασφαλίσει τή 

μακροπρόθεσμη σταθερότητα στήν περιοχή . Είμαι σίγου

ρος δτι μπορουμε νά βασιζόμαστε στήν δλόκαρδη ύποστή

ριξη τής 'Ελλάδος στήν εφαρμογή τής άποφάσεως)). 

(τζ. Μέητζορ, 8.1 .93)197• 

18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1992 

Μέ τήν εύκαιρία συναντήσεώς του μέ τή διοίκη

ση τής ΕΣΗΕΑ, ό Κ. Καραμανλής άνέπτυξε τίς άπό

ψεις του γιά τά ζητήματα του τύπου καί έπεσήμανε τή 

γενικότερη άνάγκη τής άναβαθμίσεώς του. 

Δύο μέρες άργότερα, ό πρόεδρος τής Δημοκρατί

ας παρέθεσε τήν καθιερωμένη δεξίωση πρός τιμή 

των έκπροσώπων του τύπου καί των μέσων ένημερώ

σεως- μέ τή συμμετοχή καί τής πολιτικής ήγεσίας 

τής χώρας. 

21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1992 

'Ο Κ. Καραμανλής εχει, στό Προεδρικό Μέγαρο, 

ένημερωτική συνάντηση μέ τόν πρωθυπουργό, Κ. 
Μητσοτάκη. 

3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1992 

'Ενώπιον του προέδρου τής Δημοκρατίας, όρκί

ζεται τό νέο ύπουργικό κλιμάκιο, άπό εικοσιοκτώ 

μέλη, πού προέκυψε άπό τόν άνασχηματισμό τής 
Κυβερνήσεως ύπό τόν Κ. Μητσοτάκη . 

7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1992 

'Ο Κ. Μητσοτάκης ένημερώνει τόν πρόεδρο τής 

Δημοκρατίας πάνω στά τρέχοντα προβλήματα πού 

άντιμετωπίζει ή χώρα, μέ εμφαση στίς έξελίξεις πού 
άφοροuν τά έθνικά θέματα ένόψει καί του ταξιδίου 
του στό 'Εδιμβοuργο, δπου συνέρχεται ή σύνοδος 
κορυφής τής ΕΟΚ. 

10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1992 

Μέ τήν εύκαιρία του έορτασμου τής 'Ημέρας των 

' Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ό Κ. Καραμανλής δίνει 
στή δημοσιότητα τό άκόλουθο μήνυμα: 

«'Ο &γώνας τijς &νθρωπότητος γιά τήν κατάκτηση, κα

τοχύρωση καί έπέκταση τών &νθρωπίνων δικαιωμάτων 

σημειώνει τά τελευταία χρόνια σταθερά βήματα προόδου. 
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Καί μετά τήν κατάρρευση τών όλοκληρωτικών καθεστώ

των άνοιξε δ δρόμος γιά τήν έλευθερία καί τή δημοκρατία 

σ' όλόκληρη τήν 'Ανατολική Εuρώπη - εστω καί ι'iν τό 

τίμημα γιά τήν έξέλιξη αuτή είναι ή άστάθεια καί ή άβε
βαιότης γιά τό μέλλον. 

»Παρά τήν πρόοδο ομως αuτή, ενα πολύ μεγάλο τμήμα 

τής άνθρωπότητος έξακολουθεί νά στερείται άκόμη καί 
τών στοιχειωδών άνθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι τό τμή

μα έκείνο πού ύποφέρει άπό πολιτική άστάθεια καί ταυτό

χρονα άπό οίκονομική έξαθλίωση. Είναι, έπομένως, μα

κρύς άκόμη καί δύσκολος δ άγώνας γιά τήν έπικράτηση 
τής πολιτικής έλευθερίας, σέ συνδυασμό μέ τήν κατοχύ

ρωση των άνθρωπίνων δικαιωμάτων σέ παγκόσμια κλίμακα. 

»Πάντως, ή 'Ελλάδα, πού σάν κοιτίδα τής Δημοκρατίας 

είναι σταθερά προσηλωμένη στά άνθρώπινα δικαιώματα, 
θά συμβάλει μέ οσες δυνάμεις διαθέτει στήν έπιτυχία του 

άγώνος αuτου». 

12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1992 

Τό Εύρωπαϊκό Συμβούλιο διατυπώνει στό Έδιμ

βοuργο τίς θέσεις του σχετικά μέ τήν πρώην Γιουγ

κοσλαβική Δημοκρατία τfjς Μακεδονίας. 

Σέ άνακοινώσεις πού δόθηκαν στή δημοσιότητα 
μέτά τή λήξη τfjς Συνόδου Κορυφfjς, τονίζεται δτι τό 

Συμβούλιο «έξέτασε τήν πολιτική του δσον άφορα 
τήν άναγνώριση τfjς πρώην Γιουγκοσλαβικής Δη

μοκρατίας τfjς Μακεδονίας σέ συνάρτηση μέ τή δή

λωση τfjς Λισσαβώνας καί βάσει τfjς εκθέσεως του 
ε{δικοu άντιπροσώπου τfjς προεδρίας» καί, άκόμη, 

δτι «καλεϊ: τούς ύπουργούς 'Εξωτερικ&ν νά έξακο
λουθήσουν τήν μελέτη του θέματος αύτοu». Προβλέ

πεται, τέλος, «ή πρόσβαση σέ χρηματοδότηση, άπό 

διεθνεϊ:ς χρηματοπιστωτικούς όργανισμούς καθώς 

καί ό τακτικός καί δεόντως παρακολουθούμενος 

έφοδιασμός σέ πετρέλαιο» καί έκφράζεται ή σύμφω

νη γνώμη του Συμβουλίου γιά τή διάθεση στήν 

πρώην ~γκοσλαβική Δημοκρατία τfjς Μακεδο
νίας ούσιαστικfjς ο{κονομικfjς βοήθειας. 

Σύμφωνα μέ τήν εκθεση τοu ε{δικοu άντιπροσώ

που τfjς προεδρίας, Βρετανοί) πρέσβη Ρ. Ο' Νήλ, ό 

δρος Μακεδονία θά ήταν δυνατό νά περιληφθεϊ: στήν 
όνομασία- ύπό σύνθετη μορφή. 

14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1992 

'Ο πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας έξέφρασε ζωηρή 
ίκανοποίηση μετά άπό συνάντηση πού είχε μέ τούς 

'Έλληνες έκπροσώπους τfjς διεθνοuς όργανώσεως 

«Γιατροί χωρίς Σύνορα» καί διατύπωσε τήν εύχή νά 

ύπάρξουν πολλοί έπιστήμονες διατεθειμένοι νά τούς 

μιμηθοuν στήν προσφορά πρός τά <'iτομα καί τούς 

λαούς πού ύποφέρουν. 

17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

Κατά τήν έπιστροφή του άπό τό 'Εδιμβοuργο, ό 

πρωθυπουργός, Κ. Μητσοτάκης, άφοu ένημέρωσε 

τόν πρόεδρο τfjς Δημοκρατίας σχετικά μέ τή σύνοδο 

κορυφfjς τfjς ΕΟΚ, δήλωσε σχετικά μέ τό θέμα τfjς 

ένδεχόμενης συγκλήσεως συσκέψεως τ&ν πολιτικ&ν 

άρχηγ&ν: 

«Συζητήσαμε τό θέμα μέ τόν πρόεδρο τής Δημοκρατίας. 

Δέν του έζήτησα νά πάρει πρωτοβουλία νά καλέσει τούς 

πολιτικούς άρχηγούς, διότι σήμερα τά πράγματα εχουν τε
λείως ξεκαθαρίσει. 'Η Εuρώπη μaς ύποστηρίζει χωρίς κα

μία άμφιβολία. 'Ο άγών μετατίθεται στά 'Ηνωμένα vΕθνη. 

Καί είμαι βέβαιος οτι, οπως άποτελεί παλιά παράδοση στή 

χώρα μας, οπως συνέβη καί μέ τό Κυπριακό, μιά πού είμα

στε άλλωστε σύμφωνοι στό στόχο τής μή άναγνώρισης μέ 

τό όνομα Μακεδονία, κανένα πολιτικό κόμμα δέν θά άρνη

θεί τή δική του συμβολή, τήν όποία ή Κυβέρνηση θά ζητή
σει άπό όλα τά κόμματα είς αuτόν τόν κοινό άγώνα πού ~ 

άναλαμβάνουμε πλέον». 

31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1992 

' Ο πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας άπευθύνεται στόν 
έλληνικό λαό: 

«'Ελληνίδες, "Ελληνες, 

»'Απευθύνω πρός ολους σας θερμές εvχές γιά τόν Και

νούργιο Χρόνο. Εύχομαι νά ε{ναι είρηνικός καί δημιουρ

γικός καί νά δικαιώσει τίς προσδοκίες μας γιά ενα καλλί
τερο μέλλον. 

»'Η άλλαγή τοίί χρόνου, αvτή καθαυτή, ε{ ναι βέβαια 

συμβολική. Συμβολίζει τήν άρχή καί τό τέρμα ένός χρό

νου. 'Αποκτa ομως ουσιαστική χρησιμότητα οταν μaς πα
ρακινεί ν' άναλογισθοίίμε τό παρελθόν, νά σταθμίσουμε τό 

παρόν καί, έπί τfl βάσει αvτών, νά καθορίσουμε, άσφαλέ

στερα τήν πορεία μας πρός τό μέλλον. 

~~καί δ προβληματισμός αvτός έπιβάλλεται, ίδιαίτερα 

σήμερα, πού ή διεθνής κατάσταση διαμορφώνεται κατά 

τρόπο, πράγματι, έπικίνδυνο καί ολος δ κόσμος μπαίνει· 
στόν Καινούργιο Χρόνο μέ αίσθημα &γωνίας καί &βεβαιό

τητας. 'Αβεβαιότητας πού διαδέχθηκε τήν κατάρρευση 

τοίί καθεστώτος τijς lσορροπίας τών δύο Συνασπισμών, μέ 
άποτέλεσμα τή σύγχυση πού έπικρατεί, σήμερα, στόν κό

σμο μεταξύ τοίί άγαθοίί τijς έλευθερίας καί τijς έθνικιστι
κijς καί σωβινιστικijς άσυδοσίας. VΗδη, ή άσυναρτησία 

πού χαρακτηρίζει τήν πολιτική τijς Δύσεως, σέ συνδυασμό 

μέ τήν άδυναμία τijς 'Α νατολικijς Εvρώπης νά προωθήσει 

δμαλά τόν έκδημοκρατισμό της, καθιστοίίν δύσκολο - aν 

όχι άδύνατο - τόν έλεγχο τijς διεθνοίίς τάξεως. 
~~'Ελληνίδες, "Ελληνες, 

»Μέσα σ' αvτόν τόν κόσμο, τόν άνήσυχο καί άσυ_vάρ

τητο, πρέπει νά χαράξει ή Έλλάς μέ περίσκεψη τήν πο

ρεία της. Γιατί, πέρα άπό τά μεγάλα καί κρίσιμα προβλή

ματα, πού άπασχολοίίν σήμερα ολους τούς λαούς, καλείται 

ν' άντιμετωπίσει καί τά πρόσθετα καί εlδικότερα προβλή

ματα, πού άπασχολοίίν τήν ίδια. Καί αvτά εlναι, δυστυχώς, 

πολλά καί πολύπλοκα έσωτερικά καί έξωτερικά. 
»Μέ πρωταρχικά, βέβαια, τήν οίκονομική καί κατ' έπέ

κταση τήν κοινωνική κρίση καί τά γνωστά έθνικά μας θέ

ματα, πού χωρίς ν' άπειλοίίν άμεσα τήν άσφάλεια τijς χώ-
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ρας μας επηρεάζουν, έκτός τών άλλων, καί τίς διεθνείς μας 
σχέσεις. Καί αύτό iσχύει, εiδικότερα, γιά τό θέμα τών Σκο

πίων, πού βρίσκεται αύτή τή στιγμή σέ κρίσιμη καμπή καί 

άπαιτεί πανεθνική συσπείρωση καί κινητοποίηση. 

»'Ελληνίδες, "Ελληνες, 

»Γιά ν. άντιμετωπίσουμε επιτυχώς αύτά τά έσωτερικά 

καί εξωτερικά προβλήματα, θά χρειασθεί- πρώτ' άπ' 

ολα - ήρεμο πολιτικό καί κοινωνικό κλίμα, πού ε{ναι 

άπαραίτητο γιά τήν προκοπή τοv τόπου. Οί πολιτικές όξύ

τητες παρακωλύουν τήν όμαλή λειτουργία τijς Πολιτείας, 

κλονίζουν τά θεμέλια τijς δημοκρατίας καί όδηγοvν, κατά 

κανόνα, σέ περιπέτειες. 

>>Θά χρειασθεί, μέ άλλα λόγια, νά ένισχύουμε - άντί ν' 

άμβλύνουμε- τήν έθνική μας ένότητα. 'Ενότητα γιά τήν 

όποία ολοι όμιλοvμε, χωρίς ομως νά εναρμονίζουμε τίς 

πράξεις μας μέ τούς καθημερινούς μας λόγους. Στό δημο
κρατικό μας πολίτευμα εκφράζονται έλεύθερα ολες οί πο

λιτικές καί iδεολογικές τάσεις. Καί ε{ναι φυσικό νά ύπάρ

χουν μεταξύ τών τάσεων αύτών άντιθέσεις. 

>>Οί άντιθέσεις ομως αύτές δέν πρέπει νά ύπερβαίνουν 
τά ορια πού χαράσσουν τά πάγια συμφέροντα τοv έθνους, 

οπως αύτά προσδιορίζονται άπό τήν κρίσιμη γεωπολιτική 

θέση τής χώρας μας. 

»'Ελληνίδες, "Ελληνες, 

»Σάν λαός έχουμε τή μεγαλύτερη πολιτική πείρα στόν 

κόσμο. Γιατί έχουμε δοκιμάσει, κατά καιpούς, ολες τίς κα

ταστάσεις, μοναρχίες, δημοκρατίες, δικτατορίες, επανα

στάσεις, κινήματα, διχασμούς καί χρεωκοπίες. Καί γνωρί

ζουμε, συνεπώς, τί πρέπει νά κάνουμε καί τί ν' άποφεύγου
με γιά ν' άποτρέψουμε καινούργιες συμφορές. 

»Πιστεύω οτι θά κάνουμε ολοι - ήγεσία καί λαός -
καλή χρήση τής πείρας αύτής. "Οχι μόνο γιά νά ξεπερά

σουμε τούς κινδύνους καί τίς δυσκολίες πού άντιμετωπί

ζουμε σήμερα, άλλά καί γιά νά θεμελιώσουμε ένα καλλίτε

ρο καί άσφαλέστερο μέλλον. 

»Καί μέ τήν έλπίδα αύτή, άπευθύνω, καί πάλι, σέ ολους 

σας - καί στόν καθένα χωριστά - τίς καλλίτερες εύχές 

μου γιά τόν Καινούργιο Χρόνο». 

Ι ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1993 

'Ο Κ. Καραμανλής παρέστη στή δοξολογία πού 

τελέστηκε στή Μητρόπολη τ&ν 'Αθην&ν χωροστα

τουντος του 'Αρχιεmσκόπου Σεραφείμ. 

Μετά τήν έπάνοδό του στό Προεδρικό Μέγαρο 

δέχτηκε τίς εuχές άπό τήν πολιτική καί τή στρατιω

τική ήγεσία τής χώρας. 

4 IANOYAPIOY 1993 

'Ο πρωθυπουργός, Κ. Μητσοτάκης, ένημερώνει 

τόν Κ. Καραμανλή γιά τά άποτελέσματα τής συναντή

σεώς του μέ τό γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, Μπού

τρος Γκάλι, καθώς καί, γενικότερα, γιά τήν πορεία 

τ&ν προσπαθει&ν τής 'Ελλάδος νά άποτρέψει τήν 

εϊσοδο τής πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας 

τής Μακεδονίας στά 'Ηνωμένα 'Έθνη μέ τό όνομα 

«Μακεδονία». 

4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1993 

'Ο γενικός γραμματέας της Γαλλικής 'Ακαδη

μίας, Μ. Ντρυόν, άπευθύνει στόν Κ. Καραμανλή 

θερμή φιλική έπιστολή: 

«'Αγαπητέ πρόεδρε, 

»Τόν 'Ιούλιο του 1990, δταν ε{χα τή μεγάλη χαρά νά 
σίiς συναντήσω, μου είπατε, στή διάρκεια του γεύματος, 

καί καθώς άναφερόμαστε στήν πτώση του Τείχους του Βε

ρολίνου, εξι περίπου μήνες νωρίτερα: "Φοβουμαι πολέ
μους σέ κάθε σημείο· φοβουμαι πολέμους στήν Εύρώπη". 

»'Ακόμη μιά φορά, έπιδεικνύατε αύτή τήν ίστορική δι

αύγεια, αύτή τή μακρινή ένόραση τών γεγονότων πού τό

σες φορές εχετε άποδειχτεί ίκανός, δπως ό Ντέ Γκώλ, νά 

συλλάβετε. 

»Δέν λησμόνησα αύτούς τούς λόγους. Καί τό μέλλον 

δέν άργησε νά σίiς δικαιώσει. Βλέπω τό ετος αύτό, 1993, μέ 
μεγάλη άγωνία, γιά τήν Εύρώπη, γιά τά Βαλκάνια, γιά τήν 

'Ελλάδα. 

»'Η Εύρώπη άδυνατεί νά θέσει τέρμα στήν τραγωδία 

τής Βοσνίας. 'Από τή μιά μέρα στήν άλλη ε{ναι δυνατή μιά 

άνάφλεξη στό Κόσοβο. Καί άν, κατά κακή συγκυρία, τά 
πράγματα έπιδεινωθουν στίς σχέσεις άνάμεσα στήν · Ελλά
δα καί τό τμήμα τfjς πρώην Γιουγκοσλαβίας ποp έπιμένει 

νά θέλει νά άποκαλείται Μακεδονία, τότε δέν γνωρίζει κα-

. νείς πλέον, ή μίiλλον γνωρίζει πολύ καλά, τίς διαστάσεις 
πού θά ήταν δυνατό νά προσλάβει τό δράμα. 

»Πιστεύω δτι ε{στε ό μόνος πολιτικός ήγέτης στήν πε

ριοχή πού διαθέτει τό κυρος γιά νά κατασιγάσει τήν άνα

ταραχή». 

Στή συνέχεια, ό διαπρεπής Γάλλος συγγραφέας 

άναφέρεται στά προβλήματα πού ή 'Ελλάδα άντιμε

τωπίζει στίς σχέσεις της μέ τήν πρώην Γιουγκοσλα

βική Δημοκρατία τής Μακεδονίας καί, μέ τήν άφορ

μή αuτή, διερωτάται αν δέν θά ήταν δυνατή ή δημι

ουργία μιiiς κοινοπραξίας μεταξύ τ&ν δύο Κρατ&ν, 

άπό τή στιγμή πού ή γειτονική αuτή χώρα, σέ άναζή

τηση ταυτότητας, προσφέρεται γιά μιά άνάλογη 

προσέγγιση. Καί καταλήγει ύπογραμμίζοντας τήν 

προσήλωσή του στήν 'Ελλάδα, τό ένδιαφέρον του 

γιά τά πεπρωμένα της καί τή βεβαιότητα ότι ή σωτη

ρία της, «σήμερα δπως καί χθές», βρίσκεται στά 

χέρια του Κ. Καραμανλή. 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας άπάντησε στίς 14 
'Ιανουαρίου: 

«Μέ πολλή πάντα χαρά μαθαίνω τά νέα σας καί 

σaς εύχαριστώ ίδιαίτερα γιά τό τελευταίο γράμμα 

σας. 

»Γνωρίζετε πόσο έκτιμώ τό άδιάπτωτο ένδιαφέ

ρον σας καί τή φροντίδα σας γιά τήν 'Ελλάδα. Καί 

πόσο μέ συγκινοvν τά αίσθήματά σας γιά μένα- πού 

εlναι άλλωστε άμοιβαία. 
»Ή σημερινή κρίση στή Βαλκανική όφείλεται 

κατά πολύ στήν άδυναμία τής πολιτικής ήγεσίας τής 

Εύρώπης νά έκτιμήσει σωστά τά πράγματα καί νά 
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χαράξει μιά σωστή--καί σταθερή πολιτική. Ή άρχή 

εγινε πρίν άπό ενα χρόνο, δταν ή Εύρώπη διαμέλισε 

τήν Γιουγιωσλαβία, μέ συνέπειες πού σήμερα δέν 

είναι σέ θέση νά έλέγξει χωρίς νά προσφύγει καί 
πάλι στήν Άμερική. 

» 'Όπως εχουν τά πράγματα, φοβάμαι δτι ή σκέψη 

σας γιά μιά λύση τού προβλήματος τών Σκοπίων δέν 

εχει ρεαλιστικές πιθανότητες νά εύδόκιμήσει. Αύτό 

δμως δέν μειώνει καθόλου τήν έκτίμησή μου γιά τό 

γεγονός δτι πάντα εχετε στό νού σας - καί στήν 

καρδιά σας - τά προβλήματα τής Έλλάδος» 1 98 • 

8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1993 

'Ο Κ. Καραμανλfjς εχει στό Προεδρικό Μέγαρο 

φιλική συνομιλία μέ τόν πρώην πρωθυπουργό, Γ. 

Ράλλη, καί ενημερώνεται από τό διοικητή τfjς Τρά

πεζας τfjς 'Ελλάδος, Ε. Χριστοδούλου, πάνω σέ θέ

ματα τfjς άρμοδιότητάς του. 

18 IANOYAPIOY 1993 

'Αποθνήσκει, μετά από μακρά ασθένεια, ό ακα

δημαϊκός Κ . Τρυπάνης, πρώην ύπουργός Πολιτι

σμοί), προσωπικός φίλος του Κ. Καραμανλfj. 

'Ο πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας συλλυπήθηκε 

θερμά τήν κόρη του εκλιπόντος: 

«Μέ λύπησε βαθύτατα ό θάνατος τού πατέρα σας, 

πού ήταν φίλος καί συνεργάτης μου. Μέ τό μοναδικό 

έπιστημονικό του εργο καί τό έξαίρετο ήθος του έτί

μησε τήν Έλλάδα σέ έπίπεδο διεθνές». 

'Ο Κ. Τρυπάνης διετέλεσε πρόεδρος του Δ.Σ. του 

'Ιδρύματος «Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλfjς» μεταξύ 

των ετων 1987-1989. 

20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1993 

'Ο πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας, Κ. Καραμανλfjς, 

απευθύνει συγχαρητήριο τηλεγράφημα στό νέο πρό

εδρο των 'Ηνωμένων Πολιτειών, Μπίλ Κλίντον, ευ

θύς μετά τήν ανάληψη των καθηκόντων του: 

«Μέ τήν εύκαιρία τής άναλήψεως τών καθηκόν

των σας, ώς προέδρου τών ΗΠΑ, έπιθυμώ νά σaς 

άπευθύνω, έκ μέρους τού έλληνικού λαού καί έμού 

προσωπικά, θερμά συγχαρητήρια καί εΙλικρινείς εύ

χές γιά τήν έπιτυχία τού μεγάλου καί δύσκολο εργου 

σας. 

»0{ δύο λαοί μας συνδέονται μέ παραδοσιακούς 
δεσμούς φιλίας καί στενής συνεργασίας σέ δλους 

τούς τομείς. Δεσμούς πού στηρίζονται στήν προσή

λωσή μας σέ κοινές άρχές καί σφυρηλατήθηκαν σέ 

κοινούς άγώνες γιά τήν προάσπισή τους. Πιστεύω 

δτι ο{ σχέσεις μας αύτές διατηρούν άναλλοίωτη τήν 

άξία τους καί σήμερα πού ή άνθρωπότης άντιμετωπί-

ζει νέες προκλήσεις καί νέα προβλήματα μέσα σ' 

ενα κλίμα άστάθειας καί άνασφάλειας. 

»Μέ τήν πεποίθηση δτι, κατά τή διάρκεια τής 

προεδρίας σας, θά έπιβεβαιωθούν καί θά άναπτυ

χθούν άκόμη περισσότερο ο{ σχέσεις τών χωρών 

μας, σaς άπευθύνω καί πάλι τίς καλλίτερες εύχές 

μου». 

22 IANOYAPIOY 1993 

'Ο Κ. Καραμανλfjς δέχτηκε, σέ αποχαιρετιστή

ρια επίσκεψη, τόν πρεσβευτή τών ΗΠΑ στήν 'Αθή

να, Μ. Σωτfjρχο. 

24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1993 

Σέ απάντηση φημών περί διαφωνιών του Κ. 

Καραμανλfj μέ τόν πρωθυπουργό, εκδόθηκε από τήν 

Προεδρία τfjς Δημοκρατίας ή ακόλουθη ανακοίνωση: 

«Οί σχέσεις του προέδρου τής Δημοκρατίας μέ τόν 

πρωθυπουργό, δπως καί μέ όλόκληρη τήν πολιτ-ική ήγεσία 

τής χώρας, είναι σχέσεις δμαλής συνεργασίας, δπως επι

βάλλεται άλλωστε καί &πό τή συνταγματική τάξη. Καί αu

τό ίσχύει καί γιά τήν περίπτωση των έθνικii\ν μας θεμά

των». 

26 IANOYAPIOY 1993 

'Ενώ εντείνεται ή προσπάθεια τfjς έλληνικfjς 

Κυβερνήσεως νά αποτρέψει τήν είσοδο τών Σκοπίων 

στόν ΟΗΕ μέ τήv επωνυμία Δημοκρατία τfjς Μακε

δονίας, ό Κ . Καραμανλfjς απευθύνει στόν πρόεδρο 

Κλίντον τήν ακόλουθη επιστολή: 

« Άγαπητέ κύριε πρόεδρε, 

»Σάς άπευθύνω καί πάλι τά συγχαρητήριά μου καί 

τίς εlλικρινείς εύχές μου γιά τήν έπιτυχία τού μεγά

λου καί δύσκολου εργου σας, πάνω στό όποίο εχουν 

στηριχθεί τόσες προσδοκίες, όχι μόνο στή χώρα 

σας, άλλά καί στόν κόσμο όλόκληρο. 

»λυπούμαι διότι άναγκάζομαι νά σaς άπασχολή

σω άπό τίς πρώτες ήμέρες τής προεδρίας σας μέ τά 

προβλήματα τής Έλλάδος καί τής περιοχής μας. 

Καί δέν θά τό εκανα έάν τά προβλήματα αύτά δέν 

ήσαν καί σοβαρά καί έπείγοντα. 

»Πρόκειται γιά τά προβλήματα πού δημιουργεί ή 

κρίση στήν τέως Γιουγκοσλαβία καί εlδικώτερα τό 

θέμα τής άναγνωρίσεως τής Δημοκρατίας τών Σκο

πίων. 

» 'Οφείλω νά σaς πώ, κύριε πρόεδρε, δ τι τυχόν 
είσοδος τής Δημοκρατίας αύτής στά Ήνωμένα 

'Έθνη καί άναγνώρισή της, χωρίς νά εχουν λυθεί 

προηγουμένως τά προβλήματα πού εχει προκαλέσει 

εlς βάρος τής Έλλάδος, θά δημιουργήσει μιά νέα 

έστία μόνιμης καί έπικίνδυνης έντάσεως καί άπα

σταθεροποιήσεως στήν περιοχή μας. 
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»Καί αύτό, γιατί ή 'Ελλάς, εν aντιθέσει πρός άλ

λους γείτονες, είναι ή μόνη γειτονική χώρα τών 

Σκοπίων πού εχει συμφέρον νά διατηρηθεί ή ανεξαρ

τησία καί ή εδαφική ακεραιότητά τους. Καί είναι 

!fτοιμη, εύθύς ώς λυθεί τό πρόβλημα τής αναγνωρί

σεως, νά παράσχει στά Σκόπια τήν πολιτική της 

ύποστήριξη, τήν οίκονομική της βοήθεια, &κόμα καί 

τήν εγγύηση τών κοινών συνόρων, δπως άλλωστε τό 

διεκήρυξε καί δημόσια. Αύτός, καί δχι ή αναγνώρι

ση, είναι ό μόνος aποτελεσματικός τρόπος γιά νά 

aποφευχθεί ή επέκταση τής συρράξεως καί ό ενδεχό

μενος διαμελισμός τών Σκοπίων μεταξύ τών άλλων 

γειτόνων τους, πού εχουν εΘνολογικά ή άλλα ενδιαφέ

ροντα στά Σκόπια. 

»Ή αναγνώριση, &φ' έαυτή, δχι μόνο δέν λύνει 

τά προβλήματα, &λλά καί τά περιπλέκει επικίνδυνα, 

δπως συμβαίνει στήν Κροατία καί τή Βοσνία, δπου, 

παρά τήν αναγνώριση καί τήν παρουσία μεγάλων δυ

νάμεων του ΟΗΕ, μαίνεται ό πόλεμος. 

»Είναι δμως δύσκολο γιά τήν 'Ελλάδα νά παίξει 
αύτόν τόν σταθεροποιητικό της ρόλο στήν περιοχή, 

δταν όλόκληρο τό έλληνικό εΘνος, στήν 'Ελλάδα 

καί τό εξωτερικό, εχει συνείδηση του γεγονότος δτι 

τά Σκόπια δχι μόνο πλαστογραφουν τήν έλληνική 

ι'στορία, &λλά καί αναζωπυρώνουν παλαιές εΘνικι

στικές καί εδαφικές βλέψεις δικές τους καί άλλων, 

είς βάρος τής 'Ελλάδος. 

» Έάν, έπομένως, τά Σκόπια γίνουν δεκτά στόν 
ΟΗΕ καί &ναγνωρισθουν, χωρίς προηγουμένως νά 

εχουν λυθεί τά μεταξύ μας προβλήματα, ή 'Ελλάδα 

θά είναι ύποχρεωμένη, γιά νά προστατέψει τήν aσφά

λειά της, νά πάρει δσα μέτρα κριθουν αναγκαία, πε

ριλαμβανομένου, ενδεχομένως, καί του κλεισίματος 

τών συνόρων της. 

» 'Η 'Ελλάδα, κύριε πρόεδρε, εκτιμά βαθύτατα 
τήν μέχρι τώρα στάση στό θέμα αύτό τής χώρας σας, 

ή όποία ύπεστήριξε τήν άρνηση τής ΕΟΚ νά &να

γνωρίσει τά Σκόπια. Τώρα δμως τό θέμα βρίσκεται 

ενώπιον του Συμβουλίου 'Ασφαλείας τών 'Ηνωμέ

νων 'Εθνών, δ που ό ρόλος τής χώρας σας είναι πρω
ταρχικός. 

»Χάριν τής σταθερότητας καί τής είρήνης στήν 

περιοχή μας καί στό δνομα τής παλαιάς καί στενής 

φιλίας τών δύο χωρών μας, σάς ζητώ αύτή τήν κρί

σιμη στιγμή νά παρέμβετε, προσωπικά, γιά νά μήν 

γίνει δεκτή στόν ΟΗΕ καί νά μήν αναγνωρισθεί ή 

πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία τής Μακεδο

νίας πρίν λυθουν τά προβλήματα πού εδημιούργησε 

είς βάρος τής 'Ελλάδος». 

'Ο 'Αμερικανός πρόεδρος άπάντησε στίς 23 Μαρ
τίου: 

«'Αγαπητέ κύριε πρόεδρε, 

»'Έλαβα άπό τόν πρέσβη Ζαχαράκι τήν επιστολή σας 

της 26ης 'Ιανουαρίου, σχετικά μέ τήν αίτηση γιά εiσδοχή 

στόν ΟΗΕ της πρώην Γιουγκοσλαβικης Δημοκρατίας της 

Μακεδονίας. 

»Oi ·Ηνωμένες Πολιτείες μοιράζονται μιά εiδική κλη
ρονομιά δημοκρατίας καί φιλίας μέ τήν ·Ελλάδα. Είμαι 

βαθιά άνήσυχος γιά τή σύγκρουση στήν πρώην Γιουγκοσ

λαβία, τίς προοπτικές επεκτάσεώς της καί τόν κίνδυνο πού 

δημιουργεί γιά τή σταθερότητα στά Βαλκάνια καί τή νότια 

Εόρώπη. Οί άνησυχίες πού άναφέρετε άφοροuν σημαντικά 

θέματα σχετικά μέ τή σταθερότητα αότης της τόσο &στα

της περιοχης, της τόσο κοντινης στήν 'Ελλάδα. Οί · Ηνω
μένες Πολιτείες δέν θά επιτρέψουν νά άπειληθεί ή άσφά

λεια ένός τόσο στενοu συμμάχου καί φίλου δπως ή • Ελλά
δα, άπό άνεξέλεγκτη βία. Γιά τό λόγο αότό, ή Κυβέρνησή 

μου άνέλαβε ενα περισσότερο ενεργό ρόλο μέ σκοπό νά 

φέρει τήν εiρήνη στήν πρώην Γιουγκοσλαβία. 

»'Η επίλυση της διαφορiiς μεταξύ της 'Ελλάδος καί 

της πρώην Γιουγκοσλαβικης Δημοκρατίας της Μακεδονί

ας, δσον άφορii τήν επίσημη είσοδο της τελευταίας στόν 

ΟΗΕ θά ήταν επίσης ενα σημαντικό βημα στήν άντιμετώ

πιση τ&ν προβλημάτων της άστάθειας. Πιστεύω δτι θά 

συμφωνήσετε δτι μιά σύντομη καί άποδεκτή λύση αότης 

της διαφορiiς θά εξυπηρετήσει τά συμφέροντα καί των δύο 

πλευρών. Οί ·Ηνωμένες Πολιτείες ύποστηρίζουν τίς προ

σπάθειες πού ήδη γίνονται στή Νέα Ύόρκη rοστε νά βρε

θεί μιά λύση πού νά μiiς επιτρέψει νά άφήσουμε πίσω μας 

αότό τό ζήτημα καί νά εργαστοuμε εντατικά γιά τήν άπα

κατάσταση της σταθερότητας στήν περιοχή. 

»Γνωρίζω πόσο σημαντικά είναι αότά τά θέματα γιά σiiς 

καί εκτιμώ βαθύτατα τήν πρωτοβουλία σας νά μέ καταστή

σετε κοινωνό τ&ν σκέψεών σας» 199 • 

27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1993 

'Από τό Γραφείο Τύπου τής Προεδρίας τής Δη

μοκρατίας εκδόθηκε ή άκόλουθη άνακοίνωση: 

«'Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Κα

ραμανλης εκρινε χρήσιμο νά διερευνήσει τίς δυνατότητες 

πραγματοποιήσεως συσκέψεως των πολιτικών άρχηγ&ν, 

ύπό τήν προεδρία του, γιά νά εξετασθεί ή νέα φάση στήν 
όποία εiσηλθε τό θέμα των Σκοπίων, μετά τήν παραπομπή 

του στό Συμβούλιο 'Ασφαλείας των Ήνωμένων 'Εθνών. 

»Οί θέσεις τ&ν κομμάτων γιά τήν χρησιμότητα της συ

σκέψεως εχουν ήδη γνωστοποιηθεί καί δέν συμπίπτουν. 

>>Δεδομένου δτι ή εόόδωση της πρωτοβουλίας του 

προέδρου της Δημοκρατίας εξηρτiiτο άπό τήν καθολική 

άποδοχή της, ή σύσκεψη αότή δέν θά πραγματοποιηθεί». 

Τό θέμα τής συγκλήσεως νέας συσκέψεως των 

πολιτικων άρχηγων είχε άνακινηθεί, μέ πρωτοβου

λία τοϋ πρωθυπουργοϋ, κατά τή συνάντησή του μέ 

τόν πρόεδρο τής Δημοκρατίας, στίς 4 'Ιανουαρίου. 
Ειδικότερα, τό θέμα είχε συνυφανθεί καί μέ τήν 

πρωτοβουλία τοϋ προέδρου Μιττεράν νά προτείνει 

δημόσια, τήν προηγουμένη, στή διάρκεια κοινής συ

νεντεύξεώς του μέ τόν πρόεδρο Μπούς, τήν ίδέα τής 

διαιτησίας. 'Ενόψει τής κρισιμότητας των γεγονό

των, ό πρωθυπουργός εισηγήθηκε, τότε, στόν Κ. Κα-

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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ραμανλή τή σύγκληση νέας συσκέψεως ύπό τήν προ

εδρία του. Τήν πρόταση άποδέχτηκαν οί ήγέτες του 

Συνασπισμοu καί του ΚΚΕ, άπέρριψε δμως ό πρόε

δρος του ΠΑΣΟΚ, Α. Παπανδρέου, δηλώνοντας: 

« ' Η Προεδρία τής Δημοκρατίας μέ ρώτησε άν θά συμ

μετάσχω σέ σύσκεψη των aρχηγ&ν ύπό τόν πρόεδρο τής 

Δημοκρατίας. 'Η aπάντησή μου είναι aρνητική. Είπα δτι 

δέν δύναμαι. 'Υπάρχει, άλλωστε, μιά διαδικαστική ύπόθε

ση. Είχαμε μιλήσει γιά προϋποθέσεις γιά εγγύηση δτι ή 

συζήτηση θά είναι σοβαρή καί όχι άπλ&ς ενα άλλοθι γιά 

τήν πολιτική του 'Κ· Μητσοτάκψ>. 

Μετά τήν aρνηση του Α. Παπανδρέου, ή σύγκλη

ση τής νέας συσκέψεως ματαιώθηκε, άφοu τόσο ό 

πρωθυπουργός δ σο καί οί έκπρόσωποι τ& ν δύο μικρό

τερων κομμάτων τής άντιπολιτεύσεως είχαν διευκρι

νήσει, κατά τίς συνεννοήσεις τους μέ τήν Προεδρία 

τής Δημοκρατίας, δτι χωρίς τή συμμετοχή του άρχη

γοu τής άξιωματικής άντιπολιτεύσεως ή συνάντηση 

δέν θά είχε νόημα. 

Σχετικά, σέ σημείωμά του, ό γενικός γραμματέας 

τής Προεδρίας τής Δημοκρατίας, Π. Μολυβιάτης, 

εχει καταγράψει: 

«Τήν έπομένη, 4 'Ιανουαρίου 1993, δ πρόεδρος δέχθη
κε τόν πρωθυπουργό, δ δποίος του εισηγήθηκε νά συγκα

λέσει σύσκεψη των πολιτικ&ν aρχηγ&ν. Ό πρόεδρος 

επιφυλάχθηκε νά ακούσει τίς απόψεις καί των άλλων 

κομμάτων. 

>>Τό aπόγευμα τής ϊδιας ήμέρας τηλεφώνησα, κατ' εντο

λή του προέδρου, στόν κ. Α. Παπανδρέου, στόν όποίο είπα 

δτι δ πρόεδρος θεωρεί, κατ' aρχήν, χρήσιμη τήν συνάν

τηση aλλά θά ήθελε νά εχει καί τήν δική του θέση .• ο κ. 
Παπανδρέου aπάντησε δτι θά μιλήσει μέ εiλικρίνεια. ' Ο κ. 

Μητσοτάκης, είπε, μίiς εμπαίζει. "Αλλα μfiς λέει καί άλλα 

κάνει. Καί οί χειρισμοί του ύπήρξαν πολύ κακοί. 'Εγώ δέν 

μπορ& νά ελθω καί νά του δώσω κάλυψη . 'Εάν ερχόμουν 

στή σύσκεψη, θά ήταν μόνο γιά νά καταγγείλω τήν πολιτι
κή του καί νά ζητήσω τήν παραίτησή του καί εκλογές . Γι' 

αuτό λυπουμαι πού ή aπάντησή μου είναι aρνητική. ' Η 

θέση μου δμως αuτή, κατέληξε , δέν αποτελεί καμμία αιχμή 

γιά τόν πρόεδρο, γιά τόν όποίο εχω πάντοτε σεβασμό καί 

τά αiσθήματά μου είναι τά ϊδια. 

»Τό ϊδιο βράδυ, δ κ. Παπανδρέου aνεκοίνωσε καί δη

μόσια τήν θέση του αuτή κι ετσι ματαιώθηκε ή σύγκληση 

τής σύσκεψης». 

Στίς 25 'Ιανουαρίου, έντούτοις, ό πρόεδρος τής 
Δημοκρατίας, άφοu σχετικά ένημέρωσε τόν πρωθυ

πουργό, ό όποϊ:ος καί έπιβεβαίωσε τή σύμφωνη γνώ

μη του, άνέλαβε νά συγκαλέσει, μέ πρωτοβουλία του, 

τή σύσκεψη. Τήν έπομένη, 26 'Ιανουαρίου, ό Π. 

Μολυβιάτης διαβίβασε τήν πρόταση του Κ. Καρα

μανλή στόν Α. Παπανδρέου, δπως καταγράφηκε στό 

σχετικό σημείωμά του : 

«Τό ϊδιο πρωί, κατόπιν δδηγι&ν του προέδρου, τηλεφώ-

νησα στόν κ. Παπανδρέου στόν όποίο είπα δτι τό θέμα των 

Σκοπίων, μετά τήν παραπομπή του στό Συμβούλιο 'Ασφα

λείας, μπήκε σέ νέα φάση καί δ πρόεδρος θεωρεί χρήσιμη 

μιά νέα σύσκεψη των πολιτικ&ν aρχηγ&ν, γιά νά εξετασθεί 

τό θέμα στή νέα αuτή φάση καί προτείνει νά γίνει ή σύ

σκεψη τήν προσεχή Παρασκευή, στίς 11.30 Ό 
»'Ο κ. Παπανδρέου φάνηκε νά αιφνιδιάζεται κάπως καί 

μου είπε δτι θά ήθελε νά του δοθεί λίγος χρόνος πρίν απαν

τήσει. 

»Του είπα δτι aσφαλ&ς είχε δσον χρόνον ήθελε καί 

μάλιστα δέν θά τηλεφωνουσα στίς δύο κυρίες τής 'Αρι

στερaς πρίν απαντήσει εκείνος, πράγμα γιά τό όποίο μέ 

ευχαρίστησε. 

»Τό aπόγευμα τής ίδιας ήμέρας, δ κ. Λιβάνης μου επέ

δωσε επιστολή του κ. Παπανδρέου πρός τόν πρόεδρο μέ 

aρ~J. τική aπάντηση, ή όποία, δπως μου είπε δ κ. Λιβάνης, 
θά \δίδετο αμέσως στήν δημοσιότητα. 

»[ιά τό τελευταίο αuτό εξέφρασα δυσφορία, διότι τό 
κανονικό θά ήταν νά ολοκληρώσει ή Προεδρία τίς συνεν

νοήσεις της μέ τά άλλα κόμματα, νά ανακοινώσει τό aπο

τέλεσμα καί μετά δ κ. Παπανδρέου νά δώσει στή δημοσιό

τητα τήν επιστολή του. 

»'Ενημέρωσα aμέσως τόν πρόεδρο γιά δ λα αuτά καί 

κατόπιν εντολής του τηλεφώνησα στόν κ. Παπανδρέου δτι, 

δπως του είχα πεί τό πρωί, δέν εϊχαμε επικοινωνήσει ακόμα 
μέ τά άλλα κόμματα, aφου περιμέναμε πρ&τα τήν δική του 

απάντηση καί συνεπ&ς, εάν εδιδε τήν επιστολή του αμέσως 

στόν τύπο , τόσο ή κοινή γνώμη δσο καί τά άλλα κόμματα 

θά ελάμβαναν γνώση τής πρωτοβουλίας του προέδρου aπό 

τήν δική του απάντηση καί όχι μέ ανακοίνωση τής 

Προεδρίας, δπως ήταν σωστό . 

»'Ο κ. Παπανδρέου μου είπε δτι λυπaται γι' αuτό aλλά 

δέν πρόφθαινε πλέον νά σταματήσει τήν επιστολή πού είχε 

ήδη διανεμηθεί. 

»Τό πρωί τής 27ης 'Ιανουαρίου τηλεφώνησα, κατόπιν 

δδηγι&ν του προέδρου, στίς κυρίες Παπαρήγα καί Δα

μανάκη καί τίς ενημέρωσα καί τυπικά γιά τήν πρω

τοβουλία του προέδρου. Καί οί δύο μου είπαν δτι θά 

προσήρχοντο στή σύσκεψη, ή όποία βέβαια δέν ύπάρχει 

πλέον θέμα νά πραγματοποιηθεί μετά τήν άρνηση του κ. 

Παπανδρέου»200 . 

'Η έπιστολή του άρχηγοu τής άξιωματικής άντι
πολιτεύσεως, έκ νέου άρνητική, στίς 26 'Ιανουαρίου, 
εχει ώς έξής : 

«'Αγαπητέ κύριε πρόεδρε, 

»'Ο γενικός γραμματέας τής Προεδρίας πρέσβης Π. 
Μολυβιάτης μέ ενημέρωσε σήμερα τό πρωί γιά τήν πρόθε

σή σας νά συγκαλέσετε σύσκεψη των πολιτικ&ν aρχηγ&ν, 

γιά τήν όποία θά θέλατε νά πληροφορηθείτε τίς θέσεις μου. 

»Κύριε πρόεδρε, 

»Γιά τό θέμα των Σκοπίων εχω επανειλημμένα, προφο

ρικ&ς καί εγγράφως, διατυπώσει τίς θέσεις μου καί τίς 

θέσεις του κόμματος μου. Καί πρός εσaς καί στίς προηγού

μενες συσκέψεις των πολιτικ&ν aρχηγ&ν καί μέ δημόσιες 

δηλώσεις μου. 

»Τό πλαίσιο πού προσδιορίσθηκε στίς συσκέψεις τ&ν 

aρχηγ&ν είναι ήδη διάτρητο . Οί χειρισμοί τής Κυβέρνη-
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σης ύπfjρξαν καταλυτικοί μέ τίς οδυνηρές συνέπειες, ενώ

πιον τών όποίων σήμερα εύρισκόμεθα. 

»'Από τή διπλή γλώσσα καί τή "διπλή ονομασία" στά 

όποία καί άλλοτε εχω αναφερθεί, εχουμε τώρα όδηγηθεί 

στήν αποδοχή καί τήν επιδίωξη κάποιας μορφής διαιτησί

ας ij διαμεσολάβησης . Ό δρόμος πού ακολουθεί ή Κυβέρ

νηση είναι μονόδρομος. Βασικό χαρακτηριστικό του είναι 

ή εγκατάλειψη τών θέσεων πού είχαν χαραχθεί, καί βεβαί

ως τfjς δέσμευσης δτι ή 'Ελλάδα δέν είναι δυνατόν νά 

αναγνωρίσει στά βόρεια σύνορά της χώρα μέ τό δνομα 

Μακεδονία , Μακεδονικό κ.λ.π. 

»Τό κυρος τfjς χώρας εχει βαρύτατα πληγεί από τίς δια

δοχικές ύποχωρήσεις καί τίς αλλαγές θέσεων καί στόχων. 

»Στήν παρουσα φάση , μέ τίς δεσμεύσεις πού εχει ανα

λάβει ή Κυβέρνηση μέ τόν δλο χειρισμό του θέματος, εχει 

αφεθεί εκ τών πραγμάτων περιθώριο συζήτησης μόνον γιά 

τίς εναλλακτικές μορφές ένός συμβιβασμου. 'Ακριβώς γι' 

αuτό , δέν ύπάρχει κανένα σημείο επαφής μεταξύ τών θέσε

ών μας καί τών θέσεων τfjς Κυβέρνησης. 

» ' Η δική μας θέση είναι καί παραμένει ή θέση γιά τή μ ή 

αναγνώριση πού διατυπώθηκε στίς προηγούμενες συσκέ

ψεις τών αρχηγών. Ή αποδοχή καί ή προώθηση διαιτητι

κών καί διαμεσολαβητικών διαδικασιών όδηγεί σέ συμβι

βασμό τόν όποίο δέν είναι δυνατόν οϋτε νά αποδεχθ<1υμε, 

οϋτε νά συζητήσουμε»201 • 

'Η Κυβέρνηση, σέ ανακοίνωσή της, aφου επεσή

μανε τήν ϋπαρξη «νέων δεδομένων» πού επιβάλλουν 

τήν επανεξέταση τής έλληνικής θέσεως, κατέληξε: 

«'Η Κυβέρνηση εκφράζει τή λύπη της, διότι ό κ. Πα

πανδρέου επιβεβαιώνει γιά μιά aκόμα φορά δτι θέτει τίς 

κομματικές επιδιώξεις του ύπεράνω τών εθνικών συμφε

ρόντων, λιποτακτεί ενώπιον του εθνικου χρέους καί aρνεί

ται aκόμη καί τόν ύπεύθυνο διάλογο ύπό τήv προεδρία του 

προέδρου τfjς Δημοκρατίας , μέ πρακτικά, ό όποίος θά μπο

ρουσε νά όδηγήσει σέ κάποια προσέγγιση». 

28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1993 

'Ο πρόεδρος τής 'Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας 

τής Γιουγκοσλαβίας, Ντόμπριτσα Τσόσιτς, γίνεται 

δεκτός aπό τόν Κ. Καραμανλή . 

'Ο Σέρβος ήγέτης είχε, κατά τήν επίσκεψή του 

στήν 'Αθήνα, συνομιλίες μέ τόν πρωθυπουργό, Κ. 

Μητσοτάκη, ό όποίος τόν διαβεβαίωσε δτι ή 'Ελλά

δα θά εξακολουθήσει νά ύποστηρίζει τίς προσπάθειες 

του Βελιγραδίου, στό πλαίσιο τής αναζητήσεως δί

καιης πολιτικής λύσεως στή γιουγκοσλαβική κρίση. 

'Από τήν πλευρά του, ό Ν τ. Τσόσιτς δήλωσε δτι, «σέ 

κάθε περίπτωση», ή χώρα του «δέν θά aσκήσει πολι

τική ή όποία θά στρέφεται εναντίον τής 'Ελλάδος». 

29 IANOYAPIOY 1993 

Σέ νέα συνάντησή τους, στό Προεδρικό Μέγαρο, 

ό Κ. Μητσοτάκης ενημερώνει τόν Κ. Καραμανλή γιά 

τίς εξελίξεις στό θέμα των Σκοπίων, καθώς καί γιά 

τήν πορεία των θεμάτων εσωτερικής πολιτικής. 

Μετά τήν επάνοδό του, εξάλλου, aπό τή Νέα 

'Υόρκη, εδρα των 'Ηνωμένων Έθνων, καί τίς Βρυ

ξέλλες, ό ύπουργός 'Εξωτερικων, Μ. Παπακωνσταν
τίνου, ενημέρωσε εκτενέστερα τόν πρόεδρο τής Δη

μοκρατίας σχετικά μέ τούς κυβερνητικούς χειρι

σμούς στό θέμα των Σκοπίων. 

8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1993 

'Ο Κ. Καραμανλής, σέ aπάντηση δημοσιογραφι

κου ερωτήματος, σχετικά μέ τήν έλληνική στάση 

aπέναντι στίς εξακολουθητικές προκλήσεις των Σκο

πίων, aρκέστηκε νά παρατηρήσει: 

«Σέ μιά έποχή πού μιλοvv δλοι οί θΕλληvες, καί μιλοvv 

γιά δλα, μέ άποτέλεσμα vά δημιουργείται σύγχυση στό 

λαό, άποκτii έπικαιρότητα ή συμβουλή τοv Πυθαγόρα γιά 

τή χρησιμότητα τής σιωπής». 

15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1993 

Ό πρόεδρος τής βουλγαρικής Βουλής, Α. Ίορ

ντάνωφ, εγινε δεκτός aπό τόν πρόεδρο τής Δημοκρα

τίας, Κ. Καραμανλή , μέ τόν όποίο καί είχε τήν εύ

καιρία νά συζητήσει τό θέμα τής συμβολής των βαλ

κανικων χωρων στίς προσπάθειες γιά τήν ειρήνευση 

τής περιοχής, καθώς καί τά μέσα πού προσφέρονται 

γιά τήν προώθηση των διμερων σχέσεων 'Ελλάδος 

καί Βουλγαρίας. 

15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1993 

'Ο Κ. Καραμανλής aπευθύνει συγχαρητήριο τη

λεγράφημα στό νέο πρόεδρο τής Κυπριακής Δημο

κρατίας, Γλ. Κληρίδη: 

«'Εκ μέρους τοv έλληνικοv λαοv καί εμοv προσω

πικά, σaς aπευθύνω θερμά συγχαρητήρια γιά τήν εκλο

γή σας ώς προέδρου τfίς Δημοκρατίας τfίς Κύπρου 

καί σaς εvχομαι επιτυχία στό δύσκολο έργο σας. 

»Μέ τήν ει5καιρία αι5τή, θά ήθελα νά σaς διαβε

βαιώσω δτι ή 'Ελλάδα θά εξακολουθήσει νά παρέχει 

τήν aμέριστη συμπαράστασή της στόν κυπριακό 'Ελ

ληνισμό μέχρι τήν τελική δικαίωση τών aγώνων του. 

»'Ε βιώσατε επώδυνα, κύριε πρόεδρε, τίς περιπέ

τειες τfίς Μεγαλονήσου καί είμαι βέβαιος δτι ή μα

κρά προσωπική σας πείρα πάνω στό κυπριακό πρό

βλημα θά συμβάλει aποφασιστικά στήν εξεύρεση 
μιaς δίκαιης καί βιώσιμης λύσεώς του». 

23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1993 

Πενήντα χρόνια μετά τό διωγμό καί τό όλοκαύ

τωμα των 'Ελλήνων 'Εβραίων, ό Κ. Καραμανλής 

τίμησε τή θλιβερή επέτειο μέ τή σύνταξη του ακό

λουθου μηνύματος: 

«Ή aναφορά στήν επέτειο τfίς συμπλήρωσης 50 
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χρόνων aπό τό διωγμό καί τό όλοκαύτωμα τών 'Ελ

λήνων 'Εβραίων ε{ναι οδυνηρή dλλά καί διδακτική~ 

»'Οδυνηρή, έπειδή dνακαλεί στή μνήμη τά θύμα

τα τής θηριωδίας ένός dνελεύθερου καί, γιά τό λόγο 

αδτό, aπάνθρωπου καθεστώτος. 

»Διδακτική, έπειδή, παρά τήν πρόοδο τής aνθρω

πότητας στόν τομέα του πολιτισμού καί παρά τήν 

έδραίωση τής δημοκρατίας σέ παγκόσμια, σχεδόν, 

κλίμακα, οί κίνδυνοι νά ανακοπεί ή έξελικτική αδτή 

πορεία δέν παύουν νά έλλοχεύουν. Καί τήν έκκόλα

ψη τών κινδύνων αδτών εδνοεί iδίως ό έφησυχασμός 

τόσο μπροστά στήν πολύμορφη κρίση πού μαστίζει 

πολλά Κράτη, dκόμη καί στόν εδρωπαϊκό χώρο, δσο 

καί μπροστά στό πρόσφατο σύμπτωμα τής έμφάνι

σης dμετανοήτων νοσταλγών ένός dπεχθοuς παρελ

θόντος. 

»Ή μνήμη τής θυσίας τών 'Ελλήνων 'Εβραίων, 

καθώς καί δλων τών θυμάτων τής ναζιστικής θηριω

δίας, aς aποτελέσει γιά μιά dκόμη φορά aφετηρία 

περισυλλογής καί έπαγρύπνησης dλλά καί αiτία 

συμπόρευσης γιά τήν προάσπιση τών iδανικών τής 
έλευθερίας, τής δημοκρατίας καί τής δικαιοσύνης». 

1 ΜΑΡΠΟΥ 1993 

Μέ τήν ευκαιρία του εορτασμου τής Καθαρi'iς 

Δευτέρας, ό Κ. Καραμανλής επισκέφθηκε τό λόφο 

του Φιλοπάππου. 

'Απαντώντας σέ έρώτηση δημοσιογράφου σχε

τικά μέ τό θέμα των Σκοπίων, ό πρόεδρος τής Δημο

κρατίας επανέλαβε: 

«'Ό,τι καί νά πώ θά εlναι δυσάρεστο. Καλλίτερα νά 

μιλήσουν άλλοι, γιατί σήμερα είναι γιορτή, καί καλλίτερο 

είναι νά γιορτάσει δ λαός καί νά μήν τόν φαρμακώνουμε, 

δπως τις άλλες μέρες». 

4 ΜΑΡτΙΟΥ 1993 

τίς προοπτικές πού διαγράφονται γιά τό μέλλον, 

συζήτησε ό Κ. Καραμανλής μέ τό νέο πρόεδρο τής 

Κυπριακής Δημοκρατίας, Γ. Κληρίδη, ό όποίος πραγ

ματοποίησε τήν πρώτη, μετά τήν εκλογή του, επί

σκεψη στήν 'Αθήνα. 
Σέ έρώτημα τών δημοσιογράφων, αν ό Κ. Καρα

μανλής συμμερίζεται τό αίτημά του γιά πανεθνική 

διάσκεψη, ό Γ. Κληρίδης aπάντησε: 

«Συμμερίζεται δτι ύφίσταται &νάγκη γιά ϋπαρξη κοινής 
άντιμετώπισης του κυπριακου προβλήματος καί γιά νά 

ύπάρξει κάτι τέτοιο άπαιτείται νά γίνει πολλή εργασία». 

Τήν έπομένη, ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας παρέ

θεσε, πρός τιμή του 'Ελληνοκύπριου όμολόγου του, 

δεξίωση στό Προεδρικό Μέγαρο. 

Λίγες ήμέρες aργότερα, στίς 15 Μαρτίου, ό Κ. 
Καραμανλής δέχτηκε τόν πρώην πρόεδρο τής Κυ-

πριακής Δημοκρατίας, Γ. Βασιλείου, καί τόν πρόε

δρο τής ΕΔΕΚ, Β. Λυσσαρίδη, μέ τούς όποίους καί 

συζήτησε τίς εξελίξεις περί τό εθνικό θέμα. 

'Ο πρόεδρος, έξάλλου, τής Κυπριακής Δημοκρα

τίας, μετά τήν επάνοδό του στή Λευκωσία, aπηύθυνε 

στόν Κ. Καραμανλή, στίς 18 Μαρτίου, ευχαριστήρια 
επιστολή: 

«Μετά τήν επιστροφή μου στήν Κύπρο, ϋστερα άπό τήν 

τόσο καρποφόρα επίσκεψή μου στήν 'Αθήνα, θά fiθελα νά 

σας εκφράσω τίς πιό εγκάρδιες ευχαριστίες μου γιά τή 

θερμή ύποδοχή καί φιλοξενία, πού μέ άδελφική άγάπη καί 

φροντίδα εχετε προσφέρει στούς συνεργάτες μου, στήν 

οiκογένειά μου καί εμέ προσωπικά. 

>>Πιστεύω άκράδαντα δτι μέ τήν επίσκεψή μου αυτή 

θέσαμε τίς βάσεις γιά μιά ουσιαστική καί iδιαίτερα εποι

κοδομητική συνεργασία, ή όποία είναι άναγκαία γιά τήν 

ευόδωση των εθνικrον μας επιδιώξεων. 

»'Επιθυμrο, ταυτόχρονα, νά σας εκφράσω καί πάλιν τίς 

ευχαριστίες καί τή συγκίνησή μου γιά τήν ϋψιστη τιμητική 

διάκριση, πού μου άπενείματε, επιδίδοντάς μου τά Διάσημα 

του Μεγαλοσταύρου iου Σωτήρορ/02 • 

lO ΜΑΡΠΟΥ 1993 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας ύποδέχεται τή νέα 

ήγεσία τών 'Ενόπλων Δυνάμεων καί τών Σωμάτων 

'Ασφαλείας παρουσία του ύπουργου Δημοσίας Τά

ξεως, Ν. Γκελεστάθη, καί του ύφυπουργου 'Εθνικής 
'Αμύνης, Σπ. Σπηλιωτόπουλου. 

Μέ τήν ευκαιρία αυτή επεσήμανε τήν aστάθεια 

πού «Επικρατεί διεθνώς καί ειδικότερα στήν περιοχή 

μας» καί κάλεσε τά στελέχη του στρατεύματος νά 

&νταποκριθουν στίς «αυξημένες ευθύνες» καί νά πα
ραμείνουν «μακράν κάθε ξένης πρός τήν αποστολή 

τους επιρροής». 

25 ΜΑΡΠΟΥ 1993 

Παρουσία του προέδρου τής Δημοκρατίας, τελεi

ται ή δοξολογία γιά τήν έθνική έπέτειο στό Μητρο

πολιτικό Ναό καί &,πακολουθεi ή καθιερωμένη στρα

τιωτική παρέλαση 1 στό κέντρο τών 'Αθηνών . «Ή 
παρέλαση ήταν ύπέροχη· ό έλληνικός λαός μπορεί 

νά αiσθάνεται καί ύπερήφανος καί dσφαλ1jς», δήλω
σε ό Κ. Καραμανλής συνοψίζοντας τίς εντυπώσεις 

του, ενω, παράλληλα, απηύθυνε στούς ύπουργούς 

'Εθνικής 'Αμύνης, Δημοσίας Τάξεως καί 'Εμπορι

κής Ναυτιλίας τό &κόλουθο σήμα: 

«'Επιθυμώ νά σiiς έκφράσω τήν ίκανοποίησή μου 

γιά τήν άψογη καί έντυπωσιακή έμφάνιση τών τμημά

των τών 'Ενόπλων Δυνάμεων καί Σωμάτων 'Ασφα

λείας, κατά τή σημερινή παρέλαση καί νά aπευθύνω 

τά θερμά μου συγχαρητήρια σέ δλους δσους Ιfλαβαν 

μέρος σ' αδτήν καί μέ τίς προσπάθειές τους συνετέ

λεσαν στήν έπιτυχία της. 
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»Ή έπιβλητική παρουσία τους έπιβεβαιώνει τήν 

άρτια όργάνωση καί έκπαίδευσή τους, τόν ύψηλό 

βαθμό έτοιμότητάς τους καί τό έξαίρετο μαχητικό 
δυναμικό τους. 

»Οί ίσχυρές ΥΕνοπλες Δυνάμεις μας aποτελούν 

αναμφισβήτητη έγγύηση γιά τήν περιφρούρηση τής 

aσφάλειας τής χώρας μας στήν ταραγμένη aπό &ντι

παραθέσεις καί &νακατατάξεις περιοχή μας. 
»'Ο έλληνικός λαός πού περιβάλλεΙ μέ &γάπη καί 

στοργή τίς 'Ένοπλες Δυνάμεις καί τά Σώματα 'Ασφα

λείας μας καί πρόθυμα ύποβάλλεται σέ οίκονομικές 

θυσίες γιά τή διατήρηση τής μαχητικής τους ίσχύος 

μπορεί νά έχει τήν ίκανοποίηση ότι οί θυσίες του 

αι5τές aξιοποιούνται πλήρως». 

Μέ τήν εύκαιρία τής έθνικής έπετείου, ό πρόε

δρος τής Δημοκρατίας απηύθυνε, πρός τόν έλληνικό 

λαό, τό ακόλουθο μήνυμα: 

«'Ελληνίδες, 'Έλληνες, 

»Ή 25η Μαρτίου τού 1821 ε[ναι ή κορυφαία, ή 
πιό δοξασμένη ήμέρα τού 'Ελληνισμού. Υ Ας aντλή

σουμε aπό αι5τή τά διδάγματα πού χρειαζόμαστε, γιά 

νά χαράξουμε στίς δύσκολες ήμέρες μας σταθερή 

τήν έθνική μας πορεία. 

»Ή ίστορία τού &γώνος τού 1821 ε[ναι τό καλλί
τερο μάθημα γιά όλους μας καί ίδιαίτερα γιά τούς 

νεώτερους. Γιατί μfiς διδάσκει τί πρέπει νά κάνουμε 
καί τί ν' aποφεύγουμε, γιά νά είμαστε aσφαλείς καί 

έλεύθεροι, καί τό μάθημα αvτό γίνεται έπίκαιρο σή

μερα, πού οί καιροί ε[ναι δύσκολοι καί μπορεί νά 

γίνουν έπικίνδυνοι, αν aφήσουμε τίς κακίες μας νά 

πνίξουν τίς aρετές μας. 
»Στόν ένάμιση αiώνα πού διανύσαμε, aπό τότε 

πού άνακτήσαμε τήν &νεξαρτησία μας, περάσαμε 
aπό πολλές δοκιμασίες. Καί πολλές φορές διακινδυ

νεύσαμε καί τήν έλευθερία μας &κόμη. 'Υπήρξαν μά

λιστα καί περίοδοι πού έντελώς τή στερηθήκαμε. Δι

δαχθήκαμε έτσι ότι, γιά νά διαφυλάξουμε τό ϋψιστο 
αvτό &γαθό, όφείλουμε νά έπαγρυπνούμε. Καί iδιαί

τερα στίς ήμέρες μας, πού ή διεθνής κατάσταση ε[ναι 
έπικίνδυνα συγκεχυμένη καί &βέβαιη καί ή χώρα μας 

aντιμετωπίζει δύσκολα έσωτερικά καί κρίσιμα έθνι

κά προβλήματα. 

»Γιά τά προβλήματα αvτά σfiς όμίλησα κατ' έπα

νάληψη. 'Επεσήμανα τούς κινδύνους πού συνεπά

γονται καί μέ τίς παραινέσεις μου προσπάθησα νά 

συμβάλω στήν aντιμετώπισή τους. λυπούμαι νά πώ 

ότι οί έπίμονες συμβουλές μου γιά μόχθο, καθολικές 

θυσίες καί έθνική ένότητα δέν βρήκαν τήν όφειλόμε

νη aνταπόκριση. Εϋχομαι ή αvριανή ήμέρα- ήμέρα 

εθνικής έξάρσεως- νά γίνει aφετηρία γιά τή συνει

δητοποίηση τόσο τών προβλημάτων μας, όσο καί 

τών ειJθυνών μας. 

»'Ελληνίδες, 'Έλληνες, 

»Ή πείρα μfiς έχει διδάξει ότι, γιά νά ύπάρξει 
aσφάλεια καί πρόοδος σέ μιά χώρα, χρειάζεται γαλή

νη κοινωνική καί έθνική ένότης. Κάί γιά νά ύπάρξει 
όμαλή δημοκρατική ζωή, χρειάζονται ήμερα πολιτι

κά ήθη. 

»Οί έντονοι πολιτικοί aνταγωνισμοί διασπούν 

τήν ένότητα τού λαού μας δηλητηριάζουν τήν έθνι

κή μας ζωή καί δυσχεραίνουν τήv όμαλή λειτουργία 

τού πολιτεύματος. Πολιτεύματος πού δέν μπορεί ν' 

aπειληθεί aπό κανέναν καί είδικότερα aπό τήν φαι
δρά προσπάθεια νά δημιουργηθεί ή εντύπωση ότι 
μπορεί κάποτε ν' aπειληθεί. 

»Βέβαια, γιά νά λειτουργήσει όμαλά τό πολίτευ

μα, θά πρέπει νά σεβόμαστε όλοι τίς βασικές έκείνες 
aρχές, πάνω στίς' όποίες στηρίζεται ή δημοκρατία. 

Γιατί, όπως κατ' έπανάληψη τόνισα, ή παραβίαση 
τών aρχών αvτών, είτε ύπό τήν μορφή τής καταχρή

σεως τής έξουσίας, είτε ύπό τήν μdρφή τής καταχρή
σεως τής έλευθερίας, βλάπτει τήν δημοκρατία πού 

ε[ναι, ώς γνωστόν, τό πολίτευμα τού μέτρου. 

»'Ελληνίδες, 'Έλληνες, 

» Πς &λήθειες αvτές, πού ε[ ναι κλασικές, τίς γνω
ρίζουμε όλοι. Καί όχι μόνο τίς γνωρίζουμε, &λλά καί 

έπιδεικτικά τίς διακηρύσσουμε. , Δέν κατορθώσαμε 

όμως νά τίς κάνουμε πράξη, γιατί ή πολιτική μας ζωή 
διαμορφώνεται συνήθως μέσα σ' ένα κλίμα φορτισμέ

νο aπό πάθη, έyωισμούς καί πλάνες. Κλίμα πού τρο

φοδοτείται καί aπό τό πάθος τής προβολής καί τής 
δημοσιότητας, aπό τό όποίο έχουν καταληφθεί στήν 
έποχή μας έπώνυμοι καί aνώνυμοι. 

»Κάποτε όμως θά πρέπει ν' &ντικρύσουμε τίς &λή

θειες αvτές μέ εiλικρίνεια καί θάρρος. Κάποτε θά 

πρέπει ν' aπαλλαγούμε aπό τίς γνωστές &δυναμίες 

μας καί ν' &ναπτύξουμε τίς aρετές μας. Καί ν' &λλά
ξουμε έτσι τό νοσηρό πολιτικό καί κοινωνικό κλίμα 
τού τόπου μας μέ τήν &λλαγή τής πολιτικής καί κοι

νωνικής συμπεριφορfiς μας. 

» Τό συμπέρα'σμα, &π' όσα σfiς ε[πα, ε[ ναι ότι τό 
μέλλον τού τόπου αvτού θά εξαρτηθεί aπό μfiς τούς 

ίδιους. Θά έξαρτηθεί δηλαδή aπό τή συμπεριφορά 
μας, ώς πολιτών. 'Ά ν συμπεριφερθούμε όλοι, ήγε

σία, λαός καί τύπος, κατά τρόπο ύπεύθυνο, όχι μόνο 

θά δικαιώσουμ9-τούς &γώνες καί τίς θυσίες τών προ
γόνων μας, &λλά καί θά δημιουργήσουμε τίς προϋπο

θέσεις γιά ένα καλλίτερο καί aσφαλέστερο μέλλον». 

26 ΜΑΡΠΟΥ 1993 

Μετά από συνάντηση καί συνομιλία μέ τόν Κ. 

Καραμανλή, ό πρωθυπουργός, Κ. Μητσοτάκης, δη

λώνει, κατά τήν εξοδο από τό Προεδρικό Μέγαρο: 

«'Ενημέρωσα τόν πρόεδρο τfjς Δημοκρατίας γιά τήν 

πορεία των εθνικών μας θεμάτων, iδιαίτερα δέ γιά τίς εξε

λίξεις στp θέμα τών Σκοπίων, μετά τίς πρόσφατες γνωστές 
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εξελίξεις στά 'Ηνωμένα 'Έθνη. 'Επίσης, δπως είναι γνω
στόν, δπως εχω ijδη προαναγγείλει, εζήτησα άπό τόν πρό

εδρο τής Δημοκρατίας, τώρα πού τό θέμα των Σκοπίων 

μπαίνει σέ μία καινούργια φάση καί πού ύπάρχουν νέα 

δεδομένα, νά συγκαλέσει τό συμβούλιο των πολιτικων άρ

χηγων γιά νά ενημερώσω επί τής πορείας του εθνικου θέ

ματος καί νά γίνει επ· αuτου συζήτηση. 

»Θέλω νά θυμίσω δτι στήν άπόφαση τής 13ης 'Απριλί

ου του 1992 ρητως μνημονεύεται δτι σέ αuτή τή βάση πού 
εϊχαμε τότε άποφασίσει, διαβάζω επί λέξει "ή Κυβέρνηση 

θά προχωρήσει στήν όλοκλήρωση τής προσπάθειάς της, 

μετά τό πέρας τής όποίας θά συγκληθεί νέα σύσκεψη, γιά 

νά συζητηθεί ή περαιτέρω πορεία". Εϊχαμε, δηλαδή, τότε 

συμφωνήσει δτι θά γίνει νέα σύσκεψη δταν όλοκληρωθεί 

ή πρώτη φάση, ή όποία είναι βέβαιον δτι όλοκληρώθηκε 

καί εχουμε καί νέα δεδομένα. Καί θέλω νά ελπίζω δτι οί 

πολιτικοί άρχηγοί, σέ αuτή τήν όSρα, δέν θά άρνηθουν τή 

συμμετοχή τους. 'Εν πάσυ περιπτώσει, εγώ ύπέβαλα αuτό 

τό α'ίτημα στόν πρόεδρο τής Δημοκρατίας». 

'Επακολούθησε τηλεφωνική έπικοινωνία του γε

νικου γραμματέα τής Προεδρίας τής Δημοκρατίας, 

Π. Μολυβιάτη, αρχικά μέ τόν πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, 

Α. Παπανδρέου, ό όποίος διευκρίνησε δτι, παρά τό 

σεβασμό του γιά τό θεσμό του προέδρου τής Δημο

κρατίας καί τό πρόσωπο του Κ. Καραμανλή, έμμένει 

στήν έκπεφρασμένη αρνητική τοποθέτησή του απέ

ναντι στή σύγκληση νέας συσκέψεως των πολιτικων 

αρχηγων. Σέ ανακοίνωσή της, ή Προεδρία τής Δη

μοκρατίας ανακοίνωσε δτι «προήλθε στίς δέουσες 

συνεννοήσεις μέ τούς αρχηγούς των κομμάτων, από 

τίς όποίες διεπιστώθη ελλειψη όμοφωνίας, δσον 

αφορά τήν χρησιμότητα τής συσκέψεως γιά τό συγ

κεκριμένο αύτό θέμα». «Κατά συνέπεια»- κατέληξε 
ή ανακοίνωση -«ή σύσκεψη αύτή δέν θά πραγμα

τοποιηθεί». 

29 ΜΑFτΙΟΥ 1993 

Μετά από δημοσιογραφικό θόρυβο σχετικά μέ τή 

δημοσίευση του πρακτικου των συσκέψεων των πολι

τικων αρχηγων πού είχαν συγκληθεί στή διάρκεια 

του προηγουμένου ετους ύπό τήν προεδρία του κ. 

Καραμανλή, έκδόθηκε από τήν Προεδρία τής Δημο

κρατίας ανακοίνωση, σύμφωνα μέ τήν όποία «ό πρό

εδρος τής Δημοκρατίας πιστεύει δτι δέν μπορεί νά 

δοθουν στή δημοσιότητα τά πρακτικά αύτά αζημίως 

γιά τή χώρα». 

Τήν ίδια ήμέρα, ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας δέ

χτηκε στό Προεδρικό Μέγαρο τόν πρόεδρο τής κοι

νοβουλευτικής συνελεύσεως του Συμβουλίου τής Εύ

ρώπης, Μιγκέλ Μαρτίνεζ, ό όποίος πραγματοποίησε 

έπίσκεψη στήν 'Αθήνα καί συνομίλησε μέ κορυφαί

ους παράγοντες τής δημόσιας ζωής τής χώρας. 

'Αναγγέλλεται, τέλος, ή παραίτηση του Γ. Ράλ

λη, μετά από τήν iδιότητά του ώς μέλους τής κοινο-

βουλευτικής όμάδας τής Νέας Δημοκρατίας, καί από 

τό βουλευτικό αξίωμα. . ο ίδιος ό πρώην πρωθυ
πουργός, μετά τήν ανάμιξη, από μερίδα του τύπου 
του ονόματος του Κ. Καραμανλή, εκαμε τήν ακόλου

θη δήλωση: 

«Σέ μερίδα του τύπου άναγράφεται δτι ή χθεσινή πα

ραίτηση ήταν εν γνώσει του προέδρου τής Δημοκρατίας, ό 

όποίος, προσθέτουν μερικοί, μου ε{χε δώσει τή συγκατά

θεσή του. 

»'Όπως καί άλλοτε εχω τονίσει, γιά τόν πρόεδρο τής 

Δημοκρατίας τρέφω άπεριόριστο σεβασμό καί ποτέ δέν δι

ανοήθηκα νά τόν εμπλέξω στίς πολιτικές μου δραστηριό

τητες. 

»Τή Δευτέρα, 22 Μαρτίου, ήμέρα τής άκροάσεώς μου, 
δέν είχε γίνει γνωστό δτι ό πρωθυπουργός θά ζητουσε νά 

συζητηθεί τό θέμα των Σκοπίων στή Βουλή καί πολλφ 

μάλλον δτι ό κ. Παπανδρέου θά εθετε θέμα δυσπιστίας. 

Τήν άκρόαση είχα ζητήσει μία έβδομάδα νωρίτερα, γιά νά 

ευχαριστήσω τόν πρόεδρο, γιατί κατά τό διάστημα τής εγ

χειρίσεως καί παραμονής μου στό νοσοκομείο, είχε ζητή

σει επανειλημμένα πληροφορίες γιά τήν ύγεία μου καί μου 

είχε διαβιβάσει τίς εuχές του γιά πλήρη καί ταχεία άνάρ
ρωσψ>. 

30 ΜΑΡτΙΟΥ 1993 

Με-tά τήν εύρ~ία έκλογική νίκη των συνεργαζομέ

νων κομμάτων του «Συναγερμου γιά τή Δημοκρατία» 

(RPR) καί τής «'Ενώσεως γιά τή Γαλλική Δημο
κρατία» (UDF), ό Κ. Καραμανλής, σέ έπιστολή του 
πρός τόν πρόεδρο Β. Ζισκάρ ντ' Έσταίν, έκφράζει 

τά συγχαρητήρια καί τίς εύχές του γιά έπιτυχία στό 

εργο τής διακυβερνήσεως τής Γαλλίας, ύπογραμμί

ζοντας: 

«Εlμαι βέβαιος δτι ή Κυβέρνησή σας θά aντιμε

τωπίσει μέ τρόπο aποφασιστικό καί ρεαλιστικό τά 

μεγάλα προβλήματα πού aπασχολοvν δχι μόνο τή 

χώρα σας aλλ' επίσης τήν Εvρώπη. Τοvτο aποτελεί 

επιταγή εφ, δσον ή aπουσία μιiiς Ιθύνουσας δυνάμε

ως ίκανής καί εμπνευσμένης στήν Εvρώπη φαίνεται 

νά aποτελεί τό σοβαρώτερο aπό τά προβλήματά της. 

»Δέν aμφιβάλλω, εξάλλου, δτι τά φιλικά αΙσθή
ματα πού τρέφετε γιά τήν Έλλάδα θά δώσουν νέα 

ώθηση στίς σχέσεις μεταξύ τών χωρών μας. Τά αΙ

σθήματα αvτά aντανακλώνται στή μακρά προσωπική 

φιλία μας». 

Ό Β. Ζισκάρ ντ' 'Εσταί ν απάντησε στόν Κ. Κα

ραμανλή, εύχαριστώντας γιά τό θερμό μήνυμα πού 

του απηύθυνε καί έπιβεβαιώνοντας δτι, μέσω τής 

έπιρροής πού θά ασκεί στή νέα γαλλική Κυβέρνηση, 

ύπό τόν Ε. Μπαλαντύρ, θά συνεχίσει νά έργάζεται 

γιά τήν οiκοδόμηση τής ένωμένης Εύρώπης. Σ' δ,τι 

ειδικότερα αφορa τίς έλληνογαλλικές σχέσεις, ό 

Γάλλος ήγέτης εδωσε τή διαβεβαίωση δτι μέ τήν 
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{διότητά του ώς πρόεδρου τfίς Έπιτροπfjς 'Εξω
τερικών 'Υποθέσεων τfjς νέας Γαλλικfjς 'Εθνοσυνε

λεύσεως, δέν θά παύσει νά εκδηλώνει ζωηρό ενδια
φέρον. 

'Ο Κ . Καραμανλfjς απηύθυνε παραπλήσια συγ

χαρητήρια επιστολή καί στόν πρόεδρο Ζάκ Σιράκ, ό 

όποίος, σέ απάντηση στίς 17 'Απριλίου, εξέφρασε 
τή συγκίνησή του καί εξ η ρε τή σημασία τ&ν δεσμών 

πού ένώνουν τήν 'Ελλάδα καί τή Γαλλία203 • 

31 ΜΑΡτΙΟΥ 1993 

'Ο Κ . Καραμανλfjς απευθύνει μήνυμα πρός τούς 

οργανωτές του Συνεδρίου γιά τήν τεχνολογία του πε

ριβάλλοντος «Heleco '93»: 

«Μέ iδιαίτερη lκανοποίηση aπευθύνω τόν χiηρε
τισμό αvτό στό Συνέδριό σας, τό όποίο εlναι aφιε

ρωμένο στό επίκαιρο &λλά καί κρίσιμο θέμα τής τε

χνολογίας του περιβάλλοντος. Αυποvμαι μόνο επει

δή λόγοι aνώτεροι τής θελήσεώς μου δέν μοv επιτρέ

πουν νά παραστώ, προσωπικώς, στήν έναρξή του. 
»'Αποτελεί πλέον κοινό τόπο ή διαπίστωση δτι ή 

κατάσταση τοv περιβάλλοντος, καί μάλιστα σέ παγ

κόσμια κλίμακα, εlναι κρίσιμη. Ή διατάραξη τής οi

κολογικής iσορροπίας καί ή &λόγιστη σπατάλη τών 

φυσικών πόρων έχουν όδηγήσει σέ aποτελέσματα, 

μπροστά στά όποία δέν επιτρέπεται εφησυχασμός. 

»'Η πρωτοφανής στήν {στορ ία τής γής οlκονομι

κή &νάπτυξη καί τεχνολογική πρόοδος, πού πραγμα
τοποιήθηκε στόν αiώνα μας, έχουν προσφέρει, βέ

βαια, σ, ένα μεγάλο τμήμα τής aνθρωπότητας ένα 

ύψηλότατο επίπεδο ζωής. 0{ οiκολογικές δμως κα
ταστροφές, πού έχουν ήδη επέλθει, &ποτελουν τό τί

μημα αvτής τής εξελίξεως- τίμημα πού γίνεται πλέ
ον aπαγορευτικό. 

;;Q{ κίνδυνοι, εξάλλου, τής ύποαναπτύξεως εlναι 

εξίσου μεγάλοι καί εμφανείς. Καί πλήττουν ένα μεγά
λο τμήμα τής aνθρωπότητας πού ζεί σέ συνθήκες 

φτώχειας καί &θλιότητος καί πληρώνει επιπλέον τίς 

οlκολογικές συνέπειες τής αναπτύξεως, χωρίς νά 
aπολαμβάνει τά &γαθά της. 'Η aνθρωπότητα, έπομέ

νως, aντιμετωπίζει σήμερα μιά μεγάλη πρόκληση: 

Νά διαμορφώσει, σέ παγκόσμια κλίμακα, μιά κοινή 

περιβαλλοντική πολιτική πού θά συμβιβάζει τήν ανά

πτυξη μέ τήν προστασία του περιβάλλοντος. Τό έργο 
αvτό εlναι δυσχερέστατο &λλά καί aπολύτως αναγ

καίο. Γιατί τό μέλλον τής aνθρωπότητας μπορεί νά 

εξαρτηθεί aπό τήν επίτευξη iσορροπίας μεταξύ οi
κονομικής αναπτύξεως καί προστασίας τοv περιβάλ

λοντος;>. 

5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1993 

'Ο πρόεδρος τfίς 'Ισλαμικfjς Συμβουλευτικfjς 

Συνελεύσεως τfjς Δημοκρατίας του 'Ιράν, 'Αλή 
'Ακμπάρ Νάτεχ Νούρι, ό όποίος επισκέφθηκε τήν 

'Ελλάδα στό πλαίσιο περιοδείας του στήν Εύρώπη, 

γίνεται δεκτός καί εχει συνομιλία μέ τόν Κ. Καρα

μανλfί πάνω σέ θέματα διμερους καί εύρύτερου διε

θνους ενδιαφέροντος. 

8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1993 

'Ο ύπουργός 'Αμύνης τfjς Γερμανίας, Φ. Ρίε, 

πραγματοποιεί επίσκεψη στήν 'Αθήνα, προκειμένου 

νά συζητήσει μέ τήν έλληνική Κυβέρνηση θέματα 

στρατιωτικfjς βοήθειας, καί γίνεται δεκτός από τόν 

πρόεδρο τfjς Δημοκρατίας. 

8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1993 

'Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, μετά από εΙσή

γηση του Συμβουλίου 'Ασφαλείας, αποφασίζει νά 

δεχτεί ώς 181ο Κράτος-μέλος τήν «πρώην Γιουγκοσ
λαβική Δημοκρατία τfίς Μακεδονίας» (FYROM), μέ 
τή συγκεκριμένη αύτή προσωρινή επωνυμία καί χω

ρίς δικαίωμα αναρτήσεως σημαίας καί παράλληλα 

προβλέπει τήν ανάθεση στούς συμπροέδρους τfίς Δι

ασκέψεως γιά τήν πρώην Γιουγκοσλαβία τfjς προ

σφορί'iς καλών ύπηρεσι&ν γιά τή ρύθμιση τfjς διαφο

ρί'iς επί του ονόματος. 

Τό αποτέλεσμα αύτό επιτεύχθηκε μετά από επί

πονες διαπραγματεύσεις πού διεξήγαγε στή Νέα 

Ύόρκη ή ελληνική αντιπροσωπεία μέ επικεφαλfίς 
τόν ύπουργό 'Εξωτερικών, Μ. Παπακωνσταντίνου, 

καί τόν πρέσβη Γ. Παπούλια, εΙδικό απεσταλμένο 

τfjς έλληνικfjς Κυβερνήσεως. 

·Υπό τούς 'ίδιους δ ρους, αλλά καί μέ καθεστώς 

παρατηρητfί, θά γίνουν, στή συνέχεια, δεκτά τά Σκό

πια και στή ΔΑΣΕ. 

12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1993 

·Ο πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας Κ. Καραμανλfjς 

συναντήθηκε μέ τόν πρωθυπουργό, ό όποίος τόν 

ενημέρωσε γιά τίς επιχειρήσεις του ΝΑ ΤΟ στή Βοσ

νία. 

Πρίν από τή συνάντηση, ό Κ. Καραμανλfjς είχε 

τήν ακόλουθη συζήτηση μέ τούς δημοσιογράφους: 

- Νά δοuμε τί θα γίνει στή Βοσνία, κ. πρόεδρε. 

«Ούτε άκόμη καί αι5τοί πού άποφάσισαν δέν γνωρίζουν 

ποιό θά εlναι τό άποτέλεσμα τών άποφάσεών τους. Δυστυ

χώς, στή διεθνή πολιτική σκηνή γίνονται άνόητες κινή
σεις;;. 

- Δηλαδή, θά εχουμε έβδομάδα παθών; 

«Μή νομίζετε, πάντως, δτι αι5τά πού θά γίνουν θά εlναι 

τόσο γοργά;;. 
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15-20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1993 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας διέρχεται τίς ήμέ

ρες του Πάσχα στή Μύκονο. 

«Οί ήμέρες του Πάσχω>, παρατήρησε κατά τήν 

αναχώρησή του, «προσφέρονται γιά εύχές, θρησκευ

τική, θά έλεγα, καί εΘνική περισυλλογή». Καί έπι

στρέφοντας, δήλωσε σέ σχέση μέ τίς έξελίξεις πού 

συντελοuνται στά Βαλκάνια: «Δέν είναι ώρα γιά πο

λιτικές δηλώσεις. Είναι ώρα γιά lθνικές άποφάσεις». 

17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1993 

Ευθύς μετά τήν αναγγελία του αιφνίδιου θανάτου 

του Τουργκούτ 'Οζάλ, ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας 

aπηύθυνε συλλυπητήριο τηλεγράφημα στόν πρόε

δρο τής τουρκικής 'Εθνοσυνελεύσεως: 

« Έκ μέρους του έλληνικου λαου καί lμου προ
σωπικώς, σiiς άπευθύνω εlλικρινfj συλλυπητήρια γιά 

τόν άδόκητο θάνατο του προέδρου 'Οζάλ, ό όποίος 

§σφράγισε μέ τή δράση του, lπί πολλά έτη, τήν πολι

τική ζωή τfjς Τουρκίας». 

26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1993 

'Ο Κ. Καραμανλής, προτόυ συναντηθεϊ: μέ τόν 
πρωθυπουργό τής Ρουμανίας, Ν. Βακαρόιου, μέ τόν 

όποιο συζήτησε γιά τήν κατάσταση στά Βαλκάνια, 

έπεσήμανε, απευθυνόμενος σέ δημοσιογράφους: 

«Ή κατάσταση στή Γιουγκοσλαβία επιβεβαιώνει καί 

ενισχύει αύτά πού σtiς είχα πεί τήν προηγούμενη φορά. Τό 

δράμα τής Γιουγκοσλαβίας δέν θά κλείσει εύκολα. Θά πε

ράσει aπό πολλές φάσεις». 

26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1993 

'Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Α. Παπανδρέου, γίνε

ται δεκτός καί εχει συνομιλία στό Προεδρικό Μέγα

ρο μέ τόν Κ. Καραμανλή . 

Μετά τή συνάντηση έπιβεβαιώθηκε ή έξακολου
θητική Ciρνηση του aρχηγοί) τής aξιωματικής aντι

πολιτεύσεως νά δεχτεί τή σύγκληση νέας συσκέψεως 

των πολιτικών aρχηγών μέ αντικείμενο τό θέμα των 

Σκοπίων. Ειδικότερα, ό Α. Παπανδρέου τόνισε δτι ή 

συνάντηση δέν εχει νόημα, καθώς - κατ'ά τήν έκτί
μησή του - <<Οί αποφάσεις εχουν ληφθεί πολύ καιρό 

πρίν καί αυτά πού διαπΡ.αγματεύονται σήμερα εχουν 

σχέση μέ τά μέτρα οικοδόμησης έμπιστοσύνης, αλ

λά τά βασικά θέματα εχουν κλείσει, είναι σαφές)). 

Παράλληλα δμως διευκρίνησε δτι «έπ' αυτοu του 

ζητήματος δέν ύπήρξε ουσιαστική συζήτηση)) μέ τόν 

πρόεδρο τής Δημοκρατίας. 

2 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1993 

Μετά aπό έπίπονες πολύωρες διαβουλεύσεις, στό 

ξενοδοχεϊ:ο « ' Αστέρας)) τής Βουλιαγμένης μέ τή συμ

μετοχή του προέδρου τής 'Ομοσπονδιακής Δημοκρα

τίας τής Γιουγκοσλαβίας, Ντ. Τσόσιτς, καί του πρω

θυπουργοu, Σλ. Μιλόσεβιτς, τών ήγετών δλων τών 

aντιμαχόμενων μερών - Μπουλάτοβιτς, Μπόμαν, 

'Ιζετμπέκοβιτς, Τούτζμαν καί Κραtσνικο - , των 
συμπροέδρων τής ειρηνευτικής διασκέψεως γιά τό 

γιουγκοσλαβικό, Σ. Βάνς καί Ντ . 'Όουεν, καθώς καί 

έπίσημων παρατηρητών aπό τίς 'Ηνωμένες Πολιτεί

ες καί τή Ρωσία, ευοδώνεται, σέ πρώτη φάση, ή δια

μεσολαβητική πρωτοβουλία του 'Έλληνα πρωθυ

πουργοu, Κ. Μητσοτάκη, καί ύπογράφεται aπό τόν 

ήγέτη τών Σέρβων τής Βοσνίας, Ρ. Κάραντζιτς, τό 

σχέδιο Βάνς - 'Όουεν γιά τήν εiρήνευση στή Βοσνία 
- 'Ερζεγοβίνη . 

[τέσσερις ήμέρες aργότερα, στίς 6 Μαtου, τό σχέ
διο Βάνς-'Όουεν θά aπορριφθεί aπό τά μέλη τής 

Βουλής τών Σέρβων τής Βοσνίας, στό Πάλε, παρου

σία καί του 'Έλληνα πρωθυπουργοί), ό δποίος μά

ταια ύποστήριξε τήν aνάγκη ύπερψηφίσεως τής σχε
τικής προτάσεως]. 

·Ο Κ. Καραμανλής, ευθύς μετά τήν ύπογραφή τής 

συμφωνίας τών 'Αθηνών δήλωσε: 

«Δέν μπορώ παρά νά εκφράσω τή χαρά μου, διότι μέ τήν 

ύπογραφή τής συμφωνίας ετέθη ή aφετηρία γιά τόν σταδι

ακό τερματισμό τού δράματος τών λαών τής Γιουγκοσλα

βίας. Άλλά καί μέ τήν εύκαιρία αύτή νά συγχαρώ δλους 

εκείνους οί οποίοι συνέβαλαν στήν εύτυχή έκβαση τής 

Διασκέψεως τών 'Αθηνών». 

[Μετά τό ναυάγιο τής εiρηνευτικής προσπάθειας, 

δ Κ. Καραμανλής θά ένημερωθεί σχετικά, aπευθείας 

aπό τόν πρόεδρο Τσόσιτς]. 

5 ΜΑΙ·ΟΥ 1993 

Δήλωση του Κ. Καραμανλή, ευθύς μετά τήν αναγ

γελία του θανάτου του Π. Παπαληγούρα: 

« ' Ο Παναγijς Παπαληγούρας ήταν ύπόδειγμα πολιτι

κού aνδρός. 'Υπήρξε φίλος καί συνεργάτης μου επί μα

κρόν χρόνον καί είχα τήν εύκαιρία νά γνωρίσω καί νά 
εκτιμήσω τίς εξαίρετες πνευματικές καί ηθικές άρετές 

του». 

8 ΜΑ·Ι ·ΟΥ 1993 

'Ημέρα τής Ευρώπης - καί ταυτόχρονα ή μέρα 

του Ρομπέρ Σουμάν - , δ Κ. Καραμανλής εδωσε στή 

δημοσιότητα τό ακόλουθο μήνυμα: 

«Σέ μιά εποχή πού χαρακτηρίζεται aπό κοινωνικές καί 

πολιτικές aνακατατάξεις, άπό καταρρεύσεις τειχών, εlδώ

λων καί lδεολογιών, άπό πολέμους καί εμφύλιους σπαρα
γμούς, ή Διακήρυξη τού Ρομπέρ Σουμάν είναι περισσότερο 

επίκαιρη παρά ποτέ. Διότι σήμανε τήν έναρξη τijς διαδι

κασίας πού οδήγησε στή δημιουργία τijς Εύρωπαϊκής Κοι-
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νότητος. Μιaς διαδικασίας πού έθεσε όριστικά τέρμα 

στούς ευρωπαϊκούς πολέμους πού επί αlώνες προκαλοϊJσαν 

τόν άλλ ηλοσπαραγμό τών λαών τής Ευρώπης καί συνεκλό

νιζαν τήν ύφήλιο. 

»Σήμερα, ή Ευρωπαϊκή Κοινότητα προσφέρει στούς 

λαούς της τήν εlρήνη, τή δημοκρατία καί τήν ευημερία 

πού τόσο πολύ δοκιμάζονται στίς μέρες μας στόν ύπόλοιπο 

κόσμο. 

»Ή πορεία όμως τής Ευρώπης πρός τήν όλοκλήρωση 

τής 'Ενώσεώς της, παρά τήν πρόοδο πού σημείωσε μέ τή 

Συνθήκη τοϊJ Μάαστριχτ, προσκρούει σήμερα σέ καινούρ

για εμπόδια πού τά προκαλοϊJν, κατά τή γνώμη μου, στενό

καρδοι ύπολογισμοί. 'Εμπόδια πού θά έπρεπε ν' άποτε

λοϊJν κίνητρα γιά τήν επιτάχυνση τής ένοποιήσεώς της, 

άντί νά τήν άναστέλλουν. 

»Γιατί ενώ γύρω της, άλλά καί μέσα στήν Ευρώπη, επι

κρατεί aστάθεια καί άβεβαιότης, ή ίδια εμφανίζεται aπρό

θυμη · νά διαδραματίσει τόν ρόλο πού Μ ς επιβάλλουν οί 
περιστάσεις καί τά προβλήματα τής περιοχής της. Καί αυ

τό aποδείχθηκε τόσο στήν κρίση τοϊJ Περσικοί; Κόλπου 

όσο καί, προπαντός, στήν κρίση τής Γιουγκοσλαβίας, τήν 

aποσύνθεση τής όποίας, άφοϊJ τήν ενθαρρύναμε εμείς οί 

ίδιοι, τήν aντιμετωπίζουμε τώρα άμήχανοι καί μέ προτά

σεις aτελέσφορες καί mθανές επικίνδυνες επεμβάσεις. 

» 'Επεμβάσεις πού μπορεί νά επιτείνουν, άντί νά δαμά
σουν, τό χάος πού επικρατεί σήμερα στή μαρτυρική αυτή 

χώρα. 'Ένα χάος πού, . ά'ν δέν aντιμετωπισθεί μέ περίσκεψη, 

θά εξελιχθεί, aσφαλώς, σέ μόνιμη έστία αναταραχής στήν 
περιοχή μας. 

ι>Υό συμπέρασμα εlναι ότι, μόνο μέ τήν όλοκλήρωση 

τής οlκονομικής, πολιτικής καί άμυντικής ένώσεώς της, θά 

μπορέσει ή Ευρώπη ν' aνταποκριθεί στήν aποστολή πού 

τής επιφύλαξε ή ίστορία. Νά εξισορροπήσει, δηλαδή, τό 

συσχετισμό δυνάμεων στόν κόσμο καί νά επηρεάσει, ευερ

γετικά, τήν εΙρηνική πορεία τής άνθρωπότητος, καί συνε

πώς, καί τής περιοχής μας. 

»Πάντως ή 'Ελλάδα, πού έχει τό προνόμιο νά εlναι 

lσότιμο μέλος αυτής τής μεγάλης ευρωπαϊκής οlκογένειας, 

χαιρετίζει μέ πίστη τήν ίστορική αυτή επέτειο. Γιατί, χάρη 

στό σταθερό- άπό τό 1961- ευρωπαϊκό προσανατολι

σμό της, επέτυχε- πρίν άπό 12 χρόνια- αυτό πού αγωνί

ζονται νά επιτύχουν τώρα οί γείτονές της καί όλοι σχεδόν 

οί λαοί τής 'Ανατολικής Ευρώπης. Καί νά μπορεί, έτσι, ή 

χώρα μας όχι μόνο νά αlσθάνεται aσφαλέστερη στήν ευαί

σθητη περιοχή της, άλλά καί νά προσβλέπει στό μέλλον μέ 

εμπιστοσύνη ι>. 

10 ΜΑ·Ι ·ΟΥ 1993 

Ύπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή, συγκρο

τεi:ται στό Προεδρικό Μέγαρο σύσκεψη των πολιτι

κών άρχηγών, μέ άντικείμενο τήν έξέταση τfjς γενι

κότερης καταστάσεως πού έπικρατεί στά Βαλκάνια 

καί τfjς τοποθετήσεως τfjς 'Ελλάδος άπέναντι στά 

γεγονότα πού διαδραματίζονται στό γειτονικό της 

περιβάλλον. 

'Η σύγκληση τfjς συσκέψεως πραγματοποιήθηκε 

μέ πρωτοβουλία του προέδρου τfjς Δημοκρατίας, με-

τά τήν κατάθεση τών προτάσεων Βάνς-'Όουεν γιά τή 

συμβιβαστική έπίλυση του θέματος των Σκοπίων, 

άλλά καί ένόψει των γενικότερων άνησυχητικών 

έξελίξεων στό γειτονικό περιβάλλον τfjς 'Ελλάδος. 
'Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Α. Παπανδρέου, άποδέ

χτηκε, τή φορά αύτή, τήν πρόσκληση, μέ τή ρητή 

έπιφύλαξη δτι δέν θά έπιθυμουσε νά συζητηθεί τό 

θέμα των Σκοπίων. 

'Η σύσκεψη διήρκεσε τρισήμισι &ρες μετά τή 

λήξη της, έκδόθηκε έπίσημη άνακοίνωση άπό τήν 
Προεδρία τfjς Δημοκρατίας: 

«Κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου τfjς Δημοκρατί

ας κ. Κωνσταντίνου Καραμανλfj, πραγματοποιήθηκε σή

μερα, ύπό ~ήν προεδρία του, σύσκεψη τών άρχηγών τών 

κομμάτων, στήν όποία πfjραν μέρος ό πρωθυπουργός καί 

πρόεδρος τfjς Νέας Δημοκρατίας κ. Κ. Μητσοτάκης, ό άρ

χηγός τfjς άξιωματικfjς άντιπολιτεύσεως καί πρόεδρος του 
ΠΑΣΟΚ κ. Α. Γ. Παπανδρέου, ή πρόεδρος του Συνασπι

σμοί) τfjς 'Αριστερaς κα Μ. Δαμανάκη καί ή γενική γραμ

ματεύς του ΚΚΕ κα Α. Παπαρήγα. 

»Θέμα τfjς συσκέψεως ήταν ή κατάσταση πού επικρατεί 

σήμερα στά Βαλκάνια καί ή θέση τfjς 'Ελλάδος εναντι τfjς 

καταστάσεως αύτfjς. 

»Τή συζήτηση άνοιξε ό πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας 

καί, στή συνέχεια, ό πρωθυπουργός ενημέρωσε τούς παρι

σταμένους γιά τίς εξελίξεις στά Βαλκάνια καί ίδιαίτερα 
στή Γιουγκοσλαβία καί εξέθεσε τίς θέσεις τfjς Κυβερνή

σεως. 

»Κατόπιν, ελαβαν τό λόγο, ό κ . Α. Παπανδρέου, ή κα 

Μ. Δαμανάκη καί ή κα Α. Παπαρήγα, οί όποίοι άνέπτυξαν 

τίς άπόψεις καί τίς θέσεις τών κομμάτων τους γιά τά θέματα 

αύτά. 

»Μετά τό πέρας τfjς συζητήσεως, ό πρόεδρος τfjς Δη

μοκρατίας διετύπωσε τά έξfjς συμπεράσματα, στά όποία 

συμφώνησαν οί άρχηγοί τών κομμάτων, πέραν άπό τίς δια

φορετικές τους εκτιμήσεις γιά τίς μέχρι τώρα εξελίξεις. 
»Πρώτον, ή πολιτική ήγεσία τfjς χώρας ε{ναι ένωμένη 

στήν άντιμετώπιση όποιασδήποτε ενδεχομένης άπειλfjς 

κατά τfjς άσφάλειας τfjς χώρας. 

»Δεύτερον, ή 'Ελλάδα, σταθερά προσηλωμένη στή φι

λειρηνική της πολιτική, επιδιώκει τήν εμπέδωση τfjς είρή

νης, τfjς άσφάλειας καί τfjς σταθερότητας στά Βαλκάνια. 

»Μέ τό πνεuμα αύτό ύποστηρίζει οτι καμμιά βαλκανική 

χώρα δέν πρέπει νά μετάσχει σέ όποιασδήποτε μορφfjς 

στρατιωτική επέμβαση οϋτε καί σέ είρηνευτική δύναμη 

τών 'Ηνωμένων 'Εθνών στήν τέως Γιουγκοσλαβία. 

»Τρίτον, ή 'Ελλάδα ε{ναι εναντίον κάθε στρατιωτικfjς 

επεμβάσεως στήν τέως Γιουγκοσλαβία καί εν πάσΙJ περι

πτώσει ε{ ναι άποφασισμένη νά άποφύγει ή ίδια όποιασδή

ποτε μορφfjς στρατιωτική εμπλοκή της στά Βαλκάνια. 

»Κατά τή σύσκεψη ό πρωθυπουργός προσεφέρθη νά 

ενημερώσει τούς παρισταμένους γιά τό θέμα τών Σκοπίων. 

Λόγω ομως άντιρρήσεων του κ. Παπανδρέου τό θέμα αι':>τό 

δέν εξετάσθηκε . 'ο πρωθυπουργός εδήλωσε οτι ε{ ναι πρό

θυμος νά προβεί σέ επί μέρους ενημέρωση τών κομμάτων». 

Σέ σχετικό σημείωμα του, ό Π. Μολυβιάτης άνα-
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φέρεται στή σύγκληση καί τά aποτελέσματα τής συ

σκέψεως τών πολιτικών aρχηγών: 

«Ό πρόεδρος aπεφάσισε , στίς 7 Μαίου, νά καλέσει 
σύσκεψη των πολιτικων aρχηγων γιά τίς 10 Μαίου, μέ θέ
μα τήν κατάσταση στά Βαλκάνια καί τήν θέση της 'Ελλά

δος . Τήν πρόσκληση απεδέχθησαν aμέσως, τόσο ό πρωθυ
πουργός δσο καί οί aρχηγοί των κομμάτων, μέ τούς όποί

ους επεκοινώνησα. Μόνον ό κ. Παπανδρέου διατύπωσε τήν 

επιφύλαξη δτι δέν θά ήθελε στή σύσκεψη νά συζητηθεί τό 

θέμα των Σκοπίων . Tou είπα δτι ή επιφύλαξή του είναι 
σεβαστή καί δτι θά εξευρίσκετο διαδικαστικός τρόπος γιά 

νά τηρηθεί στήν πράξη . 

»'Η σύσκεψη αύτή, της ΙΟης Μα ίου, ήταν ίσως ή επι

τυχέστερη δλων, aφou επιτεύχθηκε όμοφωνία της πολιτι

κης ήγεσίας γιά τήν χάραξη κοινης έλληνικης πολιτικης 

στά Βαλκάνια, δπως προκύπτει καί aπό τό συνημμένο ανα

κοινωθέν . 'Η όμοφωνία δμως αύτή όφείλετο στό γεγονός 

δτι δέν συζητήθηκε τό θέμα των Σκοπίων, γιά τό όποίο 

ύπηρχε βαθειά καί έντονη διαφωνία μεταξύ κυρίως Κυβερ

νήσεως καί ΠΑΣΟΚ, &λλά καί μέσα στούς κόλπους του 

κυβερνωντος κόμματος. 

»Τό γεγονός αύτό δείχνει καί τήν δυσχερη θέση στήν 

όποία βρισκόταν δ πρόεδρος της Δημοκρατίας. 

»' Εφόσον ίσχυε καί στήν πράξη ή aπόφαση της συσκέ
ψεως των πολιτικων aρχηγων της 13ης 'Απριλίου 1992, 
πού καθιέρωνε ένιαία εθνική γραμμή , δ πρόεδρος ήταν σέ 

θέση νά στηρίζει τήν γραμμή αύτή μέ δηλώσεις του, επι

στολές πρός ξένους ήγέτες, στίς κατ' iδίαν συνομιλίες του, 

κ. λ π. 

»'Από τήν στιγμή , δμως, πού ή γραμμή αύτή έσπασε, ό 

πρόεδρος βρέθηκε σέ δυσχερέστερη θέση, τόσο συνταγμα
τικά, δσο καί συναισθηματικά. Γιατί, πέραν των προσωπι

κων του συναισθημάτων, ώς Μακεδόνος, ή συνταγματική 

τάξη δέν του επέτρεπε νά πάρει θέση σ' ενα σοβαρό θέμα 

πού ' &ποτελοuσε aντικείμενο όξύτατης διαμάχης μεταξύ 

Κυβερνήσεως καί aντιπολιτεύσεως, μέ ενδεχόμενες μάλι

στα σοβαρές εσωτερικές επιπτώσεις»204 • 

14 ΜΑ· Ι ·ΟΥ 1993 

Παρουσία του προέδρου τής Δημοκρατίας, Κ. 

Καραμανλή, ό Φ. Μιττι;,ράν, πρόεδρος τής Γαλλικής 

Δημοκρατίας, ανακηρύσσεται επίτιμος διδάκτωρ του 

Παντείου Πανεπιστημίου. 

'Ο Γάλλος πρόεδρος εγινε δεκτός στό αεροδρό

μιο του 'Ελληνικοί) aπό τόν Κ. Καραμανλή, μέ τόν 

όποίο καί είχε, στή συνέχεια, συνομιλία ώριαίας δι
άρκειας στό Προεδρικό Μέγαρο πάνω σέ θέματα εύ

ρύτερου διεθνους καί διμεροuς ενδιαφέροντος - μέ 

εμφαση στήν πορεία γιά τήν ένοποίηση τής Εύρώ

πης καί στή γιουγκοσλαβική κρίση. 'Ο 'Έλληνας 

πρόεδρος είχε ακόμη τήν εύκαιρία νά ενημερώσει τό 

Γάλλο όμόλογό του σχετικά μέ τίς εξελίξεις πού 

Cιφοροuν τά εθνικά θέματα τής 'Ελλάδος . 

Τήν ϊδια ήμέρα, τό Πανεπιστήμιο ' Αθηνών &να

κήρυξε επίτιμο διδάκτορα τόν προέδρο τής ιταλικής 
Γερουσίας καί διακεκριμένο φίλο τής 'Ελλάδος, Τζ . 

Σπαντολίνι. Ό Κ. Καραμανλής aπέστειλε στόν 

'Ιταλό πολιτικό συγχαρητήρια επιστολή: 

«Θά ήθελα νά σiiς άπευθύνω τά θερμά μου συγχα

ρητήρια γιά τήν άνακήρυξή σας ώς έπίτιμου διδά

κτορος του Πανεπιστημίου τών 'Αθηνών. 

»λυπούμαι, είλικρινά, πού οί περιστάσεις μοv στέ

ρησαν τήν χαρά νά σiiς συναντήσω. Γιατί, πέρα άπό 

τά αiσθήματά μου έκτιμήσεως καί φιλίας, θά είχαμε 

νομίζω καί πολλά θέματα κοινού ένδιαφέροντος νά 

συζητήσουμε. 'Ελπίζω είλικρινά νά μiiς δοθεί σύν
τομα μιά νέα εύκαιρία». 

'Ο Τζ. Σπαντολίνι aπάντησε αύθημερόν: 

«' Εξοχιqτατε κύριε πρόεδρε καί aγαπητέ φίλε, 

»Σάς εύχαριστω θερμά γιά τά συγχαρητήρια πού μέ τό
ση στοργή μου στείλατε γιά τήν αναγόρευσή μου σέ επίτι

μο διδάκτορα, τίτλο μέ τόν όποίο μέ τίμησε ή Φιλοσοφική 

Σχολή του παλαιοu καί ένδοξου Πανεπιστημίου τtiJν 

' Αθηνων. 

»Σάς εσωκλείω τήν όμιλία πού θά εκφωνήσω στό Πα

νεπιστήμιο, καί στά έλληνικά καί στά iταλικά. ' Επιτρέψτε 

μου νά σάς στείλω επίσης, γιά ενθύμιο, τόν τέταρτο τόμο 

πού πρόσφατα εξεδόθη, της σειράς μου Bloc-Notes, δπου 
αναφέρεται ή συνάντησή μου μαζί σας στήν ' Αθήνα μέ τήν 

εύκαιρία του έορτασμοu των 2.500 χρόνων aπό τήν'ίδρυση 
της δημοκρατίας του Κλεισθένη . 

»Φέρει τόν τίτλο "Ό Καραμανλης καί ή γη του Περι

κλη" (σ. 241-249) καί στόν τίτλο αύτόν περικλείεται δλη ή 
στοργή καί δ θαυμασμός πού αiσθάνομαι γιά σάς, γιά τήν 

' Ελλάδα καί γιά τή μεγάλη πολιτιστική παράδοση πού 
'Αθήνα καί Ρώμη μαζί εκπροσωποuν, πόλεις πού &ποτε

λοuν τή μεγαλύτερη ελπίδα γιά τήν αύριανή Εύρώπψ>205 • 

17 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1993 

' Ο 'Αλβανός πρωθυπουργός, Α. Μέξι, μέ τήν εύ

καιρία τής επισκέψεώς του στήν 'Αθήνα καί τών συ

νομιλιών του μέ τόν 'Έλληνα όμόλογό του, Κ. Μη

τσοτάκη, καθώς καί μέ fiλλα μέλη τής έλληνικής 

Κυβερνήσεως, εγινε δεκτός στό Προεδρικό Μέγαρο 

aπό τόν Κ. Καραμανλή. 

17 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1993 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας, Κ. Καραμανλής, 

aπέστειλε συγχαρητήριο μήνυμα στό νέο Τοuρκο 

όμόλογό του, Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ: 

«Μέ iδιαίτερη χαρά σiiς άπευθύνω τά εiλικρινij 

μου συγχαρητήρια γιά τήν έκλογή σας ώς προέδρου 

τijς Τουρκικfίς Δημοκρατίας καί τίς θερμότερες εύ
χές μου yιά τήν έπιτυχij έκπλήρωση τών ύψηλών κα

θηκόντων σας. 

» 'Ελπίζω καί εϋχομαι δ τι κατά τή διάρκεια τijς 
θητείας σας θά δημιουργηθοvν οί προϋποθέσεις έκεί

νες πού θά έπιτρέψουν τήν εύρύτερη άνάπτυξη τών 
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σχέσεων τών χωρών μας πρός όφελος τόσο τών δύο 

λαών μας όσο καί τής περιοχής μας». 

24 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1993 

Σέ είδική τελετή, στό Μέγαρο Μουσικής 'Αθη

νών, ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας, Κ. Καραμανλής, 

άπονέμει τά διεθνή βραβεία «Ώνάσψ>: στόν Τσέχο 

πρόεδρο Βάτσλαβ Χάβελ, «ό όποίος στάθηκε aκαμ

πτος στόν άγώνα γιά τήν προστασία των δικαιωμά

των του άνθρώπου καί τής άνθρώπινης άξιοπρέπειας, 
άγωνίστηκε γιά τήν άποκατάσταση των δημοκρατι

κών έλευθερι&ν στή χώρα του καί μέ τά μηνύματά 

του συνέβαλε άποφασιστικά στή συνειδητοποίηση 

των άνθρωπιστικ&ν άξι&ν, τόσο στήν πατρίδα του , 
δσο καί στόν κόσμο», στό σκηνοθέτη Πήτερ 

Μπρούκ, γιά «τήν έξερεύνηση νέων δρόμων στό χώ
ρο τής δημιουργίας καί τής ερευνας τής θεατρικής 

πρακτικής», στή Γιουνίς Κέννεντυ-Σρίβερ, γιά «τήν 

ϊδρυση τ&ν άγώνων γιά άνθρώπους μέ είδικές άνάγ

κες σέ 70 χώρες, των «Σπέσιαλ 'Ολύμπικς», καί στόν 
Μωρίς Στρόνγκ, γιά «τήν άνεκτίμητη συμβολή του 

στή Συνάντηση Κορυφής γιά τόν Πλανήτη στό Ρίο». 

Μέ τό Β. Χάβελ, ό Κ. Καραμανλής θά εχει καί 

ίδιαίτερη συνάντηση τήν επομένη τής άπονομής των 

βραβείων, στό Προεδρικό Μέγαρο. 

Μετά τήν έπιστροφή του στήν Πράγα, ό Τσέχος 

πρόεδρος άπέστειλε στόν Κ. Καραμανλή εύχαριστή

ρια έπιστολή: 

«Ήταν γιά έμένα μεγάλη τιμή νά παραλάβω άπό τά 
χέρια σας τό Βραβείο "'Αθήναι" καί δια τη ρω έξαίρετες 

άναμνήσεις άπό τή συζήτησή μας κατά τή διάρκεια τής 

παραμονής μου στήν 'Αθήνα. 'Η συνομιλία μας ύπήρξε 

πολύ ένδιαφέρουσα καί διαφωτιστική. 
>>'Εκτίμησα σημαντικά τήν ευκαιρία νά συναντήσω 

στό πρόσωπό σας εναν πολιτικό Πού επαιξε κρίσιμο ρόλο 
στή δημιουργία ένός σύγχρονου δημοκρατικοϋ συστήμα

τος στήν 'Ελληνική Δημοκρατία, άλλά καί στήν ένσωμά

τωση τής 'Ελλάδος στήν οiκογένεια των ευρωπαϊκων δη

μοκρατικων έθνων, καί πού εχει άναγνωριστεί, ορθότατα, 

ώς μιά έξέχουσα προσωπικότητα τής σύγχρονης έλληνι

κής καί ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Τή στιγμή αυτή, πού ή 

χώρα μου άπολαμβάνει τά πρωτα χρόνια έλευθερίας μετά 

άπό δεκαετίες δλοκληρωτισμοϋ, ή έμπειρία σας ε{ναι πολύ

τιμη, καί άποτελεί πηγή έμπνεύσεως γιά μaς, κατά πολλούς 

τρόπους. 

»Δεχθείτε, κύριε πρόεδρε, τούς θερμότατους χαιρετι

σμούς μου, ώς εκφραση τής μεγάλης εκτιμήσεως πού εχω 

γιά σaς καί τήν όμορφη χώρα σας, τήν δποία θαυμάζω 

τόσο γιά τή μοναδική της πολιτιστική κληρονομιά, άλλά 

καί γιά τίς έπιτεύξεις της τοϋ παρόντος, καί στήν δπdία 
άπευθύνω τίς καλύτερες' ευχές μου γιά ενα ευτυχισμένο 
μέλλον μέ ευημερία»206. 

24 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1993 

·Ο Κ. Καραμανλής δέχτηκε, στό Προεδρικό Μέ-

γαρο, τόν Κ. Μητσοτάκη, σέ συνάντηση «περιοδι

κής ένημέρωσης» - κατά τήν εκφραση του πρωθυ

πουργοί)- μέ άναφορά στήν πορεία τής οίκονομίας, 

τ&ν πολιτικών έξελίξεων καί του θέματος τ&ν Σκο
πίων. 

27 MA'I'OY 1993 

Κατά τήν εξ οδό του άπό τό νοσοκομείο «·Υ γείω>, 
δπου ύποβλήθηκε στόν έτήσιο ελεγχο τής ύγείας 

του, ό Κ. Καραμανλής άπάντησε σέ δημοσιογραφικό 

έρώτημα σχετικά μέ τήν κατάσταση στά Βαλκάνια 

καί τά είδικότερα προβλήματα πού άντιμετωπίζει ή 

'Ελλάδα στόν εύαίσθητο αύτό χώρο: 

«Δέν είναι ή κατάλληλη στιγμή γιά δηλώσεις. Ή σύγ

χυση πού επικρατεί σήμερα σ' όλόκληρο τόν κόσμο, άλλά 

καί στή χώρα μας, είναι τόσο έκτεταμένη πού δέν είναι 

έπιδεκτική έρμηνειώνι>. 

28 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1993 

Μέ τηλεγράφημά του, ό πρόεδρος τής Δημοκρα

τίας συγχαίρει τόν πρόεδρο του Δ.Σ. του τηλεοπτικοί) 

σταθμοu ΑΝΤΕΝΝΑ, Μ. Κυριακοu, γιά τήν πρωτο

βουλία τής έκπομπής του προγράμματός του στήν 

'Αμερική: 

«'Η πρωτοβουλία σας αvτή συμβάλλει τόσο στή διατή

ρηση καί καλλιέργεια τών δεσμών τής Μητέρας Πατρίδας 

μέ τήν 'Ομογένεια τής 'Αμερικής, δσο καί στή μετάδοση 

στήν άμερικανική ήπειρο τής φωνής καί τής εiκόνας τής 

Έλλάδαςιι. 

31 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1993 

Σέ μήνυμά του μέ τήν εύκαιρία του έορτασμοu γιά 

τήν παγκόσμια ·Ημέρα Περιβάλλοντος, ό Κ. Καρα

μανλής έπισημαίνει τούς κινδύνους πού άπειλοuν 

τήν άνθρωπότητα, αν δέν ληφθοuν εγκαιρα τά άναγ

καία σύντονα μέτρα γιά τήν περιστολή τους: 

«'Η Παγκόσμια 'Ημέρα Περιβάλλοντος δέν έχει 

έπετειακό μόνο χαρακτήρα. Είναι, πρωτίστως, μιά 

εύκαιρία γιά νά έπισημανθεί ή σημασία ένός τερά

στιου προβλήματος πού έπηρεάζει όχι μόνο τήν κα

θημερινή ζωή μας &λλά καί τό μέλλον τής &νθρωπό

τητος. 

»Είναι αναμφισβήτητο ότι τόσο ή οίκονομική 

&νάπτυξη όσο καί ή τεχνολογική πρόοδος προσέφε

ραν καί προσφέρουν σέ μεγάλο τμήμα τής &νθρωπό

τητος ένα ύψηλότατο έπίπεδο ζωής. "Ενα έπίπεδο 

πού είναι &νάγκη βέβαια νά έξαπλωθεί σέ όλόκληρο 
τόν κόσμο γιά νά έξαλειφθοvν παντού οί έστίες φτώ
χειας καί &θλιότητος πού σήμερα έξακολουθοvν νά 

μαστίζουν τήν aνθρωπότητα. 

»Είναι όμως έξίσου αναμφισβήτητο δτι τό τίμημα 

αύτής τής έξελίξεως είναι βαρύτατο, &φοv οί οίκο-

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



ΑΠΟΝΟΜΉ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΩΝΑΣΗ 

Συνάντηση μέ τούς προέδρους Μιττεράν (άνω) καί Χάβελ (κάτω), 

μέ τήν ει5καιρία τfjς aπονομής τιμητικών διακρίσεων. 
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λογικές καταστροφές πού έχουν fίδη επέλθει μπορεζ 

aν συνεχισθουν, νά ανατρέψουν τήν οlκολογική 

lσορροπία σέ όλόκληρο τόν πλανήτη. 

»Χρειάζεται έπομένως νά διαμορφωθεί μιά κοινή 

περιβαλλοντική πολιτική σέ παγκόσμια κλίμακα, 

πού νά συμβιβάζει τήν ανάπτυξη μέ τήν προστασία 

του περιβάλλοντος. 

» ΥΕργο δύσκολο πού aπαιτεζ πρώτον, τήν ί5παρ
ξη πολιτικής βουλήσεως καί δεύτερον, τή διάθεση 
τεραστίων κονδυλίων. 'Έργο δμως aπαραίτητο. Για

τί aπό τήν επιτυχία του μπορεί νά κριθεί πράγματι τό 

μέλλον τής aνθρωπότητος». 

31 ΜΑ·Ι ·ΟΥ 1993 

'Ο πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας δέχτηκε σέ άυ
νεργασία τόν ύπουργό 'Εθνικfjς 'Αμύνης, Ι. Βαρβι

τσιώτη. 'Αντικείμενο τfjς συνεργασίας, δπως αναφέ

ρεται σέ ανακοίνωση τfjς Προεδρίας τfjς Δημοκρα

τίας, ήταν ή ενημέρωση του Κ. Καραμανλfj «tδιαίτε

ρα γιά τά αποτελέσματα τfjς τελευταίας συνόδου των 

ύπουργών 'Εθνικfjς 'Αμύνης τών χωρών του ΝΑΤΟ». 

8 ΙΟΥΝΙΟΥ 1993 

Σέ aπάντηση προτάσεως του προέδρου τfjς Διε

θνοuς Όλυμπιακfjς Έπιτροπfjς, Χ.Α. Σάμd.ρανκ, νά 

γίνει επίτιμο μέλος τfjς Διεθνοuς Έπιτροπfjς γιά τήν 

ύποστήριξη του θεσμοί\ τfjς «'Ολυμπιακfjς εκεχει

ρίας», ό Κ. Καραμανλfjς, aφοί\ ευχαριστεί γιά τήν 

τιμητική διάκριση, επισημαίνει: 

«'Εκτιμώ βαθύτατα τήν πρότασή σας καί συγχαί

ρω τά μέλη τής 'Ολυμπιακής 'Επιτροπής γιά τήν 

πρωτοβουλία τους, ή όποία, εάν ύλοποιηθεζ θά όδη

γήσει πράγματι στήν ανακούφιση τών πληθυσμών 

πού ύποφέρουν εξαιτίας τών ένόπλων συγκρούσεων 

καί θά συμβάλει, επίσης, στήν επικράτηση τών aξι

ών καί τών παραδόσεων του 'Ολυμπισμου. 

»Μέ μεγάλη λύπη, κατά συνέπεια, aδυνατώ νά 

aπαντήσω θετικά στήν πρότασή σας εξαιτίας τής 

θέσεώς μου κατ' επιταγή του Συντάγματος. Εlμαι 

εντούτοις σέ θέση νά σaς διαβεβαιώσω δτι παρακο

λουθώ μέ ένδιαφέρον τήν εξέλιξη τής πρωτοβουλίας 
σας, κατά μείζονα λόγο εφόσον τρέφω lδιαίτερη 

ει5αισθησία aπέναντι σ' δ, τι aφορά τόν 'Ολυμπι
σμό;;2οΊ. 

10 ΙΟΥΝΙΟΥ 1993 

Μέ τήν ευκαιρία τfjς συνόδου των ύπουργών 

'Εξωτερικών των χωρών - μελών του ΝΑ ΤΟ στήν 
'Αθήνα, ό Κ. Καραμανλfjς παραθέτει στό Προεδρικό 

Μέγαρο δεξίωση πρός τιμή τους. 
Στή διάρκεια τfjς δεξιώσεως, ό πρόεδρος τfjς Δη

μοκρατίας συνομίλησε εκτενώς, μεταξύ άλλων, μέ τό 

γενικό γραμματέα τfjς Συμμαχίας, Μ. Βέρνερ, τόν 

'Αμερικανό ύπουργό, Γ. Κρίστοφερ, τό Γάλλο, Α. 

Ζυπέ, καί aντάλλαξε &κόμη aπόψεις μέ τόν 'Έλληνα 

όμόλογό τους, Μ. Παπακωνσταντίνου, σχετικά μέ 

τήν αποστολή &μερικανικfjς στρατιωτικfjς δυνάμεως 

στά Σκόπια, εκφράζοντας - σύμφωνα με δημοσιο

γραφικές πληροφορίες - τή δυσφορία του. 

Μετά τήν επάνοδό του στίς Βρυξέλλες, ό γενικός 

γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μ. Βέρνερ, aπηύθυνε θερμή 

ευχαριστήρια επιστολή στόν πρόεδρο τfjς Δημοκρα

τίας, πρός τόν όποίο καί ό Γ. Κρίστοφερ διεμήνυσε 

στίς 21 'Ιουνίου: 

«Ήταν μεγάλη η χαρά μου νά σaς συναντήσω καί νά 
εξετάσουμε θέματα πού ενδιαφέρουν τίς Κυβερνήσεις μας. 

»Τό μεταβαλλόμεν6 διεθνές πεδίο όπωσδήποτε θά δη

μιουργήσει νέες προκλήσεις γιά τή Συμμαχία. Είμαι βέ

βαιος δτι, μέ κοινή προσπάθεια, μποροuμε νά όδηγήσουμε 

τό ΝΑΤΟ- πού παραμένει η καλύτερη εγγύηση γιά τήν 

εiρήνη καί τή σταθερότητα τ&ν μελ&ν του καί τής περιο

χής, σέ νέες περιοχές επιτευγμάτων καί συνεργασίας. 

»Σfiς εuχαριστ& γιά τή φιλοξενία. Τό ταξίδι στήν 'Ελ

λάδα είναι ήδη ό:πό τίς πιό προσφιλείς μου ό:ναμνήσεις»2οs. 

14 ΙΟΥΝΙΟΥ 1993 

'Ο ύπουργός 'Εξωτερικών τfjς Ρωσίας, Α. Κόζι

ρεφ, επισκέπτεται τόν πρόεδρο τfjς Δημοκρατίας, Κ. 

Καραμανλfj, μέ τόν όποίο - δπως ανακοινώθηκε 

- αντάλλαξε aπόψεις σχετικά μέ τίς σχέσεις μεταξύ 
τών δύο χωρών, σέ διμερές επίπεδο, τή γιουγκοσλα

βική κρίση καί τήν κατάσταση πού εχει δημιουργη

θεί στήν Ευρώπη μετά τή διάλυση τfjς ΕΣΣΔ. 

Κατά τήν αναχώρησή του, ό Ρώσος ύπουργός τό

νισε δτι εχουν εξασφαλιστεί δλες οί προϋποθέσεις 
γιά τήν επίσκεψη του προέδρου Γιέλτσιν στήν 'Ελ

λάδα καί τήν ύπογραφή διμεροuς συμφωνίας, μεγά

λης σημασίας. 

16 ΙΟΥΝΙΟΥ 1993 

Μέ τήν ευκαιρία επισκέψεως τfjς ύφυπουργοu 

'Εξωτερικών, Β. Τσουδεροu, στή Δαμασκό, ό πρόε
δρος τfjς Δημοκρατίας, σέ μήνυμά του πρός τόν πρό

εδρο τfjς Συρίας, Χ. Αλ Υ Ασσαντ, εκφράζει τήν εκτί

μηση γιά τή συμβολή του «στή διαδικασία επιλύσε

ως του ακανθώδους προβλήματος τfjς Μέσης 'Ανα

τολfjς» καί επιβεβαιώνει δτι «ή 'Ελλάδα, αναλαμβά

νοντας τήν προεδρία τfjς ΕΟΚ, τήν 1η 'Ιανουαρίου 

1994, εχει τήν πρόθεση νά καταβάλει τίς αναγκαίες 
προσπάθειες προκειμένου ή ειρηνευτική διαδικασία 

νά aπολήξει σέ μιά δίκαιη καί συνολική λύσψ209 • 

25 ΙΟΥΝΙΟΥ 1993 

Στό πλαίσιο των ενημερωτικών συναντήσεών του 

μέ τά μέλη τfjς Κυβερνήσεως, ύπεύθυνα γιά επιμέ-

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΝΑΤΟ 683 

ρους τομείς του κυβερνητικοί) εργου, ό πρόεδρος τής 

Δημοκρατίας δέχεται σέ άκρόαση τόν Γ. Σουφλιά, ό 

όποίος τόν κατετόπισε γιά τήν κατάσταση στό χώρο 

τής παιδείας. 

Τήν ϊδια ή μέρα, σέ μήνυμά του πρός τό Συνέδριο 

τής κοινοβουλευτικής επιτροπής Θρησκευμάτων καί 

'Ορθοδοξίας τής Βουλής, ό Κ. Καρα!:}ανλής ύπο

γράμμμισε: 

«Στή σημερινή εποχή τών κοσμογονικών άνακατατά

ξεων - θετικών καί άρvητικών- ή άποστολή τfjς 'Ορθο
δοξίας γίνεται πιό επίκαιρη καί πιό άναγκαία παρά ποτέ. 

Γιατί ε{ναι μιά άποστολή εlρήνης, άγάπης καί συνεργασί

ας μεταξύ δλων τών λαών του κόσμου. 

»Ή σταθερή προσήλωση τfjς 'Ορθοδοξίας σ' αύτές 

τίς προαιώνιες άρχές της τfjς επιτρέπει νά άναλαμβάνει 

πρωτοβουλίες, δπως αύτή του Συνεδρίου σας, yιά τήν προ

σέγγιση καί κατανόηση δλων τών λαών τijς Εύρώπης. 

»Καί εύχομαι μέσα σ' αύτό τό κλίμα νά διεκολυνθεi ή 

άντιμετώπιση τών μεγάλων προβλημάτων μέ τά όποία θά 

άσχοληθεi τό Συνέδριό σας». 

29 IOYNIOY 1993 

'Ο Κ. Καραμανλής ύποδέχεται στό άεροδρόμιο 

του Έλληνικοu τόν Μπορίς Γιέλτσιν, ό όποίος πρα

γματοποιεί επίσημη επίσκεψη στήν 'Ελλάδα. Πα

ρών κατά τήν ύποδοχή ήταν καί ό πρωθυπουργός, Κ. 

Μητσοτάκης, εν& τό Ρώσο πρόεδρο συνόδευε ό 

ύπουργός τ&ν 'Εξωτερικών, Α. Κόζιρεφ. 

Εuθύς μετά τήν τελετή τής ύποδοχής, δ Μ π. Γιέλ

τσιν κατευθύνθηκε στό Προεδρικό Μέγαρο, άπό 

κοινοί) μέ τόν Κ. Καραμανλή, μέ τόν όποίο καί ε{χε 

τήν πρώτη συνομιλία του. Σχετικά, εκδόθηκε ή άκό

λουθη άνακοίνωση: 

«'Ο πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας κ. Κ. Καραμανλfjς συ

ναντήθηκε μέ τόν πρόεδρο τfjς Ρωσικfjς 'Ομοσπονδίας κ. 

Μπορίς Γιέλτσιν, ό όποίος επισκέπτεται έπίσημα τήν 'Ελ

λάδα. 

»Κατά τή συνάντηση αυτή συζητήθηκαν οί σχέσεις των 

δύο χωρων καί ή κατάσταση στήν περιοχή μας, ίδιαίτερα 

δέ ή γιουγκοσλαβική κρίση. 'Εξετάστηκαν, έπίσης, οί 
συνθfjκες πού έπικρατουν στήν Ευρώπη μετά τόν τερματι

σμό του ψυχρου πολέμου καί γενικότερα ή σημερινή διε

θνής κατάσταση καί οί διαγραφόμενες προοπτικές. 

»Συζητήθηκαν, έξάλλου, θέματα πού ένδιαφέρουν ίδι
αίτερα τήν 'Ελλάδα, δπως τό Κυπριακό καί τό θέμα των 

Σκοπίων. 

»Οί συνομιλίες, πού διήρκεσαν μία rορα καί 15 λεπτά, 
διεξήχθησαν μέσα στό πνευμα τfjς παραδοσιακfjς φιλίας 

πού συνδέει τούς δύο λαούς». 

'Αναλυτικότερα, τό πρακτικό τής συνομιλίας 

τ&ν δύο ήγετ&ν περιέλαβε, μεταξύ άλλων, καί τά άκό

λουθα σημεία: 

«'Ο πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας έκφράζει τήν χαρά του 

γιά τήν παρουσία του κ. Γιέλτσιν στήν 'Ελλάδα, τονίζει δτι 

παρακολουθεί μέ μεγάλο ενδιαφέρον τίς προσπάθειες του 

κ. Γιέλτσιν γιά τήν έπιτυχία των μεταρρυθμίσεων στήν 

χώρα του καί εϋχεται ευόδωση των προσπαθειων του. 

»'Ο κ. Γιέλτσιν έκφράζει τίς ευχαριστίες του γιά τήν 

ύποδοχή πού του επιφυλάχθηκε καί λέει δτι θεωρεί μεγάλη 

του τιμή νά συναντήσει τόν κ. Καραμανλfj, ό όποίος είναι 

γνωστός δχι μόνο στήν χώρα του άλλά καί σέ όλόκληρο 

τόν κόσμο καί ό όποίος εκανε καί εξακολουθεί νά κάνει 

πολλά γιά τήν 'Ελλάδα. Θεωρεί τήν πείρα του κ. Καρα

μανλfj πολύτιμη γιά τήν 'Ελλάδα άλλά καί γιά τίς άλλαγές 

πού γίνονται στόν κόσμο. 

»'Απαντώντας σέ έρώτηση του προέδρου, ό κ. Γιέλτσιν 

άναφέρεται στίς δυσκολίες πού συναντα ή πρόοδος των 

μεταρρυθμίσεων στήν χώρα του, διότι τά τελευταία 75 
χρόνια οί άνθρωποι είχαν ξεχάσει τί θά πεί iδιοκτησία. 

»'Ο πρόεδρος παρατηρεί δτι ή δημοκρατία είναι τό 

καλλίτερο, άλλά ταυτόχρονα, καί τό δυσκολότερο πολί

τευμα, προϋποθέτει ίκανή ήγεσία, τήν όποία ή Ρωσία βρfj

κε στό πρόσωπο του κ. Γιέλτσιν, άλλά καί λαό ό όποίος 

πρέπει νά πεισθεί δτι ή δημοκρατία καί ή έλευθερία εχουν 

ύψηλό τίμημα, δηλαδή άπαιτουν ύπομονή, μόχθο καί θυ

σίες. Καί είναι καθfjκον τfjς ήγεσίας νά πείσει τόν λαό νά 

κάνει αυτές τίς θυσίες . 

» Ό κ. Γιέλτσιν άπαντα δτι μέ τό δημοψήφισμα τfjς 
25ης 'Απριλίου φάνηκε δτι ό λαός άντιλαμβάνεται αυτές 

τίς άλήθειες. 'Ήδη, προχωρουν στήν καθιέρωση τfjς έλεύ

θερης άγορας καί τfjς άτομικfjς iδιοκτησίας καί εχουν 

ιδιωτικοποιήσει 60.000 επιχειρήσεις. 
»'Ο πρόεδρος παρατηρεί δτι είναι φυσικό ή προσπάθεια 

αυτή νά πάρει χρόνο καί θά πρέπει νά γίνεται σταδιακά γιά 

νά συνηθίσει ό ρωσικός λαός, ό όποίος καλείται νά προ

σαρμοσθεί σέ μιά καινούργια μορφή ζωfjς. Καί ή μεταβα

τική αυτή περίοδος χρειάζεται προσεκτικούς χειρισμούς 

γιατί δέν είναι μόνο ευαίσθητη άλλά καί επικίνδυνη. 

» Ό πρόεδρος Γιέλτσιν συμφωνεί μέ τίς παρατηρήσεις 
του προέδρου, προσθέτοντας δτι στήν άρχή χρειάσθηκαν 

γρήγορες κινήσεις γιατί επρεπε νά τεθεί τέρμα στό μονο

πώλιο τfjς έξουσίας πού άσκουσε τό Κομμουνιστικό κόμ

μα. 'Ο προκάτοχός μου ήθελε νά συμβιβάσει τόν κομμου

νισμό μέ τήν έλεύθερη άγορά, άλλ' αυτό βέβαια δέν γίνε

ται. 

»'Ο πρόεδρος λέει δτι αυτό του θυμίζει τόν τίτο, στόν 

όποίο είπε ό πρόεδρος δτι τό μικτό σύστημα πού είχε 

καθιερώσει είχε πάρει τά μειονεκτήματα, χωρίς νά πάρει 

τά πλεονεκτήματα καί των δύο συστημάτων. Καί ό κ. Γιέλ

τσιν λέει "εϊχατε δίκιο καί βλέπουμε σήμερα iά άποτελέ

σματα στήν Γιουγκοσλαβία". 

»'Ο πρόεδρος συνεχίζει δτι ή δημοκρατία θέλει μέν 

ευελιξία άλλά δχι νόθες λύσεις γιά νά μήν όδηγηθεί σέ 

άποτυχία. Ό κ. Γιέλτσιν άπέδειξε δτι άντιλαμβάνεται όρ

θως τό πρόβλημα καί αυτό είναι σημαντικό γιατί, δπως καί 

στήν ίατρική, δέν μπορεί νά γίνει όρθή θεραπεία έάν δέν 

προηγηθεί όρθή διάγνωση. Τό θέμα τώρα είναι ή μεθόδευ

ση. Ό κ. Γιέλτσιν άπαντα δτι πράγματι τώρα είναι θέμα 

τακτικfjς διότι ή στρατηγική τους εχει προσδιορισθεί καί 

άποφασισθεί. 'Ο πρόεδρος λέει δτι στήν πολιτική οί χει

ρισμοί μπορεί νά άποδειχθεί δτι εχουν μεγαλύτερη σημα

σία άπό τήν ουσία γιατί μπορεί κανείς νά εχει δίκιο καί νά 

τό χάσει άπό κακούς χειρισμούς, ή τό άντίστροφο. 
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»Στήν συνέχεια, ό πρόεδρος παρακαλεί τόν κ. Γιέλτσιν 

νά του πεί τήν γνώμη του γιά τήν κατάσταση στήν Εύρώπη 

καί γιά τίς σχέσεις 'Ανατολικής καί Δυτικής Εύρώπης με

τά τόν τερματισμό του Ψυχρου Πολέμου. 

»'Ο κ. Γιέλτσιν λέει ότι οί χωρες τής 'Ανατολικής Εύ

ρώπης περνουν αύτή τήν στιγμή μιά δύσκολη φάση. 'Η 

κατάρρευση τής Σοβιετικής 'Ένωσης διέσπασε τό πλέγμα 

των οίκονομικων σχέσεων των χωρων αύτων, οί όποίες 
τώρα προσπαθουν νά στραφουν πρός τήν Δύση καί νά θε

μελιώσουν τήν δημοκρατία καί τήν οίκονομία τής άγορaς. 

Θέλουν νά γίνουν μέλη τής Εύρωπαϊκής οικονομικής 

Κοινότητος καί του Συμβουλίου τής Εύρώπης, άλλά ή Δύ

ση τούς βλέπει μέ συγκατάβαση, γιά νά μήν πω μέ περιφρό

νηση. Δέν είναι μόνο ότι δέν τίς θέλουν νά μπουν μέσα, 

&λλά καί τούς μειώνουν τό κυρος τους. 'Η Δύση πρέπει νά 

βοηθήσει τίς χωρες αύτές. 'Η Ρωσία είναι μεγάλη χώρα 
καί μπορεί νά άντέξει, άλλά οί άλλες χωρες τής 'Ανατολι

κής Εύρώπης είναι μικρές καί !:χουν άρχίσει νά άπογοητεύ

ονται, μέ άποτέλεσμα νά ξαναβγαίνουν στήν επιφάνεια οί 
κομμουνιστές. 

»'Ο πρόεδρος συμφωνεί, τονίζει όμως ότι αύτά ~ρέπει 

νά γίνουν σταδιακά, γιατί ή Δυτική Εύρώπη !:χει καί αύτή, 
αύτή τήν στιγμή, προβλήματα. 

»'Ο κ. Γιέλτσιν λέει ότι σημειώνει τήν συμφωνία αύτή 

του προέδρου, γιατί ή 'Ελλάς θά προεδρεύσει του χρόνου 

στήν ΕΟΚ. 

»'Ο πρόεδρος συνεχίζει ότι ύποστηρίζει τίς άπόψεις 

του κ. Γιέλτσιν γιατί πιστεύει ότι ή Εύρώπη, παρά τίς δυ

σκολίες της, πρέπει σταδιακά νά βοηθήσει γιά τήν κατάρ

γηση των φραγμων μεταξύ ' Ανατολικής καί Δυτικής Εύ
ρώπης. 

»'Ο κ. Γιέλτσιν λέει ότι ή Ρωσία θέλει νά άναβαθμίσει 

τίς οίκονομικές της σχέσεις μέ τίς χωρες αύτές τής 'Ανα

τολικής Εύρώπης καί !:χει συνάψει συμφωνίες μέ τήν Πο

λωνία, τήν Ούγγαρία, τήν Βουλγαρία, τήν Τσεχία καί τήν 

Σλοβακία, πού διεσπάσθησαν άπό τήν παλαιά Τσεχοσλο

βακία. 

)) ' ο πρόεδρος λέει ότι στήν εποχή μας ύπάρχει σύγχυ

ση γιά τήν εννοια τής ελευθερίας, τήν όποία πολλοί ταυτί

ζουν μέ τήν άσύδοτη τάση γιά άνεξαρτησία καί αύτοδιάθε

ση. Κάθε όμάς καί κάθε χωριό ζητάει άνεξαρτησία, πράγμα 

πού όδηγεί στήν άστάθεια, άλλά καί τήν άσυδοσία, άφου 

πολλοί πιστεύουν ότι ή ελευθερία σημαίνει τό νά κάνει ό 

καθ' ενας άνεξέλεγκτα ό,τι θέλει. 

»'Απαντώντας σέ έρώτηση του προέδρου γιά τίς σχέ

σεις τής Ρωσίας μέ τήν ΕΟΚ καί τίς 'Ηνωμένες Πολιτείες, 

ό κ. Γιέλτσιν λέει ότι μέ τήν 'Αμερική !:χουν πολύ προ

ωθημένες σχέσεις, !:χουν ύπογράψει συμφωνία φιλίας καί 

δέν είναι πιά έχθροί άλλά έταίροι. Συμφώνησαν νά μειώ
σουν τά πυρηνικά τους όπλα κατά 2/ 3. Χθές του τηλεφώ
νησε ό πρόεδρος Κλίντον γιά νά συνεννοηθουν γιά τήν 

συνάντηση των 'Επτά στό Τόκιο καί οί θέσεις τους συνέ

πεσαν. 

»Οί σχέσεις τους όμως μέ τήν ΕΟΚ είναι δύσκολες. 

Προετοιμάζεται μιά συμφωνία Ρωσίας - ΕΟΚ, στήν όποία 

επιδιώκουν νά εχουν τά ίδια δικαιώματα μέ τίς άλλες χωρες 

τής ΕΟΚ. 'Από τήν πλευρά τής ΕΟΚ όμως τηρείται στάση 

διακριτική είς βάρος τής Ρωσίας. Γι' αύτό δέν θά ύπο

γράψουν τήν συμφωνία αύτή άλλά θά περιμένουν τήν έλ-

ληνική προεδρία γιατί πιστεύουν ότι ή 'Ελλάς θά βοηθή

σει. 

» ' Ο πρόεδρος λέει ότι "ναί, θά βοηθήσουμε, γιατί κα
ταλαβαίνουμε καλλίτερα τά προβλήματά σας, άφου δέν εί

μαστε πλούσιοι, χωρίς νά είμαστε καί φτωχοί". 

»'Ο πρόεδρος Γιέλτσιν εκφράζει τίς εύχαριστίες του καί 

τήν Ικανοποίησή του γιά τήν δήλωση αύτή του προέδρου. 

»Παρατηρεί ότι θά χρειασθεί χρόνος γιά νά ήσυχάσει ό 

κόσμος άπό τόν εθνικισμό, ό όποίος είναι φοβερό πράγμα. 

Στή Ρωσία, γιά νά κατευνάσουν τό κύμα του έθνικισμου, 

εδωσαν αύτονομία η καί άνεξαρτησία σέ πολλές περιοχές 

γιά νά άποφύγουν τίς συγκρούσεις καί τίς αίματοχυσίες. 

)) 'ο πρόεδρος λέγει ότι αύτό έννοουσε κι εκείνος, όταν 
μίλησε γιά τήν παρεξήγηση τής εννοίας τής έλευθερίας. 

'Όσο ύπήρχε στόν κόσμο ή ίσορροπία δυνάμεων, ύπήρχε 

καί ενας ελεγχος αύτων των τάσεων. Καί σέ καθεστώς 

ελευθερίας μπορεί καί πρέπει νά συμβιώνουν οί λαοί καί οί 

διάφορες όμάδες. Τό φαινόμενο αύτό τό βλέπουμε στή 

Βαλκανική καί ίδιαίτερα στή Γιουγκοσλαβία. 'Έχουμε κι 

έμείς τά προβλήματά μας μέ τήν Τουρκία καί τά Σκόπια. 

'Εμείς δέν ζητάμε τίποτα άπό κανένα. Αύτοί ζητουν άπό 

μaς. Τά Σκόπια άπειλουνται άπ ' όλους τούς γείτονες, λόγω 

τfjς συνθέσεως του πληθυσμου τους, έκτός άπό τήν 'Ελλά

δα στήν όποία !:χουν συμφέρον καί πρέπει ν' άκουμπή

σουν. Ξέρω ότι άναγνωρίσατε τά Σκόπια, δέν θά ijθελα νά 

τό συζητήσω αύτό, αύτή τήν στιγμή, άλλά σaς ζητω νά 

τούς δώσετε συμβουλές ότι !:χουν συμφέρον νά συνεργα

σθουν μέ τήν 'Ελλάδα, άλλιως τό Κράτος τους δέν θά είναι 
βιώσιμο. 

»'Όσον άφορά τήν Τουρκία, διατηρεί ύπό στρατιωτική 

κατοχή μέ τήν βία ενα μεγάλο μέρος τής Κύπρου. Σάς τά 

λέγω αύτά διότι άναφερθήκατε στήν άναβίωση του εθνικι

σμου. 'Εμείς δέν !:χουμε διεκδικήσεις είς βάρος κανενός, 

άλλά μaς ένοχλουν ή Τουρκία καί τά Σκόπια. Θά πρέπει οί 

χωρες πού !:χουν επιρροή νά φροντίσουν νά θέσουν ύπό 

ελεγχο τό φαινόμενο αύτό. 

»'Ο πρόεδρος Γιέλτσιν λέει ότι συμφωνεί». 

'Αφοu, τέλος, οί δύο ήγέτες άνασκόπησαν τήν 

πορεία των εξελίξεων περί των προβλημάτων τής 

πρώην Γιουγκοσλαβίας, κατέληξαν: 

«'Ο πρόεδρος καταλήγει ότι αύτή είναι ή θέση μας καί 

αύτά λέμε σέ όλους. Καί, στή συνέχεια, τονίζει τήν ίστο

ρική σημασία τής επισκέψεως του προέδρου Γιέλτσιν, ή 

όποία θ' άνοίξει νέους δρόμους γιά τήν άνάπτυξη των 

σχέσεων. 

» Ό πρόεδρος Γιέλτσιν συμφωνεί καί ύπογραμμίζει ότι 
είναι σημαντικό ότι ήλθε πρωτα στήν 'Ελλάδα. 'Έχει πρό

σκληση νά πάει καί στήν Τουρκία. Μπορεί άργότερα νά 
γίνει αύτό, λέει. Πάντως, έμείς δίνουμε προτεραιότητα 

στήν 'Ελλάδα. 'Ο πρόεδρος λέει ότι έκτιμa ίδιαίτερα αύτή 

τήν δήλωση του κ. Γιέλτσιν. 

»Στό σημείο αύτό !:ληξε ή συνομιλία μέ aνταλλαγή 

άμοιβαίων φιλοφρονήσεων». 

Τήν έπομένη, 30η 'Ιουνίου, προσφωνώντας τόν 

Μπ. Γιέλτσιν, στή διάρκεια έπίσημου γεύματος στό 

Προεδρικό Μέγαρο, ό Κ. Καραμανλής είπε: 
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((Κύριε πρόεδρε, 

»Μέ Ιδιαίτερη χαρά σaς ύποδέχομαι σήμερα στήν 'Ελ

λάδα. Στό πρόσωπό σας, χαιρετίζω τόν ήγέτη μιaς μεγάλης 

χώρας, μέ τήν όποία ή 'Ελλάδα συνδέεται μέ δεσμούς πα

ραδοσιακής φιλίας. 'Αλλά χαιρετίζω, προπαντός, έναν ήγέ

τη, δ δποίος, μέ τό πολιτικό του θάρρος, άφοv κατέστειλε 

τό πραξικόπημα τοv 1991, δδηγεί άποφασιστικά τό λαό του 
στό δύσκολο άλλά έλπιδοφόρο δρόμο τών δημοκρατικών 

μεταρρυθμίσεων. "Ενα λαό δ δποίος, καί στήν περίπτωση 

αύτή, θά έπιβεβαιώσει τή γενναιότητα καί τό βαθύ πατριω

τισμό πού έπέδειξε σ' δλες τίς κρίσιμες στιγμές τής Ιστο

ρίας του. 

»Ή έπίσκεψή σας αύτή ε{ ναι πραγματικά iστορική. 

Γιατί στή μακρά iστορία τών σχέσεων τών χωρών μας, 

εlναι ή πρώτη φορά πού άρχηγός τοv ρωσικού Κράτους 

έπισκέπτεται τήν 'Ελλάδα. Κι αύτό δίνει Ιδιαίτερη χαρά 

στόν έλληνικό λαό, άλλά καί σ' έμένα προσωπικά, πού 

εlχα τήν τιμή νά εlμαι δ πρώτος 'Έλλην πρωθυπουργός 
πού έπισκέφθηκε ποτέ τή χώρα σας καί ύπέγραψε τότε ση

μαντικές οΙκονομικές συμφωνίες. 

»Ή παρουσία σας σήμερα στήν 'Ελλάδα άποτελεί τήν 

άποκορύφωση τής Ιστορικής διαδρομής τών σχέσεων τών 

δύο λαών μας. Σχέσεων πού άρχίζουν μέ τό Βυζάντιο, συ

νεχίζονται μέ τό Κίεβο, έπισφραγίζονται μέ τό 1821 καί 

μετά άπό μιά μεταβατική περίοδο Ιδεολογικής άντιπαλό
τητας μέ τό προηγούμενο καθεστώς, βρίσκονται σήμερα σέ 

άνοδική πορεία, σέ δλους τούς τομείς. 

»Κύριε πρόεδρε, 

»Oi έξελίξεις πού σημειώνονται σήμερα στή χώρα σας 
δικαιολογημένα βρίσκονται στό έπίκεντρο του ένδιαφέ

ροντος δλου του κόσμου. Γιατί oi κοσμογονικές αύτές άλ
λαγές δέν άφοροvν μόνο τήν τύχη καί τό μέλλον τής χώρας 

σας. Θά έπηρεάσουν, άσφαλώς, καί τή γενικότερη πορεία 

τοv κόσμου, άφοv θά έχουν έπιπτώσεις στά μεγάλα καί 

κρίσιμα θέματα τής διεθνούς τάξεως καί εΙρήνης. Γι ' αύτό 
καί έχετε, κύριε πρόεδρε, τήν άμέριστη συμπαράστασή μας 

σ ' αύτό τό ήράκλειο έργο πού έχετε έπωμισθεί. 

»"Ε να έργο πού θά πρέπει νά ύποστηριχθεί ήθικά καί 

ύλικά άπ' δλους καί, lδίως, άπό τούς οΙκονομικά Ισχυροτέ

ρους. ΥΟχι, βέβαια, γιά λόγους άνθρωπιστικής άλληλεγγύ

ης άλλά γιά τήν κατοχύρωση, σέ παγκόσμια κλίμακα, τής 

δημοκρατίας, τής διεθνούς τάξεως καί τής εlρήνης. Εύχο

μαι καί έλπίζω ή βαθύτερη αύτή σημασία τοv έργου σας νά 

συνειδητοποιηθεί έγκαίρως άπό έκείνους πού, γιά ν' άπα

τρέψουν μελλοντικούς κινδύνους, έχουν συμφέρον νά τό 

βοηθήσουν. 

»Κύριε πρόεδρε, 

ιΠό τέλος τοv ψυχροv πολέμου άνοιξε τό δρόμο γιά τήν 
έλευθερία καί τή δημοκρατία, σέ παγκόσμια κλίμακα. Συ

νοδεύτηκε δμως καί άπό βαθειές πολιτικές, κοινωνικές καί 

στρατηγικές άνακατατάξεις. 'Ανακατατάξεις πού, μολο
νότι άποκλείουν έναν παγκόσμιο πόλεμο, ένθαρρύνουν πε

ριφερειακές καί έμφύλιες συρράξεις, Ιδίως σέ περιοχές 
φορτισμένες μέ έθνικιστικά καί μειονοτικά προβλήματα. 

Ά να κατατάξεις, τέλος, πού θέτουν κρίσιμα διλήμματα 

προκειμένου νά προστατευθεί ή έλευθερία, σέ συνδυασμό 

μέ τή διαφύλαξη τής διεθνούς τάξεως καί εΙρήνης. Γιατί ή 

ταύτιση τής έννοίας τής έλευθερίdς άπό τούς πολλούς μέ 
τίς άνεξέλεγκτες τάσεις γιά άνεξαρτησία κι. αύτοδιάθεση, 

έχει δημιουργήσει σ' δλο τόν κόσμο μιά έπικίνδυvη 
σύγχυση πού έκδηλώνεται άκόμα καί στή συμπεριφορά 

τών διεθνών όργανισμών. 

ιιΜιά τέτοια περιοχή, κύριε πρόεδρε, εlναι καί ή δική 

μας δπου, πέρα άπό τά προβλήματα πού δημιουργεί γιά 

όρισμένες χώρες ή μετάβαση στή δημοκρατία, άναβιώνουν 

καί άναχρονιστικοl ?έθνικισμοί πού, σέ δρισμένες περι
πτώσεις, ύποκρύπτουν καί έδαφικές διεκδικήσεις. 

ιι Ή 'Ελλάδα άγωνίζεται καί θά συνεχίσει νά άγωνίζε

ται γιά τή δημιουργία συνθηκών σταθερότητας καί εΙρή

νης στήν εύαίσθητη περιοχή μας. Καί προσφέρει τήν εΙλι

κρινή φιλία καί συνεργασία της σέ δλους, άκόμη καί δταν 

δέν βρίσκει τήν όφειλόμενη άνταπόκριση, δπως συμβαί

νει, δυστυχώς, μέ τά γειτονικά μας Σκόπια, άλλά καί μέ τήν 

v Αγκυρα, πού εύθύνεται γιά τή συνέχιση τής τραγωδίας 

τής Κύπρου. 

ιιΕlδικότερα στή Γιουγκοσλαβία τό κλίμα αύτό έκδη

λώθηκε κατά τρόπο δραματικό μέ · άφετηρία τίς γνωστές 
έπεμβάσεις παραγόντων έξωβαλκανικών. Παραγόντων, oi 
δποίοι, άφοv προκάλεσαν &περίσκεπτα τήν άποσύνθεση 

τής Γιουγκοσλαβίας, προσπαθούν τώρα μέ άνεδαφικές καί 
άλληλοσυγκρουόμενες προτάσεις νά θεραπεύσουν τήν 

πληγή πού άνοιξαν, καθιστώντας τή μαρτυρική αύτή χώρα 

διεθνές πειραματόζωο, καί φοβούμαι καί μόνιμη έστία 

άναταραχής στήν περιοχή μας. 
ιι Ή χώρα μου, κύριε πρόεδρε, άπό τήν άρχή τής κρί

σεως αύτής ύποστηρίζει σταθερά τήν έξεύρεση ρεαλιστι

κής πολιτικής λύσεως, τήν άποτροπή στρατιωτικών έπεμ

βάσεων καί τήν άποφυγή έμπλοκής στήν κρίση αύτή τών 
άλλων βαλκανικών χωρών. 

»Κύριε πρόεδρε, 

» "Οπως ήδη εlπα, ή έπίσκεψή σας αύτή εlναι πράγματι 
lστορικής σημασίας. 'Επιβεβαιώνει τά αΙσθήματα παρα

δοσιακής φιλίας πού συνδέουν τούς δύο λαούς μας, έπι

σφραγίζει τίς έξαίρετες διμερείς μας σχέσεις σέ δλους τούς 
τομείς καί άνοίγει τό δρόμο γιά τήν περαιτέρω άνάπτυξή 

τους. 

ιιΚαί μέ τίς σκέψεις αύτές, προπίνω ύπέρ τής ύγείας καί 

εύτυχίας ύμών, κύριε πρόεδρε, καί τής κυρίας Γιέλτσιν καί 

ύπέρ τής προόδου καί τής εύημερίας τοv φίλου ρωσικού 

λαοvιι. 

Κατά τή διάρκεια τfjς έπίσημης έπισκέψεώς του, 

ό Ρωσος πρόεδρος διεξήγαγε συνομιλίες μέ τόν 'Έλ

ληνα πρωθυπουργό, Κ. Μητσοτάκη, πού άπέληξαν 

στήν ύπογραφή Συμφώνου Φιλίας καί Συνεργασίας, 

καθώς καί σειράς συμφωνιων μέ άναφορά στόν οίκο

νομικό, τεχνικό, έπιστημονικό, πολιτιστικό, μορφω

τικό καί τουριστικό τομέα. Σέ κοινή δήλωση, έξάλ

λου, σχετικά μέ τό θέμα τής πρώην Γιουγκοσλαβίας, 

οί δύο Κυβερνήσεις έκδήλωσαν ένδιαφέρον γιά τήν 

ταχύτερη έγκαθίδρυση της είρήνης καί της σταθερό

τητας στά Βαλκάνια, ύπογράμμισαν τήν άνάγκη γιά 

άμεση κατάπαυση των έχθροπραξιων καί δίκαιη δι

ευθέτηση τfjς κρίσεως μέσω διαπραγματεύσεων καί 

τόνισαν οτι ήταν διατεθειμένες νά συμβάλουν καί οί 

ϊδιες στίς προσπάθειες των συμπροέδρων τfjς διε

θνοuς διασκέψεως γιά τήν πρώην Γιουγκοσλαβία. τέ-
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-
λος, έπεσήμαναν δτι ijταν &νάγκη νά ληφθουν δλα τά 

ένδεδειγμένα μέτρα, ωστε νά μήν έξαπλωθεί ή σύρ

ραξη, κάλεσαν τίς βαλκανικές χώρες νά μή ταχθουν 

ύπέρ ένός των αντιμαχομένων καί συμφώνησαν νά 

διεξαγάγουν τακτικές πολιτικές διαβουλεύσεις έπί 
τής γιουγκοσλαβικής κρίσεως, έπισημαίνοντας δτι ή 

πολιτική σταθερότητα καί ή οικονομική &νάπτυξη 

τής Βαλκανικfίς θά εχουν θετικό aντίκτυπο σέ δλη 

τήν Εύρώπη. 

30 ΙΟΥΝΙΟΥ 1993 

Ό πρώην ύπουργός 'Εξωτερικών, Α. Σαμαράς, 

ίδρύει, ύπό τήν ήγεσία του, κόμμα μέ τήν έπωνυμία 
«Πολιτική "Ανοιξψ>. 

·Η πρωτοβουλία αύτή συνδυάστηκε μέ τήν πα

ραίτηση του Α. Σαμαρά &πό τήν βουλευτική ίδιότη

τα. 

8 ΙΟΥΛΙΟΥ 1993 

Κατά τήν &ναχώρησή του γιά ολιγοήμερες δια

κοπές στή Μύκονο, ό Κ. Καραμανλfίς aπάντησε σέ 

έρώτηση δημοσιογράφου γιά τήν πολιτική κατά

σταση στήν · Ελλάδα: 

«Λυπούμαι, θά σιiς aπογοητεύσω. Δέν έχω νά πώ τίπο

τα, πού νά είναι καλύτερο aπό τή σιωπή. Καί σιiς δίνω μιά 

συμβουλή: Τώρα τό καλοκαίρι, ό κόσμος πηγαίνει στίς 

διακοπές του. Δέν θά πρέπει νά διαταράξουμε τίς διακοπές 

του μέ πολιτικές δηλώσεις». 

11 ΙΟΥΛΙΟΥ 1993 

'Ο Κ. Καραμανλfίς εχει, στή Μύκονο, ώριαία 

συνομιλία μέ τόν πρωθυπουργό, Κ. Μητσοτάκη, ό 

όποίος έπισκέφθηκε τό νησί μέ τήν εύκαιρία τfίς 

έγκαινιάσεως σημαντικών τοπικών εργων. 

Μετά τή συνάντηση, ό Κ. Μητσοτάκης δήλωσε: 

«Μέ τήν εύκαιρία πού συ μ πέσαμε στή Μύκονο, έπεσκέ

φθην τόν πρόεδρο τfjς Δημοκρατίας καί κάναμε μιά ανακε

φαλαιωτική συζήτηση, γύρω aπό τά προβλήματα τfjς χώ

ρας, έσωτερικά καί έξωτερικά. Αύτό ήταν τό aντικείμενο 
τfjς συζητήσεώς μας καί, δπως συνήθως, ύπάρχει σύμπτω

ση aπόψεων» . 

22 ΙΟΥΛΙΟΥ 1993 

Εύθύς μετά τήν έπιστροφή του στήν 'Αθήνα, γιά 

ολιγοήμερη παραμονή, ή όποία συμπίπτει καί μέ τήν 

έτήσια δεξίωση στό Προεδρικό Μέγαρο καί τίς έπε

τειακές έκδηλώσεις γιά τήν aποκατάσταση τής δη

μοκρατίας, ό Κ. Καραμανλής έπαναλαμβάνει τίς τα

κτικές ένημερωτικές συναντήσεις του μέ τούς ύπουρ

γούς Έθνικfίς 'Αμύνης καί 'Εξωτερικών, I. Βαρβι
τσιώτη καί Μ. Παπακωνσταντίνου - τή φορά αύτή, 

ένδεικτικά, μέ &φορμή τίς έπαφές του πρώτου μέ τόν 

&νώτατο διοικητή των δυνάμεων Εύρώπης του ΝΑΤΟ 

καί τή συμμετοχή του δεύτερου στή σύνοδο των 

ύπουργών 'Εξωτερικών τfίς Εύρωπαϊκfίς Κοινότητας 
στίς Βρυξέλλες. 

Στόν κύκλο των τακτικών ένημερώτικών έπαφων 

του έντάσσεται καί ή συνομιλία πού θά έχει, στίς 26 
'Ιουλίου, μέ τό διοικητή τfίς Τραπέζης τής 'Ελλά
δος, Ε. Χριστοδούλου. 

24 ΙΟΥΛΙΟΥ 1993 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας εκαμε τήν &κό

λουθη δήλωση: 

«Ή 24η 'Ιουλίου είναι μιά μεγάλη, μιά ίστορική ή μέ

ρα. Γιορτάζαμε τήν aποκατάσταση τfjς δημοκρατίας μετά 

τήν πτώση τfjς έπτάχρονης δικτατορίας, ή όποία, έκτός 

τών άλλων, όδήγησε καί στήν τραγωδία τfjς Κύπρου. 

»Ή έπέτειος όμως αι'ιτή πρέπει νά είναι καί ήμέρα στο

χασμού καί περισυλλογfjς. Γιατί ή δημοκρατία είναι πολί

τευμα ει'ιαίσθητο καί aπαιτεί συνειδητούς καί ύπεύθυνους 

πολίτες. 

»Ή δημοκρατία σάν πολίτευμα στήν Έλλάδα δέν 

aπειλείται ούτε μπορεί νά aπειληθεί aπό κανέναν. Τό θέμα 

μας όμως δέν εlναι άν θά έχομε δημοκρατία. Τό θέμα μας 

εlναι άν θά έχομε μιά ει'ινομούμενη καί ει'ιημερούσα δημο
κρατία ή άν θά έχομε μιά μίζερη καί aναρχούμενη δημο

κρατία. Καί αι'ιτό θά έξαρτηθεί aπό τήν συμπεριφορά όλων 

μας, λαού καί ήγεσίας. "Εχομε, άλλωστε, πρός τούτο 

πλούσια έμπειρία aπό τό παρελθόν, πού μιiς έπιτρέπει, 
έκτός τών άλλων, νά συγκρίνουμε τή δημοκρατία πούθε

μελιώσαμε τό 1974 μέ τή δημοκρατία τfjς περιόδου 1924-
1935, κατά τή διάρκεια τfjς όποίας έγιναν δκτώ κινήματα, 
δύο δικτατορίες καί δύο πολιτειακά δημοψηφίσματα. 

»Αvτό βέβαια δέν σημαίνει ότι καί κατά τά 19 αι'ιτά 
χρόνια δέν έξεδηλώθησαν κατά καιρούς οί γνωστές αδυνα
μίες πού συνοδεύουν τή δημοκρατία: Ή κατάχρηση δηλα

δή τfjς έξουσίας καί ή κατάχρηση τfjς έλευθερίας. 
»Παρά ταύτα, βέβαιον είναι ότι οι'ιδέποτε στό παρελθόν 

έλειτούργησε τό δημοκρατικό πολίτευμα στή χώρα μας 

όπως έλειτούργησε τά 19 αι'ιτά χρόνια. 

»Εύχομαι τό κλίμα πο~ έπικράτησε στίς 24 'Ιουλίου 
1974, τό κλίμα δηλαδή τfjς έθνικfjς όμοψυχίας, νά καταστεί 
τό μόνιμο, τό κύριο γνώρισμα τfjς έθνικfjς μας ζωfjς, γιά νά 

ξεπεράσουμε τίς δυσκολίες πού aντιμετωπίζει σήμερα ή 

χώρα μας». 

25 ΙΟΥΛΙΟΥ 1993 

Σέ μήνυμά του, τό όποίο αναγιγνώσκεται κατά 

τήν έναρκτήρια συνεδρίαση του 'Έκτου Παγκόσμι

ου Συνεδρίου Παμμακεδονικων 'Οργανώσεων Αύ

στραλίας, 'Ηνωμένων Πολιτειών καί Καναδά, ό Κ. 

Καραμανλής έξαίρει τήν προσφορά των aποδήμων 
·Ελλήνων πρός τήν πατρίδα καί ύπογραμμίζει τήν 

&νάγκη συνεχίσεως των προσπαθειών του 'Ελληνι

σμου τής διασποράς γιά τή διάδοση τfίς &ληθινfίς 

ίστορίας τής Μακεδονίας: 
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«Χαιρετίζω μέ iδιαίτερη χαρά τήν διοργάνωση του 6ου 
Παγκοσμίου Συνεδρίου τών Παμμακεδονικών 'Ενώσεων, 

στή Θεσσαλονίκη καί στήν Καστοριά. 

»Ή πραγματοποίηση τοfί φετινου συνεδρίου στήν πα

τρική γfj τfjς Μακεδονίας ενισχύει καί επιβεβαιώνει τούς 

άκατάλυτους δεσμούς πού συνδέουν τούς aπόδημους "Ελ

ληνες μέ τήν μητέρα πατρίδα. Τούς προσφέρει τή δυνατό

τητα αναβάπτισης στά εθνικά iδεώδη καί τούς δίνει τήν 
εύκαιρία, iδίως στούς νεώτερους, νά γνωρίσουν άπό κοντά 

την ομορφιά άλλά καί τήν {στορ ία της. 'Ιστορία μακρά καί 

ένδοξη, ή μελέτη τfjς δποίας μαρτυρεί ότι ή γλώσσα, ή 
θρησκεία καί δ πολιτισμός, πού ε{ναι τά σταθερά γνωρί

σματα τfjς εθνολογικfjς ένότητας ένός λαοfί, ήσαν πάντοτε 

κοινά χαρακτηριστικά όλων τών 'Ελλήνων. Τά άδιάψευ

στα αύτά γεγονότα ήλθαν νά επισφραγίσουν καί τά εύρή

ματα τών άνασκαφών στή Βεργίνα καί στό Δίον τά τελευ

ταία χρόνια. 

;;Σείς, οί aπόδημοι ~Ελληνες, μέ τήν πρόοδο καί τήν 

δράση σας στίς νέες σας πατρίδες, έχετε καταστεί δύναμη 

εθνική. Σάς συγχαίρω γιά τήν προσφορά σας στήν πατρίδα 

καί σας καλώ νά συνεχίσετε νά χρησιμοποιείτε τίς τερά

στιες δυνατότητες τοfί Έλληνισμοfί τfjς διασποράς γιά τήν 

διάδοση τfjς άληθινfjς ίστορίας τfjς Μακεδονίας καί τήν 

διατήρηση ζωντανών τών παραδόσεων καί τοfί πνεύματος 

τοfί μακεδονικοfί Έλληνισμοfί;;. 

26 ΙΟΥΛΙΟΥ 1993 

Κατά τήν επάνοδό του στή Μύκονο, γιά νέα όλι

γοήμερη άνάπαυση, ό πρόεδρος της Δημοκρατίας 

άπάντησε σέ ερώτηση δημοσιογράφων, σχετικά μέ 

τήν πορεία τ&ν πολιτικ&ν πραγμάτων στήν 'Ελλάδα 

άλλά καί διεθν&ς: 

«Θά σάς μιλήσω μέ παραβολή. νΕχουμε lfνα τραγούδι 

στήν πατρίδα μας πού λέει: "Πάμε στό άγνωστο μέ βάρκα 

τήν ελπίδα". Ό συνδυασμός αύτός τfjς &βεβαιότητος μέ 

τήν ελπίδα, χαρακτηρίζει σήμερα καί τήν έλληνική καί τή 

διεθνfj ζωή;;. 

Ι Α ΥΓΟΥΣτΟΥ 1993 

Μετά τό θλιβερό a,γγελμα τοϋ θανάτου τοϋ βασι

λέως Μπωντουέν, ό πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κ. 

Καραμανλης, άπηύθυνε συλλυπητήριο τηλεγράφημα 

πρός τήν Κυβέρνηση τοϋ Βελγίου : 

«Σaς άπευθύνω τά εlλιιφινή μου συλλυπητήρια 

γιά τόν άδόκητο θάνατο τοί5 βασιλέως Μπωντουέν, 

τοί) όποίου τίς άρετές ώς βασιλέως καί ώς άνθρώπου 

εlχα τήν εvκαιρία νά έκτιμήσω κατά τίς συναντήσεις 
πού εlχα μαζί του στό παρελθόν». 

Στίς 5 Αυγούστου, ό πρόεδρος της Δημοκρατίας 
θά άπευθύνει συγχαρητήριο μήνυμα στό διάδοχο τοϋ 

Μπωντουέν, 'Αλβέρτο Β'. 

11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1993 

'Ο Κ. Καραμανλης δήλωσε γιά τόν Α. Γκράτσιο: 

«Μέ λύπησε βαθύτατα δ θάνατος του φίλου καί παλαιοfί 
συνεργάτη μου στρατηγου Γκράτσιου. 'Υπfjρξε ύπόδειγμα 

γενναίου στρατιώτη καί άξιου ήγέτη. Συνέβαλε aποφασι

στικά στήν δμαλή aποκατάσταση τfjς δημοκρατίας κατά 

τή μεταπολίτευση καί στή συνέχεια στήν ανασυγκρότηση 

τών 'Ενόπλων Δυνάμεων τfjς χώρας;;. 

13 Α ΥΓΟΥΣτΟΥ 1993 

Μέ τήν ευκαιρία τοϋ έορτασμοϋ της ήμέρας τ&ν 

'Ενόπλων Δυνάμεων, ό πρόεδρος της Δημοκρατίας 
εξέπεμψε τό άκόλουθο μήνυμα: 

«Άξιωματικοί, ύπαξιωματικοί καί δπλίτες, 
;;Μέ τήν εύκαιρία τfjς σημερινfjς έορτfjς επιθυμώ νά 

σας εκφράσω τήν ίκανοποίησή)ιου γιά τό εθνικό έργο πού 

επιτελείτε καί νά σας aπευθύνω τίς θερμότερες εύχές μου. 
;; 'Η χώρα μας, ώς άναπόσπαστο πλέον τμfjμα τfjς 

'Ενωμένης Εύρώπης καί μέ θεμελιωμένο σταθερά τό πολί

τευμα τfjς Προεδρευομένης Δημοκρατίας, όχι μόνο θεσμι
κά άλλά καί στήν ίδια τή συνεfδηση δλόκληρου του έλλη
νικοfί λαου, εlvαι καί οφείλει νά παραμείνει έστία εσωτε

ρικfjς καί εξωτερικfjς γαλήνης καί σταθερότητας στήν πε
ριοχή μας. Καί ή άνάγκη αύτή εlναι iδιαίτερα επιτακτική 

σήμερα, όταν δλόκληρη ή aνθρωπότητα διανύει μιά επι

κίνδυνα ταραγμένη περίοδο άλλά καί όταν iδίως η Βαλκα
νική κινδυνεύει νά παρασυρθεί στή δίνη τfjς πολεμικfjς 

άναταραχfjς. 

;;Κατά τή δύσκολη αύτή στιγμή οί νΕνοπλες Δυνάμεις 

μας άποτελοfίν εγγύηση γιά τή διασφάλιση τfjς εδαφικfjς 

μας άκεραιόfητας καί τήν προάσπιση τfjς εiρήνης καί τfjς 
εύημερίας του λαοfί μας. 

;;Εύχομαι ή 'Υπέρμαχος Στρατηγός νά σας δδηγεί στήν 

εκπλήρωση τοfί εθνικοfί σας καθήκοντος καί νά σας χαρί

ζει ύγεία καί εύτυχίω;. 

22 Α ΥΓΟΥΣΤΟΥ 1993 

Κατά τήν επιστροφή του άπό τίς θερινές διακο

πές, ό Κ. Καραμανλης ερωτήθηκε άπό τούς δημοσιο
γράφους γιά τή δεκαπενθήμερη περιοδεία πού πραγ

ματοποίησε ό τέως βαgιλεύς Κωνσταντίνος μέ τήν 

οίκογένειά του στήν ·Ελλάδα - στό Τατόι, τή Θεσ

σαλονίκη καί σέ χώρους ίστορικοϋ καί τουριστικοϋ 

ενδιαφέροντος- προκαλώντας ζωηρές άντιδράσεις 

σημαντικης μερίδας τοϋ πολιτικοϋ κόσμου καί της 

κοινης γνώμης καί άπάντησε: 

<<Κάποτε πρέπει νά τεθεί δριστικό τέρμα στήν ίστορία 

αύτή γιά νά μήν ύπάρξουν στό μέλλον ύποτροπές. 'Υπο

τροπές οι' δποίες μπορεί νά μήν άπειλοfίν τή δημοκρατία 

μας, γελοιοποιοfίν όμως τή χώρω;. 

Σέ άλλη ερώτηση, άν «τώρα πού οί διακοπές τε

λείωσαν καί τό φθινόΠωρο προβλέπεται καυτό» θά 

κάμει κάποια δήλωση, είπε: 

«Π μπορώ νά σας πώ; "0, τι καί νά σας πώ θά εlναι 
μάταιο, άφοfί σήμερα κανείς δέν εlναι διατεθειμένος ν' 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 689 

άκούσει άλήθειες πού vά μήν συμπίπτουν μέ τίς άπόψεις 

του». 

Στή συνέχεια, ό Κ. Καραμανλής ζήτησε «νά σο

βαρευτοuμε, νά συνειδητοποιήσουμε δλοι, λαός καί 

ήγεσία, τίς ευθύνες μας» καί, στρεφόμενος πρός τούς 

δημοσιογράφους, πρόσθεσε: 

«Καί κάτι πού σίiς άφορίi. Νά άπαλλαγουμε άπό τόν 

πειρασμό, άπό τό πάθος τής προβολής καί τής δημοσιότη

τας, πού κατάντησε πλiιγή καί σύμβολο στή ζωή μας». 

9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1993 

Μετά τήν άνεξαρτητοποίηση δύο βουλευτών τής 
ΝΔ, Στ. Στεφανόπουλου καί Γ. Συμπιλίδη, οί όποίοι 

άνταποκρίθηκαν θετικά σέ σχετική εκκληση του Α. 

Σαμαρt'i, ό πρωθυπουργός εiσηγείται στόν πρόεδρο 

τής Δημοκρατίας τή διάλυση τής Βουλής καί τή διε

νέργεια γενικών εκλογών. 

Σέ δηλώσεις του, μετά τή συνάντηση, ό Κ. Μη
τσοτάκης ύπογράμμισε: 

«'Επισκέφθηκα σήμερα τόν πρόεδρο τής Δημοκρατίας 

καί του ζήτησα μέ όμόφωνο πρόταση του Ύπουργικοu 

Συμβουλίου, βάσει του άρθρου 41 του Συντάγματος, τή διά

λυση τής Βουλής καί τήν προκήρυξη πρόωρων εκλογών. 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας aπεδέχθη τήν εiσήγησή 

μου . Αuτός θά όρίσει τήν ήμερομηνία τών εκλογών. 

» ' Η Κυβέρνηση ζητa τήν aνανέωση τής λαϊκής εντο

λής, γιά νά μπορέσει νά aντιμετωπίσει aποτελεσματικά τά 

μεγάλα εθνικά μας θέματα, εθνικά καί οικονομικά, πού 

!\χουμε σήμερα μπροστά μας. 'Η 'Ελλάδα δέν μπορεί νά 

προχωρήσει στό δύσκολο δρόμο της μέσα σέ ενα κλίμα 

άθλιας συναλλαγής καί ύπονόμευσης του κυβερνητικοί) 

!\ργου. Τήν 'Ελλάδα τήν κυβερνa ό λαός καί όχι τά παρα

σκήνια καί τά σκοτεινά συμφέροντα. Ήρθε ή ffiρα vά μιλή
σει ό λαός». 

Παράλληλα, άπό τήν Προεδρία τής Δημοκρατίας 

άνακοι νώθηκε: 

«'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Κα

ραμανλής δέχθηκε τόν πρωθυπουργό κ . Κ. Μητσοτάκη, ό 

όποίος του εiσηγήθηκε κατ' εξουσιοδότησιν του 'Υπουρ

γικοί) Συμβουλίου τή διάλυση τής Βουλής γιά aνανέωση 

τής λαϊκής εντολής, προκειμένου ν' aντιμετωπισθοuν 

εθνικά θέματα εξαιρετικής σημασίας. 

»'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας, κατά τίς διατάξεις του 
άρθρου 41 παρ. 2 του Συντάγματος, aποδέχθηκε τήν εiσή
γηση του πρωθυπουργοί), 

»Τά κείμενα τών επιστολών πού αντηλλάγησαν μεταξύ 

τοu κ. Καραμανλή καί του κ . Μητσοτάκη γιά τό θέμα τής 

διαλύσεως τής Βουλής !\χουν ώς έξής: 

»"'Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 1993 

»Κύριε πρόεδρε, 

»Σέ συνέχεια τής σημερινής προφορικής εiσήγησής 

μου γιά τήν άμεση διαλυση τής Βουλής καί τήν προκήρυξη 

γενικών βουλευτικών εκλογών, τήν όποία καί aποδεχθή-

κατε, σaς εσωκλείω τό aντίγραφο τfjς aπόφασης του 

Ύπουργικοu Συμβουλίου πού αναφέρει τά εξαιρετικής 

σημασίας εθνικά (εξωτερικά καί εσωτερικά) θέματα, γιά τό 

χειρισμό τών όποίων επιβάλλεται ή ανανέωση τής λαϊκής 

εντολής, καθώς καί τό σχετικό σχέδιο διατάγματος διάλυ

σης τής Βουλής καί προκήρυξης γενικών βουλευτικrον 
εκλογών. . 

»'Η ϋπαρξη των αναφερομένων στήν aπόφαση του 

'Υπουργικοί) Συμβουλίου σοβαρών εθνικών θεμάτων, δέν 

αμφισβητείται aπό κανένα καί ή aνάγκη τής άμεσης aντι

μετώπισής τους είναι πρόδηλη. 

Μετά πλείστης τιμής, 

Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης" 

»"'Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 1993 

»Κύριε πρωθυπουργέ, 

»Μέ Ιδιαίτερη προσοχή άνέγνωσα τήν tπιστολή σας, 

τής 9ης Σεπτεμβρίου 1993, μέ τήν όποία, κατ' εξουσιοδό
τηση του Ύπουργικου Συμβουλίου, είσηγείσθε τή διάλυ

ση τής Βουλής καί τήν προκήρυξη εκλογών. 

»Κατ' εφαρμογήν τών διατάξεων του άρθρου 41 παρ. 2 
του Συντάγματος, άποδέχομαι τήν πρόταση τής Κυβέρνη

σης πρός διάλυση τής Βουλής, γιά άνανέωση τής λαϊκής 

tvτολής, προκειμένου νά άντιμετωπισθουν τά εθνικά θέμα

τα εξαιρετικής σημασίας, πού άναφέρονται στήv επιστολή 
σας. 

»Εlναι γνωστό, κύριε πρωθυπουργέ, δτι oi εκλογές άπο
τελουν τήν κορυφαία εκδήλωση τής δημοκρατίας. Καί εl

μαι πεπεισμένος δτι θά διεξαχθουν μέσα σέ ήπιο κλίμα καί 

μέ άδιάβλητες διαδικασίες, δπως άρμόζει σέ μιά σύγχρονη, 

δημοκρατική καί εύρωπαϊκή χώρα. 

Μέ lδιαίτερη τιμή, 

Κωνσταντίνος Καραμανλής" 

»Κατόπιν αuτών, aπό τήν Προεδρία τής Δημοκρατίας 

εκδόθηκε ή ακόλουθη ανακοίνωση: 

»"Ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Κα

ραμανλής ύπέγραψε σήμερα τό Διάταγμα τής διαλύσεως 

τής Βουλής, τής προκηρύξεως εκλογών γιά τήν lΟη 

'Οκτωβρίου καί τής συγκλήσεως τής Βουλής πού θά προ

κύψει (tπό τίς εκλογές σέ Α' τακτική σύνοδο τήν 25η 

'Οκτωβρίου"». 

10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1993 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας άπευθύνει χαιρε

τιστήριο μήνυμα μέ τήν εύκαιρία τής όργανώσεως 

τής 58 ης Διεθνοuς 'Εκθέσεως Θεσσαλονίκης: 

«Μέ ίδιαίτερη χαρά χαιρετίζω καί φέτος τήν έναρξη 

τής Διεθνους 'Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. 

))Στά 58 χρόνια τής iστορίας της ή ΥΕκθεση κατόρθωσε 
νά καταστεί ένας θεσμός μέ διεθνή άπήχηση καί άκτινο

βολία. Αύτό τό επίτευγμα δέν εlναι τυχαίο. 'Οφείλεται πά

νω άπ' δλα στίς άρετές καί τίς iκανότητες του λαου τής 

Θεσσαλονίκης, ό όποίος περιβάλλει τήν ΝΕκθεση μέ τήν 

άγάπη του και τή συμπαράστασή του. ' Οφείλεται επίσης 

καί στίς συνεχείς προσπάθειες τών οργανωτών τής 'Εκθέ-
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σεως, οί όποίοι κατόρθωσαν νά προσαρμόζουν τήν "Εκθε

ση στίς συνεχώς μεταβαλλόμενες εσωτερικές καί διεθνείς 

συνθήκες. 

ι>' Επέτυχε έτσι η "Εκθεση νά άντανακλa τή συνεχή 

πρόοδο πού σημειώνει η οlκονομία μας, παρά τίς κατά 

καιρούς περιστασιακές δυσχέρειες καί όπισθοδρομήσεις. 

»Ή πρόοδος όμως αύτή δέν σημαίνει ούτε ότι η χώρα 

μας ελυσε τά προβλήματά της ούτε ότι aξιοποίησε πλήρως 

όλες τίς δυνατότητές της. 

»Μέσα σ' ένα ταραγμένο καί άναρχούμενο κόσμο η 

'Ελλάδα άποτελεί παράγοντα σταθερότητας, άσφάλειας 
καί προόδου. Μέλος τής Εύρωπαϊκής Κοινότητος καί τοf! 

ΝΑΤΟ, μέ καθεστώς πλήρους δημοκρατίας καί ελεύθερης 

οlκονομίας καί μέ όμοιογενή πληθυσμό, η χώρα μας έχει 

τίς προϋποθέσεις γιά νά παίξει τόν εύρωπαϊκό της ρόλο 

τόσο στήν περιοχή μας όσο καί στ:ή διεθνή σκηνή. 

ι>Γιά νά άξιοποιηθοf!ν όμως αύτές οί δυνατότητες πρέ

πει ν' άντιληφθοf!με όλοι μας- ηγεσία, λαός καί τύπος 

ότι τά κρίσιμα προβλήματα πού aντιμετωπίζουμε στό εσω

τερικό καί στό εξωτερικό άπαιτοf!ν εθνική ανάταση καί 

εθνική συσπείρωση. 

» Άπαιτοf!ν δηλαδή νά θέσουμε όλοι τό εθνικό συμφέ
ρον πάνω άπό τό aτομικό καί τό κομματικό καί νά &ποδε

χθοf!με τίς θυσίες πού χρειάζονται γιά νά γίνει η 'Ελλάδα 

μιά χώρα πραγματικά εύρωπαϊκή. Μιά χώρα μέ εξωτερική 

aσφάλεια, οlκονομική εύημερία καί κοινωνική δικαιοσύ

νη. 

»Αύτό είναι τό όραμα γιά τό όποίο aγωνίζομαι επί 30 
χρόνια. Καί εύχομαι καί ελπίζω ότι θά γίνει σύντομα πρά
γματικότης. 

ι>Καί μέ τίς σκέψεις αύτές, &λλά καί μέ τή βεβαιότητα 

ότι η Θεσσαλονίκη, ανεπηρέαστη aπό τή φαιδρή καί &πε

ρίσκεπτη συμπεριφορά τών Σκοπίων, θά εξακολουθήσει νά 

προσφέρει τήν πολύπλευρη συμβολή της στήν εvρύτερη 

περιοχή μας, aπευθύνω θερμό χαιρετισμό στό λαό τής 

Θεσσαλονίκης, στούς 'Έλληνες καί ξένους εκθέτες καί 

στούς όργανωτές τής Έκθέσεωςι>. 

13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1993 

Στό πλαίσιο εύρύτερου προγράμματος επισκέψε

ώς του στήν 'Ελλάδα καί της οργανώσεως πρός τιμή 

του σειρi'iς εκδηλώσεων, στήν 'Αθήνα καί τή Θεσ

σαλονίκη, δ Μ. Γκορμπατσώφ γίνεται δεκτός, εύθύς 

μετά τήν &φιξή του στήν πρωτεύουσα, &πό τόν Κ. 

Καραμανλη. 

'Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε τήν πε
πο,ίθηση δτι ή ίστορία θά αναγνωρίσει τό εργο του 

μεγάλου Ρώσου μεταρ ρυθμιστη. «'Αρκεί», παρατή

ρησε, «μιά μόνο Ίjμέρα, μιά σημαντική άπόφαση, γιά 

νά περάσει κάποιος στήν ίστορία». Καί &πό τήν 

πλευρά του, δ Μ. Γκορμπατσώφ τόνισε, aπευθυνόμε

νος στόν Κ. Καραμανλη: «' Αποδείξατε, δταν χρειά
στηκε, δτι καί στή χώρα της δημοκρατίας πρέπει νά 

επιβληθεί ή δημοκρατία»· καί πρόσθεσε: «'Έχω καί 

εγώ στίς φλέβες μου τά στοιχεία εκείνα της δημο

κρατίας πού γεννήθηκαν στή χώρα σας». 

14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1993 

'Ενώπιον του προέδρου της Δημοκρατίας ορκί

ζονται ώς ύπηρεσιακοί ύπουργοί Δικαιοσύνης, 'Εσω

τερικών καί Δημόσιας Τάξεως, aντίστοιχα οί Ι. Γε
ωργάκης, Γ. Πλαγιαννάκος καί Δ. Μανίκας, καθώς 

καί δ Γ. Κοντογεώργης, ώς ύφυπουργός Προεδρίας. 
Σέ ολιγόωρη συνάντησή του, στή συνέχεια, μέ 

τόν Κ. Καραμανλη, δ πρωθυπουργός εξέφρασε τήν 

πρόθεση της Κυβερνήσεως νά διεξαγάγει &διάβλη
τες εκλογές μέσα σέ fjπιο καί πολιτισμένο κλίμα, 

εκφράζοντας τήν προσδοκία δτι θά βοηθηθεί, σ' αύ

τή τήν προσπάθειά της, &πό δλα τά πολιτικά κόμμα

τα. 

Στή διάρκεια τ&ν &μέσως έπόμενων ήμερων, δ 

πρόεδρος της Δημοκρατίας θά εγκαινιάσει, μέ πρώτο 

επισκέπτη τόν καθηγητή Ι. Γεωργάκη, ενημερωτικές 

συναντήσεις μέ τούς άρμόδιους ύπουργούς γιά τήν 

<'iψογη διεξαγωγή του εκλογικου &γώνα. 

21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1993 

'Ο ύφυπουργός 'Εξωτερικών της Χιλ ης Ρ. Ντιάζ 
'Αλμπόνικο μεταφέρει, μέ τήν εύκαιρία της επίση

μης επισκέψεώς του στήν 'Αθήνα, επιστολή του 

πρ9έδρου της χώρας του, Ρ.-Α. 'Αζοκάρ, πρός τόν Κ. 

Καραμανλη. ~. 

'Ο πρόεδρος της 'Ελληνικης Δημοκρατί11ς θά 

aπευθύνει πρός τό Χιλιανό ομόλογό του τήν ακό

λουθη aπάντηση, στίς 19 'Οκτωβρίου: 

« 'Εξοχώτατε, 
»'Επιθυμώ νά σiiς ευχαριστήσω γιά τήν έπιστολή 

σας τής 1 ης Σεπτεμβρίου, πού έδόθη άπό τόν ύφυ
πουργό 'Εξωτερικών τής Χιλής, κ. Ρ. Ντιάζ 'Αλμπό
νικο στόν ~Ελληνα όμόλογό του, κατά τή διάρκεια 

τής έπίσημης έπισκέψεώς του στήν Έλλάδα. 

»Ή πρώτη έπίσκεψη στήν Έλλάδα ένός Χιλια

νοv άξιωματούχου αvτοv του βαθμοί) θά μπορέσει 
άσφαλώς νά συμβάλει στή στενότερη πολιτική συ

νεργασία μεταξύ τών χωρών μας καί στή σύσφιξη 
τών διμερών μας σχέσεων σέ δλους τούς τομείς. 

)) 'ο ίδιος εvγενής στόχος ύπηρετείται άπό τήν 
άπόφασή σας νά έπανανοίξετε τήν πρεσβεία τής Χι
λής στήν 'Αθήνα, άλλά καί άπό τήν άπόφαση τών 
δύο μας Κοινοβουλίων νά δημιουργήσουν διακοινο

βουλευτικές έπιτροπές φιλίας. 

»Στόν οiκονομικό τομέα, οί σχέσεις μας μποροvν 

νά βελ τιωθοvν καί οί έμπορικές άνταλλαγές μας νά 

αvξηθοvν, μέ τήν ύπογραφή ναυτικής καί τουριστι
κής συμφωνίας, καί άλλων οiκονομικών συμβάσεων. 

Σχετικά μέ τήν έπανενεργοποίηση τής πολιτιστικής 

συμφωνίας, πιστεύω δτι οί Κυβερνήσεις μας θά όλο

κληρώσουν τό έκτελεστικό πρόγραμμα πού προβλέ

πει η συμφωνία αvτή, πρίν τό τέλος τοv 1993. 
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»Εlμαι πεπεισμένος ότι ή συνεργασία μεταξύ τής 
'Ελλάδος καί τής Χιλής μπορεί &κόμη νά συσφιχθεί 

στό πλαίσιο τών διεθνών οργανισμών, μέσω τής 

προωθήσεως τής σημερινής μας συνεργασίας»210 • 

24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1993 

Σέ συνάντηση μέ τούς δημοσιογράφους, στή δι

άρκεια περιπάτου του, ό Κ. Καραμανλής άναφέρθηκε 

στίς επικείμενες βουλευτικές εκλογές: 

«Τά παλιά τά χρόνια, ένας άρχηγός κόμματος εlπε, πα- ' 
ρομοίασε, μάλλον, τήν προεκλογική περίοδο μέ τό χορό 

τών δαιμόνων. Σέ αvτό τό χορό, ό άρχηγός τoii Κράτους 

δέν έχει καί δέν πρέπει νά έχει καμμία άνάμιξη». 

29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1993 

Ό Κ. Καραμανλής δέχεται στό Προεδρικό Μέ

γαρο τόν πρόεδρο τής 'Ιταλικής Γερουσίας, Τζ. Σπαν

τολίνι, μέ τόν όποίο καί !::χει θερμή φιλική συνομιλία 

γύρω άπό τά προβλήματα των Βαλκανίων καί γενικό

τερα τής εύρωπαϊκής ηπείρου. 

6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1993 

'Ενόψει τής επικείμενης συνόδου των οίκονομι

κ&ν ύπουργ&ν των Κρατών-μελών τής Κοινότητας 

στίς Βρυξέλλες, ό Κ. Καραμανλής δέχεται σέ νέα 

συνεργασία τό διοικητή τής Τραπέζης τής 'Ελλά

δος, Ε. Χριστοδούλου, ό όποίος τόν ενημερώνει γιά 

τήν πορεία καί τή θέση τής δραχμής. 

10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1993 

Τό ΠΑΣΟΚ έπικρατεί στίς βουλευτικές εκλογές, 

έξασφαλίζοντας ποσοστό ψήφων 46,88% καί 171 
εδρες, ί::ναντι 39,30% καί 110 έδρ&ν τής Νέας Δημο
κρατίας. 'Από τά ύπόλοιπα κόμματα, ή Πολιτική 

'Άνοιξη έξέλεξε 10 βουλευτές, τό ΚΚΕ 9, έν& ό Συ
νασπισμός δέν συγκέντρωσε τό προβλεπόμενο πο

σοστό γιά τήν έξασφάλιση εδρας στό Κοινοβούλιο. 
'Αναλυτικά, τά άποτελέσματα των έκλογ&ν: 

'Εγγεγραμμένοι 8.972.258 
Ψηφίσαντες: 7.019.193 
"Ακυρα: 89.161 
Λευκά: 30.403 
"Εγκυρα: 6.899.629 

Κόμματα Ψfjφοι Ποσοστά UΕδρες 

Νέα Δημοκρατία 2.711.241 39,30% 110 
ΠΑΣΟΚ 3.234.777 46,88% 171 
Συνασπισμός 202.995 2,94% 
ΚΚΕ 313.087 4,54% 9 
Πολιτική "Ανοιξη 336.316 4,87% 10 

(' Ακολουθοuν τά κόμματα μέ ποσοστά πολύ 

κατώτερα τής έκατοστιαίας ποσοστιαίας μονάδας). 

'Ο Κ. Καραμανλής, κατά τήν προσέλευσή του 

στό 354ο έκλογικό κέντρο τής Α' περιφέρειας 

'Αθηνών, δπου καί ψήφισε, εκαμε τήν άκόλουθη δή

λωση: 

«Εύχομαι, σάν άπλός πολίτης, τό άποτέλεσμα, όποιο 

καί aν εlναι, νά άποδειχθεi ώφέλιμο γιά τόν τόπω>. 

11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1993 

'Ο Κ. Μητσοτάκης ύποβάλλει στόν πρόεδρο τής 

Δημοκρατίας τήν παραίτηση τής Κυβερνήσεως. 

Στή διάρκεια τής συναντήσεως, ί::γινε, σύμφωνα 

μέ δημοσιογραφικές πληροφορίες, άναφορά στίς 

έσωκομματικές έξελίξεις τής ΝΔ, μετά άπό άπόφαση 
του Κ. Μητσοτάκη νά μή διεκδικήσει, έκ νέου, τήν 

ήγεσία τής παρατάξεως. 

12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1993 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας άναθέτει, τό με

σημέρι, στόν πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Α. Παπανδρέου, 

τήν έντολή σχηματισμοί) τής νέας Κυβερνήσεως. 

Τήν ϊδια rορα, τήν έπομένη, 13 'Οκτωβρίου, όρ
κίστηκε, ένώπιον του Κ. Καραμανλή, ή νέα Κυβέρ

νηση. Τόν Α. Παπανδρέου περιέβαλαν, ώς πρωθυ

πουργό, οί ύπουργοί, Α. Πεπονής (Προεδρίας), Γ. 

'Αρσένης ('Εθνικής' Αμύνης), Κ. Παπούλιας ('Εξω
τερικών), Α. Τσοχατζόπουλος ('Εσωτερικών), Γ. 

Γεννηματaς ('Εθνικής Οίκονομίας- Οίκονομικ&ν), 

Γ. Μωραίτης (Γεωργίας), Ε. Γιαννόπουλος ('Εργα

σίας), Δ. Κρεμαστινός (Ύγείας~Πρόνοιας), Γ. Κου
βελάκης (Δικαιοσύνης), Δ. Φατοuρος (Παιδείας), Μ. 

Μερκούρη (Πολιτισμοu), Γ. Κατσιφάρας ('Εμπορι

κής Ναυτιλίας), Σ. Παπαθεμελής (Δημοσίας Τάξε

ως), Κ. Τριαρίδης (Μακεδονίας- Θράκης), Κ. Σκαν

δαλίδης (Αίγαίου), Κ. Λαλιώτης (ΥΠΕΧΩΔΕ), Κ. 

Σημίτης (Βιομηχανίας- 'Ενέργειας- 'Εμπορίου), Ι. 

Χαραλάμπους (Μεταφορών - 'Επικοινωνιών), έν& 

ύφυπουργός στόν πρωθυπουργό όρίστηκε ό Α. Λιβά

νης καί ύφυπουργός- κυβερνητικός έκπρόσωπος ό Ε. 

Βενιζέλος. 

'Αμέσως μετά τήν όρκωμοσία, ό πρόεδρος τής 

Δημοκρατίας, άπευθυνόμενος πρός τούς νέους ύπουρ

γούς, είπε: «Δέν θά σiiς συγχαρώ γιά τήν όρκωμοσία, 

άπλώς θά εύχηθώ καλή έπιτυχία στό έργο πού έχετε 

&ναλάβει, γιατί ή 'Ελλάδα aντιμετωπίζει προβλήμα

τα μεγάλα καί δύσκολα». 

Στή συνέχεια, ό Κ. Καραμανλής συναντήθηκε 

κατ' ίδίαν, γιά λίγα λεπτά, μέ τόν πρωθυπουργό, Α. 

Παπανδρέου. 

Σύμφωνα μέ δημοσιογραφικές πληροφορίες, ή 

συνάντηση διαπνεόταν άπό φιλικό κλίμα καί ή στι

χομυθία είχε, ώς κύριο σημείο άναφορaς, τίς προτε

ραιότητες τής Κυβερνήσεώς του. 
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18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1993 

Εύθύς μετά τήν άναγγελία της άπονομης του 

Βραβείου Νόμπελ στόν πρόεδρο της Νοτίου 'Αφρι

κης, Φ. ντέ Κλέρκ, καί τόν πρόεδρο του Έθνικου 

'Αφρικανικου Κογκρέσσου, Νέλσον Μαντέλα, ό 

πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κ. Καραμανλης, άπηύ

θυνε στούς δύο ήγέτες συγχαρητήριο μήνυμα: 

«Δεχθείτε παρακαλώ τά θερμά καί εΙλικρινή μου 

συγχαρητήρια γιά τήν άπονομή του Βραβείου Νόμ

πελ τής ΕΙρήνης. 

»Ή άπονο μ ή του Βραβείου αύτου συνιστά διεθνή 

άναγνώριση τών έπίπονων προσπαθειών σας γιά τόν 

εΙρηνικό τερματισμό του καθεστώτος του "apartheid" 
καί τή δημιουργία στή Νότιο 'Αφρική μιaς νέας, 

δημοκρατικά δομημένης, κοινωνίας, άπαλλαγμένης 

άπό τά μίση του παρελθόντος». 

Ό Νοτιοαφρικανός πρόεδρος άπάντησε στίς 17 
Νοεμβρίου: 

«Θά ήθελα νά έκφράσω τίς εiλικρινεiς μου εuχαριστίες 

γιά τό συγχαρητήριο μήνυμά σας σχετικά μέ τήν άπονομή 

στό πρόσωπό μου του Βραβείου Νόμπελ, άπό κοινου μέ τόν 

κ. Μαντέλα . Πρόκειται, πράγματι, γιά μιά άπό τίς μεγαλύ

τεpες τιμές πού μπορεί νά άπονεμηθεί σέ κάποιον, καί τήν 
όποία άποδέχτηκα μέ βαθύ α'ίσθημα ταπεινοφροσύνης. Στό 

πλαίσιο αuτό, εχω συναίσθηση τών προσπαθειών πολλών 

Νοτιοαφρικανών γιά τήν προαγωγή τής εiρήνης, συμφιλι

ώσεως καί δημοκρατίας στή χώρα μας καί εΙμαι πεπεισμέ

νος δτι ή άπονο μ ή του Βραβείου θά άποτελέσει καί γι' 

αuτούς πηγή έμπνεύσεως rοστε νά συνεχίσουν τό εργο τους 

γιά τήν εiρήνη»211 • 

21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1993 

'Επανερχόμενος στήν παρομοίωση των έκλογων 

ώς «χορου δαιμόνων>>, ό Κ. Καραμανλης άντέτεινε, 

μετά τή διεξαγωγή τους, σέ σχετική δημοσιογραφι

κή παρατήρηση: 

«'Ο χορός των δαιμόνων τελείωσε. Τώρα aρχίζει, γιά 

δλους μας, δ χορός των εvθυνωνι>. 

23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1993 

'Ο Κ. Καραμανλης άπηύθυνε στό γενικό γραμμα

τέα, Μπουτρος Γκάλι, συγχαρητήριο μήνυμα γιά τήν 

'Ημέρα των 'Ηνωμένων Έθνων: 

«Μέ τήν εύκαιρία τfjς 'Ημέρας τών 'Ηνωμένων 

'Εθνών, σaς άπευθύνω, έκ μέρους του έλληνικου λα

ου καί έμου προσωπικά, θερμά συγχαρητήρια καίεΙ

λικρινείς εύχές γιά τήν έπιτυχία τής άποστολής σας. 

Άποστολής, πού έχει καταστεί καί εύρύτερη καί 

δυσκολότερη μέσα στίς νέες διεθνείς συνθήκες, πού 

χαρακτηρίζονται άπό άστάθεια, άνασφάλεια καί οΙ

κονομική άθλιότητα, σέ πολλά σημεία του πλανήτη 

μας. 

»Ή 'Ελλάδα έκτιμa Ιδιαίτερα τό έργο πού έπιτε

λείτε ύπό τίς δύσκολες αύτές συνθήκες, προκειμένου 

νά δικαιωθουν ol έλπίδες τίς όποίες στηρίζει η άν
θρωπότητα στόν 'Οργανισμό 'Ηνωμένων 'Εθνών, 

ώς έγγυητή τής παγκόσμιας εΙρήνης καί σταθερότη

τας. Καί πιστεύω ότι τό έργο αύτό ημπορεί νά γίνει 

άποτελεσματικότερο, έάν έvισχυθουν ol έξουσίες καί 
τά μέσα πού χρειάζεται γι ' αύτόν τό σκοπό ό 'Οργα
νισμός. 

»Θά ήθελα, τέλος, νά σaς έκφράσω τήν έκτίμησή 

μου γιά τίς προσπάθειες πού καταβάλλετε, ωστε τό 

κυπριακό πρόβλημα νά πάψει νά άποτελεί άπαράδε

κτη διεθνή έκκρεμότητα, μέ τήν έπίτευξη δίκαιης καί 

βιώσιμης λύσης του». 

28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1993 

'Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κ. Καραμανλης, 

σέ μήνυμα γιά τήν 'Εθνική 'Επέτειο, τόνισε τά έξης: 

«'Ελληνίδες, 'Έλληνες, 

»Γιορτάζουμε αύριο ενα μεγάλο γεγονός τfίς έλληνικfίς 

ίστορίας. Τήν ήρωϊκή aπόκρουση τfίς φασιστικfίς εlσβο

λfίς τό 1940. 'Ένα γεγονός πού προκάλεσε τό θαυμασμό 

τοv κόσμου, μιiς έδωσε τό μέτρο τοv έθνικοv δυναμισμοί) 

μας καί μιiς ένέπνευσε έμπιστοσύνη γιά τό μέλλον τοv λα

οί) μας. 

»Ή ήρωική aντίσταση τοv 1940, δπως καί ή aπελευθέ
ρωση τfίς Θεσσαλονίκης τό 1912 πού γιορτάσαμε χθές, 
aπέδειξαν δτι οί 'Έλληνες μποροvν νά κάνουν θαύματα, 

δταν δμονοοvν καί πιστεύουν στό δίκαιο του aγώνα τους. 

τίς aλήθειες αvτές οφείλουμε νά τίς διατηρούμε ζωντανές 

στή μνήμη μας, γιά νά μήν περιπέσουμε καί πάλι στά 

σφάλματα καί τίς γνωστές συμφορές πού διαδέχθηκαν τά 

ίστορικά αvτά γεγονότα. 

»Καί ή έγρήγορση αvτή εlναι περισσότερο aναγκαία 

σήμερα πού δ κόσμος δλόκληρος μπαίνει σέ μιά καινούρ

για περίοδο τfίς ίστορίας του, μέ κύρια χαρακτηριστικά 

τήν aστάθεια καί τήν &βεβαιότητα. Γιατί οί έπαναστατικές 

aλλαγές πού συντελούνται σήμερα στόν κόσμο θά περά

σουν aπό πολλές φάσεις καί θά aπαιτήσουν μακρύ χρόνο 

μέχρις δτου πάρουν τήν δριστική μορφή τους. Εlδικώτερα, 

στή Βαλκανική οί ιiλλαγές αvτές παίρνουν διαστάσεις έπι

κίνδυνες μέ τήν αναβίωση aναχρονιστικων έθνικισμων 

πού ύποκρύπτουν, σέ δρισμένες περιπτώσεις, καί έδαφικές 
διεκδικήσεις. Ή οδυνηρή περιπέτεια τfίς Γιουγκοσλαβί

ας, τό τέρμα καί οί προεκτάσεις τfίς δποίας δέν μπορεί 

aκόμα νά προβλεφθούν, πρέπει ν, aφυπνίσει καί νά παρα

δειγματίσει δλους τούς λαούς τfίς Βαλκανικfίς, γιά νά μήν 

καταστεί καί πάλι ή περιοχή μας πεδίο ένδοβαλκανικων 

καί έξωβαλκανικων aντιπαραθέσεων. Καί αvτά lσχύουν 
lδιαίτερα γιά τούς Σκοπιανούς πού θά πρέπει ν' aντιλη

φθούν δτι μόνο δταν έvταφιάσουν τά φαντάσματα του πα

ρελθόντος θά ύπάρξει σταθερότητα στήν περιοχή μας καί 

aσφάλεια γιά τούς ίδιους. 

ι>Μέ τά δεδομένα αvτά ή χώρα μας, πού κατέχει μιά 

κρίσιμη γεωπολιτική θέση, εlναι ύποχρεωμένη γιά νά αl

σθάνεται aσφαλής νά έπαγρυπνεί καί νά ένισχύει τό δυνα-
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μικό της σ' δλους τούς τομείς τής έθνικής μας ζωής καί 

προπαντός στόν aμυντικό καί οlκονομικό τομέα, πού 

έχουν aμεση σχέση μέ τό μέλλον αύτοϋ τοϋ έθνους. Καί 

γιά νά τό ένισχύσει, όφείλει νά σφυρηλατεί τήν έθνική της 

ένότητα καί νά προσδιορίσει μέ ρεαλισμό καί διορατικό

τητα τίς έξωτερικές της σχέσεις. 
»Γιά τή βαθειά καί πολύπλευρη κρίση πού aντιμετωπί

ζει σήμερα ή χώρα μας μίλησα πολλές φορές. Καί τόνισα 

δτι, γιά νά βγοϋμε άπό τήν κρίση αύτή, θά χρειασθοϋν χρό

νος, μόχθος καί θυσίες. Καί θά χρειασθεί προπαντός έξαρ

ση έθνική. Καί εlναι άνάγκη έθνική νά βγοϋμε aπό τήν 

κρίση αύτή. Γιατί, aν δέν βγοϋμε, μπορεί νά βρεθοϋμε σέ 

2-3 χρόνια στό περιθώριο τής 'Ενωμένης Εύρώπης, στό 
πλαίσιο τής όποίας έχουμε τοποθετήσει τήν έθνική aσφά

λεια, τή δημοκρατική όμαλότητα καί τήν οlκονομική πρό

οδο τής χώρας μας. 

»Πιστεύω δτι δλοι κατανοοϋμε τίς άλήθειες αύτές. Καί 

δτι θά προσαρμόσουμε τήν πολιτική καί κοινωνική μας 

συμπεριφορά στίς παραπάνω aλήθειες. Γιά ν' aποτρέψου

με τούς κινδύνους πού μfiς άπειλοϋν καί νά θεμελιώσουμε 

ενα aσφαλέστερο καί καλλίτερο μέλλον». 

'Ο ϊδιος, έξαιτίας έλαφρiiς άσθένειας, δέν κατόρ
θωσε νά παραστεί αύτοπροσώπως στίς καθιερωμένες 

εορταστικές έκδηλώσεις. 

31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1993 

Ό Μιλτιάδης ΥΕβερτ, έξασφαλίζοντας 141 ψή
φους, εναντι 37 ψήφων ύπέρ του Ι. Βαρβιτσιώτη, 

έκλέγεται νέος πρόεδρος του κόμματος τής Νέας Δη

μοκρατίας. 

I ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1993 

'Ο Κ. Καραμανλής άπευθύνει στήν κόρη του 

'Ιωάννη Γεωργάκη συλλυπητήριο τηλεγράφημα: 

«Μέ λύπησε βαθεzά δ θάνατος τοv πατέρα σας καί 

φίλου μου, πού διακρίθηκε yzά τίς έπzδόσεzς του τό

σο στήν πνευματική δσο καί στήv πολzτzστzκή ζωή 

τfjς χώρας μας». 

4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1993 

'Ο Μ. 'Έβερτ, άρχηγός τής ΝΔ, γίνεται δεκτός, 

γιά πρώτη φορά μετά τήν έκλογή του, άπό τόν πρόε

δρο τής Δημοκρατίας. • Εκφράζοντ~ς αίσθήματα σε
βασμοί> καί άφοσιώσεως, εσκυψε, εύθύς μετά τήν εϊ

σοδό του στό προεδρικό γραφείο, καί άσπάστηκε τό 

χέρι του ίδρυτή καί θεμελιωτή τής παρατάξεως, δ 
δποίος, άπό τήν πλευρά του, άντέδρασε μέ τήν παρα

τήρηση ότι «δέν θέλει άσπασμούς». 

Μετά τή συνάντηση, έκδόθηκε άπό τήν Προεδρία 

τής Δημοκρατίας ή άκόλουθη άνακοίνωση: 

«'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας κ. Κωνσταντϊ:νος Κα

ραμανλής δέχτηκε τό νέο πρόεδρο τής Νέας Δημοκρατίας 

καί aρχηγό τής aξιωματικής aντιπολιτεύσεως. 'Ο κ. Κα-

ραμανλής συνεχάρη τόν κ. Μιλτιάδη ΥΕβερτ γιά τήν έκλο

γή του καί τοϋ εuχήθηκε νά έπιτύχει στήν αποστολή του 

συμβάλλοντας στήν όμαλή λειτουργία τοϋ δημοκρατικοϋ 

μας πολιτεύματος». 

Κατά τήν εξοδό του, έξάλλου, άπό τό Προεδρικό 

Μέγαρο δ Μ. 'Έβερτ δήλωσε: 

«'Όπως aντιλαμβάνεσθε, εΙ χα ύποχρέωση ώς πρόεδρος 

τής Νέας Δημοκρατίας, <lλλά καί άρχηγός τής aξιωματι

κής άντιπολιτεύσεως, νά δω τόν άρχηγό τοϋ Κράτους. Τόν 

πρόεδρο τής Δημοκρατίας, τόν Κωνσταντϊ:νο Καραμανλή. 

Τούς θεσμούς πρέπει νά τούς σεβόμαστε. Καί τούς θεσμούς 

πρέπει νά τούς βλέπουμε στήν πραγματική τους διάσταση. 

Σήμερα είδα τόν πρόεδρο τής Δημοκρατίας, τήν έπόμενη 

!:βδομάδα θά έπισκεφθω καί τόν πρωθυπουργό γιά νά εχου
με μιά πρώτη άνταλλαγή άπόψεων. Ή θέλησή μου, ή πε

ποίθησή μου είναι δτι πρέπει νά ύπάρχει μιά όμαλή πολι

τική έξέλιξη στόν τόπο, διότι αντιμετωπίζουμε πολλά 

έθνικά, οικονομικά καί κοινωνικά προβλήματα. • Ασφαλως 
είδα καί τόν Κωνσταντϊ:νο Καραμανλή ύπό τήν ίδιότητα 
δτι ύπήρξα μαθητής του. Τόν άκούω πάντοτε μέ άγάπη καί 

σεβασμό καί κάθε άνταλλαγή άπόψεων μαζί του, άποτελεϊ: 

μεγάλη έμπειρία». 

15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1993 

'Ο Κ. Καραμανλής εχει στό Προεδρικό Μέγαρο 

συνεργασία μέ τόν πρωθυπουργό, Α. Παπανδρέου. 

Στό περιεχόμενο τής συνομιλίας άναφέρθηκε, 

άποχωρώντας, δ πρωθυπουργός: 

«'Ενημέρωσα τόν πρόεδρο τής Δημοκρατίας γιά τίς 

έξελίξεις στήν οικονομία καί στά έθνικά μας μέτωπα. Καί 

εΙ ναι κάτι τό όποιο προτίθεμαι νά κάνω συχνά στό μέλλον, 

έπειδή πράγματι ή περίοδος τήν όποία διανύουμε ε{ ναι μιά 

περίοδος δύσκολη μέ σημαντικούς κινδύνους καί μέ ανάγ

κη δμοψυχίας καί συστράτευσης τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ, γιά 

νά βγοϋμε άπό τά άδιέξοδα στά δποϊ:α μίiς όδήγησαν πολ
λοί παράγοντες, ας μήν κάνω παρελθοντολογία». 

Τό θερμό κλίμα πού έπικράτησε κατά τή συνάν

τηση, καθώς καί τό νέο πνεί>μα πού φάνηκε ότι θά 

ήταν δυνατό νά καλλιεργηθεί στίς σχέσεις μεταξύ 
τόσο τών φορέων τής πολιτικής έξουσίας όσο καί 
των πολιτικών κομμάτων, άντανακλiiται σέ σχόλιο 

τής έφημερίδας «Μεσημβρινή», μέ τόν χαρακτηρι

στικό τίτλο: «Πρωτοβουλίες μέ νόημα»: 

'Ιδιαίτερη εμφαση δόθηκε - καί όρθως - στή χθεσι

νή συνάντηση τοϋ προέδρου τής Δημοκρατίας μέ τόν πρω

θυπουργό. Τά δσα έπισήμως δηλώθηκαν ή εγιναν άνεπισή

μως γνωστά δείχνουν νά συνειδητοποιεϊ:ται ή ανάγκη τίς 

κρίσιμες αuτές στιγμές νά άναλάβει ό ρυθμιστής τοϋ πολι

τεύματος, στό πλαίσιο των άρμοδιοτήτων του, πρωτοβου

λίες γιά τή σύγκλιση των δυνάμεων τοϋ εθνους καί τή συ

ναντίληψη έπί των κρισίμων θεμάτων. 

'Ο ρόλος αuτός άνήκει, κατά τό γράμμα καί τό πνεϋμα 

τοϋ Συντάγματος, στόν πρόεδρο τής Δημοκρατίας. Καί 

μπορεϊ: νά θεωρηθεϊ: άγαθή συγκυρία τό γεγονός δτι στή 
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θέση αuτή σήμερα βρίσκεται ό Κωνσταντίνος Καραμαν

λfjς, ό άνθρωπος πού εχει γιά δεκαετίες σφραγίσει τή ζωή 

αuτου του τόπου καί ή σωφροσύνη, οί γνώσεις καί τό κυ

ρος του όποίου σήμερα aπό κανέναν δέν aμφισβητουνται . 

'Η θέση του, θεσμική καί προσωπική , εξασφαλίζει στή 
χώρα επιθυμητές καί αναγκαίες ισορροπίες, αν ή εκτελε

στική εξουσία aρθεί στό ϋψος των περιστάσεων καί θελή

σει νά aξιοποιήσει τίς δυνατότητες του θεσμου καί τfjς 
προσωπικότητας του προέδρου. 

Θά πρέπει νά επικροτηθεί, κατ' αuτήν τήν εννοια, ή 

πρωτοβουλία του πρωθυπουργου νά δώσει στή χθεσινή συ

νάντηση τήν προβολή καί τό ιδιαίτερο νόημα. Θά πρέπει 

μόνο νά ύπάρξει ή συνέπεια καί ή συνέχεια πού φαίνεται 

νά ύπαινίσσεται ό πρωθυπουργός. Εfναι ή μόνη διαδρομή 

πού όδηγεί στήν &παραίτητη σήμερα εθνική όμοθυμία καί, 

συγχρόνως, ή εγγύησή της. 

'Η μικροκομματική λογική καί οί τεχνικές εντάσεις 

aπό αδικαιολόγητες &ντιπαραθέσεις θά πρέπει κάποτε 

-καί τώρα εΙναι ή στιγμή - νά πάψουν νά ύπονομεύουν 

τό μέλλον τfjς χώρας . Στά μεγάλα θέματα καί γιά τίς κρίσι

μες επιλογές, ιδεολογικές διαφορές δέν ύπάρχουν καί δέν 

δικαιολογουνται. Μόνο διαφορά στή σύλληψη του όρθου 

καί τήν κατανόηση του αναγκαίου εΙναι πιθανή . 

Καί σ' αuτά ό Κωνσταντίνος Καραμανλfjς μπορεί πολ

λά καί &ποφασιστικά νά προσφέρει212. 

17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1993 

'Ο πρόεδρος τής Κυπριακής Δημοκρατίας, Γλ. 

Κληρίδης, ό όποίος διεξάγει στήν 'Αθήνα συνομιλί
ες μέ, τήν πολιτική ήγεσία τής 'Ελλάδος, επισκέπτε

ται καί άνταλλάσσει άπόψεις μέ τόν Κ. Καραμανλή . 

'Απαντώντας, κατά τήν εξοδό του άπό τό Προε
δρικό Μέγαρο, σέ δημοσιογραφική ερώτηση, αν ό 

Κ. Καραμανλής είναι άνήσυχος εξαιτίας τοϋ άδιεξό

δου στίς συνομιλίες στή Νέα 'Υόρκη, εδρα τοϋ 

ΟΗΕ, παρατήρησε: «Θά ελεγα δτι εϊμεθα όλοι εξί

σου άνήσυχοι γιά τό συνεχιζόμενο άδιέξοδω). 

19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1993 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχτηκε σέ άκρόαση τόν 

ύπουργό των Έξωτερικ&ν, Κ. Παπούλια, ό όποίος 
τόν ένημέρωσε πάνω σέ επίκαιρα θέματα τής άρμο

διότητάς του καί, ειδικότερα, γιά τά άποτελέσματα 
τοϋ πρώτου ταξιδίου του σέ γειτονικές βαλκανικές 
χ&ρες. « 'Όταν μιλaς μέ τόν πρόεδρο τής Δημοκρα

τίας γιά τά Βαλκάνια, είναι μιά πολύτιμη εμπειρίω), 
παρατήρησε ό νέος ύπουργός κατά τήν άναχώρησή 

του, άπευθυνόμενος στούς δημοσιογράφους. 

19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1993 

'Ο Κ. Καραμανλής άπαντα σέ επιστολή τοϋ προέ

δρου τής Δημοκρατίας τής Πολωνίας, Λέχ Βαλέσα, 

σχετικά μέ τήν ενταξη τής χώρας του στό ΝΑ ΤΟ: 

«Μέ μεγάλο ένδιαφέρον διάβασα τήν έπιστολή 

σας τής 1ης Σεπτεμβρίου 1993, σχετικά μέ τήν πρό
θεση τής Πολωνίας νά έπιδιώξει τήν ένταξή της στό 
ΝΑ ΤΟ. 'Επιθυμώ νά σιiς εύχαριστήσω γιά τήν πρω

τοβουλία σας νά μέ καταστήσετε κοινωνό τών άπό

ψεων τής χώρας σας, σχετικά μέ τήν έπιδιωκόμενη 

ένσωμάτωσή της σέ έναν όργανισμό μοναδικό γιά 

τήν aμυνα τών δημοκρατικών άξιών καί τή διατήρη

ση τής διεθνοfίς άσφαλείας καί σταθερότητος. Συμ

φωνοfίμε μαζί σας δτι τό ΝΑΤΟ πρέπει νά άνταπο

κριθεί στίς νέες προκλήσεις ώς πρός τήν προώθηση 
τής δημοκρατίας, τής σταθερότητας, τών μηχανι

σμών άποτροπής κινδύνων καί συγκρούσεων, στήν 
Εύρώπη καί σέ ολο τόν κόσμο. 

»Στά πλαίσια τής Συμμαχίας, τώρα άρχίζουμε τίς 

προετοιμασίες γιά τό έπικείμενο συμβούλιο τοfί 'Ια

νουαρίου 1994, γιά τό όποίο δέν ύπάρχει άκόμη ήμε
ρήσια διάταξη. Χωρίς άμφιβολία, πάντως, ή περαιτέ
ρω προώθηση τής σταθερότητος στήν Ά νατολή θά 

ε{ ναι μιά άπό τίς προτεραιότητές μας. Τό ΝΑ ΤΟ δέν 
εlναι μιά κλειστή λέσχη. Νομίζω δτι μιά κίνηση 
πρός τήν τελική ένσωμάτωση στούς κόλπους του 

δλων τών παλαιών άντιπάλων θά ένισχύσει τή στα

θερότητα δλης τής Εύρώπης καί θά έξυπηρετήσει τά 

συμφέροντα δλων, συμπεριλαμβανομένων τής Ρωσί

ας καί τής Ούκρανίας. 

» 'Η πρόσφατη άμερικανική ίδέα τής "Συνεργα
σίας γιά τήν Είρήνη", πού περιλαμβάνει τή δυνατό

τητα διαβουλεύσεων μεταξύ τών συμμάχων τοfί 
ΝΑ ΤΟ καί τών χωρών πού θά συμμετάσχουν στήν 

πρωτοβουλία, δποτε ή έδαφική άκεραιότητα, πολιτι

κή άνεξαρτησία ή άσφάλεια ένός έταίρου άπειλείται, 

φαίνεται νά κινείται πρός τή σωστή κατεύθυνση καί 

νά άποδεικνύει, σέ χειροπιαστούς δρους, τήν προθυ

μία τοfί ΝΑΤΟ νά σφυρηλατήσει νέες σχέσεις άσφα

λείας μέ τά έθνη στά άνατολικά του καί νά θεμελιώ

σει μιά διαδικασία γιά τήν άνάδυση ούσιαστικής 

άμυντικής συνεργασίαφ>213. 

24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1993 

Στήν πορεία τής διαδικασίας γιά τήν εiρήνευση 

στή Μέση 'Ανατολή επικεντρώθηκε ή συνομιλία 

τοϋ προέδρου τής 'Οργανώσεως γιά τήν 'Απελευθέ

ρωση τής Παλαιστίνης, Γιασέρ 'Αραφάτ, μέ τόν Κ. 

Καραμανλή . 

'Εκφράζοντας θαυμασμό γιά τό σθένος καί τό 

θάρρος τοϋ συνομιλητή του νά προχωρήσει στήν 

ύπογραφή συμφωνίας μέ τό 'Ισραήλ, ό 'Έλληνας 

πρόεδρος επεσήμανε: «Αύτό πού πετύχατε μπορεί νά 

άποτελέσει προηγούμενο καί γιά aλλες διενέξεις». 

I ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1993 

'Ενώπιον τοϋ προέδρου τής Δημοκρατίας, Κ. 

Καραμανλή, καί παρουσία τοϋ πρωθυπουργοϋ, όρκί-
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ζεται ό Ι. Μποϋτος ώς διοικητής τής Τραπέζης τής 

'Ελλάδος, καί οί Λ. Παπαδήμος καίΕ. Κουράκος, ώς 

ύποδιοικητές. 

Μετά τήν όρκωμοσία, ό Α. Παπανδρέου είχε μέ 

τόν πρόεδρο τής Δημοκρατίας συνομιλία πάνω σέ 

τρέχοντα κυβερνητικά θέματα. 

8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1993 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται, στό Προεδρικό Μέ

γαρο, τήν επίσκεψη τοϋ τέως προέδρου τής Κυπρια

κής Δημοκρατίας, Γ. Βασιλείου, άπό κοινοϋ μέ τόν 

όποίο άνασκόπησε τίς πρόσφατες εξελίξεις στό 
εθνικό θέμα. 

9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1993 

Μέ τήν εύκαιρία τοϋ έορτασμοϋ τής ' Ημέρας τών 

'Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ό Κ. Καραμανλής άπευθύ

νει τό άκόλουθο μήνυμα: 

«Τά τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί αναμφισβήτητα 

πρόοδος στόν τομέα τών aνθρωπίνων δικαιωμάτων. Τά δι

καιώματα αι5τά δέν έμπεδόθηκαν μόνο σταθερότερα στίς 

χώρες έκείνες πού επικρατεί ή δημοκρατία καί ή ει5ημερία. 

'Αρχίζουν νά επεκτείνονται καί σέ χώρες πού πρίν aπό 

λίγα χρ6νια κυριαρχοίJσαν όλοκληρωτικά καθεστώτα, 
έστω καί dν τό τίμημα τής ελευθερίας καί τής δημοκρατίας 

στίς χώρες αι5τές εlναι ή aστάθεια καί ή &βεβαιότητα γιά 

τό μέλλον. 

»Ή πρόοδος όμως αι5τή δέν σημαίνει ότι λύθηκε τό 

πρόβλημα τών aνθρωπίνων δικαιωμάτων. 

)) "Ε να μεγάλο τμήμα τής aνθρωπότητας μαστίζεται &κό
μη aπό τήν πολιτική καταπίεση καί τήν οΙκονομική εξα

θλίωση. Στίς χώρες αι5τές καί αι5τό &κόμη τό δικαίωμα στή 

ζωή δέν εlναι εξασφαλισμένο. 
))Χρειάζεται, συνεπώς, πολύς aκόμα aγώνας γιά τήν 

προώθηση τής ελευθερίας, τής δικαιοσύνης καί τής ει5ημε

ρίας, σέ παγκόσμια κλίμακα. 

)) 'Η 'Ελλάδα, σταθερά προσηλωμένη στό σεβασμό τών 
aνθρωπίνων δικαιωμάτων, θά συμβάλει μέ όλες της τίς δυ

νάμεις στήν επιτυχία αι5τοί5 τοίJ aγώνα». 

15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1993 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας ~έχεται τόν άρχη

γό τής άξιωματικής άντιπολιτεύσεως, Μ. 'Έβερτ, μέ 
τόν όποίο κaί εχει συνομιλία μέ άντικείμενο τίς τρέ

χουσες πολιτικές εξελίξεις. 

17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1993 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται στό Προεδρικό Μέ

γαρο τόν 'Αρχιεπίσκοπο 'Αλβανίας, ' Αναστάσιο. 

'Αφοϋ τόν συνεχάρη γιά τήν άνακήρυξή του ώς άν

τεπιστέλλοντος μέλους τής 'Ακaδημίας 'Αθηνών, 
ενημερώθηκε καί άντάλλαξε άπόψεις γιά τήν κατά-

σταση τοϋ ορθοδόξου ποιμνίου στήν περιοχή τής 
δικαιοδοσίας του . 

Τήν ίδια ήμέρα, ό δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κ. 

Κοσμόπουλος, μετέφερε στόν πρόεδρο τής Δημο

κρατίας άπόφαση τοϋ Δημοτικοϋ Συμβουλίου νά τοϋ 

ζητήσει τήν άνάληψη πρωτοβουλίας γιά τή σύσφι

ξη τής ένότητας μεταξύ πολιτικής ήγεσίας καί λαοϋ 
ενόψει τών κρίσιμων εξελίξεων στό θέμα τών Σκοπί

ων, μετά τήν εξαγγελία τής προθέσεως εξωκοινοτι

κών έταίρων νά συνάψουν διπλωματικές σχέσεις μέ 
τήν πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία τής Μακε

δονίας. 

22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1993 

Σέ νέα συνάντησή του μέ τόν πρωθυπουργό, Α. 

Παπανδρέου, ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας ενημε

ρώνεται γιά τήν κυβερνητική στάση στό θέμα τών 

Σκοπίων- καί , παράλληλα, εκφράζει τό ενδιαφέρον 

του γιά τή διατήρηση τής συνοχής καί τοϋ άξιομά
χου τών 'Ενόπλων Δυνάμεων - μετά άπό άνησυχία 

πού προκλήθηκε ενόψει τών επικείμενων άνακατατά

ξεων στό επίπεδο, κυρίως, τής ήγεσίας τους. 

27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1993 

'Ο Κ. Καραμανλής εχει τήν πρώτη συνάντησή 

του μέ τό νέο διοικητή τής Τραπέζης τής 'Ελλάδος, 

Ι. Μποϋτο, άπό τόν όποίο καί ενημερώνε1;αι πάνω, 
κυρίως, στίς πρόσφατες νομισματικές εξελίξεις πού 
εχουν διεγείρει όρισμένες άνησυχίες του . 

Τήν ίδια ήμέρα, συζήτησε πάνω στό θέμα τής έλ

ληνικής προεδρίας τής Εύρωπαϊκής 'Ενώσεως μέ τή 

βουλευτή Β. Παπανδρέου, πρώην επίτροπο τής 'Ελ

λάδος στίς Βρυξέλλες . 

31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1993 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας άπευθύνει στόν 

έλληνικό λαό διάγγελμα γιά τό Νέο 'Έτος: 

«'Ελληνίδες, "Ελληνες, 

))Μέ τήν ει5καιρία τοίJ Καινούργιου Χρόνου, πού διαδέ

χεται σέ λίγο τόν παληό, aπευθύνω σέ όλους σας θερμές 

ει5χές. Εύχομαι νά εlναι εiρηνικός καί δημιουργικός καί νά 

δικαιώσει τίς προσδοκίες μας γιά ενα καλλίτερο μέλλον, 

τόσο γιά τήν πατρίδα μας, όσο καί γιά τόν καθένα σας, 

προσωπικά. 

))Μέσα στήν aέναη ροή τοίJ χρόνου, ή aλλαγή αι5τή 

εlναι βέβαια συμβολική. Μπορεί όμως νά aποκτήσει οι5σι
αστική χρησιμότητα εάν μiiς παρακινήσει νά κάνουμε τόν 

aπολογισμό τής χρονιiiς πού πέρασε, νά συνειδητοποιή

σουμε τά προβλήματα τοίJ παρόντος καί νά χαράξουμε, μ' 

αι5τά τά δεδομένα, aσφαλέστερα τήν πορεία μας πρός τό 

μέλλον. 

))Κι αι5τό επιβάλλεται, Ιδιαίτερα σήμερα πού όλος ό 

κόσμος aντιμετωπίζει μεγάλα, καί σέ πολλές περιπτώσεις, 
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οδυνηρά καί επικίνδυνα προβλήματα: εσωτερικά καί εξω

τερικά. 

»τέσσερα χρόνια μετά τήν κατάρρευση του καθεστω

τος τής Ισορροπίας των δύο Συνασπισμων, ή άστάθεια καί 

ή άβεβαιότητα επεκτείνονται, επικίνδυνα, σέ Άνατολή 

καί Δύση, μέ άποτέλεσμα νά μήν ελέγχεται, πλέον, άπό 

κανένα ή διεθνής τάξη καί νά πορεύεται ή άνθρωπότης 

άκαθοδήγητη. 

ιιΕlδικώτερα στή Βαλκανική τά φαινόμενα αvτά εμφα

νίζονται οξύτερα. Καί αvτό γιατί στά γνωστά έγγενή πολι

τικά καί οΙκονομικά προβλήματα, πού άντιμετωπίζουν οί 

χii5ρες τής περιοχής αvτής, προστίθενται καί οί άπερίσκε

πτες παρεμβάσεις εξωβαλκανικων παραγόντων, οί όποίοι 

μέ τίς άνεδαφικές καί άσυνάρτητες πρωτοβουλίες τους οξύ
νουν τίς άντιπαραθέσεις των λαων τής Βαλκανικής. Καί οί 

άπερίσκεπτες αvτές παρεμβάσεις, μολονότι όδήγησαν στή 

συμφορά τής Γιουγκοσλαβίας καί στό συνεχιζόμενο δράμα 

τής Βοσνίας, δοκιμάζονται ήδη καί στά Σκόπια μέ τήν έμ

μεση ενθάρρυνση των γνωστων προκλήσεών τους εlς βά

ρος τής 'Ελλάδος, τής μόνης εντούτοις χώρας τής περιο

χής πού μπορεί νά εγγυηθεί τήν άσφάλεια καί τήν οΙκονο

μική επιβίωση. 

ιι 'Ελληνίδες, ~Ελληνες, 

ιιΜέσα σ' αvτόν τόν άσταθή καί άσυνάρτητο κόσμο 

πρέπει νά ζήσει καί νά προκόψει καί ή πατρίδα μας. Καί 

πρέπει, εκτός άπό τά προβλήματα πού άπασχολουν δλους 

σχεδόν τούς λαούς, ν' άντιμετωπίσει καί τά εlδικώτερα καί 
κρίσιμα προβλήματα πού άπασχολουν τήν ίδια. 

ιιΚαί αvτά εlναι δυστυχii5ς πολλά καί πολύπλοκα. Μέ 

πρωταρχικά, βέβαια, τήν έξυγίανση τής οΙκονομίας μας, 

πού άπειλείται μέ κατάρρευση, καί τά γνωστά εθνικά μας 

θέματα, πού συνδέονται άμεσα μέ τίς εξωτερικές μας σχέ

σεις καί, συνεπως, μέ τήν άσφάλεια τής χώρας μας. 

ιιΓιά τά προβλήματα αvτά, άγαπητοί μου, σιΊς όμίλησα 

κατ' επανάληψη. 'Εκείνο πού θά ήθελα νά τονίσω σήμερα, 

εlναι δτι γιά τήν επικίνδυνη εξέλιξη των προβλημάτων 
αvτων, οlκονομικων καί εθνικων, ευθυνόμαστε δλοι. ήγε

σία καί λαός. Καί αvτό επιβεβαιώνεται καί μόνο άπό τό 

γεγονός δτι, ενω δλοι άναγνωρίζουμε δτι διεπράχθησαν 

σφάλματα, άρκούμεθα στό νά τά καταλογίζουμε ό ενας 

στόν άλλο. Καί παραγνωρίζουμε τό γεγονός δτι τά σφάλ

ματα, άκριβως, τά δικά μας διευκολύνουν τούς τρίτους νά 

παρερμηνεύσουν, άλλοι καλόπιστα καί άλλοι κακόπιστα, 

τίς θέσεις τής 'Ελλάδος καί νά μιΊς άδικουν. 

ιιΕlναι καιρός, δμως, vά συνειδητοποιήσουμε δλοι τά 

σφάλματά μας καί νά άναζητήσουμε, μέ συναινετικές δια

δικασίες, τήν έθνική εκείνη γραμμή πού θά μιΊς βγάλει άπό 

τά σημερινά άδιέξοδα. 'Όλοι ξέρουμε, καί δταν δέν τό 

όμολογουμε, δτι αvτός εlναι ό σωστός δρόμος. 'Εκείνο, 

συνεπως, πού μιΊς χρειάζεται, σήμερα, εlναι νά βρουμε τό 

θάρρος νά άναδεχθουμε δλοι τίς εvθύνες μας, άλλά καί τή 

βούληση ν' άνταποκριθουμε σ' αvτές. 

ιιΠάντως, γιά ν' άντιμετωπίσουμε έπιτυχii5ς τά προβλή

ματα πού σ{iς άνέφερα, θά χρειασθουν καθολικές καί οδυ

νηρές θυσίες. Άλλά θά χρειασθεί, προπαντός, νά ύποτά

ξουμε στό γενικό συμφέρον τίς προσωπιΚές, τίς ταξικές 

καί τίς κομματικές μας επιδιώξεις. Γιατί μόνο μέσα σέ μιά 
εvημερουσα Πολιτεία μπορεί καί οί πολίτες νά εvημερουν. 

Υίς άλήθειες αvτές, εκτός άπό τή λογική, τίς επιβεβαιώνει 

καί ή οδυνηρή εμπειρία του τόπου μας, παληά καί πρόσφα

τη. 

ι>Υά παραδείγματα, έξάλλου, πού μιΊς προσφέρει ή ση
μερινή διεθνής ζωή γιά μίμηση ή καί γιά άποφυγή εlναι 

πολλά. Καί καλύπτουν δλους τούς τομείς τής ζωής ένός 
έθνους. 'Από τίς επιλογές πού θά κάνουμε θά εξαρτηθεί τό 
μέλλον του τόπου μας. Πιστεύω δτι θά προσπαθήσουμε 

δλοι νά κάνουμε τίς σωστές επιλογές. Στήν προσπάθεια, 

άλλωστε, αvτή μπορεί νά μιΊς διευκολύνει καί τό γεγονός 

δτι ή χώρα μας θά εμπλουτίσει τή σχετική εμπειρία της, 

άφου θά έχει τήν τιμή νά προεδρεύει, γιά φέτος, τής Εvρω

παϊκής 'Ενώσεως. 

ιι 'Ελληνίδες, 'Έλληνες, 

ιιΠιστεύω δτι, παρά τίς δυσκολίες πού θά κληθουμε νά 

άντιμετωπίσουμε, θά καταστήσουμε τόν Καινούργιο Χρό

νο άφετηρία εξόδου τής χώρας μας άπό τά σημερινά της 

άδιέξοδα. Καί μέ τήν ελπίδα αvτή, άπευθύνω καί πάλι πρός 

δλους σας καί στόν καθένα χωριστά τίς καλλίτερες εvχές 

μουιι. 

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1994 

'Ο Κ. Καραμανλής παρίσταται στή δοξολογία 
γιά τό Νέο 'Έτος πού τελέστηκε στή Μητρόπολη 

'Αθηνών, χωροστατοuντος του 'Αρχιεπισκόπου 

'Αθηνών καί πάσης 'Ελλάδος, Σεραφείμ. 

Μετά τή δοξολογία, δ πρόεδρος τής Δημοκρατίας 

δέχτηκε, κατά τά καθιερωμένα, στό Προεδρικό Μέ

γαρο, τίς ευχές του πρωθυπουργοί) καί τής πολιτικής 

ήγεσίας. 

4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1994 

Μέ τήν aφιξη στήν 'Αθήνα του πρσέδρου Ζ. 

Ντελόρ, καί τών μελών τής 'Επιτροπής, εγκαινιάζε

ται ή εξάμηνη ελληνική προεδρία τής Ευρωπαϊκής 

'Ενώσεως. 

12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1994 

'Ο πρόεδρος του ευρωπαϊκοί) κοινοβουλίου, Ε. 

Κλέπς, μέ τήν ευκαιρία επισκέψεώς του στήν 'Αθή

να καί επαφών του μέ τήν ελληνική πολιτική ήγεσία, 

εγινε δεκτός ά.πό τόν Κ. Καραμανλή, μέ τόν όποίο 

καί ά.ντάλλαξε ά.πόψεις σχετικά μέ τήν πορεία τής 

ευρωπαϊκής ενοποιήσεως καί μέ τά εθνικά θέματα 

τής 'Ελλάδος. 

17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1994 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας εχει μακρtiς διάρ

κειας συνομιλία μέ τόν πρωθυπουργό, Α. Παπανδρέ

ου, πάνω σέ θέματα εσωτερικής καί εξωτερικής πο
λιτικής. 'Ιδιαίτερη εμφαση δόθηκε στό περιεχόμενο 

τής συναντήσεως του πρωθυπουργοί) μέ τόν πρόεδρο 

Κλίντον, καθώς καί στή συμμετοχή του στή Σύνοδο 

κορυφής του ΝΑΤΟ πού είχε πραγματοποιηθεί στίς 
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Βρυξέλλες. « Άπ6 τόν καιρό πού βρεθήκαμε έχουν 
μεσολαβήσει πολλά καί διάφορα γεγονότα», είπε ό 

Κ. Καραμανλής, ύποδεχόμενος τό συνομιλητή του· 

καί συνέχισε: «Υ Αλλα εύχάριστα κι άλλα δυσάρεστα. 

Νά κάτσουμε νά τά άναλύσουμε». 

26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1994 

Τήν κατάσταση πού έπικρατεί στά Βαλκάνια, κα

θώς καί θέματα πού άφορουν τήν ενταξη τής Αύστρί

ας στήν Εύρωπαϊκή 'Ένωση, συζήτησαν δ Κ. Καρα

μανλής μέ τόν Φ. Βρανίτσκυ. 

Τόν πρόεδρο τής Δημοκρατίας έπισκέφθηκε δ Αύ

στριακός καγκελλάριος έγκαινιάζοντας τίς έπαφές 

του μέ τήν πολιτική ήγεσία τής 'Ελλάδος. 

28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1994 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας δέχεται, σέ πρώτη 

συνάντηση, τό νέο πρόεδρο του Συνασπισμου, Ν. 

Κωνσταντόπουλο. 

'Ο Ν. Κωνσταντόπουλος, κατά τήν εξοδό του 
άπό τό Προεδρικό Μέγαρο, δήλωσε οτι έξέθεσε τίς 

θέσεις του σχετικά μέ «τήν τραγική ελλειψη έθνικής 

στρατηγικής, τούς λαθεμένους χειρισμούς, τίς στρα

βές ίεραρχήσεις, τά άδιέξοδα», τά όποία καί έπιβάλ-

λουν τή συγκρότηση καί λειτουργία ένός Έθνικου 
Συμβουλίου 'Εξωτερικής Πολιτικής. 

2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1994 

Στό πλαίσιο των τακτικων έπαφων του μέ τόν πρό

εδρο τής Δημοκρατίας, δ άρχηγός τής άξιωματικής 

άντιπολιτεύσεως, Μ. 'Έβερτ, έξέφρασε, κυρίως, τίς 

άπόψεις του γιά τήν πορεία τής οικονομίας καί διατύ

πωσε τίς προτάσεις του κόμματός του προκειμένου 

νά έπιτευχθεί ή εξοδος άπό τήν κρίση. 

Τήν 1δια ήμέρα, δ Κ. Καραμανλής δέχτηκε στό 

Προεδρικό Μέγαρο τόν 'Αρχιεπίσκοπο Βορείου καί 

Νοτίου 'Αμερικής, 'Ιάκωβο, δ όποίος έπισκέφθηκε 

τήν 'Αθήνα μετά άπό πρόσκληση του πρωθυπουρ

γου. «Συζητήσαμε μέ τόν κ. Καραμανλή καί ξέρετε 

τήν εύαισθησία του γύρω άπό τά έθνικά θέματα. 

'Εκείνο τό όποίο θέλουμε ολοι είναι νά ύπάρξει μιά 

κοινή άντιμετώπιση των θεμάτων αύτων, προκειμέ

νου νά δουμε κάποια άποτελέσματα πιό θετικά», τό

νισε δ ίεράρχης μετά τή συνάντηση. 

4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1994 

'Ο Κ. Καραμανλής, μετά τό τέλος του έτήσιου 

check-up στό νοσοκομείο «'Υγεία», έρωτήθηκε άπό 
δημοσιογράφους πως βλέπει τίς έξελίξεις στήν ελ

ληνική πολιτική ζωή: 

«Ζοvμε μιά έποχή πού δέν έπιδέχεται ούτε κριτική ούτε 

προβλέψεις. Καί αύτό διότι ή ~ποχή μας εlναι έχθρική 

πρός τή λογική καί τήν κριτική. Καί αύτό {σχύει τόσο γιά 

τήν έλληνική, δσο καί γιά τή διεθνij ζωή». 

Σέ άλλη έρώτηση, σχετικά μέ τίς συνεχείς δηλώ

σεις πού διατυπώνονται τελευταίως, άπό έπώνυμους 

καί μή, παρατήρησε: 

«'Εσείς τίς ύποδέχεσθε, έσείς τίς μεταδίδετε. Πάντως 

στόν τόπο μας έχουμε μιά παροιμία πού λέει δτι: "'Όπου 

λαλοvν πολλοί κοκκόροι άργεί νά ξημερώσει". Κι αύτή 

τήν έποχή στήν 'Ελλάδα μιλοvν δλοι. Καί μιλοvν πολύ· 

καί μιλοvν γιά δλα, μέ άποτέλεσμα νά δημιουργοvν μιά 

έπικίνδυνη σύγχυση, μέσα άπό τήν όποία πνίγεται ό κό

σμος». 

7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1994 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται σέ συνεργασία τόν 

ύπουργό Γ. Κουβελάκη, μέ τόν όποίο καί συζητεί τά 

άνοιχτά καί έπίκαιρα άλλά καί τά μονιμότερα προ

βλήματα στό χωρο τής Δικαιοσύνης. 

'Επακολούθησε, δύο ήμέρες άργότερα, συνάντη

ση του προέδρου τής Δημοκρατίας μέ τόν πρόεδρο 

του 'Αρείου Πάγου, Β. Κόκκινο, πρός τόν όποίο καί 

έξέφρασε τήν πάγια θέση του γιά έπικράτηση i]πιου 
κλίματος, κατεξοχήν στό χωρο τής Δικαιοσύνης, 
καθώς καί γιά ψύχραιμη άντιμετώπιση των προβλη

μάτων πού άνακύπτουν. 

10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1994 

Στή διάρκεια δεξιώσεως πού παρέθεσε πρός τιμή 

των στελεχων των 'Ενόπλων Δυνάμεων καί των Σω

μάτων 'Ασφαλείας, δ Κ. Καραμανλής άπάντησε σέ 

έρώτηση των έκπροσώπων του τύπου σχετικά μέ τήν 

άπόφαση τής Ούάσιγκτων νά άναγνωρίσει τήν πρώ

ην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία τής Μακεδονίας: 

«Τουλάχιστον άτυχη, γιά νά μήν πώ κάτι χειρότερο. 

Γιατί, ένώ άδικοvν τήν 'Ελλάδα, δέν βοηθοvν κιlν τά Σκό

πια. Ή άσφάλεια καί ή ο{κονομική έπιβίωση τών Σκοπίων 

έξαρτiiται, σέ μεγάλο βαθμό, άπό τίς σχέσεις μέ τήν 'Ελλά

δα, τίς όποίες τά Σκόπια διαταράσσουν συνεχώς μέ τήν 
προκλητική συμπεριφορά τους άπέναντί της». 

14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1994 

'Ο άρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρυ, δ ρ. Τζώρτζ 

Κάρεϋ, προσκεκλημένος τής 'Εκκλησίας τής 'Ελ

λάδος, γίνεται δεκτός άπό τόν πρόεδρο τής Δημο

κρατίας, μέ τόν όποίο καί εχει συνομιλία ήμίωρης 

διάρκειας. 

17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1994 

'Ο πρόεδρος τής Γαλλικής Δημοκρατίας, Φ. 

Μιττεράν, άπευθύνει, μέ έπιστολή του πρός τόν Κ. 

Καραμανλή, πρόσκληση γιά συμμετοχή στόν έορ-
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τασμό των 50 χρόνων άπό τή συμμαχική άπόβαση 
στή Νορμανδία: 

«Στίς ακτές αuτές, τήν αuγή μιtiς ίστορικής ήμέρας, ή 

αποφασιστικότητα καί τό θαυμαστό σθένος μυριάδων αν

θρώπων εστρεψαν τό ροu του πολέμου τής Εuρώπης καί 

τοu κόσμου. Γνωρίζω τόν άγώνα τής χώρας σας στή μάχη 

γιά τήν απελευθέρωσή της καί τήν άντίστασή της στόν 

εισβολέα .. ο θαρραλέος αuτός αγώνας βάρυνε άποφασι
στικά στήν κοινή προσπάθεια καί συνέβαλε στήν επιτυχία 

τής επιθέσεως πού άναλήφθηκε στή Νορμανδία. 

»'Έχω τήν τιμή νά σας προσκαλέσω νά συμμετάσχετε 

στήν 50ή επέτειο αuτοu του γεγονότος. 'Η παρουσία σας 

θά εκτιμηθεί εδω ώς μαρτυρία μιας ακλόνητης προσηλώ

σεως σ' αuτό τό παρελθόν πού μας ένώνει καί ώς σύμβολο 

μιας βαθιάς φιλίας, σφυρηλατημένης στήν προσπάθεια γιά 

άναζήτηση τής ειρήνης. 

»Μέσα σέ εναν κόσμο αβεβαιότητας καί αδιαλλαξίας, 
τής όποίας ή ίστορία μας εχει εντούτοις καταδείξει τούς 

κινδύνους, γνωρίζω δτι θά συνεχίσουμε νά εργαζόμαστε 

από κοινοί) χάριν των κοινών αξιών πού άποτελοuν τή δύ

ναμή μας. 'Η φιλοδοξία τής Γαλλίας, τό γνωρίζετε, ε{ ναι 

νά συμβάλει αποφασιστικά στή διαμόρφωση ένός μέλλον

τος εiρήνης καί σταθερότητας μέ προϋπόθεση τό σεβασμό 
των αρχών τής δημοκρατίας καί τής ελευθερίας, τόσο άγα

πητών στίς δύο χώρες μας». 

'Ο πρόεδρος τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας, άφου 

εύχαρίστησε τό Γάλλο όμόλογό του, επεσήμανε, σέ 

άπαντητική επιστολή του, στίς 16 Μαρτίου: 

«Ή έπιχείρηση στή Νορμανδία άποτελεί γεγο

νός lστορικfjς σημασίας πού έκρινε τήν έκβαση τοί5 

πολέμου. Τό θάρρος καί ή άνδρεία τών Δυνάμεων 

πού έλαβαν μέρος σ' αύτή ν συνέβαλαν άποφασιστι

κά στήν άπελευθέρωση τfjς Εύρώπης, θέτοντας τά 

θεμέλια τfjς συμμαχικfjς νίκης. 

»Ή συμμετοχή τών δύο λαών μας στόν κοινό 

άγώνα ύπfjρξε ήρωική καί ή συμβολή τους σημασίας 

άποφασιστικfjς γιά τήν πορεία πρός τήν έλευθερία. 

Γι' αύτό λυπiiμαι είλικρινά, κύριε πρόεδρε, δτι λό

γοι άνεξάρτητοι τfjς θελήσεώς μου δέν θά μοί5 έπιτρέ

ψουν νά άνταποκριθώ στήν πρόσκλησή σας. 

»'Ο έορτασμός τfjς 6ης 'Ιουνίου, έξ άλλου, εlναι 
χρήσιμος διότι μiiς δίνει τήν εύκαιρία νά άναλογι

σθοvμε τά εύτυχfj άποτελέσματα πού εlχε ή κοινή 

προσπάθεια καί ή προσήλωση τών δύο χωρών μας 

στά ίδανικά τfjς έλευθερίας καί τfjς δικαιοσύνης. 

'Αλλά καί νά συνειδητοποιήσουμε δ τι ή έπικράτηση 

τών άξιών, γιά τίς όποίες ό γαλλικός καί ό έλληνικός 

λαός πολέμησαν, εlναι άναyκαία προϋπόθεση γιά 

τήν οίκοδόμηση ένός καλλίτερου καί άσφαλέστερου 

μέλλοντος γιά τήν άvθρώπότητα»2'4 • 

25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1994 

'Ενώπιον του προέδρου τής Δημοκρι;ιτίας όρκί

ζονται ό Α. Παπαδόπουλος καί ό Ν. Κυριαζίδης, ώς 

ύπουργός, άντίστοιχα, καί ύφυπουργός οικονομι

κων. 

28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1994 

'Εκδηλώνοντας εξακολουθητικά τό ενδιαφέρον 
του γιά τήν πρόοδο των άνασκαφικων εργασιων στό 

Δίο, ό Κ. Καραμανλής δέχεται σέ άκρόαση τόν κα

θηγητή Δ. Παντερμαλή. 

6 ΜΑrτΙΟΥ 1994 

Μετά τό θλιβερό aγγελμα του θανάτου τής Μελί

νας 'Μερκούρη, ό Κ. Καραμανλής δήλωσε: 

«'Η Μελίνα μέ τό ύψηλό καλλιτεχνικό ταλέντο της καί 

τή δυναμική προσωπικότητά της κατέστησε αiσθητή τήν 
παρουσία της όχι μόνο στήν έλληνική, άλλά καί στήν ευ

ρωπαϊκή ζωή. 

» 'Εκφράζω τή βαθειά μου λύπη γιά τό θάνατό της». 

7 ΜΑrτΙΟΥ 1994 

'Εκδηλώνοντας σταθερά τό ενδιαφέρον του γιά 

τήν πορεία τής έλληνικής οικονομίας, ό Κ. Καρα

μανλής ενημερώνεται άπό τόν Ι. Μπουτο γιά τά θέ

ματα, ειδικότερα, τής νομισματικής καί πιστωτικής 

πολιτικής. 

16 ΜΑΡτΙΟΥ 1994 

' Ο Κ. Καραμανλής εχει συνομιλία μέ τόν πρωθυ

πουργό, επικεντρωμένη στήν εξέταση τής πορείας 

των εθνικων θεμάτων. 

'Η σχετική άνακοίνωση τής Προεδρίας τής Δη

μοκρατίας άναφέρει: 

« ' Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας κ. Κ. Καραμανλής δέ

χθηκε σέ συνεργασία τόν πρωθυπουργό κ. Α. Παπανδρέου, 

ό όποίος τόν ενημέρωσε γιά θέματα εσωτερικής καί εξωτε

ρικής πολιτικής. 

»'Εξετάσθηκε ειδικότερα ή γιουγκοσλαβική κρίση, 

σχετικά μέ τήν όποία επαναβεβαιώθηκε ή θέση τής 'Ελλά

δος δτι καμία βαλκανική χώρα δέν πρέπει νά μετάσχει σέ 

όποιασδήποτε μορφής στρατιωτική επέμβαση, οuτε καί σέ 

ειρηνευτική δύναμη των 'Ηνωμένων 'Εθνών στήν τέως 

Γιουγκοσλαβία. 

»Συζητήθηκαν, επίσης, οί τελευταίες εξελίξεις στό θέ

μα τών Σκοπίων καί οί διαγραφόμενες προοπτικές μετά τήν 

πρόσφατη συνάντηση τοu ύπουργοu τών 'Εξωτερικών μέ 

τόν κ. Σάιρους Βάνς. 

»Τέλος, εξετάσθηκε ή πορεία τοu Κυπριακοu, στά 
πλαίσια των ' Ηνωμένων 'Εθνών καί ή προοπτική εντάξε

ως τής Κύπρου στήν Εuρωπαϊκή 'Ένωση». 

Οί άπόψεις πού εκφράστηκαν κατά τή συνάντη

ση, δπως άναφέρθηκε ειδησεογραφικά, συνέπεσαν 

μέ τίς άντίστοιχες δλων των πολιτικων δυνάμεων, 

εφόσον, εκτός άπό τή ΝΔ, ή όποία εκαμε καί συγκε-
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κριμένη πρόταση γιά τή δραστηριοποίηση τής 'Ελ

λάδος μέ στόχο τήν άποτροπή τουρκικής συμμετο

χής, τόσο τό ΚΚΕ δσο καί ό Συνασπισμός εχουν 

ταχθεί κατά τής συμμετοχής στήν είρηνευτική δύνα

μη τοϋ ΟΗΕ στήν πρώην Γιουγκοσλαβία. 

'Η συνάντηση τοϋ προέδρου τής Δημοκρατίας μέ 

τόν πρωθυπουργό ακολούθησε τήν όρκωμοσία, ένώ

πιόν του, τοϋ νέου ύπουργοϋ Πολιτισμοϋ, Θ. Μικρού

τσικου . 

21 ΜΑrτΙΟΥ 1994 

·Ο Κ. Καραμανλής άπαντα σέ έπιστολή, μέ τήν 

όποία ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας τής 'Αργεντι

νής, Κ.Σ. Μενέμ, τόν είχε πληροφορήσει γιά τήν πρό

τασή του νά συγκροτηθεί διεθνές σωμα μέ σκοπό τήν 

καταπολέμηση τής πείνας: 

«Κύριε πρόεδρε, 

»Θά ήθελα νά σaς εύχαριστήσω γιά τήν aπό 18 
'Ιανουαρίου 1994 επιστολή σας, σχετικάμέ τήν πρό
τασή σας γιά τήν σύσταση διεθνοvς σώματος πρός 

καταπολέμηση τής πείνας καί νά σaς εκφράσω τά 

θερμά συγχαρητήριά μου γιά τήν aνάληψη εκ μέρους 

σας τής σημαντικής αύτής πρωτοβουλίας. 

»Ή άμεση διεθνής κινητοποίηση πρός τήν επί

τευξη τοv σκοποv τής προτάσεώς σας μέ βρίσκει 
aπολύτως σύμφωνο, aφov σήμερα καί παρά τά ύψηλά 

επιστημονικά καί τεχνολογικά επιτεύγματα, ή πείνα 

καί ή εξαθλίωση συνεχίζουν νά μαστίζουν ενα πολύ 
μεγάλο aριθμό συνανθρώπων μας. 

»Παρdλληλα, δμως, εκτιμώ, δτι, πέρα aπό τήν 
παροχή τροφής, οί προσπάθειες τής Διεθνοvς Κοινό

τητας πρέπει νά εντατικοποιηθοvν στήν κατεύθυνση 

βελτιώσεως του βιοτικοv επιπέδου τών χειμαζομένων 

πληθυσμών, ή όποία ημπορεί νά επιτευχθεί μέ τήν 

μόρφωση καί τήν τεχνική εκπαίδευσή τους. 

»Ή χώρα μου, δπως καί στό παρελθόν σέ aνάλο

γες aνθρωπιστικής φύσεως πρωτοβουλίες, εlναι ετοι
μη νά aντιμετωπίσει εύνοϊκά τήν πρότασή σας γιά 

τήν σύσταση Σώματος Αευκοκράνων, στό πλαίσιο 

τών 'Ηνωμένων 'Εθνών καί τών είδικευμένων όργα

νώσεών του»215 • 

21 ΜΑrτΙΟΥ 1994 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας δέχτηκε τόν πρό

εδρο τής Νέας Δημοκρατίας, Μ. 'Έβερτ, μέ τόν 

όποίο συζήτησε τίς έξελίξεις περί τά έθνικά θέματα 

καί, κυρίως, στό πεδίο τής οίκονομίας, δπου καί έπι

κεντρώνει τήν αντιπολιτευτική της κριτική ή aξιω

ματική αντιπολίτευση. 

Σύμφωνα μέ διασταυρωμένες πληροφορίες, οί Κ. 

Καραμανλής καί Μ. 'Έβερτ συμφώνησαν δτι πρέπει 

νά τηρηθεί κατά γράμμα ή άπόφαση τοϋ συμβουλίου 

των πολιτικων άρχηγων πού προβλέπει δτι ή 'Ελλά

δα δέν πρέπει νά έμπλακεί μέ τήν άποστολή στρατι
ωτικων δυνάμεων στή βοσνιακή κρίση, άκόμη καί 

στήν περίπτωση πού αποφασιστεί ή συμμετοχή 

τουρκικων στήν είρηνευτική δύναμη τοϋ ΟΗΕ. 

25 ΜΑΡτΙΟΥ 1994 

'Ο Κ. Καραμανλής παρίσταται στήν έπίσημη δο

ξολογία γιά τήν έθνική έπέτειο στό Μητροπολιτικό 
Ναό 'Αθηνων, καταθέτει στεφάνι στό μνημείο τοϋ 

"Άγνωστου Στρατιώτη καί παρακολουθεί, τέλος, τήν 

καθιερωμένη παρέλαση τμημάτων των 'Ενόπλων 

Δυνάμεων, τήν όποία καί θά χαρακτηρίσει «λαμ

πρή», προσθέτοντας: «'Ενέπνεε καί εμπιστοσύνη καί 

ύπερηφάνεια». Σχετικά, σέ σήμα πού έξέπεμψε πρός 

τούς ύπουργούς 'Εθνικής 'Αμύνης, Δημοσίας Τάξε

ως καί 'Εμπορικής Ναυτιλίας, τόνισε: 

«'Επιθυμώ νά σiiς εκφράσω τήν ίκανοποίησή μου γιά 

τήν aψογη καί εντυπωσιακή εμφάνιση τών τμημάτων τών 

'Ενόπλων Δυνάμεων καί τών Σωμάτων 'Ασφαλείας, κατά 
τήν σημερινή παρέλαση καί νά aπευθύνω τά συγχαρητή

ριά μου σέ όλους πού έλαβαν μέρος σ' αι5τήν καί συντέλε

σαν στήν επιτυχία της. Ή επιβλητική τους παρουσία επι

βεβαιώνει τήν aρτια εκπαίδευσή τους, τόν ύψηλό βαθμό 

έτοιμότητας καί τό εξαίρετο μαχητικό δυναμικό τους. 
»Ε{ναι γνωστό ότι σέ δλόκληρο τόν κόσμο καί lδιαίτε

ρα στήν περιοχή μας επικρατεί κατάσταση εντόνων &να
κατατάξεων καί aντιπαραθέσεων, πού ε{ναι δυνατό νά θέ

σουν σέ κίνδυνο τήν εlρήνη. Γι' αι5τό καί πρέπει νά διαφυ

λάξουμε ώς κόρη όφθαλμοίJ τήν συνοχή καί lσχύ τών 'Ενό

πλων Δυνάμεών μας, πού aποτελοίJν τήν aσπίδα γιά τήν 

aσφάλεια τής πατρίδας μας, aλλά καί εyyύηση γιά τήν πε
ριφρούρηση τής εlρήνης στήν περιοχή μας. 

» Ό έλληνικός λαός, πού περιβάλλει μέ aγάπη καί 
στοργή τίς "Ενοπλες Δυνάμεις καί τά Σώματα 'Ασφαλείας 

καί ενσυνείδητα ύποβάλλεται σέ οlκονομικές θυσίες γιά τή 

διατήρηση καί επαύξηση τής μαχητικής τους {σχύος, πρέ
πει νά αlσθάνεται τήν ίκανοποίηση ότι ο{ θυσίες του αι5τές 

aξιοποιοίJνται πλήρως». 

Μέ τήν εύκαιρία τής έθνικής έπετείου, ό πρόε

δρος τής Δημοκρατίας άπηύθυνε μήνυμα πρός τόν 

έλληνικό λαό: 

«'Ελληνίδες, "Ελληνες, 

»Δέν ε{ναι εύκολο νά δμιλεί κανείς κάθε χρόνο γιά τό 
ίδιο θέμα, όταν μάλιστα έχουν λεχθεί καί έχουν γραφεί γι ' 
αι5τό τόσα πολλά, ώστε νά ε{ναι εξαιρετικά δύσκολη, aν 

όχι αδύνατη, ή aποφυγή κοινότοπων επαναλήψεων. Ή 

'Επανάσταση, εντούτοις, τοίJ 1821 ε{ ναι ένα θέμα τόσο με
γάλο καί πολυσήμαντο, ώστε νά aποτελεί ανεξάντλητη 
πηγή εμπνεύσεως καί παραδειγματισμοίJ. 

»Ή {στορία τοίJ 'Αγώνος τοίJ 1821 ε{ναι τό καλλίτερο 
μάθημα γιά όλους μας, καί lδιαίτερα γιά τούς νεώτερους. 
Γιατί μiiς διδάσκει τί πρέπει νά κάνουμε καί τί νά aποφεύ

γουμε, γιά νά είμαστε aσφαλείς καί ελεύθεροι. Καί τό μά

θημα αι5τό γίνεται επίκαιρο, σήμερα, πού οι' καιροί ε{ναι 
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δύσκολοι καί μπορεί νά γίνουν επικίνδυνοι, aν aφήσουμε, 

καί πάλι, τίς κακίες μας νά πνίξουν τίς aρετές μας. 
»Ή πείρα - παληά καί πρόσφατη - μι'iς έχει διδάξει 

ότι, γιά νά ύπάρξει aσφάλεια καί πρόοδος σέ μιά χώρα, 
χρειάζεται γαλήνη κοινωνική καί έθνική ένότης. Καί γιά 

νά ύπάρξει όμαλή δημοκρατική ζωή, χρειάζεται Κράτος 

σοβαρό καί ύπεύθυνο. Κράτος μέ σταθερούς έθνικούς προ

σανατολισμούς καί με ύγιείς καί μακρόβιους δημοκρατι

κούς θεσμούς, πού νά έmτρέπουν στήν Πολιτεία καί στούς 

πολίτες vά χαράσσουν τήν πορεία τους μέ μακρά καί 

aσφαλή προοπτική. 

»Υίς aλήθειες αυτές, πού είναι κλασικές, τίς γνωρίζου

με όλοι. Καί όχι μόνο τίς γνωρίζουμε, aλλά καί έπιδεικτικά 

τίς διακηρύσσουμε. Δέν κατορθώσαμε, όμως, νά τίς κάνου

με πράξη, γιατί ή πολιτική μας ζωή διαμορφώνεται συνή

θως μέσα σ, ένα κλίμα φορτισμένο aπό έντονα πολιτικά 

πάθη. Πάθη πού διαταράσσουν, μέ κάθε κυβερνητική με

ταβολή τήν όμαλή λειτουργία τής Πολιτείας καί ανακό

πτουν τήν πρόοδο του τόπου. Δέν καταλάβαμε aκόμα ότι, 

γιά νά προκόψει ένα έθνος πρέπει, όχι μόνο ή κάθε Κυβέρ

νηση aλλά καί ή κάθε γενεά, νά συμπληρώνει aντί νά &να

τρέπει τό έργο της προηγουμένης. 

»Κάποτε, όμως, θά πρέπει νά aντικρύσουμε τίς aλήθειες 

αύτές μέ εΙλικρίνεια καί θάρρος. Κάποτε θά πρέπει νά 

aπαλλαγοίJμε aπό τίς γνωστές αδυναμίες μας καί νά αναπτύ

ξουμε τίς aρετές μας. Καί νά aλλάξουμε έτσι τό νοσηρό 
πολιτικό καί κοινωνικό κλίμα του τόπου μας, μέ τήν aλλα
γή τής πολιτικής συμπεριφορι'iς μας. 

»'Ελληνίδες, "Ελληνες, 

»Πέρα aπό τίς γενικές αυτές παραινέσεις μου, είναι 
aνάγκη νά σι'iς ύπενθυμίσω καί τά aμεσα καί έπικίνδυνα 

προβλήματα πού aντιμετωπίζει αυτή τή στιγμή ή πατρίδα 

μας. 

ι>Στό έσωτερικό ή οΙκονομία μας δοκιμάζεται καί ήμ

πορεί νά aπειληθεί μέ κατάρρευση. Κατάρρευση πού θά 

όδηγήσει σέ πτώση του βιοτικοί) έπιπέδου του λαοί) μας, 

στήν aποδυνάμωση τής aμυντικής μας ίκανότητας καί 

στήν ύποβάθμιση τής θέσεως τής χώρας μας στή διεθνή 

ζωή καί, Ιδιαίτερα, στήν 'Ενωμένη Ευρώπη. 

ι>Γιά ν, aποτρέψουμε τούς κινδύνους αυτούς, θά χρεια

σθοίJν μόχθος καί θυσίες καθολικές καί κοινωνικά δίκαιες. 

'Αλλά θά χρειασθεί, προπαντός, νά συνειδητοποιήσουν 

όλοι οί <Έλληνες καί Ιδιαίτερα οί οΙκονομικά Ισχυρότε

ροι, ότι ή έκπλήρωση τών φορολογικών τους ύποχρεώσε

ων aποτελεί όχι μόνο καθήκον πρός τήν πατρίδα, aλλά καί 

θέμα τιμής γι ' αύτούς τούς ίδιους. Γιατί είναι ντροπή έξαι
τίας των φοροφυγάδων νά διασύρεται ή πατρίδα μας διε

θνώς μέ τό έπιχείρημα, ότι, ένώ οί "Ελληνες είναι πλούσι

οι, τό Κράτος τους εlναι φτωχό. 

ι>Στήν παραπαίουσα, έξάλλου, Ευρώπη καλλιεργείται 

ήδη ή aπαράδεκτη aντίληψη ότι τό ευρωπαϊκό οΙκοδόμη

μα ή μπορεί νά έξελιχθεί σέ περισσότερες τής μιι'iς ταχύτη
τες. Οί κίνδυνοι περιθωριοποίησης τής χώρας μας είναι 

όρατοί. 'Επιβάλλεται, συνεπώς, ή προσαρμογή μας στά 

νέα δεδομένα νά εlναι ταχεία. Καί ή συμμετοχή μας στίς 

έξελικτικές διαδικασίες ένεργός. Ή σύγκλιση τής οΙκο

νομίας μας πρός αυτές τών aλλων μελών τής Ευρωπαϊκής 

<Ενώσεως πρέπει νά aποτελέσει έθνική προτεραιότητα. 

ιΠέλος, στό ευρύτερο διεθνές περιβάλλον, πού χαρα-

κτηρίζεται aπό aστάθεια καί &βεβαιότητα, ή πατρίδα μας 

έχει, έπίσης, νά aντιμετωπίσει προβλήματα κρίσιμα. Ή 

πολύχρονη δοκιμασία τής μαρτυρικής Κύπρου συνεχίζε

ται. "Οπως συνεχίζεται καί ή προκλητικότης τών Σκοπίων, 

πού μπορεί μέ τήν aπερίσκεπτη πολιτική τους νά όδηγή

σουν στήν aποσταθεροποίηση τής ευρύτερης περιοχής 

μας, aν ή Διεθνής Κοινότης δέν βρεί τό θάρρος νά τά σω

φρονήσει. 

»'Ελληνίδες, Τλληνες, 

» Τό μέγεθος τών προβλημάτων αυτών, οΙκονομικών καί 
έθνικών, προσδιορίζει καί τό μέγεθος τών ευθυνών, πού 
έχουμε όλοι έναντι στήν πατρίδα καί τήν ίστορία μας. 'Η 

έπιτυχής aντιμετώπισή τους προϋποθέτει, όπως είπα κατ' 

έπανάληψιν, aρραγές μέτωπο πού μπορεί νά πραγματοποι

ηθεί μόνο μέ τήν αναζήτηση καί χάραξη κοινής έθνικής 

γραμμής. 

»Πιστεύω ότι καί στίς σημερινές δύσκολες περιστάσεις 

θ, aντλήσουμε γνώση καί δύναμη aπό τa διδάγματα του 

'Αγώνα του '21. Γιά νά σφυρηλατήσουμε, μέ ύπευθυνό
τητα, τό αίσθημα τής έθνικής ένότητας καί τής κοινωνικής 

μας aλληλεγγύης καί νά έξασφαλίσουμε καλλίτερες προο

πτικές γιά τό μέλλον του έθνους». 

Ειδικότερα, έξάλλου, πρός τούς απόδημους "Ελ

ληνες διαμήνυσε: 

(('ο έορτασμός τής έπετείου τής έθνεγερσίας του 1821 
μου δίνει τήν ευκαιρία νά σι'iς aπευθύνω καί πάλι τό θερμό 

χαιρετισμό τής πατρίδας. 

ιι Ή 25η Μαρτίου 1821 aποτελεί τήν κορυφαία στιγμή 
τής ίστορίας τoiJ 'ΕλληνισμοίJ. Γιατί aπέδωσε στό έθνος, 

ύστερα aπό μακρούς καί σκληρούς aγώνες, τήν έλευθερία 

του. 'Ελευθερία πού γιά νά διαφυλαχθεί, Ιδίως στήν έποχή 

μας, χρειάζονται συνεχείς aγώνες. Αυτό, aλλωστε, μι'iς δί

δαξε ή πορεία του έθνους έπί ένάμιση καί πλέον αΙώνα. 

'Οφείλουμε, συνεπώς νά έπαγρυπνοίJμε γιά νά τή διαφυλά

ξουμε αναλογιζόμενοι πάντα τό χρέος πρός τήν πατρίδα· 
καί εμπνεόμενοι aπό τήν αυτοθυσία έκείνων πού αγωνί

σθηκαν γιά νά μι'iς τήν έξασφαλίσουν. 
»Ή συμβολή τών aποδήμων σέ όλους τούς aγώνες του 

έθνους ύπήρξε aποφασιστική. Σήμερα, ή ένότητα καί ή 
aλληλεγγύη τών διαφόρων τμημάτων του ΈλληνισμοίJ, 

Όπου καί aν βρίσκονται, μποροίJν νά δημιουργήσουν δύνα

μη πολύτιμη γιά τήν πατρίδα. Δύναμη, πού θά τή βοηθήσει 

στήν έπίλυση τών γνωστών έθνικών προβλημάτων πού aν

τιμετωπίζει. 'Αλλά καί θά τής έπιτρέψει νά καταλάβει τή 

θέση πού τής aξίζει στή διεθνή ζωή. 

ι>Τό έθνος διέρχεται περιστάσεις δύσκολες, πού έπιτεί

νουν ή όξυνση τών προβλημάτων καί ή &βεβαιότης πού 

έπικρατεί στήν περιοχή μας. ΝΕχοντας συνείδηση τής με

γάλης ευθύνης μας aπέναντι στήν πατρίδα, καλούμεθα 

όλοι στήν 'Ελλάδα καί στό έξωτερικό, ό καθένας aπό τήν 

έπαλξή' του, νά aντιμετωπίσουμε ένωμένοι τίς σημερινές 

δυσκολίες, προασπίζοvτες μέ θάρρος τίς ακατάλυτες aξίες 
καί τά Ιδανικά τής φυλής μας». 

30 ΜΑΡτΙΟΥ 1994 

'Ο πρόεδρος της Ρουμανίας ΝΙον 'Ιλιέσκου, ό 

όποίος πραγματοποιεί έπίσημη έπίσκεψη στήν 'Ελ-

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟ 703 

λάδα καί διεξάγει συνομιλίες μέ τόν πρωθυπουργό, 
συναντάται στό Προεδρικό Μέγαρο καί aνταλλάσ

σει aπόψεις μέ τόν Κ. Καραμανλή. 

'Από τήν Προεδρία τής Δημοκρατίας εκδόθηκε, 

σχετικά, ή ακόλουθη ανακοίνωση: 

«'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας, κ:. Κ. Καραμανλής, 

συναντήθηκε σήμερα μέ τόν πρόεδρο τής Ρουμανίας κ:. 

'Ίον 'Ιλιέσκου, δ δποίος Ι:πισκ:έπτεται τήν 'Ελλάδα. Κατά 

τή συνάντηση αuτή επιβεβαιώθηκαν οί εξαίρετες σχέσεις 

παραδοσιακής φιλίας μεταξύ 'Ελλάδος κ:αί Ρουμανίας. 

Καί στό πλαίσιο αuτό Ι:ξετάσθηκ:αν διεθνfj θέματα πού /:ν

διαφέρουν ιδιαίτερα τίς δύο χώρες καί ε{δικ:ότερα οί εξελί

ξεις στήν Εuρώπη, ή κατάσταση στά Βαλκάνια κ:αί ή γιου

γκοσλαβική κρίση». 

7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1994 

Μέ τήν ανάγνωση μηνύματος τοϋ προέδρου τής 

Δημοκρατίας, Κ. Καραμανλή, aρχίζει τίς εργασίες 

της ή 43η σύνοδος των Εύρωπαίων πρυτάνεων: 

«Κύριοι πρυτάνεις, 

»Μέ lδιαίτερη ίκανοποίηση χαιρετίζω τήν έναρξη τών 

εργασιών τής Συνόδου σας, πού είναι aφιερωμένες στό 

κρίσιμο θέμα τής διαχειρίσεως τών πόρων τών aνώτατων 

εκπαιδευτικών ίδρυμάτων. Αυποvμαι μόνον επειδή λόγοι 

aνώτεροι τής θελήσεώς μου δέν μοv επιτρέπουν νά παρα

στώ προσωπικώς. 

;; Τόσον ό χρόνος δσο καί ό χώρος στόν όποίο διεξάγε
ται ή Σύνοδός σας έχουν lδιαίτερη σημασία dλλά καί επι

καιρότητα. 

;;Διανύουμε μιά εποχή, κατά τήν όποία ή aνθρωπότητα 

όλόκληρη dλλά καί ή Εύρώπη, εlδικότερα, πεpνοvν μιά 
βαθιά καί πολύμορφη κρίση. Κρίση πολιτική, κρίση οίκο

νομική καί, κυρίως, κρίση aξιών. 
;; Ή πανεπιστημιακή κοινότητα μπορεί νά συμβάλει 

καθοριστικά στό ξεπέρασμα αύτής τής κρίσεως καί τής 

dβεβαιότητας. Μέσα aπό τή νηφαλιότητα, τήν όποία δια

σφαλίζει ό ανεπιτήδευτος στοχασμός καί μέσα aπό τήν 

aντικειμενικότητα, τήν όποία εγγυiiται ή aπόσταση aπό 

πολιτικές καί άλλες σκοπιμότητες, τό πανεπιστήμιο μπο

ρεί νά συνεισφέρει τά μέγιστα στήν προσπάθεια νά διατη

ρήσει ή Εύρώπη τή μακραίωνη πολιτική καί πολιτιστική 

της παράδοση καί νά βρεί τό δρόμο πού τής άρμόζει στό 

στίβο τής σύγχρονης ταραγμένης aνθρωπότητας. 

;;Υό δτι ή Σύνοδός σας συνέρχεται στή Θεσσαλονίκη 

έχει, επίσης, lδιαίτερη σημασία. Ή πρωτεύουσα τής ίστο

ρικής Μακεδονίας ύπήρξε καί εξακολουθεί νά είναι τό 
σταυροδρόμι τής συναντήσεως του aρχαίου έλληνικοv πο

λιτισμοv μέ τή σύγχρονη συνέχειά του, δηλαδή τόν δυτικό 

τρόπο σκέψεως καί ζωής καί τή χριστιανική παράδοση. Σ' 

έναν τόπο, πού τόν διακρίνει μιά τέτοια dδιάλειπτη ίστο

ρική συνέχεια, ή Σύνοδός σας θά βρεί πολλές καί πλούσι

ες πηγές εμπνεύσεως. 

;;Είμαι βέβαιος δτι, κατά τίς εργασίες αύτές, θά εξα

χθοvν ωφέλιμα συμπεράσματα δχι μόνο γιά τήν πανεπι

στημιακή κοινότητα dλλά καί γιά τήν Εύρώπη, γενικότε

ρα;;. 

11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1994 

Ό ύπουργός 'Εσωτερικών, Α. Τσοχατζόπουλος, 

ό όποίος προεδρεύει στήν άρμόδια κυβερνητική επι

τροπή, ενημερώνει τόν Κ. Καραμανλή γιά τά μεγάλα 

δημόσια εργα. 

Κατά τήν εξ οδό του aπό τό Προεδρικό Μέγαρο, ό 

Α. Τσοχατζόπουλος διευκρίνησε: 

«Ήταν μιά προγραμματισμένη συνάντηση μέ τόν πρό

εδρο τής Δημοκρατίας, γιά νά τόν Ι:νημερώσω γιά τά μεγά

λα εργα. 'Όπως γνωρίζετε, προεδρεύω στήν aντίστοιχη 

Ι:πιτροπή τής Κυβέρνησης. 'Ο πρόεδρος ενδιαφερόταν νά 

πληροφορηθεί γι, αuτά τά σημαντικά εργα ύποδομής, πού 

εχουν τόσο μεγάλη σημασία γιά τόν τόπο. Καί Ι:κ:είνο γιά 

τό όποίο Ι:νδιαφέρθηκ:ε Ιδιαίτερα ήταν ή προώθηση τής 

Έγνατίας Όδου, πού θεωρεί Ι:θνικ:ής προτεραιότητας ερ

γο ... Είχαμε συζήτηση οuσιαστικ:'ή κ:αί liψογψ. 

20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1994 

Σέ συνάντησή του, στό Προεδρικό Μέγαρο, μέ τό 

δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Κ. Κοσμόπουλο, ό Κ. Κα

ραμανλής εκφράζει ζωηρό ενδιαφέρον γιά τά μέτρα 

προετοιμασίας τοϋ προγράμματος εκδηλώσεων, κα

θώς καί γιά τήν πορεία των εργων ύποδομής πού εχει 

προβλεφθεί νά εκτελεστοϋν ενόψει τής ανακηρύξεως 
τής πόλεως ώς πολιτιστικής πρωτεύουσας τής Εύρώ

πης γιά τό ετος 1997. 

23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1994 

'Η «lnternational Herald Tribune» σκιαγραφεί, 
σέ δημοσίευμά της , τήν προσωπικότητα καί τό εργο 

τοϋ προέδρου τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας: 

'Ο Κ. Καραμανλής, πρόεδρος τής 'Ελλάδος , εχει πα

ραλληλιστεί μέ τόν Περικλή, τόν aρχαίο 'Έλληνα πολιτι

κό, ό.λλά δ Περικλής ήταν σέ κάποιο βαθμό δημαγωγός, 

Ι:νώ δ Κ. Καραμανλής, 87 Ι:τών, δπωσδήποτε οχι. 
"Αλλοι τόν βλέπουν ώς τό νέο 'Ελευθέριο Βενιζέλο, 

τόν ό.νθρωπο πού εγκαινίασε τή σύγχρονη περίοδο τής έλ

ληνικής ίστορίας. 'Αλλά δ Βενιζέλος ήταν επαναστάτης 

κ:αί ριψοκίνδυνος, Ι:νώ ό κ:. Καραμανλής πατa πάντα σέ 

σταθερό εδαφος. Αuτός εΙναι ό λόγος γιά τόν <)ποίο, γιά 

τούς περισσότερους ό.πό τούς συμπατριώτες του, ό κ: . Κα

ραμανλής εΙναι μοναδικός κ:αί aσύγκριτος. 

'Ένας ό.πό τούς νεαρώτερους 'Έλληνες πρωθυπουργούς, 

ό κ:. Καραμανλής ήταν ενας επιτυχημένος ύπουργός στήν 

Κυβέρνηση του στρατάρχη Παπάγου, δταν δ βασιλεύς 

Παυλος τόν Ι:πέλεξε γιά διάδοχο του γηραιου στρατιώτη 

πού πέθανε τό 1955. Είκοσι χρόνια aργότερα, ό κ:. Καρα
μανλής διενήργησε τό δημοψήφισμα πού εθεσε τέρμα στήν 

μοναρχία στήν 'Ελλάδα. 

«Γιά τόν Καραμανλή δέν ύπάρχει iδεολογία η ύποχρέ

ωση σέ τρίτους. 'Ο ύπέρτατος νόμος πού ό.κ:ολουθεί εΙναι 

τά συμφέροντα τής χώρας του , τά όποία βλέπει καθαρά», 

ελεγε ό Κ. Τσάτσος, πρώτος πρόεδρος τής χώρας καί στε

νός συνεργάτης του κ. Καραμανλή. 
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'Υποδοχή τοv Ρουμάνου προέδρου, vlov Ίλιέσκου, στό Προεδρικό Μέγαρο. 
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Καί αφου αναφερθεί στήν πολιτική σταδιοδρομία 

του Κ. Καραμανλfί, στή συμβολή του στήν αποκατά

σταση τfjς δημοκρατίας τό 1974 καί στήν εϊσοδο τfjς 
' Ελλάδος στήν ΕΟΚ, καθώς καί στά σημαντικά διε

θνfί βραβεία πού του απονεμήθηκαν, τό δημοσίευμα 

καταλήγει: 

' Ο 'Έλληνας πρόεδρος είναι σήμερα δ πρεσβύτερος 

ήγέτης Κράτους στήν Εύρώπη. 'Έχει χαρακτηριστεi ώς δ 

«Νέστωρ» των Εύρωπαίων πολιτικων . Καί δπως δ γηραιός 

ήγέτης των 'Ελλήνων, πού πολιορκοuσαν τήν Τροία 3.000 
χρόνια πρίν, είναι μιά πλούσια πηγή σοφων συμβουλων. 

uΟπως δμως καί τοu Νέστορα, οί συμβουλές του δέν εiσα

κούονται πάντα. 

25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1994 

« 'Εκφράζω τή λύπη μου γιά τό θάνατο του Γιώρ
γου Γεννηματfi, ό όποίος ξεχώρισε ώς aνθρωπος καί 

ώς πολιτικός μέ τό ήθος του καί τίς ίκανότητές του», 

δήλωσε ό Κ. Καραμανλfjς γιά τόν έκλιπόντα πολιτι

κό, εύθύς μετά τό θλιβερό άγγελμα του θανάτου του. 

27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1994 

' Ο Κ. Καραμανλfjς δέχεται σέ ακρόαση τόν ανα

πληρωτή ύπουργό Έξωτερικ&ν, Θ . Πάγκαλο, ό 
όποίος τόν ένημερώνει, κυρίως γιά τό εργο πού συν

τελείται στό πλαίσιο τfjς έλληνικfjς προεδρίας τfjς 

Εύρωπαϊκfjς 'Ενώσεως. 

1 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1994 

'Ο Κ. Καραμανλfjς έπισκέπτεται τήν προεδρική 

φρουρά καί συνεορτάζει μέ τόν παραδοσιακό τρόπο 

τήν ' Ημέρα του Πάσχα. 

6 ΜΑΙ·ΟΥ 1994 

«'Εφ' δ~ης τfjς ϋλης» συζήτηση είχε ό Κ. Καρα
μανλfjς μέ τόν πρωθυπουργό Α. Παπανδρέου, μετά 

τήν όρκωμοσία του Ι. Παπαντωνίου καί Γ. Ρωμαίου 

ώς ύπουργου, αντίστοιχα, καί αναπληρωτfί ύπουργου 

'Εθνικfjς Οίκονομίας. 

Σύμφωνα μέ δημοσιογραφικές πληροφορίες, ό 

πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας ύποστήριξε δτι, ένόψει 
τfjς διεξαγωγfjς των εύρωεκλογ&ν, θά οφειλαν νά το

ποθετηθουν δύο τουλάχιστο ύπηρεσιακοί ύπουργοί 

- Έσωτερικ&ν καί Δικαιοσύνης - , αλλ' ό πρωθυ
πουργός αντέταξε τήν άποψη δτι θά ήταν σκόπιμο νά 

αποφευχθεί ή μεταβολή αύτή σέ περίοδο πού ή χώρα 

ασκεί τήν προεδρία τfjς Εύρωπαϊκfjς 'Ενώσεως. 

9 ΜΑ· Ι ·ΟΥ 1994 

'Ο Κ. Καραμανλfjς απευθύνει συγχαρητήριο μή

νυμα στό νέο νοτιοαφρικανό πρόεδρο, Νέλσον Μαν-

τέλλα, καθώς καί στόν απερχόμενο πρόεδρο, Φ. ντέ 
Κλέρκ: 

«Μέ τήν εvκαιρία τής άναλήψεως τών καθηκόν

των σας ώς προέδρου τής Δημοκρατίας τής Νοτίου 

'Αφρικής, θά ήθελα νά σfiς άπευθύνω έκ μέρους του 

έλληνικοv λαοv καί έμοv προσωπικώς θερμά συγχα

ρητήρια καί τίς πλέον εΙλικρινείς εvχές γιά τήν έπι

τυχία τής άποστολής σας. 

»Ή έκλογή σας ώς προέδρου τής Νοτίου Άφρι

κής άποτελεί ίστορικό γεγονός, τό όποίο δικαιώνει 

τούς μακρούς καί θαρραλέους άγώνες σας γιά τήν 

εΙρήνη, τήν έλευθερία καί τή δημοκρατία στή Νότιο 

'Αφρική. 

»Ε{μαι πεπεισμένος ότι ή παγκόσμια Κοινότητα 

θά ύποστηρίξει πλήρως τίς προσπάθειές σας γιά τήν 
οΙκοδόμηση ένός άσφαλοvς καί εvτυχοvς μέλλοντος 

γιά όλο τό λαό τής νέας Νοτίου Άφρικής. 

»τέλος, θά ήθελα νά έκφράσω τή βεβαιότητά μου 

ότι, κατά τή διάρκεια τής Προεδρίας σας, οί στενές 

σχέσεις φιλίaς καί συνεργασίας πού συνδέουν τίς 
δύο χώρες μας θά ένισχυθοvν άκόμη περισσότερο 

στό μέλλον». 

Τό μήνυμα πρός τόν Φ. Ντέ Κλέρκ: 

«Μέ τή λήξη τής θητείας σας, ώς προέδρου τής 

Νοτίου 'Αφρικής, θά ήθελα νά σfiς έκφράσω τή 

βαθειά μου έκτίμηση γιά τό θάρρος, τή διορατικό

τητα καί τή συνέπεια πού χαρακτήρισαν τίς μακρές 

καί έπίπονες προσπάθειές σας γιά τή δημιουργία μιfiς 

νέας έποχής στή χώρα σας. Μιfiς έποχής πού θά 

έξασφαλίζει σέ όλόκληρο τό λαό της τή δημοκρατία, 
τήν εvημερία καί τήν εΙρήνη. 

»Γι , αvτό τό ίστορικό πράγματι έργο σας δεχθείτε 
παρακαλώ τά εΙλικρινή μου συγχατηρήρια». 

16 ΜΑ·Ι ·ΟΥ 1994 

'Ο διοικητής τfjς Τραπέζης 'Ελλάδος, Ι. Μ που

τος, ένημερώνει τόν πρόεδρο τfjς Δημοκρατίας «γιά 

τά μέτρα όλοκληρώσεως τfjς πολιτικής απελευθερώ

σεως τfjς αγορiiς συναλλάγματος καί γιά τά αναμε

νόμενα από αύτήν όφέλη τfjς οίκονομίας». 

23 ΜΑΙ·ΟΥ 1994 

Οί έξελίξεις στά Βαλκάνια καί, είδικότερα, στό 
χ&ρο τfjς πρώην Γιουγκοσλαβίας, καθώς καί οί δι

μερείς σχέσεις 'Ελλάδας-Βουλγαρίας, ήταν τά κύρια 

ζητήματα πού έξετάστηκαν στή συνάντηση πού είχε 
ό πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας, Κ. Καραμανλfjς, μέ τό 

Βούλγαρο ύπουργό ' Εξωτερικ&ν Στανισλάβ Δασκά

λοφ, ό όποίος βρίσκεται στήν 'Αθήνα γιά διήμερη 

έπίσημη έπίσκεψη, ϋστερα από πρόσκληση του 

ύπουργου Έξωτερικ&ν, Κ. Παπούλια. 
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25 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1994 

'Ο Κ. Καραμανλής άπευθύνει θερμό χαιρετισμό 

στήν 32η Κληρικολαϊκή Συνέλευση τής 'Αρχιεπι

σκοπής 'Αμερικής: 

«Χαίρομαι lδιαίτερα πού, μέ τήν εύκαιρία τής 32ας 

Κληρικολαϊκής Συνελεύσεως τής Ίερiiς Άρχιεπισκοπής 

'Αμερικής, επικοινωνώ καί πάλι μαζί σας καί μέσω ύμών μέ 

όλόκληρη τήν 'Ομογένεια τής 'Αμερικής, γιά νά άπευθύ

νω θερμό χαιρετισμό. 

»Ή εφετινή Συνέλευση στό Σικάγο, σημαντικό κέντρο 

τοv άποδήμου Έλληνισμοv, συμβολίζει καί εκφράζει τή 

δύναμη τής 'Ορθοδοξίας καί τό δυναμισμό τής 'Ομογένει
ας. 'Αλλά καί επιβεβαιώνει τήν ένότητα κλήρου καί λαοv, 

ύπογραμμίζοντας τούς συμπαγείς δεσμούς τής χριστιανι

κής διδασκαλίας μέ τό πνεvμα ii:αί τήν παράδοση τοv 'Ελ

ληνισμού. 

»Παρακολουθούμε καί εκτιμούμε βαθύτατα τό εξαίρετο 
έργο σας. ΥΕργο εθνικό, πού εκφράζεται μέ τήν πολλαπλώς 

εκδηλούμενη συμπαράστασή σας πρός τήν πατρίδα καί 

τήν άδιάπτωτο προβολή τών iδεωδών του έλληνοχριστια

νικοv πολιτισμοΌJ>. 

30 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1994 

Ό ύπουργός 'Εθνικής 'Αμύνης, Γ . 'Αρσένης, 

ενημερώνει τόν Κ. Καραμανλή- σύμφωνα μέ άνα

κοίνωση τής Προεδρίας τής Δημοκρατίας - «γιά 

τήν άμυντική κατάσταση τής χώρας καί είδικότερα 
γιά τήν τελευταία σύνοδο των ύπουργών 'Αμύνης 

του ΝΑΤΟ, στήν όποία καί συζητήθηκε καί τό θέμα 

τής ενεργοποίησης των συμμαχικών στρατηγείων 

στή Λάρισα». Παράλληλα, σύμφωνα μέ δημοσιο

γραφικές πληροφορίες, στή διάρκεια τής συναντή

σεως συζητήθηκε, καί γενικότερα, ή κατάσταση τών 

'Ενόπλων Δυνάμεων τής χώρας, σέ σχέση καί μέ τήν 

κατάσταση πού τείνει νά διαμορφωθεi στή Βαλκανι

κή Χερσόνησο. 

3 ΙΟΥΝΙΟΥ 1994 

Στή διάρκεια τακτικου περιπάτου του, ό Κ. Κα

ραμανλής άπαντα σέ !:ρωτήματα δημοσιογράφων: 

- Κύριε πρόεδρε, πλησιάζουμε στίς εύρωεκλογές. Εϊ

σαστε aπό τούς πρωτεργάτες ενταξης της χώρας μας στήν 

ΕΟΚ, θά μίiς πείτε δύο λόγια; 

«Αόγω τής Ιδιότητάς μου δέν μπορώ νά κάνω κρίσεις 
γιά τό θέμα τών εκλογών>>. 

- Πώς σχολιάζετε τή γενικότερη κατάσταση πού έπι

κρατεί στή χώρα μας; 

«Θά επαναλάβω μέ άλλα λόγια αύτά πού σiiς είπα καί 

παλαιότερα. Γιά νά κρίνεις μιά κατάσταση, όποιαδήποτε 

κατάσταση, πρέπει νά στηριχθείς στή λογική. 'Όλα, δμως, 

αύτά πού γίνονται σήμερα, τόσο στήν έλληνική δσο καί 

στή διεθνή ζωή, δέν εξηγούνται λογικά>>. 

-Σχετικά μέ τίς έξελίξεις πού σημειώνονται στίς σχέ
σεις της χώρας μας μέ τήν 'Αλβανία καί Σκόπια; Θέλετε νά 

τίς σχολιάσετε; 

«Οί εξελίξεις πού σημειώνονται γύρω άπό τά θέματα 
αύτά επιβεβαιώνουν τόν παραλογισμό πού επικρατεί σή

μερα στόν κόσμο. Σ' ίfναν κόσμο πού άναρχείται σέ δλες 

τίς l}πείρουρ>. 

- Γιατί aποφεύγετε τόν τελευταίο καιρό τίς δηλώσεις: 

«UΟταv μιλοvν δλοι οί 'Έλληνες κάποιοι πρέπει νά σι

ωπούν>>. 

8 ΙΟΥΝΙΟΥ 1994 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας, Κ. Καραμανλής, 

άπευθύνει άπαντητική επιστολή στόν Τουρκο πρόε

δρο, Σ. Ντεμιρέλ, ό όποiος στήν ίδική του, άπό 3 
'Ιουνίου, είχε καταγγείλει δτι εκπαιδεύονται στήν 

'Ελλάδα Κοuρδοι τρομοκράτες - ίσχυρισμό πού, 

πρώτη, άπέρριψε ή έλληνική Κυβέρνηση ώς συκο

φαντικό καί άτεκμηρίωτο. 

«Κύριε πρόεδρε, 

>>Σiiς εύχαριστώ γιά τήv άπό 3 'Ιουνίου 1994 επι
στολή σας, τήν όποία Ι:διάβασα μέ πολλή προσοχή. 

»Κατ' άρχήν, θά ήθελα νά σiiς διαβεβαιώσω δτι ή 

χώρα μου άποδοκιμάζει καί καταδικάζει τήν τρομο

κρατία - τfjς όποίας άλλωστε εlναι ώς γνωστόν καί ' 
ή ίδια θύμα - άπό όπουδήποτε καί άν προέρχεται 

καί εναντίον οίουδήποτε καί άν στρέφεται. 

»Γι ' αύτό άλλωστε καί ή 'Ελλάδα συνεργάζεται 
στενά μέ δλους εκείνους τούς διεθνείς οργανισμούς 

πού έχουν ώς σκοπό τήν καταπολέμηση τfjς τρομο

κρατίας πού άποτελεί §να άπό τά σοβαρότερα προ

βλήματα πού άπασχολοvν σήμερα τή διεθνfj κοινό

τητα. 

»Ταυτόχρονα, ή χώρα μου παραμένει βαθύτατα 

προσηλωμένη στίς δημοκρατικές ελευθερίες καί τά 

άνθρώπινα δικαιώματα πού άπορρέουν τόσο άπό τό 

δημοκρατικό της πολίτευμα δσο καί άπό τίς διεθνείς 

συμφωνίες τίς όποίες έχει ύπογράψει. 

»Στήν επιστολή σας, κύριε πρόεδρε, άναφέρεστε 

σέ όρισμένους iσχυρισμούς συλληφθέντων &τόμων 

δτι εξεπαιδεύθησαν σέ στρατόπεδα πού βρίσκονται 

στήν 'Ελλάδα. 'Ασφαλώς, θά γνωρίζετε δτι τούς 

iσχυρισμούς αύτούς, οί όποίο ι εδημοσιεύθησαν στόν 

τουρκικό τύπο καί ετέθησαν ύπ' δψη τfjς έλληνικfjς 

Κυβερνήσεως άπό τήν τουρκική Κυβέρνηση, έχει 

ήδη διαψεύσει, κατά τόν πλέον κατηγορηματικό καί 

άνεπιφύλακτο τρόπο, ή έλληνική Κυβέρνηση τόσο 

μέ δημόσιες δηλώσεις της δσο καί σέ άπάντηση τών 

σχετικών παραστάσεων τfjς Κυβερνijσεώς σας. Γι' 

αύτό καί δέν μπορώ νά σiiς άποκρύψω δτι μέ κάποια 

έκπληξη εlδα νά θίγετε καί πάλι τό θέμα αύτό στήν 
επιστολή σας. Πάντως, γιά νά διαλύσω τό μύθο αύτό, 
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μπορώ νά σiΊς διαβεβαιώσω δτι ή Έλλάς δχι μόνο 

δέν επιτρέπει τήν εκπαίδευση τρομοκρατών στό έδα

φός της, άλλά καί καταδικάζει τήν τρομοκρατία μέ 

δποια μορφή καί άν εκδηλώνεται καί μάλιστα δταν 

στρέφεται εναντίον γειτονικής χώρας μέ τήν όποία 

επιθυμεί εiλικρινά vά έχει όμαλές σχέσεις. 

»Κύριε πρόεδρε, 

»Εlναι γνωστές οι' συνθήκες πού επικρατουν σ' 

όλόκληρο τόν κόσμο καί iδιαίτερα στήν περιοχή μας 

μετά τόν τερματισμό του ψυχρου πολέμου. Οι' περισ

σότερες χώρες άντιμετωπίζουν τεράστια πολιτrκά, 
οiκονομικά καί κοινωνικά προβλήματα. Προβλήμα

τα πού τά καθιστά όξύτερα ή άβεβαιότης καί ή άστά- , 
θεια πού επικρατουν σήμερα στή διεθνή ζωή. 

»Πιστεύω δτι θά συμφωνήσετε μαζί μου δτι, κάτω 

άπό τίς συνθήκες αύτές, όφείλουμε δ λ οι δχι μόνο ν, 

άποφύγουμε τή δημιουργία πρόσθετων προβλημάτων 

άλλά νά προσπαθουμε νά άμβλύνουμε εκείνα πού 

ύπάρχουν καί νά δημιουργουμε κλίμα άμοιβαίας κα

τανοήσεως καί εμπιστοσύνης. 

»Εlμαι βέβαιος δτι ή επικράτηση αύτου του πνεύ

ματος στίς σχέσεις μας θά εξυπηρετουσε τά πραγμα
τικά συμφέροντα τών δύο λαών μας, οι' όποίοι εlναι 

ύποχρεωμένοι νά μάθουν νά ζουν εiρηνικά ό lνας 

δίπλα στόν άλλο άκόμα καί δταν δέν μπορουν νά 

δώσουν άμεσες λύσεις στά ύφιστάμενα προβλήματά 
τους»2Ι6. 

Τό θέμα τής επιστολής Ντεμιρέλ είχε συζητηθεί 

μεταξύ του Κ. Καραμανλή καί Κ. Παπούλια, στίς 6 
'Ιουνίου, μέ τήν εύκαιρία γενικότερης ενημερώσεως 

του προέδρου τής Δημοκρατίας άπό τόν ύπουργό τών 

'Εξωτερικών γιά τήν πορεία τών εθνικών θεμάτων 
τής 'Ελλάδος καί γιά τά άποτελέσματα πρόσφατου 

ταξιδίου του aτή Μόσχα. 

9 IOYNIOY 1994 

Σέ άπάντηση επιστολής του Πάπα 'Ιωάννη-Παύ

λου Β', σχετικά μέ τή Διεθνή Διάσκεψη γιά τόν 

Πληθυσμό καί τήν 'Ανάπτυξη, ό πρόεδρος τής 'Ελ

ληνικής Δημοκρατίας άπευθύνεται στόν Ποντίφηκα: 

«Εύχαριστώ άπό καρδίας τήν Άγιότητά σας γιά 

τήν επιστολή πού εlχε τήν καλοσύνη νά μου άπευθύ

νει σχετικά μέ τή Διεθνή Διάσκεψη γιά τόν Πληθυ

σμό καί τήν 'Ανάπτυξη, ή όποία θά συγκληθεί στό 
Κάιρο τόν προσεχή Σεπτέμβριο. 

»Πληροφορουμαι δτι τό σχέδιο του τελικουκειμέ

νου αύτής τής Διασκέψεως συζητήθηκε ήδη στίς λε

πτομέρειές του κατά τή διάρκεια τής τρίτης προπα

ρασκευαστικής συναντήσεως τής Νέας 'Υόρκης (4-
22 'Απριλίου 1994), δπου άριθμός άρθρωνάναθεωρή
θηκε σύμφωνα μέ τίς ήθικές άξίες πού άποτελουν 

μέσα στούς αiώνες τίς βάσεις του πολιτισμου μας. 

»Εlναι θλιβερό δτι οι' άξίες αύτές έχουν άλλοιω
θεί σέ όρισμένες χώρες ύπό τήν επίδραση κάποιων 

μορφών του σύγχρονου τρόπου ζωής. Μου φαίνεται, 

εντούτοις, δτι εlναι πολλές πάντοτε οι' χώρες, δπου ό 
σεβασμός τών άρχών αύτών επικρατεί σέ μεγάλα τμή

ματα του πληθυσμου. Καί εlμαι εύτυχής διαπιστώ

νοντας δτι ή Έλλάδα άνήκει σέ αύτή ν τήν κατηγο

ρία. 'Εδώ, πράγματι, ή οiκογένεια δέν έχει παύσει νά 

άποτελεί τό φυσικό καί θεμελιακό πυρήνα τής κοι

νωνίας καί τό πρωταρχικό στοιχείο γιά τή διάδοση 

τών πολιτιστικών καί ήθικών άξιών πού βοηθουν τό 
άτομο νά διαμορφώσει τήν ταυτότητά του. 

»Εlμαι πεπεισμένος, εξάλλου, δτι άπέναντι στίς 
επώδυνες πραγματικότητες τής φρενήρους άναπτύ
ξεως του παγκοσμίου πληθυσμου, ή διεθνής κοινό
τητα όφείλει νά επιδείξει τήν άκλόνητη καί σταθερή 
θέληση νά εργαστεί γιά τό κοινό καλό επιδεικνύον

τας γνήσιο ενδιαφέρον γιά τήν τύχη τών λαών πού 

πλήττονται άπό τήν άνέχεια ή όποία άποτελεί μιά 

πραγματική προσβολή γιά τίς άνθρώπινες άξίες. 
»Μέ τό πνευμα αύτό, εlμαι σέ θέση νά διαβεβαιώ

σω τήν Άγιότητά σας, δτι ή έλληνική άντιπροσω

πεία θά καταβάλει κάθε προσπάθεια, στή διάρκεια 

τής Συνδιασκέψεως του Καίρου, γιά νά προαγάγει 

καλύτερες συνθήκες ζωής γιά τήν οiκογένεια ύποβο

ηθώντας την νά επιτελέσει τήν άποστολή πού τής 

επιβάλλεται». 

Μετά τή διεξαγωγή, έξάλλου, τής Διασκέψεως, ό 

Κ. Καραμανλής θά άπαντήσει, στίς 30 Σεπτεμβρίου, 
καί σέ σχετική ενημερωτική επιστολή τής 'Αμερι

κανίδας γερουσιαστου Π. Σραίντερ: 

«ΣiΊς εύχαριστώ γιά τήν ενημέρωση σχετικά μέ 

τή Διεθνή Διάσκεψη γιά τόν Πληθυσμό καί τήν 

'Ανάπτυξη. 

»Θά έχετε σημειώσει δτι ή Έλλάδα ύποστήριξε 

σθεναρά τό Πρόγραμμα Δράσεως του ΟΗΕ. Μέσω 

τής συγκλίσεως διάφορων άπόψεων, ή Διάσκεψη άπέ

δωσε μιά συμφωνημένη δήλωση ώς πρός αύτό πού ή 
διεθνής κοινότητα πιστεύει πώς πρέπει νά γίνει. 

»Πιστεύουμε, συνεπώς, δτι ή Διάσκεψη ήταν επι

τυχής καί ελπίζουμε δτι τά άποτελέσματά της θά γί

νουν σεβαστά άπό δλους τούς ενδιαφερομένους». 

12 ΙΟΥΝΙΟΥ 1994 

'Ημέρα τής διεξαγωγής εκλογών γιά τό Εύρω

παϊκό Κοινοβούλιο, ό Κ. Καραμανλής άσκεί τό 

εκλογικό του δικαίωμα στό 394ο τμήμα 'Αθηνών, 

στήν όδό Ήρώδου Άττικου. 

Σέ δήλωσή του, κατά τήν εξοδο άπό τό εκλογικό 
τμήμα δήλωσε ότι «τό πνευμα τής συνοχής καί τής 

άλληλεγγύης πού άποτελουσε τή μεγάλη δύναμη 

(τής Εύρώπης), έχει άποδυναμωθεί επικίνδυνα τόν 
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τελευταίο καιρό» καί εύχήθηκε τό aποτέλεσμα τής 

εκλογής νά ενισχύσει τή συνοχή. καί τήν aλλη

λεγγύη, τόσο στούς κόλπους τηςyηραιάς ήπείρου, 
όσο καί στό εσωτερικό τής χώρας. Διευκρίνησε, 

aκόμη, ότι ή εύχή γιά aλληλεγγύη περιλαμβάνει καί 

εύχή γιά μεγαλύτερη στήριξη τών έλληνικών θέσεων 
aπό τήν Εύρωπαϊκή 'Ένωση. 

Σύμφωνα μέ τά τελικά aποτελέσματα, τό ΠΑΣΟΚ 

συγκέντρωσε ποσοστό 37,64% καί ή ΝΔ 32,66%, 
εκλέγοντας, aντίστοιχα, 10 καί 9 βουλευτές, ενω ή 
Πολιτική ν Ανοιξη, τό ΚΚΕ καί ό Συνασπισμός μέ 

ποσοστά ψήφων 8,65%, 6,29% καί 6,25% εξασφάλι
σαν aπό 2 εδρες. Ή ΔΗΑΝΑ (2,79%) δέν εξέλεξε 

. βουλευτή . 

15 ΙΟΥΝΙΟΥ 1994 

Δήλωση του Κ. Καραμανλή γιά τό θάνατο του 

Μάνου Χατζηδάκι: 

«Μέ οδύνη πληροφορήθηκα τό θάνατο τοv Μάνου. Ε{
χα γι ' αύτόν φιλία καί θαυμασμό. 

» 'Ο Χατζ ηδάκις ήταν μεγάλος δημιουργός καί θά κατέ
χει στήν ίστορία τής έλληνικής μουσικής κορυφαία θέση. 

Μέ τή μουσική του, δ Μάνος καλλιέργησε τήν αlσθητική 

τοϊ{'λαοv μας καί προέβαλε τήν 'Ελλάδα διεθνώς». 

15 ΙΟΥΝΙΟΥ 1994 

'Ενόψει τής επικείμενης aποχωρήσεώς του aπό 

τό ϋπατο aξίωμα τής 'Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας 

τής Γερμανίας, ό πρόεδρος Ρ. Φόν Βαϊτσέκερ aπευθύ

νει στόν Κ . Καραμανλή aποχαιρετιστήρια επιστολή: 

«'Αξιότιμε κύριε πρόεδρε, 

»'Η επικείμενη παράδοση του άξιώματός μου στόν 

εκλεγμένο στίς 23 Μαίου 1994 στό Βερολίνο διάδοχο μου 
προσφέρει τήν εύπρόσδεκτη εύκαιρία νά σας εύχαριστήσω 

γιά τήν πάντα είλικρινή καί πρόθυμη συνεργασία. 

»Στά δέκα ετη τής θητείας μου στό άξίωμά μου ή κοινή 

εύρωπαϊκή ήπειρός μας ύπέστη μία ίστορική άλλαγή . Οί 

δύο χώρες μας, πού βρίσκονται στή διαχωριστική γραμμή 

τής άντιπαράθεσης 'Ανατολής- Δύσης έπηρεάστηκαν άπό 

αι'(_τήν σέ μεγάλο βαθμό. 'Ότι ή άλλαγή αύτή δέν είχε μόνο 
θετικές συνέπειες γίνεται επίπονα εμφανές άπό τήν σύγ

κρουση στήν πρώην Γιουγκοσλαβία. 

»Είναι σημαντικό, οί δυσκολίες του σήμερα νά μήν 

όδηγουν στήν παραμέληση τής προοπτικής του αύριο . 

'Εσείς, κύριε πρόεδρε, σέ δλες τίς συνομιλίες, πού είχα 

τήν εύκαιρία νά εχω μέ σας, μου παρείχατε τή δύναμη του 

όράματος καί τή σκέψη σέ ίστορικές, δπως επίσης καί σέ 

εύρωπαϊκές διαστάσεις . 

»Δεχθείτε, κύριε πρόεδρε, τίς εύχαριστίες μου γιά τίς 

πολυάριθμες συνεισφορές σας στή διαμόρφωση τών γερ

μανοελληνικών σχέσεων δσο επίσης καί γιά τά δείγματα 

εμπιστοσύνης, πού είχα τήν τιμή νά λάβω προσωπικά άπό 

ε σας. 

>>Οί καλύτερες εύχές μου γιά τό μέλλον τόσο γιά εσας 
δσο καί γιά τήν εύγενική καί άγαπητή χώρα σαρ>. 

'Ο Κ. Καραμανλής aπάντησε στό Γερμανό όμό

λογό του, στίς 30 'Ιουνίου : 

«'Αγαπητέ κύριε πρόεδρε, 

»Μέ αίσθήματα βαθειiiς έκτιμήσεως άνέγνωσα 

τήνάπό 15 'Ιουνίου 1994 έπιστολή σας. Τά αίσθήμα
τά μου αύτά όφείλοvται όχι μόνο στό γεγονός ότι 

διατελέσατε έπί σειρά έτών ήγέτης τής έταίρου καί 

συμμάχου Γερμανίας, άλλά καί στό δτι ύπήρξατε 

πάντα είλικρινής φίλος τόσο τής κλασικής δσο καί 

τής σύγχρονης 'Ελλάδος. 

»Είχατε τήν τιμή νά έκλεγείτε δύο φορές στό 

άξίωμα τοf5 προέδρου τής 'Ομοσπονδιακής Δημο

κρατίας τής Γερμανίας καί νά ήγηθείτε έτσι, έπί δέκα 

έτη, μιiiς άπό τίς πιό ίσχυρές, οίκονομικά καί πολι

τικά, χώρες τής Εύρώπης · άλλά καί τήν τύχη ή προε

δρική θητεία σας νά συμπέσει μέ τήν περίοδο τών 

ίστορικής σημασίας άλλαγών γιά όλόκληρο τόν κό

σμο, ίδιαίτερα δέ γιά τήν ίδια τήν Γερμανία. 

))Διατηρώ πάντα τίς καλλίτερες τών άναμνήσεων 

άπό τήν συνεργασία μας καί ίδιαίτερα άπό τήν τε

λευταία συνάντησή μας στήν 'Αθήνα, τόν 'Οκτώ

βριο τοf5 1992, κατά τήν όποία εlχα τήν εύκαιρία νά 
έκτιμήσω τίς άνθρώπινες άρετές σας, καί τήν πολιτι

κή σας έμπειρία. 

))Μέ τίς θερμές εύχαριστίες μου γιά τήν πολύτιμη 

συμβολή σας στή διαμόρφωση τών έλληνογερμανι

κών σχέσεων, παρακαλώ δεχθείτε, κύριε πρόεδρε, τίς 

πλέον είλικρινείς εύχές μου γιά τήν προdωπική καί 

οίκογενειακή σας εύτυχία καί γιά τήν πρόοδο καί 

τήν εύημερία του φίλου γερμανικοf5 λαοf5))211 • 

17 ΙΟΥΝΙΟΥ 1994 

'Ο Κ. Καραμανλής ενημερώνεται, στή διάρκεια 

ώριαίας συνομιλίας τους στό Προεδρικό Μέγαρο, 

aπό τόν πρωθυπουργό, Α. Παπανδρέου, «γιά θέματα 

εσωτερικής καί εξωτερικής πολιτικής καί ειδικότε

ρα, γιά τήν πορεία τής οικονομίας, γιά τήν εξέλιξη 
τών εθνικών θεμάτων καί γιά τά θέματα πού θά aπα

σχολήσουν τό Εύρωπαϊκό Συμβούλιο, πού συνέρχε

ται στήν Κέρκυρα, στίς 24 'Ιουνίοω>. 

22 ΙΟΥΝΙΟΥ 1994 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας δέχτηκε τόν 

ύπουργό 'Εθνικής Οικονομίας, Ι. Παπαντωνίου, ό 

όποίος τόν ενημέρωσε γιά τήν πορεία τής οικονομί

ας καί ειδικότερα γιά τό πενταετές πρόγραμμα συγ

κλίσεως. 

23 ΙΟΥΝΙΟΥ 1994 

'Ο Αύστριακός πρόεδρος, Τόμας Κλέστιλ, επι

σκέπτεται τόν Κ. Καραμανλή στό Προεδρικό Μέγα

ρο καί του εκφράζει τήν εκτίμησή του γιά τό γεγονός 
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δτι ή χώρα του έντάχθηκε στήν Εύρωπαϊκή 'Ένωση 

ύπό τήν έλληνική προεδρία. 

Παράλληλα, οί δύο ήγέτες συζήτησαν γύρω άπό 

τίς διμερείς σχέσεις 'Ελλάδος καί Αύστρίας καί τήν 

κατάσταση στά Βαλκάνια. 

27 ΙΟΥΝΙΟΥ 1994 

'Ο άρχηγός τfίς άξιωματικfίς άντιπολιτεύσεως, 

Μ. 'Έβερτ, εγινε δεκτός άπό τόν πρόεδρο τfίς Δημο

κρατίας, στόν όποίο καί έξέθεσε τίς άπόψεις του γιά 

τήν πορεία τ&ν έθνικ&ν θεμάτων καί τήν έξέλιξη τfίς 
οίκονομίας τfίς χώρας. 

29 ΙΟΥΝΙΟΥ 1994 

'Ο πρόεδρος τfίς Δημοκρατίας άπευθύνει μήνυμα 

πρός τό 14ο Διεθνές Συνέδριο Συγκριτικοί) Δικαίου 

πού διεξάγεται στήν 'Αθήνα: 

«Μέ iδιαίτερη χαρά σ{iς άπευθύνω θερμό χαιρετισμό, 

κατά τήν έναρξη τών έργασιών του 14ου Διεθνους Συνε

δρίου σας. Αυπουμαι μόνον έπειδή λόγοι άνώτεροι τής θε

λήσεώς μου δέν μου έmτρέπουν νά παρευρίσκομαι στήν 

έναρκτήρια συνεδρίασή σας. 

»Ή τεράστια σημασία του Συγκριτικου Δικαίου, άπό 

νομική άποψη, εlναι κοινώς γνωστή. Δέν νομίζω, στό ση
μείο αύτό, πώς θά εlχε κανείς πολλά νά προσθέσει στίς 

καθολικώς, πλέον, άποδεκτές διαπιστώσεις στό χώρο τής 

θεωρίας του Συγκριτικου Δικαίου, οί δποίες δδηγουν στό 

συμπέρασμα πώς τό συγκριτικό δίκαιο εlναι τριπλά χρή

σιμο. Πρώτον, γιατί συμβάλλει στήν έρευνα τής ίστορικής 

διαδρομής καί έξελίξεως του δικαίου. Δεύτερον, γιατί δι

ευκολύνει τή γνώση άλλά καί τή βελτίωση τών έπιμέρους 
έννομων τάξεων. Καί, τρίτον, γιατί καθιστii δυνατή τήν 

δμαλή διαμόρφωση τών σχέσεων μεταξύ τών λαών. 

;;Στίς διαπιστώσεις αύτές έπιτρέψατέ μου νά προσθέσω 

καί μίαν άλλη. Ή έννομη τάξη καί οί κανόνες πού τή 

συνθέτουν δέν άποτελουν άπλώς καί μόνο μέσα άναγκα

στικής ρυθμίσεως τών κοινωνικών σχέσεων σέ κάθε συγ

κεκριμένο Κράτος. 'Αποτελουν, ταυτοχρόνως, ούσιώδες 

άλλά καί άντιπροσωπευτικό στοιχείο του πολιτισμου του. 
Καί μόνον ή διαπίστωση αύτή άρκεί γιά νά καταδείξει μιά 

διαφορετική πτυχή τής μέγιστης σύγχρονης σημασίας του 

Συγκριτικου Δικαίου. 'Εκείνης πού καθιστii τόν κλάδο αύ

τό του δικαίου άφενός πεδίο έρευνας τής πολιτιστικής ταυ

τότητας κάθε λαου καί άφετέρου μέσο προαγωγής μιiiς μα

κρόπνοης προσπάθειας συγκλίσεως τών πολιτισμών μετα

ξύ 'τους. Συγκλίσεως, τήν δποία έπιβεβαιώνει ή δλοένα καί 
περισσότερο έμφανής στίς μέρες μας άλληλεπίδραση τών 

έπιμέρους έννομων τάξεων άλλά καί ή εύεργετική γιά τήν 
άνθρωπότητα ένίσχυση τής κανονιστικής έμβέλειας του 

διεθνους δικαίου. 
;;Ε{μαι βέβαιος δτι καί ή συνάντησή σας αύτή στήν 

'Αθήνα θά άναδείξει τό μέγεθος τής σημασίας του Συγκρι

τικου Δικαίου στήν έποχή μας. Καί μέ τίς σκέψεις αύτές, 

εvχομαι οί έργασίες του 14ου Διεθνους Συνεδρίου Συγκρι

τικου Δικαίου νά στεφθουν μέ πλήρη έπιτυχία, τά δέ συμ-

περάσματά του νά συμβάλουν κατά τρόπο καθοριστικό 

στήν έξέλιξη τής νομικής έπιστήμης γενικότερα;;. 

4 ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 

Μόλις πληροφορήθηκε τό γεγονός τfίς δολοφο

νίας, άπό τρομοκρατική όργάνωση, του γραμματέα 

τfίς τουρκικής πρεσβείας στήν 'Αθήνα, δ Κ. Καρα

μανλής έξέφρασε στόν πρόεδρο Ντεμιρέλ, μέ τηλε
γράφημά του, τή «βαθειά λύπη» του γιά τό τραγικό 

συμβάν καί τόν διαβεβαίωσε δτι «τήv aπεχθή αύτή 

τρομοκρατική έvέρyεια καταδικάζει όλόκληρος ό 

έλληvικός λαός». 

Τήν έπομένη, δ πρόεδρος τής Δημοκρατίας κά

λεσε, διαδοχικά, τούς ύπουργούς 'Εξωτερικών καί 
Δημόσιας Τάξεως, Κ. Παπούλια καί Σ. Παπαθεμελfί, 
καθώς καί Ίόν άντιπρόεδρο τfίς ΝΔ, Ι. Βαρβιτσιώτη, 

άπό τούς δποίους καί ζήτησε νά ένημερωθεί πληρέ

στερα σχετικά μέ τή δολοφονία του Τούρκου διπλω

μάτη καί τίς ένδεχόμενες πολιτικές της έπιπτώσεις. 

8 ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 

'Ενώπιον του Κ. Καραμανλή δρκίζονται δεκα-
' τέσσερις νέοι ύπουργοί, μέσω τ&ν δποίων καί ύλα-

ποιείται ή πρόθεση του πρωθυπουργοί) γιά άνασχη

ματισμό τfίς Κυβερνήσεως. 

'Αμέσως μετά τήν δρκωμοσία, δ πρόεδρος τfίς 

Δημοκρατίας άπευθύνθηκε στά νέα μέλη τfίς Κυβερ

νήσεως: «Σiiς εύχομαι vά έπιτύχετε στήv aποστολή 

σας. Καί yιά vά έπιτύχετε, θά πρέπει vά δουλέψετε 

πολύ καί μεθοδικά. Καί vά κάνετε λίγες δηλώσεις». 

'Ο πρωθυπουργός συγκατένευσε: «Κύριε πρόε

δρε, σας εύχαριστ& γιά τό τελευταίο!». 

12 ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 

'Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, άναχωρώντας 

άπό τήν 'Αθήνα γιά όλιγοήμερες διακοπές, έρωτή

θηκε άπό τούς δημοσιογράφους liν εχει νά κάνει κά

ποια δήλωση: 

« Ά ντί δηλώσεως θά σiiς δώσω μιά συμβουλή. Μήν έν
θαρρύνετε τό πάθος τών 'Ελλήνων γιά προβολή καί δημο

σιότητα. "Ενα πάθος, πού τόν τελευταίο καιρό παίρνει τέ

τοια μορφή καί τέτοιες διαστάσεις, πού άλλοιώνει έπικίν

δυνα τό πολιτικό καί κοινωνικό κλίμα του τόποω;. 

- Αuτό δέν εΙναι δική μας εuθύνη, κύριε πρόεδρε. 

<ιΤά λέω στή νύφη γιά νά τ' άκούει ή πεθερά. Άλλά, 

άκουστε έδώ, έχετε μεγάλη εύθύνη. VΕχετε στά χέρια σας 

- καί έννοώ γενικά τά μέσα ένημερώσεως - μιά μεγά

λη δύναμη. Μιά δύναμη πού μπορεί καί νά ώφελεί καί νά 

βλάπτει έναν τόπο. Κάνετε καλή χρήση καί ύπεύθυνη τής 

δυνάμεως αύτή ς .. . Καί νά πiiτε στή θάλασσα καί ν' άφή
σετε τόν κόσμο ήρεμα νά κάνει τίς διακοπές τοω;. 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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\9 ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 

Είκοσι χρόνια μετά τήν τουρκική εiσβολή στήν 

Κύπρο, ό Κ. Καραμανλής δηλώνει πρός τό Ραδιοφω

νικό 'Ίδρυμα Κύπρου: 

«Τό πραξικόπημα του 1974 καί ή τουρκική εlσβολή 
στήν Κύπρο άποτελουν άσφαλώς τίς πιό μαυρες σελίδες 

τής πρόσφατης ίστορίας του Έλληνισμου. 

»Ή Κύπρος πού μέ σκληρούς άγώνες ε[ χε άποκτήσει 

πρίν 35 χρόνια τήν άνεξαρτησία της, μέ προοπτική ένός 
λαμπρου μέλλοντος, ξαναγύρισε πολλά χρόνια πίσω, άφου 

ό τουρκικός στρατός ξαναπάτησε στό lδαφός της ώς κατα
κτητής. 

»Οί εvθύνες γιά τίς τραγικές αvτές έξελίξεις εlναι τερά
στιες καί άνήκουν σέ πολλούς. Στήν 'Ελλάδα τών συνταγ

ματαρχών, πού μέ έγκληματική άφροσύνη άνέτρεψε τό νό

μιμο καθεστώς τής Κύπρου καί lδωσε τό πρόσχημα στήν 

Τουρκία γιά τήν εlσβολή. Στήν Κύπρο τής έποχής έκείνης 

πού έσπαράσσετο άπό τίς έσωτερικές της lριδες. Στήν 

Τουρκία πού, μέ τή δόλια καί βάρβαρη εlσβολή της, παρα

βίασε καί έξακολουθεί νά παραβιάζει δλους τούς κανόνες 

του Διεθνους Δικαίου. Στή διεθνή κοινότητα πού, παρά τίς 

ύποκριτικές άποδοκιμασίες της, δέν κάνει τίποτα στήν πρά

ξη γιά νά θέσει τέρμα στήν τουρκική παρανομία. Καί, τέ

λος, στίς δυνάμεις έκείνες πού, ένώ θά μπορουσαν νά ύπο

χρεώσουν τήν Τουρκία νά σεβαστεί τίς διεθνείς ύποχρεώ

σεις της, δχι μόνο δέν τό κάνουν άλλά στήν οvσία έπιβρα

βεύουν τή συμπεριφορά της. 

;Πό άποτέλεσμα αvτών τών σφαλμάτων καί αvτών τών 

έγκλημάτων πληρώνει άκόμα καί σήμερα ό κυπριακός λα

ός. 'Ένας λαός πανάρχαιος καί πολιτισμένος πού [χει τό 

άναφαίρετο δικαίωμα vά ζεί άνεξάρτητος, έλεύθερος καί 
εvτυχι,σμένος στό δμορφο νησί του. 

»Γιά τήν ίκανοποίηση του δικαιώματος αvτου θά συνε

χίσει νά άγωνίζεται, ένωμένος καί άταλάντευτος όλόκλη

ρος ό 'Ελληνισμός, μέ τήν πεποίθηση δτι θά lλθει ή στιγ

μή πού θά άλλάξουν οί σημερινές συγκυρίες καί ή δοκιμα
ζόμενη Μεγαλόνησος θά βρεί, έπιτέλους, τό δίκιο της». 

22 ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 

'Ο ύπουργός 'Εθνικής 'Αμύνης, Γ. 'Αρσένης, 

ενημερώνει τόν πρόεδρο τής Δημοκρατίας πάνω στά 

θέματα άρμοδιότητάς του. 

Σέ απάντηση δημοσιογραφικοί) ερωτήματος γιά 

τίς εκτιμήσεις του προέδρου σχετικά μέ τήν κατά

σταση στή Βοσνία, ό Γ. 'Αρσένης θά απαντήσει: 

«VΕγινε μιά γενική συζήτηση καί συζητήθηκαν δλα τά 

σενάρια· δπως ξέρετε βρισκόμαστε σέ μιά κρίσιμη καμπή 

στίς εξελίξεις καί δέν χρειάζεται νά είναι κανείς aπαισιό

δοξος, aλλά θά πρέπει νά ποϋμε δτι οί κίνδυνοι είναι ύπαρ

κτοί». 

24 ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 

'Ο Κ. Καραμανλής παραθέτει, στό Προεδρικό 

Μέγαρο, τήν καθιερωμένη δεξίωση γιά τήν επέτειο 

τής αποκαταστάσεως τής δημοκρατίας. 

'Επισημαίνοντας τό γεγονός τής συμπληρώσεως 

20ετίας από τόν 'Ιούλιο του 1974, ή εφημερίδα «Αu
γή» αναφέρθηκε, γενικότερα, στή σύνδεση τής επε

τείου μέ τό πρόσωπο του προέδρου τής Δημοκρατίας : 

Δεξίωση τοϋ προέδρου τής Δημοκρατίας, Κ. Καραμαν

λή γιά τά 20χρονα τής δημοκρατίας μας. Ή τελευταία 

'Ιουλιανή δεξίωση τοϋ Κ. Καραμανλή μιaς καί τήν έπο μέ

νη άνοιξη λήγει η θητεία του. 'Ο ίδρυτής τής τρίτης 'Ελ

ληνικής Δημοκρατίας θά όλοκληρώσει τή θεσμική προ

σφορά του εν μέσω επαίνων aπό δλες τίς πλευρές ή σχεδόν 

δ λες. 

'Η μακροβιότερη δημοκρατική περίοδος τής 'Ελλά

δος, η περισσότερο δημοκρατική φάση πού ξεκίνησε τό 

1974 χάρις στήν σύμπνοια στόχων τής μεγάλης πλειοψη
φίας τοϋ πολιτικοϋ κόσμου καί τοϋ λαοϋ. 

(Σημείωση: ΕΙναι aτυχής καί καταδικασμένη εξ aρχής 

η προσπάθεια ηγετικών στελεχών τοϋ ΠΑΣΟΚ νά ξαναγρά

ψουν τήν ίστορία τής μεταπολιτεύσεως aποσιωπώντας τόν 

άντικαραμανλισμό τους ... καί τίς θλιβερές άναλύσεις τοϋ 
Αuγούστου 1974, δτι τίποτα δέν άλλαξε!). 

Μέ τήν ει'Jκαιρία τής επετείου ό πρόεδρος τής 

Δημοκρατίας εκαμε καί τήν ακόλουθη δήλωση: 

«Ή 24η 'Ιουλίου του 1974 ύπήρξε σταθμός στή σύγ
χρονη ίστορία τής 'Ελλάδος. 

»Μέ άφετηρία τή δραματική περιπέτεια τής μαρτυρικής 

Κύπρου καί τήν πτώση τής δικτατορίας, ή χώρα μας μπήκε 

σέ μία καινούργια φάση τής πολιτικής της ζωής, μέ κύριο 

χαρακτηριστικό τήν πρωτοφανή γιά τήν 'Ελλάδα πολιτι

κή σταθερότητα, άφου κατά τή διάρκεια τής 20ετίας αvτής, 

ένηλλάγησαν στήν έξουσία πέντε μόνο Κυβερνήσεις. 

;;Θετικά στοιχεία τής περιόδου αvτής ήταν ή άποκατά

σταση τής δημοκρατίας, ή πολιτική σταθερότητα, ή όμα

λοποίηση τής πολιτικής μας ζωής - μέ τή νομιμοποίηση 

τού Κομμουνιστικου κόμματος -, ή δριστική λύση του 
χρόνιου πολιτειακου προβλήματος καί, τέλος, ή καθορι

στική γιά τό μέλλον τής χώρας μας lνταξή της στήν 'Ενω

μένη Εvρώπη. 

»'Αρνητικά στοιχεία ήταν ή άδυναμία άξιοποιήσεως, 

σέ πλαίσια έθνικής όμοψυχίας, του άγαθου τής πολιτικής 

σταθερότητος. Καί ή lλλειψη ένιαίας έθνικής γραμμής σέ 

θέματα θεσμών, προγραμμάτων καί έθνικής πορείας. 

»'Αποτέλεσμα τών άδυναμιών αvτών ήταν δχι μόνο νά 

μήν άξιοποιηθουν τά θετικά στοιχεία τής περιόδου αvτής, 
άλλά καί νά άντιμετωπίζει σήμερα ή χώρα μας μιά βαθειά 

καί πολύπλευρη κρίση. Κρίση γιά τήν ύπέρβαση τής όποί

ας θά χρειασθουν, δπως κατ' έπανάληψη τόνισα, μόχθος 

καί όδυνηρές καί καθολικές θυσίες. 

»Άλλά θά χρειασθεί, προπαντός, ή χάραξη σταθερής 

έθνικής γραμμής, ή όποία θά μiiς έπιτρέψει, άνεξαρτήτως 
κυβερνητικών μεταβολών, ν' άντιμετωπίσουμε, έπιτέλους, 

μέ συνέπεια καί συνέχεια, τά κρίσιμα έκείνα προβλήματα 

πού [χουν ι'iμεση σχέση μέ τό μέλλον τής 'Ελλάδος. Καί 

αvτά εlναι τό όξύ οΙκονομικό μας πρόβλημα καί τά γνωστά 

έθνικά μας θέματα πού, λόγω τού παραλογισμου πού έπι

κρατεί στή διεθνή ζωή, [χουν άποδυναμώσει καί τά διεθνή 

έρείσματα τής χώρας μας. 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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»Εύχομαι τό πνευμα τής δμοψυχίας καί τής αiσιοδοξίας 

πού επικράτησε τήν 24η Ίουλίου 1974, νά άναβιώσει στή 
νέα φάση τής πολιτικής μας ζωής πού, άργά ή γρήγορα, θά 

διαδεχθεί τή σημερινή. Γιά νά θεραπεύσουμε, ώς λαός, τίς 

παραδοσιακές άδυναμίες μας καί νά άξιοποιήσουμε, ώς 
Κράτος, τή μεγάλη καί τελευταία, ίσως, ευκαιρία πού μiiς 

προσφέρει ή συμμετοχή μας στήv 'Ενωμένη Ευρώπη;>. 

15 ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ 1994 

Ήμέρα τ&ν 'Ενόπλων Δυνάμεων, δ Κ. Καρα

μανλής aπευθύνει μήνυμα πρός τούς aξιωματικούς, 

ύπαξιωματικούς, δπλίτες καί τό πολιτικό προσωπικό, 

πού τίς συγκροτοuν: 

«Ή σημερινή μεγάλη γιορτή τής Χριστιανοσύνης, μου 

παρέχει, γιά μιά άκόμη φορά, τήν ευκαιρία νά επικοινωνή

σω μαζί σας, προκειμένου νά εκφράσω τή βαθειά μου {κα

νοποίηση γιά τήν εκτέλεση τής ύψηλής σας άποστολής, 

άλλά καί νά σiiς ευχηθώ πρόοδο καί ευτυχία, προσωπική 

καί οiκογενειακή. 

»~Ε χω επανειλημμένα τονίσει ότι ή χώρα άλλά καί τό 

έθνος δλόκληρο άντιμετωπίζει κρίσιμες περιστάσεις. Ή 

ρευστότητα καί &βεβαιότητα πού χαρακτηρίζουν τήν επο

χή μας καί, κυρίως, ή έκρυθμη κατάσταση πού επικρατεί 

στή Βαλκανική προκαλουν μιά έπικίνδυνη ένταση, πού γί

νεται όλοένα καί πιό αiσθητή στή περιοχή μας. 

»Ή χώρα μας, ώς άναπόσπαστο τμήμα τής 'Ενωμένης 

Ευρώπης καί μέ θωρακ:ισμένο τό δημοκρατικό της πολί

τευμα, μπορεί καί δφείλει νά άποτελέσει ύπόδειγμα εσωτε
ρικής γαλήνης καί προόδου, άλλά καί παράγοντα σταθερό

τητας στήν περιοχή μας. Γιά τήν εκπλήρωση του στόχου 

αυτου ό ρόλος τών 'Ενόπλων μας Δυνάμεων είναι καθορι

στικός. Καί τουτο διότι, μέ τό ύψηλό τους εθνικό φρόνημα 

καί τόν ι'iρτιο εξοπλισμό τους, έγγυώνται τήν εδαφική μας . 
άκεραιότητα καί προασπίζουν τήν εiρήνη καί τήν ευημε

ρία του λαου μας. 

»Καί μέ τίς σκέψεις αυτές, εύχομαι ή 'Υπέρμαχος 

Στρατηγός νά σiiς καθοδηγεί στό δρόμο του καθήκοντος 

καί τής τιμής καί νά σiiς χαρίζει δύναμη, ύγεία καί ευτυ

χία». 

15 ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ 1994 

'Ο Κ. Καραμανλής aποστέλλει συλλυπητήριο 

τηλεγράφημα στή σύζυγο του έκλιπόντος γενικοu 

γραμματέα τοu ΝΑΤΟ, Μ. Βέρνερ: 

«Θά ήθελα νά σaς έκφράσω τά είλικρινij μου 
συλλυπητήρια γιά τό θάνατο του συζύγου σας, δ 

δποίος σέ μιά κρίσιμη γιά τόν κόσμο περίοδο δδή

γησε τή Συμμαχία σέ μιά καινούργια έλπιδοφόρο φά

ση τijς ίστορίας της». 

22 ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ 1994 

'Επιστρέφοντας στήν 'Αθήνα aπό τίς θερινές δια

κοπές του, δ Κ. Καραμανλής aρκέστηκε νά δηλώσει 
στούς δημοσιογράφους πού τόν ανέμεναν: 

«Δέν μπορώ νά σiiς πώ τίποτα άπό εκείνα πού σiiς ενδι

αφέρουν. 'Εκείνα, δηλαδή, τά όποία σκανδαλίζουν καί δι

ασκεδάζουν τήν κοινή γνώμη. Πάντως, στήν 'Ελλάδα καί 

τά σοβαρά πράγματα δυστυχώς τά κάνουμε φαιδρά». 

Σέ σχέση, έξάλλου, μέ τήν aσκηση πιέσεων, aπό 
τήν aλβανική Κυβέρνηση σέ βάρος τής έλληνικής 

μειονότητας - ιδιαίτερα, μετά τήν παραπομπή, σέ 

δίκη ήγετικ&ν εκπροσώπων της - δ πρόεδρος τής 

Δημοκρατίας παρατήρησε: 

«Ή 'Αλβανία συμπεριφέρεται &περίσκεπτα καί πολύ 

σύντομα θά τό μετανιώσει». 

24 ΑΥΓΟΎΣτΟΥ 1994 

. 'Ο πρωθυπουργός, Α. Παπανδρέου, ένημερώνει 
λεπτομερώς τόν Κ. Καραμανλή γιά τά τρέχοντα προ

βλήματα τής χώρας στό έπίπεδο τόσο τής έσωτερι

κής δσο καί τής έξωτερικής πολιτικής. 

Κατά τήν aποχώρησή του aπό τό Προεδρικό Μέ

γαρο, δ πρωθυπουργός θά δηλώσει: 

«Συναντήθηκα μέ τόν πρόεδρο τfjς Δημοκρατίας, ε{χα 

μιά μακρά συζήτηση στά πλαίσια μιας ένημέρωσής του 

τόσο γιά τά έξωτερικά μας θέματα, τά εθνικά μας θέματα, 
δσο καί γιά τήν οi.κονομία τfjς χώρας καί τίς προοπτικές 

της. Ήταν μιά πολύ σοβαρή καί ουσιαστική συζήτηση». 

Σύμφωνα μέ δημοσιογραφικές πληροφορίες, δ 

πρόεδρος τής Δημοκρατίας τάχθηκε ύπέρ τής σκλη

ρύνσεως τής κυβερνητικής στάσεως aπέναντι στά 

τίρανα, δπως είχε, έξάλλου, διαφανεί μέ τίς δηλώ
σεις του κατά τήν έπιστροφή aπό τή Μύκονο. 'Αλλά 

καί δ πρωθυπουργός, μετά τή συνάντηση, έκφράστη

κε πάνω στό ϊδιο θέμα μέ τρόπο αυστηρό καί aπο

φασιστικό. 

'Η aντιμετώπιση τ&ν aλβανικ&ν προκλήσεων 

ύπήρξε τό κεντρικό θέμα καί στή συνάντηση πού θά 

εχει δ πρόεδρος τής Δημοκρατίας, στίς 29 Αυγού
στου, μέ τόν aρχηγό τής aξιωματικής aντιπολιτεύ
σεως, Μ. 'Έβερτ, καί στίς 5 Σεπτεμβρίου μέ τόν 
ύπουργό τ&ν 'Εξωτερικών, Κ. Παπούλια. «Τά μέτρα 

είναι ίκανά νά δώσουν στά τίρανα τό μήνυμα πού 

θέλει ή 'Ελλάδα», θά τονίσει δ τελευταίος, κατά τήν 

εξοδό του aπό τό Προεδρικό Μέγαρο. , 

29 ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ 1994 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας ένημερώνεται aπό 

τόν ύπουργό Πολιτισμοί), Θ. Μικρούτσικο, πάνω σέ 

θέματα τής άρμοδιότητάς του - ιδιαίτερα, γιά τήν 

πορεία τ&ν ανασκαφών, τά μεγάλα aρχαιολογικά καί 

άναστηλωτικά εργα ('Ακρόπολη, Βυζαντινό Μου

σείο Θεσσαλονίκης, "Α γιον ΥΟρος κ.a.), τήν πολι

τική γιά τό βιβλίο καί τό «πολιτιστικό δίκτυο». 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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714 ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΉ ΘΗΤΕΙΑ 

8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1994 

Κατά τήν εναρξη τής 59ης Διεθνους 'Εκθέσεως 

Θεσσαλονίκης, ό Κ. Καραμανλής aπευθύνει θερμό 

χαιρετισμό πρός τούς όργανωτές: 

«Χαιρετίζω μέ Ιδιαίτερη χαρά τήν έναρξη τής Διεθνους 

'Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, πού έφέτος συμπληρώνει 59 
χρόνια δυναμικής καί δημιουργικής πορείας. 

»Μιά ΥΕκθεση πού συνεχώς αναπτύσσεται καί παρά τίς 

δυσκολίες πού aντιμετώπισε στή μακρά διαδρομή της, έχει 

έδραιωθεί σήμερα ώς διεθνους κύρους οΙκονομικός καί έμ

πορικός θεσμός. 'Η έπιτυχία της αύτ/j πού, πέραν τών άλ

λων, είναι καί έθνικά σημαντική, δφείλεται στήν έργατικό

τητα καί δημιουργικότητα του έλληνικου λαου, aλλά καί 

στή σταθερή καί όλόψυχη συμπαράσταση του λαου τής 

Θεσσαλονίκης. 

»Ή έφετινή Διεθνής ΥΕκθεση γίνεται σέ μιά δυσχερή 

διεθνή συγκυρία, οΙκονομική καί πολιτική, πού έκδηλώνε

ται έντονώτερα τόσο στόν έθνικό μας χώρο, δσο καί, προ

παντός, στήν εύρύτερη περιοχή μας. 

»Στό έσωτερικό, ή aντιμετώπιση κρισίμων οΙκονομι

κών καί κοινωνικών προβλημάτων aπαιτεί aποφασιστικό

τητα καί προϋποθέτει έθνική ένότητα καί όμοψυχία. Στα

θερός μας στόχος Πρέπει νά είναι ή σύγκλιση τής οΙκονο

μίας μας πρός αύτές τών άλλων μελών τής Εύρωπαϊκής 

'Ενώσεως καί ή ταχεία καί aποτελεσματική προσαρμογή 

μας στούς ρυθμούς τής εύρωπαϊκής οΙκοδομήσεως. Καί ό 

στόχος αύτός μπορεί νά έπιτευχθεί aν έπιδείξουμε τίς aρε

τές έκείνες πού φωτίζουν τήν πορεία του έθνους μας στίς 

δύσκολες στιγμές του. ΥΕτσι μόνο θά μπορέσει ή χώρα μας 

νά εύημερήσει καί νά παίξει τό ρόλο πού τής aνήκει στήν 
'Ενωμένη Εύρώπη. 

»Στό Βαλκανικό, εlδικώτερα, χώρο, ό όποίος χαρακτη

ρίζεται aπό πολιτική aστάθεια καί οΙκονομική καχεξία, ή 
'Ελλάδα μπορεί, καί δφείλει, νά διαδραματίσει ρόλο 

έποικοδομητικό. Ρόλο πού ένισχύει, άλλωστε, τό γεγονός 

δτι ή χώρα μας δέν aποτελεί μέρος του βαλκανικου προβλή

ματος, aλλά aντίθετα - ώς μέλος τής Εύρωπαϊκής 'Ενώ

σεως καί του ΝΑΤΟ - ε{ναι παράγοντας σταθερότητας 

καί εΙρήνης στήν περιοχή. 

»Κάτω aπό τίς σημερινές συνθήκες τής διεθνους aβε

βαιότητας καί ανασφάλειας, ό aντίκτυπος τών όποίων γί

νεται Ιδιαίτερα αΙσθητός στή Βαλκανική, έκδηλώσεις 

δπως αύτή τής Διεθνους 'Εκθέσεως Θεσσαλονίκης ένισχύ

ουν τό πνευμα τής εΙρηνικής συνεργασίας μεταξύ τών λα
ών, πού θά τούς βοηθήσει νά ξεπεράσουν τά πολύπλευρα 

προβλήματα πού τούς aπασχολουν. 

»Μέ τή βεβαιότητα δτι ή Θεσσαλονίκη θά συνεχίσει νά 

προσφέρει τήν πολύτιμη συμβολή της στήν ανάπτυξη τής 

διεθνους αύτής συνεργασίας, έκφράζω τά θερμά μου συγ

χαρητήρια στό λαό τής Θεσσαλονίκης, στούς 'Έλληνες 

καί ξένους έκθέτες καί στούς δργανωτές τής 'Εκθέσεως». 

12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1994 

Στή διάρκεια νέας ένημερωτικής συναντήσεώς 

του μέ τόν ύπουργό 'Εξωτερικων, Κ. Πα πούλια, ή 

όποία είχε ώς κεντρικό σημείο &:ναφορiiς τίς σχέσεις 

μέ τήν 'Αλβανία, ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας έξέ

φρασε ανησυχία καί διερωτήθηκε γιά τίς επιδιώξεις 

των Τιράνων, ένω, παράλληλα, αναφέρθηκε σέ ανεύ

θυνους παράγοντες πού δημιουργουν καί εντείνουν 
τήν κρίση. 

'Από τήν πλευρά του, ό Κ. Παπούλιας δήλωσε, 

μετά τή συνάντηση: 

« ' Ο κ. πρόεδρος έχει τίς εύαισθησίες γιά τά εθνικά 

θέματα. Εlναι ενας έμπειρος πολιτικός καί στά εξωτερικά 

θέματα. Βεβαίως, ο{ άνησυχίες του εlναι άνησυχίες δλ<ι)ν 

μας γιά τίς όξύνσεις οί δποίες επικρατοuν ίδιαίτερα στίς 

έλληνοαλβανικές σχέσεις». 

23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1994 

'Ο Κ. Καραμανλής εχει στό Προεδρικό Μέγαρο 

συνομιλία ώριαίας διάρκειας μέ τόν πρωθυπουργό. 

Κύριο σημείο αναφοράς, κατά τή συζήτηση, ήταν τά 

έθνικά θέματα, σχετικά μέ τά όποία στήν έπίσημη 
ανακοίνωση τής Προεδρίας τής Δημοκρατίας τονί

στηκε: 

«Διαπιστώθηκε δτι ή 'Ελλάς άντιμετωπίζει πάντοτε τά 

θέματα αύτά μέ μετριοπάθεια, ψυχραιμία άλλά καί άποφα
σιστικότητα. Καί ελπίζει δτι τό ενδιαφέρον πού εκδηλώ
νουν τρίτες χώρες θά στηρίξει τίς έλληνικές προσπάθειες 

γιά τήν εμπέδωση τfjς σταθερότητας καί τfjς άσφάλειας 

στήν περιοχή, πού άποτελεί τή μόνιμη καί σταθερή επιδί

ωξη τfjς χώρας μας». 

Πρίν aπό τήν εναρξη, έξάλλου, τής συνομιλίας, ό 

πρόεδρος τής Δημοκρατίας παρατήρησε ένώπιον 

των δημοσιογράφων σχετικά μέ τίς αλλεπάλληλες 

δηλώσεις 'Ελλήνων καί ξένων, κυβερνητικων καί μ ή 
παραγόντων: «'Όπου λαλοiίν πολλά κοκόρια, έκτός 

καί έντός 'Ελλάδος, λαλοiίν παράφωνα καί δυσκολεύ

ομαι νά βγάλω συμπέρασp.ω>. 

Καί aπευθυνόμενος στόν πρωθυπουργό, Α. Πα

πανδρέου, έπεσήμανε: «»Εχουμε πολλά καί συσσω

ρευμένα προβλήματα καί θά χρειαστεί λαός καί 

ήγεσία νά τά θέσουμε μέ τόλμη καί ρεαλισμό ύπό 

έλεγχο». 

26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1994 

Γιά θέματα πού εχουν σχέση μέ τήν άμυνα τής 

χώρας καί τίς »Ενοπλες Δυνάμεις ένημέρωσε τόν πρό

εδρο τής Δημοκρατίας, ό ύπουργός 'Εθνικής 'Αμύ
νης, Γ. 'Αρσένης. 'Όπως διευκρίνησε σέ δηλώσεις 

του, ή συνάντηση εγινε στό πλαίσιο των τακτικων 
ενημερώσεων του προέδρου γιά τά άμυντικά θέματα 

τής χώρας. 

Σέ έρώτηση γιά τίς aπόψεις του Κ. Καραμανλή, ό 

ύπουργός aπάντησε οτι «aνησυχεί, οπως καί ολοι 
μας, γιά τίς έξελίξεις, &:λλά καί αισιοδοξεί οτι τελικά 

θά πiiνε ολα καλά». 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1994 

Κατά τήν εξοδό του άπό τό Προεδρικό Μέγαρο, 

1 μετά άπό συνομιλία του μέ τόν Κ. Καραμανλή, ό 

πρόεδρος τής ΝΔ, Μ. 'Έβερτ, δήλωσε: 

«Ή 'Ελλάδα εlναι άπομονωμένη άπό παντοu. Τά έθνι

κά προβλήματα άναζητοuν άμεσες λύσεις. Προβλέπω δτι 

θά άσκηθοuν πιέσεις κατά τi'jς 'Ελλάδας σtό άμεσο προ
σεχές μέλλον καί ή ο{κονομία, δυστυχώς, δέν πάει καλά. 

Αuτές τίς άπόψεις μου τίς έξέθεσα στόν πρόεδρο τi'jς Δη

μοκρατίας, δπως τό κάνω κάθε φορά, μέ α'ίσθημα εuθύνης 

άπέναντι στήν πατρίδα μας». 

Στό πλαίσιο τής επικοινωνίας του μέ άρχηγούς 

τών κομμάτων, ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας δέχτη

κε, τή μεθεπομένη, τόν πρόεδρο του Συνασπισμου, 

Ν. Κωνσταντόπουλο, ό όποϊ:ος άναφέρθηκε σέ πρό

σφατη επίσκεψή του στήν 'Αλβανία καί, γενικότε

ρα, τόνισε τήν άνάγκη γιά τή συγκρότηση Συμβου

λίου 'Εξωτερικής Πολιτικής. 

7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1994 

Μέ τήν εύκαιρία των εγκαινίων τής λειτουργίας 

του 'Ελληνικου Κέντρου στό Λονδίνο, ό Κ. Καρα

μανλής άπηύθυνε τόν άκόλουθο χαιρετισμό: 

«Ή έναρξη λειτουργίας του Έλληνιιωυ Κέν
τρου στό Λονδίνο μου δίνει τήν εύκαιρία νά έπικοι

νωνήσω μαζί σας καί νά σaς aπευθύνω τό θερμό χαι-

ρετισμό τής πατρίδος. ) 
»Ή σημασία του Έλληνικου Κέντρου εlναι με

γάλη. Γιατί έκφράζει τό δυναμισμό του έλληνικου 

στοιχείου - έλλαδικου καί κυπριακου - τής Μεγά

λης Βρετανίας. Καί γιατί aποτελεί πνευματική στέγη 

καί έπαλξη, aπό τήν όποία ό 'Ελληνισμός τής Βρε
τανίας ήμπορεί νά aγωνισθεί γιά τή διατήρηση ζων

τανών τών έθνικών παραδόσεων καί τής πολιτιστι

κής κληρονομιάς. 

»'Εξίσου σημαντικό έργο, έξάλλου, ήμπορεί νά 

έπιτελέσει τό 'Ελληνικό Κέντρο μέ τήν ένεργό συμ

μετοχή του στίς προσπάθειές μας γιά τήν προβολή 

καί προώθηση τών έλληνικών θέσεων στά έθνικά μας 

θέματα. 

»Θά ήθελα νά συγχαρώ δλους έκείνους πού συνέ

βαλαν στή δημιουργία τής νέας αύτής έλληνικής 

έστίας καί νά εύχηθώ έπιτυχία στούς ύψηλούς στό

χους της». 

lO ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1994 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας ενημερώνεται άπό 

τόν ύπουργό Δημοσίας Τάξεως, Στ. Παπαθεμελή, γιά 

θέματα τής άρμοδιότητάς του, όρισμένα άπό τά 

όποια προσφέρονται γιά νά δημιουργήσουν προβλή

ματα καί στίς σχέσεις τής χώρας μέ τούς γείτονές 

της, καθώς καί άπό τό διοικητή τής Τράπεζας τής 

'Ελλάδος, Ι. Μπουτο, ό όποίος εκφράζεται μέ σχετι

κή άπαισιοδοξία γιά τήν πορεία του πληθωρισμου 

μετά τήν εκτίναξή του στό 12%, κατά τό Σεπτέμβριο, 
μέ τήν προοπτική νά «κλείσει», τό Δεκέμβριο, μεταξύ 
11-11,5%. 

Λίγες ήμέρες άργότερα, ό Ι. Μπουτος ύπέβαλε 

τήν παραίτησή του άπό τή διοίκηση τής Τράπεζας 

τής 'Ελλάδος. 

16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1994 

'Ημέρα διεξαγωγής δημοτικών καί νομαρχιακών 

εκλογών, ό Κ. Καραμανλής, άφου ψήφισε στό εκλο

γικό κέντρο τής όδου 'Ηρώδου 'Αττικου, άπάντησε 

σέ ερωτήματα τών δημοσιογράφων- σχετικά καί μέ 

τήν πρώτη εφαρμογή του θεσμου τής αύτοδιοικήσεως 

δευτέρου βαθμου: 

«'Εκείνο πού μπορόΊ νά σiiς πόΊ: Εύχομαι νά εκλεγοvν 

οί καλύτεροι καί οί ίκανότεροι ώς δήμαρχοι καί νομάρχες. 

Γιατί ή άμεση εφαρμογή τfίς αύτοδιοικήσεως β ' βαθμοv 
ε{ναι θέμα δύσκολο καί χρειάζεται &νθρώπους ίκανούς νά 

τή χρησιμοποιήσουν. 'Από τήν πρακτική εφαρμογή του 

θά κριθεί τελικά ή &ξ ία του». 

-'Υπάρχει μεγάλη άποχή, κύριε πρόεδρε. Θά θέλατε 

νά σχολιάσετε τήν άποχή πού φαίνεται νά ύπάρχει στίς 

έκλογές αuτές; 

«Κατ' &ρχήν ή &ποχή ε{ ναι δυσάρεστη. Πρέπει δ πολί

της, δ κάθε πολίτης, νά ένδιαφέρεται γιά τόν τόπο του». 

'Η εκβαση τής εκλογικής άναμετρήσεως εδωσε 

λαβή στή διατύπωση άντιφατικών πολιτικών συμπε

ρασμάτων. 

Σ' δ, τι ειδικότερα άφορα τούς τρείς μεγάλους δή

μους τής χώρας, επεκράτησαν ό Κ. Κοσμόπουλος 

στή Θεσσαλονίκη, άπό τόν πρώτο γύρο, καί οί Δ. 

'Αβραμόπουλος καί Στ. Λογοθέτης, )άντίστοιχα στήν 

'Αθήνα καί τόν Πειραιά, στό δεύτερο γύρο. 

18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1994 

Κατά τήν ι'iφιξή του σέ έλληνικό εδαφος, στήν 
Πάτμο, ό Οικουμενικός Πατριάρχης, Βαρθολομα:ίος, 

δέχτηκε τό χαιρετιστήριο μήνυμα του προέδρου τής 

Δημοκρατίας Κ. Καραμανλή: 

«Παναγιώτατε, 

»'Επιθυμώ νά Σaς έκφράσω τά αίσθήματα ίδιαί

τερης χαράς καί συγκινήσεως μέ τά όποία Σaς ύποδέ

χεται σήμερα όλόκληρη ή 'Ελλάς καί νά Σaς παρα

καλέσω νά aναπέμψετε πατρικές εύχές ύπέρ του εύ

σεβους έλληνικου έθνους. 

»Ή παρουσία Σας στήν 'Ελλάδα συμβάλλει, 

aσφαλώς, στή διαφύλαξη τής πίστεως καί στήν &να
βάπτιση κλήρου καί λαου στά νάματα τής 'Ορθοδο

ξίας. 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



716 ΔΕΎΤΕΡΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΉ ΘΗΤΕΙΑ 

» Ό έλληνικός λαός αναγνωρίζει, εξάλλου, στό 
πρόσωπό Σας τόν ύπέρμαχο καί εγγυητή τής οiκου

μενικότητος τής 'Ορθοδόξου Χριστιανοσύνης, πού 

εμπνέεται πάντοτε aπό τό πνεύμα τής dγάπης, τής 

είρήνης καί τής &δελφικής συνεργασίας τών λαών>>. 

19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1994 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας δέχτηκε τόν άντι

πρόεδρο τής Κυβερνήσεως τής Λαϊκής Δημοκρατίας 

τής Κίνας, Του Ροντζί, ό όποίος έπισκέπτεται έπίση

μα τήν 'Ελλάδα. Κατά τή συνάντηση συζητήθηκαν 

θέματα διμεροuς ένδιαφέροντος καί διαπιστώθηκε 

οτι οί σχέσεις των δύο χωρων έξελίσσονται ίκανο
ποιητικά. 'Έγινε έπίσης άνασκόπηση τής διεθνοuς 

καταστάσεως καί, iδιαίτερα, των έξελίξεων στά Βαλ

κάνια. Τέλος, στό πλαίσιο τής συναντήσεως, ό πρόε

δρος τής Δημοκρατίας ένημέρωσε τόν άντιπρόεδρο 
τής Κυβερνήσεως τής ΛΔ τής Κίνας γιά τίς θέσεις 

τής 'Ελλάδος πάνω στά έθνικά θέματα. 

24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1994 

Σέ τιμητική έκδήλωση πού όργανώθηκε στήν α'ί

θουσα τής 'Εταιρείας Μακεδονικων Σπουδων, 90 
χρόνια μετά τό θάνατο του Παύλου Μελfi, ό ύπουργός 

Μακεδονίας- Θράκης, Κ. Τριαρίδης, άνέγνωσε μή

νυμα του Κ. Καραμανλή: 

«Μέ ίδιαίτερη χαρά καί συγκίνηση aπευθύνω τό 

μήνυμα αύτό γιά τόν έορτασμό τής 90ής επετείου aπό 

τό θάνατο τοv Παύλου Μελa. 'Εορτασμό πού δίνει 

τήν εύκαιρία ν' &ποτίσουμε τόν όφειλόμενο φόρο 

τιμής σ' όλους εκείνους πού συμμετείχαν στό Μακε

δονικό 'Αγώνα, καί, κυρίως, στόν εμπνευστή καί 

πρωτεργάτη του Παύλο Μελa. 

>>Δίδει όμως, ταυτοχρόνως, καί τή δυνατότητα ν' 

dναλογισθοvμε τά διδάγματα πού μaς κληροδότησε 

ό dγώνας αύτός καί ό ήρωικός θάνατος τοv Παύλου 

Μελa. 'Ότι δηλαδή oi εθνικοί dγώνες aπαιτούν προ
σήλωση στά ίδανικά, aποφασιστικότητα, θάρρος, 
dλλά καί θυσίες. Καί, πάνω aπ' όλα εθνική ένότητα 

καί όμοψυχία. 

>>Μ' αύτή τήν πίστη καί μ' αύτές τίς aρχές oi 
ήρωες τοv Μακεδονικού 'Αγώνα έγραψαν μιά aπό 
τίς λαμπρότερες σελίδες τής ίστορίας μαρ>. 

24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1994 

Σέ συγχαρητήριο μήνυμά του πρός τό γενικό 

γραμματέα του ΟΗΕ μέ τήν εύκαιρία τής 'Ημέρας 

του διεθνοuς όργανισμοu, ό πρόεδρος τής Δημοκρα
τίας έπισημαίνει τή σταθερή προσήλωση τής 'Ελλά

δος στίς άρχές του, καθώς καί, γιά μιά άκόμη φορά, 

τήν άνάγκη νά τερματιστεί ή έκκρεμότητα του κυ

πριακου ζητήματος: 

«Μέ τήν εύκαιρία τής 'Ημέρας τών 'Ηνωμένων 

'Εθνών, σaς aπευθύνω, εκ μέρους τοv έλληνικοv λα
ου καί εμοv προσωπικώς, θερμά συγχαρητήρια καί 

εγκάρδιες εύχές γιά επιτυχία τής ύψηλής aποστολής 

σας. 'Αποστολής πού καθίσταται &κόμη πιό σημαν

τική σήμερα πού δ κόσμος όλόκληρος έχει μπεί σέ 

μιά μακρά περίοδο aστάθειας καί ανασφάλειας. 

>>Κάτω aπό αύτές τίς συνθήκες, ή 'Ελλάς, στα

θερά προσηλωμένη στίς aρχές τών 'Ηνωμένων 

'Εθνών, παρέχει τήν πλήρη ύποστήριξή της στίς 
προσπάθειές σας γιά τήν επιβολή καί διατήρηση τής 
είρήνης, όπου καί aν aπειλείται. 

>>Μέ τήν εύκαιρία αύτή, επιθυμώ νά σaς εκφράσω 

τήν εκτίμησή μου γιά τίς προσπάθειες πού καταβάλ

λετε, ωστε νά επιτευχθεί μία διαρκής, δίκαιη καί βι
ώσιμη λύση τοv Κυπριακού, ή συνεχιζόμενη έκκρε

μότητα του δποίου aποτελεί προσβολή γιά τή διεθνή 

νομιμότητα καί ήθική». 

24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1994 

'Ο άρχιεπίσκοπος Βορείου καί Νοτίου 'Αμερι
κής, 'Ιάκωβος, άπευθύνει στόν Κ. Καραμανλή θερμή 

φιλική έπιστολή: 

«' Εξοχώτατε καί λίαν αγαπητέ κύριε πρόεδρε, 
»Μέ έξεπλήξατε, μέ συγκινήσατε, μου χαρίσατε μιά 

δυσκολοπερίγραπτη χαρά μέ τό χθεσινό σας τηλεφώνημα. 

Εόχαριστώ θερμότατα γιά τίς καλωσυνάτες εόχές σας στή 

γιορτή μου. 

»Σάν συμπλήρωση τής χθεσινής συγκίνησης καί εόχα

ρίστησης ήλθε καί μιά ολιγόλεπτη έμφάνισή σας στό τη

λεοπτικό πρόγραμμα τής ΑΝΤΕΝΝΑ. Φαινόσασταν πολύ 
καλά, εόθυτενής δπως πάντοτε καί μεγαλοπρεπής στόν ρό

λο του ήγέτου, γιά τόν όποίο σiiς επλασεν δ Θεός. Εuχομαι 

νά σiiς εχει καλά γιά πολλά - πολλά χρόνια. 
»Θά ήθελα πολύ νά έρχόμουνα καί νά σiiς εβλεπα, εστω 

καί όλίγα λεπτά. Οί συναντήσεις καί συνομιλίες μας πάν

τοτε γύρω από τήν 'Ελλάδα, τήν 'Αμερική καί τήν παγκό

σμια κατάσταση ε{ναι γιά μένα ενας αναστηριγμός στόν 

δικό μου μικρό ρόλο. 

»'Επαναλαμβάνω τόν στίχο του Σεφέρη, 'Όπου κι aν 
πάω ή 'Ελλάδα μέ πληγώνει", γιατί οί πληγές γίνονται σέ 

μiiς στό έξωτερικό όλοένα καί πιό έπώδυνες. 'Εξακολουθή
στε νά τίς έπιδένετε μέ τόν λόγο, τήν σοφία καί τήν αγάπη 

σας γιά τήν πατρίδα». 

'Ο Κ. Καραμανλής άπάντησε στίς 8 Νοεμβρίου: 

«Τό γράμμα σας είλικρινά μέ συνεκίνησε γιατί, 

εκτός aπό τό θερμό φιλικό περιεχόμενό του, μοv θύ

μισε τό παρελθόν. 

»Mov θύμισε τή μακρά φιλία μας, πού εlχε aφε
τηρία τήν πρώτη μας συνάντηση, στή Βοστώνη τό 

1951. Ή εντύπωση πού μοv κάνατε τότε μοv ενέ
πνευσε καί τήν πρωτοβουλία ν' aνταλλάξω, τόν Αύ

γουστο τοv 1959, σκέψεις μέ τόν dείμνηστο Πατρι-
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άρχη Άθηναγόρα, καί νά διαπιστώσω, μέ ίκανοποί

ηση, δτι είχαμε τήν ίδια έκτίμηση γιά τήν άποστολή 

σας. 

» ΥΕκτοτε, άγωνιστήκαμε καί οί δύο, ό καθ. ενας 
στόν τομέα του, γιά τό καλό τής πατρίδας μας. Καί 

εlναι φυσικό νά κατεχόμεθα σήμερα, ύστερα άπό 
άγώνες μιiiς ζωής, άπ' τό όδυνηρό αίσθημα πού έκ

φράζει ό πάντα έπίκαιρος στίχος τοv Σεφέρη. 

»Υ Ας έλπίζουμε, πάντως, δτι κάποτε έμείς μέν οί 

'Έλληνες θά καταλάβουμε δτι δέν είμαστε πλέον ό 

όμφαλός τής γής, οί δέ αύτόκλητοι προστάτες μας 

δτι έχουν χάσει, πέραν τών άλλων, τή σοβαρότητά 
τους»zιs. 

26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1994 

'Απευθυνόμενος, μετά .τήν όρκωμοσία τους, στό 

διοικητή καί τόν ύποδιοικητή τής Τράπεζας τής 

'Ελλάδος, Λ. Παπαδήμο καί Π. Θωμόπουλο, ό Κ. 

Καραμανλής επεσήμανε: «Ή άποστολή σας είναι 

δύσκολη· νά άντιστέκεστε στίς πιέσεις». Καί άμέσως 

στράφηκε στόν παρακείμενο ύπουργό Οικονομικών 

Α. Παπαδόπουλο, λέγοντας: «έσύ τό κάνεις αύτό». 

28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1994 

Σέ μήνυμά του μέ τήν εύκαιρία τής εθνικής έορ

τής, ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας αναφέρεται στό 

· Αλβανικό ~Επος καί στή σημασία του γιά τή σύγ

χρονη 'Ελλάδα: 

«'Ελληνίδες, 'Έλληνες, 

» Τό ·Αλβανικό ΗΕπος άποτελεί ένα ίστορικό όρόσημο 
στήν πορεία του έθνους μας. Γιατί ή άπόκρουση τής φασι

στικής έπίθεσης, πού προκάλεσε τότε τό θαυμασμό του 

κόσμου, κατέδειξε τή δύναμη πού κρύβει μέσα της ή έλλη

νική ψυχή. Μιά δύναμη πού στήν κρίσιμη έκείνη στιγμή 

άψήφησε τίς δυσμενείς άναλογίες τών άριθμών, συσπεί

ρωσε τό έθνος όλόκληρο καί πέτυχε μιά περίλαμπρη νίκη, 

πού άνανέωσε τήν έμπιστοσύνη τοv έθνους στό μέλλον του 

καί στίς δυνάμεις του. 
» Ό έορτασμός, δμως, τής μεγάλης αύτής έπετείου θά 

ήταν στείρος καί άνώφελος έάν περιοριζόταν μόνο στήν 
άνενέωση τής ίστορικής μνήμης καί δέν έξυπηρετοvσε μιά 

βαθύτερη έθνική σκοπιμότητα: τόν παραδειγματισμό. Υ Α ν 

δέν ύπενθύμιζε, δηλαδή, τή μεγάλη άλήθεια, δτι ό 'Ελλη

νισμός μπορεί νά έπιτύχει άθλους πού ύπερακοντίζουν τά 
συνήθη άνθρώπινα μέτρα, δταν έμπνέεται άπό τήν ίστορία 

του καί τίς παραδόσεις του καί, προπαντός, δταν εlναι 

ένωμένος. Οί άλήθειες αύτές μπορεί νά φαίνονται κοινότο

πες καί ή έπανάληψή τους άνιαρή. Εlναι άνάγκη δμως νά 

επαναλαμβάνονται γιά ν· άποφεύγουμε τούς διχασμούς καί 

τά σφάλματα του παρελθόντος, πού τόσο άκριβά πλήρωσε 

τό έθνος μας. 

»Καί ή άνάγκη αύτή εlναι άκόμα πιό, έντονη σήμερα 
πού ή χώρα μας άντιμετωπίζει μιά βαθειά καί πολύπλευρη 

κρίση, πού έκδηλώνεται σέ δλους τούς τομείς τής έθνικής 

μας ζωής. Καί παίρνει διαστάσεις κρίσης έθνικής, άφοv 

θίγει τούς κατεστημένους θεσμούς τής χώρας μας, ύπονο

μεύει τίς παραδοσιακές άξίες τής ζωής μας καί άπειλεί μέ 
κατάρρευση τήν οlκονομία μας. 

»Γιά ν' άντιμετωπίσουμε τήν κρίση αύτή, ε{ναι άνάγκη 

νά βγούμε άπό τή σημερινή μας νάρκη. Είναι άνάγκη νά 

συνειδητοποιήσουμε δλοι - ήγεσία καί λαός - δτι άν ή 

κρίση αύτή δέν άντιμετωπισθεί ριζικά καί έγκαιρα, θά δια

βρώσει τό βιοτικό μας έπίπεδο, θά άποδυναμώσει τήν 

άμυντική μας ίκανότητα καί θά μiiς θέσει στό περιθώριο 

τής 'Ενωμένης Εύρώπης, μέ τήν όποία, έντούτοις, έχουμε 

συνδέσει τό μέλλον τής χώρας μας. 

»Δέν πρέπει, έξάλλου, νά λησμονούμε δτι σήμερα ό 

κόσμος όλόκληρος έχει μπεί σέ μιά μακρά καί έπικίνδυνη 

περίοδο άστάθειας καί άνασφάλειας. Εlδικότερα στή Βαλ

κανική, σημειώνονται τόν τελευταίο καιρό πολιτικές καί 

στρατηγικές άνακατατάξεις πού παίρνουν έπικίνδυνες δια

στάσεις, άφοv συνδυάζονται μέ τήν άναβίωση παλαιών 

έθνικισμών, καί τήν έξαρση μειονοτικών προβλημάτων, 
πού συχνά ύποκρύπτουν καί έδαφικές διεκδικήσεις. 

»Μέ τά δεδομένα αύτά ή χώρα μας, γιά ν· άντιμετωπίσει 

πιθανούς κινδύνους, οφείλει, παράλληλα μέ τήν ενεργο

ποίηση των άρετών πού μiiς όδήγησαν στό ΥΕπος του • 40, 
νά έκτιμήσει μέ ρεαλισμό καί ύπευθυνότητα τίς νέες διε

θνείς συγκυρίες, νά χαράξει μακροχρόνια καί ένιαία έθνι
κή στρατηγική, ν· άποφύγει ένέργειες πού τήν όδηγοvν σέ 

διεθνή άπομόνωση καί νά ένισχύσει τά έρείσματά της με

ταξύ των έταίρων καί συμμάχων της. 

»Μόνον έτσι θά ένισχυθεί τό κvρος τής χώρας μας καί 

θ· άκούγεται μέ σεβασμό ή φωνή της. Καί μόνον τότε θά 

μπορέσουν νά όδηγηθοvν πρός μιά δίκαιη λύση τά κρίσιμα 

έθνικά μας θέματα. 

» • Οφείλουμε, συνεπώς, δλοι μας - ήγεσία καί λαός -
νά στρατευθούμε σ ' αύτό τό σκοπό. Γιά τήν έπίτευξή του 

θά χρειασθούν χρόνος, μόχθος καί θυσίες. Θά χρειασθεί, 

προπαντός, έξαρση έθνική καί συνοχή κοινωνική. Θά 

χρειασθεί, μέ άλλα λόγια, νά συσπειρωθούν πάνω σ' αύτό 

τό στόχο, δλες ol δυνάμεις του έθνους. Πολιτικές, κοινω
νικές καί πνευματικές. Καί βέβαια καί τά Μέσα 'Ενημε

ρώσεως πού δημιουργούν τό κλίμα μέσα στό όποίο ό λαός 

μας άναζητεί τό δρόμο του. 

»Εlμαι βέβαιος δτι δλοι μας άντιλαμβανόμεθα αύτές τίς 

άλήθειες. Καί πιστεύω δτι τό έθνος μας ε{ναι σέ θέση νά 

άντιμετωπίσει μέ έπιτυχία τή μεγάλη αύτή πρόκληση. 

'Επιτυχία πού θά άποτρέψει τούς κινδύνους πού μiiς άπει

λοvν καί θά θέσει τίς βάσεις γιά ένα άσφαλέστερο καί 

καλλίτερο μέλλον». 

31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1994 

Ό Κ. Καραμανλής εχει μέ τόν πρωθυπουργό συ

νομιλία σχετική μέ τήν εξωτερική, κυρίως, πολιτική 

τής χώρας. Κατά τήν aποχώρησή του, ό Α. Παπαν

δρέου aπέφυγε νά αναφερθεί στό περιεχόμενο τής 

συζητήσεως καί νά επιβεβαιώσει, ώς συνήθως, τήν 

ταυτότητα aπόψεών του μέ τίς aντίστοιχες του προέ

δρου, γεγονός πού εδωσε λαβή στή διατύπωση εικα

σιών γιά πιθανές aποκλίσεις πάνω σέ θέματα τακτι

κής. 
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2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1994 

'Ο Κ. Καραμανλής απευθύνει μήνυμα στό Πα

νευρωπαϊκό Συνέδριο 'Ορθοδόξων βουλευτ&ν τ& ν εύ
ρωπαϊκ&ν κοινοβουλίων πού όργανώθηκε στήν 

'Αθήνα μέ αντικείμενο τή σύσταση διακοινοβουλευ

τικής έπιτροπής όρθοδοξίας: 

«Μέ lδιαίτερη χαρά άπευθύνω τό μήνυμα αvτό 

πρός τό Συνέδριο τών 'Ορθοδόξων βουλευτών τών 

κοινοβουλίων τών ευρωπαϊκών χωρών. 

»Ή άποστολή τής 'Ορθοδοξίας ύπήρξε πάντοτε 
σημαντική στή διαδρομή τών αlώνων. Στή σημερινή 

δμως έποχή τών κοσμογονικών άνακατατάξεων πού 

συντελοvνται σ' όλόκληρο τόν κόσμο καί σέ δλους 

τούς τομεfς τής άνθρώπινης δραστηριότητας, ό ρό

λος τής 'Ορθοδοξίας καθίσταται άκόμη σημαντικό
τερος. Γιατί ή 'Ορθοδοξία ευαγγελίζεται τήν εlρή
νη, τήν άγάπη καί τήν άδελφική συνεργασία μεταξύ 

δλων τών λαών. 'Αξίες πού τόσο τίς χρειάζεται ό 
σημερινός κόσμος. 

»Εlμαι βέβαιος δτι μ' aυτή τήν πίστη καί μ' aυ
τές τίς άξίες θ' άντιμετωπίσει τό Συνέδριό σας καί τά 
μεγάλα προβλήματα πού άπασχολοvν σήμερα τούς 

λαούς της Ευρώπης». 

4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1994 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχτ1ηκε στό Προεδρικό Μέ
γαρο τόν 'Ιταλό όμόλογό του, Λουίτζι Σκάλφαρο, ό 

δποίος πραγματοποιεί διήμερη έπίσημη έπίσκεψη 

στήν 'Αθήνα, καί αντάλλαξε μαζί του απόψεις πάνω 

σέ θέματα διμερους ένδιαφέροντος, καθώς καί γιά 

τήν πορεία τής Εύρωπαϊκής 'Ενώσεως καί τήν κατά

σταση στά Βαλκάνια. 

'Ο Κ. Καραμανλής συνεχάρη τόν πρόεδρο τής 

'Ιταλικής Δημοκρατίας γιά τήν προσπάθεια νά όδη

γήσει τή χώρα του στήν όδό τής όμαλότητας . 'Από 

τήν πλευρά του, ό Λ. Σκάλφαρο έξή ρε τήν προσωπι

κότητα του 'Έλληνα προέδρου, λέγοντάς: «' Αποτε
λείτε σημαντικό κεφάλαιο στήν ίστορία του τόπου 

σας» . 

Στίς 7 Νοεμβρίου, μετά τήν έπιστροφή του στή 
Ρώμη, ό πρόεδρος τής 'Ιταλικής Δημοκρατίας απηύ

θυνε στόν Κ. Καραμανλή θερμή έπιστολή: 

«Έξοχώτατε καί άγαπητέ πρόεδρε, 
»' Επιστρέφοντας στήν 'Ιταλία, επιθυμώ νά σας ευχα

ριστήσω μέ τόν πιό θερμό τρόπο γιά τήν ύποδοχή, τόσο 

ζεστή καί φιλική, πού μου επιφυλάξατε καθώς καί γιά τήν 
ευγενική φιλοξενία πρός εμένα, τόν ύφυπουργό 'Εξωτερι

κών καί τήν άντιπροσωπία τής συνοδείας. 

»'Από αυτήν τήν επίσκεψή μου στήν 'Αθήνα καί άπό 

τήν συνάντηση πού είχα μαζί σας, θά διατηρήσω, πιστέψτε 

με, μιά πολύ ευχάριστη προσωπική άνάμνηση. 'Η συνομι

λία μας επιβεβαίωσε πόσοι στερεοί, βαθείς καί πολυσύνθε

τοι είναι οί δεσμοί φιλίας καί συνεργασίας πού δένουν τήν 

'Ιταλία μέ τήν 'Ελλάδα, καί πόσο χρήσιμοι αυτοί οί δεσμοί 

μπορεί νά φανουν στήν άντιμετώπιση των προκλήσεων 

πού μας περιμένουν στό δρόμο τής οικοδόμησης μιας Ευ

ρώπης ένωμένης στήν άλληλεγγύη καί στήν ειρήνη . 

»θά ήθελα νά προσθέσω δτι συγκινήθηκα μέ εντελώς 

ιδιαίτερο τρόπο άπό τά αισθήματα άγάπης πού τρέφετε γιά 

τήν χώρα μου, καί άπό τή διαύγεια των πολιτικών σας 

εκτιμήσεων. Εuχομαι ειλικρινά νά μπορέσω νά εχω τήν 

χαρά νά σiiς συναντήσω ξανά στό μέλλον. 

)) 'Ανανεώνοντας τίς ευχαριστίες μου, σiiς στέλνω, κύ
ριε πρόεδρε καί άγαπητέ φίλε, τήν μνήμονα καί φιλική 

σκέψη μου». 

'Ο 'Έλληνας πρόεδρος απάντησε: 

«Σiiς ευχαριστώ θερμά γιά τήν εvγενική έπιστολή 

σας τής 7ης Νοεμβρίου 1994. Ή έπίσκεψή σας στήν 
'Αθήνα μοv έδωσε τήν εvκαιρία νά γνωριστώ καί ν' 

άνταλλάξω άπόψεις μέ έναν ήγέτη, ό όποfος μέ τήν 
πολιτική του άκεραιότητα καί τήν δημοκρατική του 

ευαισθησία κατέκτησε τόν σεβασμό καί τήν άγάπη 

του λαοί) του. 

»Ή δημιουργική άνταλλαγή άπόψεων, κατά τήν 

συνάντησή μας, δέν έπιβεβαίωσε μόνο τίς έξαίρετες 
σχέσεις μεταξύ τών δύο χωρών μας, άλλά καί τήν 
άκλόνητη προσήλωσή μας στήν 'Ενωμένη Εvρώπη. 

Στήν lδέα aυτή, πού άποτελεf πάντοτε άμετάθετο στό

χο μας, έχουμε καί οί δύο, άπό μακροv, προσωπικά 

στρατευθεf. 

» 'Η έπίσκεψή σας, έξ άλλου, έδωσε νέα ώθηση 
στήν ήδη στενή συνεργασία μεταξύ 'Ελλάδος καί 
'Ιταλίας, συνεργασία πού άποτελεί, πέραν τών άλ

λων, παράγοντα γιά τήν έξασφάλιση τής σταθερότη

τος καί τής προόδου στήν ευαίσθητη περιοχή μας. 

»Διατηρώντας τίς καλλίτερες τών άναμνήσεων άπό 

τήν συνάντησή μας, θά ήθελα νά σiiς άπευθύνω τίς 

πλέον εlλικρινεfς καί έγκάρδιες ευχές μου γιά τήν 

προσωπική σας ευτυχία καί yιά τήν πρόοδο καί τήν 

εvημερία του φίλου lταλικοv λαοv»219 • 

11-18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1994 

Συνεχίζοντας τίς τακτικές ένημερωτικές συναντή

σεις του, ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας εχει διαδοχι

κά συνομιλία μέ τούς Μ. ΥΕβερτ, αρχηγό τής αξιω

ματικής αντιπολιτεύσεως, Γ. 'Αρσένη, ύπουργό 

'Εθνικής 'Αμύνης, I. Βαρβιτσιώτη, αντιπρόεδρο τής 
ΝΔ καί πρώην ύπουργό 'Εθνικής 'Αμύνης, καί Κ. 

Παπούλια, ύπουργό 'Εξωτερικ&ν. Στό έπίκεντρο 

των σχετικ&ν συζητήσεων έξετάστηκαν τά μείζονα 
έθνικά θέματα τής χώρας, σέ συνάρτηση ιδιαίτερα μέ 

τήν ενταση στίς σχέσεις μέ τήν Τουρκία. 

14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1994 

'Ο Κ. Καραμανλής διαμηνύει στό Μητροπολίτη 

Θεσσαλονίκης, Παντελεήμονα Β·: 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



ΥΠΟΔΟΧΉ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑτΙΑΣ 719 

«Παναγιώτατε, 

»Μέ lδιαίτερη χαρά aπευθύνω τό μήνυμα αύτό, 

κατά τήν συμπλήρωση, Θεία Χάριτι, εlιωσαετούς 

Άρχιερατείας Σας στήν Ίερά Μητρόπολη Θεσσα

λονίκης. 

»·Η μακρόχρονη αύτή ποιμαντική Σας παρουσία 

στήν 'Ακρόπολη τού Έλληνισμοv, διαπνεόμενη 

aπό σοφία καί σύνεση, συνετέλεσε στό νά αναδει

χθείτε άξιος πνευματικός ήγέτης. Ή όμόθυμη μαρ

τυρία τής 'Εκκλησίας καί, εlδικότερα, τού Ποιμνίου 

Σας βεβαιώνει τού λόγου τό aσφαλές. 

»Μέ τήν εύκαιρία πού μοv παρέχει ή σεπτή aλλά 

καί σεμνή αύτή έόρτια έκδ1ήλωση, εύχομαι ό Θεός νά 
Σfiς χαρίζει δύναμη καί ύγεία. Καί νά Σfiς όδηγεί ύπό 

τήν Σκέπη Του μακροημερεύοντα καί όρθοδομούντα 

τόν λόγο τής πνευματικής καί έθνικής 'Αληθείας». 

28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1994 

'Ο αναπληρωτής ύπουργός Περιβάλλοντος, Χω

ροταξίας καί Δημοσίων 'Έργων, Κ. Γείτονας, ενη

μερώνει τόν Κ. Καραμανλή γιά τήν εκτέλεση του 

προγράμματος τών μεγάλων εργων, γιά τήν πορεία 

του όποίου ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας τρέφει στα

θερό ενδιαφέρον εφόσον μάλιστα τά σημαντικότερα 

aπό τά εργα αύτά είχαν προγραμματιστεί πρό πολ

λών ετων aπό τόν ίδιο. 

29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1994 

'Ο Κ. Καραμανλής aπαντά σέ επιστολή του προέ

δρου του Πακιστάν, Φ .Α. Χάν Λεγκάρι: 

« 'Εξοχώτατε, 
»Σfiς εύχαριστώ γιά τήν έπιστολή σας τής Jης 

Νοεμβρίου 1994, τήν όποία καί μελέτησα μέ μεγάλη 
προσοχή. 

»Συμφωνώ aπόλυτα μέ τίς παρατηρήσεις σας ώς 

πρός τίς φιλικές διμερείς σχέσεις, οί όποίες, εlμαι 
πεπεισμένος, θά συσφιχθουν aκόμη περισσότερο. 

'Η πρόσφατη έπίσκεψη τού Πακιστανοv ύπουργού 

Δικαιοσύνης καί Κοινοβουλευτικών 'Υποθέσεων, κ. 

Σ. Ι. Χάιντερ στήν Έλλάδα ήταν άλλο ενα θετικό 

βήμα στήν κατεύθυνση αύτή. 

»Ή Έλλάδα καί τό Πακιστάν βρίσκονται σέ πε

ριοχές, δπου ή εlρήvη καί ή σταθερότητα κινδυνεύ

ουν. Οί δύο χώρες μας έχουν τό καθήκον καί τήν 

εύθύνη νά κάνουν δ, τι μπορούν diστε νά βοηθήσουν 

στήν έπίλυση τών προβλημάτων πού aντιμετωπίζουν 

οί περιοχές μας. 

»·Η έξωτερική πολιτική τής χώρας μου aντικα

τοπτρίζει τήν πρόθεσή μας νά διατηρήσουμε φιλικές 

σχέσεις μέ δλους τούς βαλκάνιους γείτονές μας καί 

νά συμβάλουμε στίς προσπάθειες γιά τήν διευθέτηση 

τής συγκρούσεως στή Βοσνία. 

»'Από τήν πλευρά του, τό Πακιστάν διαδραματί

ζει κρίσιμο ρόλο στή διατήρηση εlρήνης καί aσφά

λειας στήν περιοχή τής Νότιας 'Ασίας. 

» 'Εκτιμούμε τίς προσπάθειές σας νά συμβάλετε 
στόν τερματισμό τής έμφύλιας διαμάχης στό Πακι

στάν. Ώς πρός τό πρόβλημα του Κασμίρ, ή Έλλάδα 

καί τά άλλα μέλη τής Εύρωπαϊκής 'Ενώσεως aνη

συχουν βαθύτατα. 'Ελπίζουμε δτι σύντομα θά έπα

ναρχίσει ούσιαστικός διάλογος μεταξύ τής πακιστα

νικής καί τής lνδικής Κυβερνήσεως, γιά τήν διευθέ

τηση αύτου του παλαιού ζητήματος, πρός τό συμφέ
ρον τού λαού τού Κασμίρ»22ο. 

5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1994 

Μετά τήν τακτική ενημερωτική συνάντησή του 

μέ τόν πρόεδρο τής ΔημοΚ:ρατίας, ό πρωθυπουργός, 
Α. Παπανδρέου, δήλωσε: 

«Είχαμε μιά πολύ ενδιαφέρουσα καί άποδοτική συζή

τηση μέ τόν πρόεδρο, τόν όποίο ενημέρωσα, κυρίως, γιά τά 

εθνικά μας θέματα καί γιά τίς προοπτικές μας στή Σύνοδο 

κορυφής τοu 'Έσσεν. 'Ολίγον, επίσης, πάνω στήν οίκονο

μία τfjς χώρας μας καί τίς προοπτικές της». 

15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1994 

Σέ aπάντηση επιστολής του προέδρου τής Πολω

νίας, Λέχ Βαλέσα, σχετικά μέ τήν 50ή επέτειο τής 

απελευθερώσεως των κρατουμένων στό στρατόπεδο 

του "Άουσβιτς, ό Κ. Καραμανλής ύπογράμμισε: 

«Κύριε πρόεδρε, 

»'Εκτίμησα Ιδιαίτερα τή χειρονομία σας νά μέ 

προσκαλέσετε στίς τελετές γιά τόν έορτασμό τής 

50ής έπετείου aπό τήν aπελευθέρωση του Στρατοπέ

δου 'Εξοντώσεως τού "Αουσβιτς. 

»Ή έπέτειος προσφέρει σέ δλες τίς γενεές τήν 

εύκαιρία νά ανανεώσουν τήν σθεναρή προσήλωσή 

τους στό lδεώδες τής έλευθερίας. ·Η χώρα μου, εlδι

κότερα, τιμά τήν μνήμη τών θυμάτων τού Στρατοπέ

δου του 'Άουσβιτς, μεταξύ τών όποίων βρίσκονταν 

καί πολλοί 'Έλληνες. Εlμαι πεπεισμένος δτι ή θυσία 

τους θά aποτελεί πάντα κατευθυντήριο φάρο στίς δι

αρκείς μας προσπάθειες νά δημιουργήσουμε ενα κα

λύτερο κόσμο. 

»Μέ βαθειά λύπη, συνεπώς, έπιθυμώ νά γνωρίσω 

στήν 'Εξοχότητά σας, δ τι τό πρόγραμμά μου δέν μου 

έπιτρέπει νά παραστώ στόν έορτασμό τού ίστορικοv 

αύτού γεγονότος»221. 

16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1994 

Εύθύς μόλις πληροφορήθηκε τό θάνατο του Α. 

Κανελλόπουλου, ό Κ. Καραμανλής δήλωσε: 

« Ό 'Αθανάσιος Κανελλόπουλος ύπfjρξε φίλος κ:αί συ-
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νεργάτης μου καί εlχα τήν ευκαιρία νά εκτιμήσω τίς ύψη

λές πνευματικές καί ήθικές του aρετές». 

24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1994 

Μέ τήν εύκαιρία τ&ν έορτ&ν, ό Κ. Καραμανλής 

απευθύνει μήνυμα πρός τούς απόδημους 'Έλληνες: 

«Μέ iδιαίτερη χαρά έπιιωινωνώ τίς έορτινές αvτές ήμέ

ρες μαζί σας γιά νά σi'iς aπευθύνω τίς θερμότερες εvχές 

μου. 

»Οί εvχές αvτές εlναι συνάμα καί εvχές δλόκληρου τοu 
έλληνικοfί λαοί}, πού παρακολουθεί, μέ aγάπη καί συγκί

νηση, τή δημιουργική δραστηριότητά σας. Αiσθάνεται 

ύπερήφανος γιά τά επιτεύγματά σας. Καί έκτιμίi πάντοτε 

τήν προσφορά σας, τόσο πρός τή γενέτειρά σας όσο καί 

πρός τή νέα σας πατρίδα. 

)) 'ο χρόνος πού πέρασε aφήνει σέ όλο τόν κόσμο πολ
λά ανεπίλυτα προβλήματα. Εiδικότερα, γιά τήν 'Ελλάδα 

aφήνει τά έθνικά μας θέματα σέ aνησυχητική εκκρεμότη

τα. 'Εκκρεμότητα πού καθιστίi έπικίνδυvη ή γενικότερη 

σύγχυση καί &βεβαιότητα πού έπικρατοfίν στή διεθνή 

σκηνή καί iδιαίτερα στήν εvρύτερη περιοχή μας. 

»Γιά τήν ταχεία καί &ποτελεσμαστική aντιμετώπισή 

τους, προβάλλει επιτακτική ή &νάγκη έθνικής δμοψυχίας, 

σύνεσης καί εγρήγορσης τοfί Έλληνισμοfί, στό σύνολό 

του, όπου κι aν αvτός εύρίσκεται. 

»Θά ήθελα, σήμερα, νά έξάρω, γιά μιά aκόμα φορά, τή 

σταθερή προσήλωσή σας στά iδεώδη τοfί έθνους μας καί 

τήν aποφασιστική συμπαράστασή σας στίς προσπάθειες 

πού καταβάλλονται γιά τήν προάσπιση τών έθνικών μας 

δικαίων. 'Αλλά καί νά σfiς διαβεβαιώσω ότι ή πατρίδα, 

aπό τήν πλευρά της, εύρίσκεται συνέχεια στό πλευρό σας, 

πρόθυμη νά βοηθήσει, μέ όλες τίς δυνάμεις πού διαθέτει, 

στήν επίλυση τών προβλημάτων πού σίiς &πασχολοfίν. 

»Μέ τίς σκέψεις αvτές, εύχομαι σέ όλους σας καί στόν 

καθένα χωριστά ύγεία, οΙκογενειακή εvτυχία καί πρόοδο». 

28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1994 

'Ενώπιον του προέδρου τής Δημοκρατίας όρκί

ζεται, ώς νέος ύπουργός Προεδρίας τής Κυβερνή

σεως, ό Ι. Ποττάκης. 

Μετά τήν τελετή, ό Κ. Καραμανλής είχε τήν 

εύκαιρία νά αναφερθεί στή Δημόσια Διοίκηση, τήν 

όποία καί χαρακτήρισε ώς τό «μεγάλο ασθενή». 

31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1994 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας, Κ. Καραμανλής, 

απευθύνει στόν έλληνικό λαό τό καθιερωμένο κατ' 

ετος, πρωτοχρονιάτικο διάγγελμα. 

Τό προεδρικό διάγγελμα, σέ συσχετισμό καί μέ 

τήν ιδιαίτερη χρονική συγκυρία, κατά τήν όποία 

συντάχθηκε, χαρακτηρίστηκε ώς πολιτική διαθήκη 

του Κ. Καραμανλή πρός τόν έλληνικό λαό: 

«'Ελληνίδες, 'Έλληνες, 

» 'Απευθύνω πρός όλους σας θερμές εvχές γιά τόν Και-

νούργιο Χρόνο. Εύχομαι νά ε[ναι εΙρηνικός καί δημιουρ

γικός κα{ νά δικαιώσει τίς προσδοκίες μας γιά ένα καλλί

τερο μέλλον. 

;; Ή &λλαγή τοfί χρόνου, αvτή καθαυτή, εlναι βέβαια 
συμβολική. Συμβολίζει τήν aρχή καί τό τέρμα ένός χρό
νου. 'Αποκτίi όμως ουσιαστική χρησιμότητα όταν μίiς πα

ρακινεί ν' &ναλογισθοuμε τό παρελθόν, νά σταθμίσουμε τό 

παρόν καί, έπί τfϊ βάσει αvτών, νά καθορίσουμε, aσφαλέ

στερα τήν πορεία μας πρός τό μέλλον. Καί δ προβληματι

σμός αvτός επιβάλλεται, Ιδιαίτερα σήμερα, πού ή διεθνής 

κατάσταση διαμορφώνεται κατά τρόπο, πράγματι, επικίν

δυνο καί όλος δ κόσμος μπαίνει στόν Καινούργιο Χρόνο 
μέ αίσθημα &γωνίας καί άβεβαιqτητας. 

;; 'Αβεβαιότητας πού διαδέχθηκε τήν κατάρρευση τοfί 
καθεστώτος τής Ισορροπίας τών δύο Συνασπισμών, μέ 
aποτέλεσμα τή σύγχυση πού επικρατεί σήμερα στόν κό

σμο μεταξύ τοfί άγαθοu τής έλευθερίας καί τής εθνικιστι

κής καί σωβινιστικής aσυδοσίας. 

;; Υ Η δη ή aσυναρτησία πού χαρακτηρίζει τήν πολιτική 

τής προκλητικά καί aπαράδεκτα διαφοροποιούμενης Εv

ρώπης, σέ συνδυασμό μέ τήν &δυναμία τής 'Ανατολικής 

Εvρώπης νά προωθήσει δμαλά τόν εκδημοκρατισμό της, 
καθιστοfίν δύσκολο - aν όχι &δύνατο - τόν έλεγχο τής 

διεθνοfίς τάξεως καί συνεπώς καί τή σταθεροποίηση τής 
διεθνοuς ζωής. 

;;Εiδικότερα στή Βαλκανική τά φαινόμενα αvτά έμφα

νίζονται οξύτερα. Καί αvτό γιατί στά γνωστά έγγενή πολι
τικά Καί οΙκονομικά προβλήματα, πού aντιμετωπίζουν οί 
χώρε(τής περιοχής αvτής, προστίθενται καί οί &περίσκε
πτες παρεμβάσεις έξωβαλκανικών παραγόντων οί δποίοι 

μέ τίς άνεδαφικές καί aσυνάρτητες πρωτοβουλίες τους, οξύ

νουν τίς aντιπαραθέσεις τών λαών τής Βαλκανικής. 

;;Καί οί &περίσκεπτες αvτές παρεμβάσεις, μολονότι δδή

γησαν στή συμφορά τής Γιουγκοσλαβίας καί στό συνεχιζό

μενο δράμα τής Βοσνίας, δοκιμάζονται καί στά Σκόπια μέ 

τήν έμμεση ενθάρρυνση τών γνωστών προκλήσεών τους 

εΙς βάρος τής 'Ελλάδος, τής μόνης εντούτοις χώρας τής 

περιοχής πού μπορεί νά συμβάλει στήν aσφάλεια καί στήν 

οΙκονομική τους επιβίωση. 

;; 'Ελληνίδες, 'Έλληνες, 
;;Μέσα σ' αvτόν τόν aσταθή καί aσυνάρτητο κόσμο 

πρέπει νά ζήσει καί νά προκόψει καί ή πατρίδα μας. Καί 

πρέπει, έκτός άπό τά προβλήματα πού άπασχολοuν όλους 

σχεδόν τούς λαούς, ν' aντιμετωπίσει καί τά εΙδικότερα καί 

κρίσιμα προβλήματα πού άπασχολοfίν τήν ίδια. Καί αvτά 

εlναι, δυστυχώς, πολλά καί πολύπλοκα. Μέ πρωταρχικά, 
βέβαια, τήν εξυγίανση τής οΙκονομίας μας, πού δοκιμάζε

ται, καί τά γνωστά έθνικά μας θέματα, πού συνδέονται άμε

σα μέ τίς εξωτερικές μας σχέσεις καί, συνεπώς, μέ τήν 

aσφάλεια τής χώρας μας. 

;;Γzά τά προβλήματα αvτά, άγαπητοί μου, σίiς δμίλησα 

κατ' επανάληψη καί συνέστησα μόχθο καί θυσίες. 'Εκείνο 

πού θά ήθελα νά τονίσω, σήμερα, εlναι ότι γιά τήν επικίν
δυνη έξέλιξη τών προβλημάτων αvτών, οΙκονομικών καί 

έθνικών, εvθυνόμαστε όλοι, ήγεσία καί λαός. Καί αvτό 

επιβεβαιώνεται καί μόνο aπό τό γεγονός ότι, ένώ όλοι &να
γνωρίζουμε ότι διαπράχθηκαν σφάλματα, &ρκούμεθα στό 

νά τά καταλογίσουμε δ ένας στόν aλλο. Καί παραγνωρί

ζουμε τό γεγονός ότι τά σφάλματα, &κριβώς, τά δικά μας 
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διευκολύνουν τούς τρίτους νά παρερμηνεύουν, άλλοι καλό

πιστα καί άλλοι κακόπιστα, τίς θέσεις τfίς Έλλάδος καί νά 

μiiς άδικοί5ν. 

»Ε{ναι καιρός, όμως, νά συνειδητοποιήσουμε όλοι τά 

σφάλματά μας. Νά έπανεκτιμήσουμε μέ ρεαλισμό καί 

ύπευθυνότητα τίς νέες διεθνείς συγκυρίες. Καί ν ' άναζ ητή

σουμε, μέ συναινετικές διαδικασίες, τήν έθνική έκείνη 

γραμμή πού θά μiiς βγάλει άπό τά σημερινά άδιέξοδα. 
"Ολοι ξέρουμε, καί όταν δέν τό όμολογοί5με, ότι αύτός 

ε{ ναι ό σωστός καί ό μόνος δρόμος. 'Εκείνο πού μiiς χρειά

ζεται, σήμερα, ε{ ναι νά βροί5με τό θάρρος ν' άναδεχθοί5με 

όλοι τίς εύθύνες μας, άλλά καί τή βούληση ν' άνταποκρι-

θοί5με σ' αύτές. ·· 
» Έλληνίδες, "Ελληνες, 
»'Όπως ε{πα καί παλαιότερα, ή ίστορία μiiς διδάσκει 

ότι, γιά νά ύπάρξει άσφάλεια καί πρόοδος σέ μιά χώρα, 

χρειάζετ~ι πρώτ' άπ' όλα Κράτος σοβαρό καί ύπεύθυνο. 

Κράτος μέ σταθερούς έθνικούς προσανατολισμούς καί μέ 

ύγιείς καί μακρόβιους δημοκρατικούς θεσμούς - μέ πρω

ταρχικό βέβαια τό Σύνταγμα - πού θά έπιτρέπουν τόσο 

στήν Πολιτεία όσο καί στούς πολίτες νά χαράσσουν τήν 

πορεία τους μέ μακρά καί άσφαλfί προοπτική. 

ιΠίς άλήθειες αύτές, πού ε{ναι κλασικές, τίς γνωρίζου

με όλοι. Δέν κατορθώσαjjε, όμως, νά τίς κάνουμε πράξη, 
γιατί άντιμετωπίζουμε τα σοβαρά αύτά θέματα μέ κομματι

κές σκοπιμότητες καί προκαταλήψεις πού τίς συγκαλύ

πτουμε μέ άνεδαφικά, γιά τήν έποχή μας, iδεολογήματα. 

»Κάποτε, όμως, θά πρέπει ν' άντικρύσουμε τίς άλήθειες 

αύτές μέ εiλικρίνεια καί θάρρος. Κάποτε θά πρέπει ν' 

άπαλλαγοί5με άπό τίς γΙΚιJστές άδυναμίες μας καί ν' άναπτύ

ξουμε τίς άρετές μας. 'Αρετές πού τίς έχουμε, βέβαια, άλλά 
τίς άδρανοποιοί5με όταν, άκριβώς, χρειάζεται - όπως σή

μερα - νά τίς ένεργοποιήσουμε. Έλπίζω καί εύχομαι, μέ 

άφετηρία τόν Καινούργιο Χρόνο, νά δημιουργήσουμε τίς 

προϋποθέσεις, έσωτερικές καί διεθνείς, πού θά μiiς έπιτρέ

ψουν όχι μόνο νά ξεπεράσουμε τούς κινδύνους καί τίς δυ

σκολίες πού άντιμετωπίζουμε σήμερα, άλλά καί νά θεμελι

ώσουμε ένα καλλίτερο καί άσφαλέστερο μέλλον. 

»Καί μέ τήν έλπίδα αύτή, άπευθύνω καί πάλι σ' όλους 

σας - καί στόν καθένα χωριστά - τίς καλλίτερες εύχές 

μου γιά τόν Καινούργιο Χρόνο». 

'Η «Καθημερινή» θά άφιερώσει στό διάγγελμα 

του προέδρου τfjς Δημοκρατίας κύριο liρθρο μέ τόν 

τίτλο «Τό τελευταίο μήνυμα»: 

Τό τελευταίο πρωτοχρονιάτικο μήνυμα τοu Κων. Κα

ραμανλή άπό τό ϋπατο άξίωμα τής Πολιτείας ύποκαθιστa 
τό πνεuμα καί τό λόγο μέ τόν όποίο θά επρεπε νά εχουν 

συνταχθεί τά άντίστοιχα μηνύματα τών πολιτικών μας ήγε

των. Διότι ό πρόεδρός τής Δημοκρατίας, καίτοι ύπεράνω 

πολιτικής ευθύνης, ό ίδιος διαμηνύει τήν άνάγκη αυτοκρι

τική ς επί τών διαπραχθέντων λαθών καί τής άναλήψεως 

ευθυνών εκ μέρους τής πολιτικής μας ήγεσίας. 

Τοuτο μάλιστα τίθεται ώς προϋπόθεση, προκειμένου τά 

πολιτικά μας κόμματα νά άρθοuν στό ϋψος πού άπαιτοuν οί 

σημερινές συνθήκες καί νά άντιμετωπίσουν επιτυχώς τά 

κρίσιμα εσωτερικά καί επικίνδυνα εξωτερικά προβλήματα 
τής χώρας. 

'Ορθότατα ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας επισημαίνει 

δτι ουδείς άρνείται πώς διεπράχθησαν σφάλματα κατά τή 

διαχείριση τών οiκονομικών καί τών εθνικών θεμάτων. Τό 

γεγονός αυτό δμως δέν συνιστa πολιτική αυτοκριτική καί 

άπέχει πολύ άπό τήν άνάληψη τής άντίστοιχης ευθύνης. 

Διότι ή άναγνώριση τών λαθών συνοδεύεται μέ τόν άλλη

λοκαταλογισμό πού επιχειροuν τά πολιτικά μας κόμματα, 

μή άναδεχόμενα τό μέρος τής ευθύνης πού τούς άναλογεί 

κατά τήν άσκηση τής εξουσίας ή κατά τόν ελε-yχο του 
κυβερνητικοί) εργου. 

Τό άλάθητο πού διεκδικοuν δλες οί πολιτικές μας ήγε
σίες, κάθε άλλο, βεβαίως, παρά δικαιώνει τά πεπραγμένα 

τους στή συνείδηση τοu άπλοu πολίτου. Διότι, άφ' ένός τά 

λάθη ε{ ναι άπτά, σοβαρότατα καί δεδομένα. 'Αφ' έτέρου 

δέν ύπάρχουν οί συγκεκριμένες καταγγελίες πού άνταλ

λάσσουν μεταξύ τους τά κόμματα. 'Έτσι, στήν κρίση τής 

κοινής γνώμης όχι μόνον ουδείς άθωώνεται, άλλ' άντίθετα 

έδραιώνεται ή πεποίθηση περί τής καθολικής ευθύνης καί 

τής συλλογικής ενοχής. 

Στό χώρο τής Δικαιοσύνης μιά άνάλογη συμπεριφορά 

κατηγορουμένου θά προκαλοuσε τόν καταλογισμό τών 

προσθέτων επιβαρυντικών χαρακτηρισμών του «άμετανοή

του» καί του «καθ' εξιν δράστοω> . Στό δημόσιο βίο τής 

χώρας ή μή παραδοχή τών σφαλμάτων καί ή άποφυγή κάθε 

ευθύνης εκ μέρους τής πολιτικής μας ήγεσίας διόγκωσε 

τήν άναξιοπιστία της, μέ άποτέλεσμα μιά σημαντική μεQί

δα τοu έλληνικοu λαοu νά καταφεύγει ήδη σέ ψήφο άποδο

κιμασίας καί συνολικής άπορρίψεως τών πολιτικών μας 

φορέων. 

Γιά δλους αυτούς τούς λόγους ό πρόεδρος τής Δημο

κρατίας θέτει ώς προϋπόθεση άναβαθμίσεως τής παρακμά

ζουσας πολιτικής μας ζωής τήν αυτοκριτική καί τήν άνά

ληψη ευθυνών γιά τή σημερινή κατάσταση τής χώρας. Στή 

συνέχεια δέ συνιστa «νά άναζητήσουμε, μέ συναινετικές 

διαδικασίες, τήν εθνική εκείνη γραμμή πού θά μaς βγάλει 

άπό τά σημερινά άδιέξοδα». 

'Η αυτοκριτική, ή άνάληψη ευθυνών καί τό συναινετι

κό πνεuμα ε{ναι δυστυχώς είδη εν πλήρει άνεπαρκεία καί 

στά φετινά μηνύματα τών πολιτικών άρχηγών. Τά όποία, 

δπως συνήθως, διαπνέονται άπό κομματική αύταρέσκεια 

καί μονοσήμαντη πολιτική άντίληψη. 'Επιπλέον, ή καινο

τομία ~ου πρωθυπουργικοί) μηνύματος, μέ τόν αιφνιδιασμό 
τής εξαγγελίας σειρaς θεσμικών μεταβολών, ύποδηλώνει 

σαφώς περιφρόνηση τών συναινετικών διαδικασιών άκόμη 

καί στά μείζονα θέματα, δπως ε{ναι (κατά τήν πρωθυπουρ

γική άναφορά) «ή λειτουργία του πολιτεύματος, ή ένότητα 

του εθνους, ή σημασία τής πολιτικής καί οί προοπτικές 

του τόπου»(!). 

~ατά τ' άλλα, ή στήλη ύπενθυμίζει άπλώς καί γιά τήν 

ίστορία δτι οί επισημάνσεις, οί συστάσεις καί οί παραινέ

σεις τοu Κ. Καραμανλή, μέ τή μορφή τοu επισήμου μηνύ

ματος, διατυπώνονται σήμερα γιά τελευταία φορά222 ••• 

12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995 

Μετά καί άπό συνάντηση καί συνομιλία μέ τόν 

'Αμερικανό πρεσβευτή στήν 'Αθήνα, Τ. Νάιλς, ό 

ύπουργός τ&ν 'Εξωτερικών, Κ. Παπούλιας, επισκέ

πτεται τό Προεδρικό Μέγαρο καί ενημερώνει τόν Κ. 
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Καραμανλή γιά τήν πορεία τών εθνικών θεμάτων τής 

χώρας. Μέ αναφορά, ειδικότερα, στίς σχέσεις μέ τήν 

'Αλβανία, πού διέρχονται περίοδο οξύτητας μετά 
τήν καταδίκη σέ φυλάκιση ήγετικών εκπροσώπων 

τής «'Ομόνοιας», ό Κ. Παπούλιας δήλωσε, μετά τή 

συνάντησή του μέ τόν πρόεδρο τής Δημοκρατίας: 

«'Ελπίζω δτι, ϊσως στό πρ&το δεκαήμερο του Φεβρου

αρίου, νά εχουμε τήν τελική λύση του προβλήματος. Μό

λις ξεπεράσουμε τό πρόβλημα τfjς ταλαιπωρίας αuτων των 

aνθρώπων, είμαι ετοιμος νά "πετάξω" γιά τά τίρανα. 

'Έχουμε άλλωστε aνοιχτά θέματα». 

[Τελικά, μετά aπό νεώτερη aπόφαση του aκυρω

τικοϋ δικαστηρίου τών Τιράνων, θά aποφυλακιστοuν 

τά τέσσερα στελέχη τής «'Ομόνοιας», στίς 9 Φε
βρουαρίου ]. 

18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται σέ ακρόαση τόν πρό

εδρο του Συνασπισμοϋ, Ν. Κωνσταντόπουλο, ό 

όποίος τόν ενημέρωσε γιά τίς επαφές πού είχε σέ 

πρόσφατη περιοδεία του σέ χώρες τής Βαλκανικής 

καί ιδιαίτερα γιά τίς συνομιλίες του στήν 'Αλβανία 

μέ εκπροσώπους τής Κυβερνήσεως καί τής έλληνι

κής μειονότητας. Παράλληλα, επεσήμανε τήν ανάγ

κη επαναπροσδιορισμοί) τής εξωτερικής πολιτικής 

τής 'Ελλάδος στό πλαίσιο τής λειτουργίας Συμβου

λίου 'Εξωτερικής Πολιτικής. 

20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995 

'Ενώπιον του προέδρου τής Δημοκρατίας, όρκί

ζεται ό Γ.-Α. Μαγκάκης ώς αναπληρωτής ύπουργός 

Έξωτερικ&ν. «Τό έργο σου είναι δύσκολο, πρέπει 

νά σέ συγχαρω καί νά εκφράσω προκαταβολικά τή 

συμπάθειά μου», του είπε ό Κ. Καραμανλής μετά τήν 

όρκωμοσία. 

25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995 

Στή διάρκεια στιχομυθίας πού προηγήθηκε τής 

ιδιαίτερης συνομιλίας του μέ τόν πρόεδρο τής ΝΔ, 

Μ. 'Έβερτ, στό Προεδρικό Μέγαρο, ό Κ. Καραμαν

λής επεσήμανε, δταν ό συνομιλητής του εξέφρασε 

aνησυχίες γιά τήν πορεία τής χώρας: 

« "Ολοι λένε καί δέχονται δτι ή χώρα άντιμετωπίζει μιά 

βαθιά καί πολύπλευρη κρίση. Τήν εiκόνα αι5τής τής κρί

σης Ξδωσα κι tγώ στό μήνυμά μου τής Πρωτοχρονιiiς καί 

ύπέδειξα καί εμμέσως τρόπους νά βγοvμε άπό τήν κρίση 

αι5τή. 

ιΠό θέμα μας δέν εlvαι aν ύπάρχει κρίση. Τό θέμα μας 

εlναι πώς βγαίνουμε άπό τήν κρίση. Κι αύτή εlναι ή εύθύνη 

ή μεγάλη τών πολιτικών δυνάμεων τής χώρας. 

ιι 'Εγώ πέραν τών συμβουλών δέν μπορώ νά κάνω κάτι 

aλλο ... ιι. 

Τήν έπομένη, μετά τή διατύπωση σέ μερίδα τοϋ 

τύπου ύποθέσεων γιά δήθεν ανάμιξη τοϋ Κ. Καρα

μανλή σέ διεργασίες συμφωνίας ΠΑΣΟΚ-ΝΔ στό θέ

μα τής εκλογής νέου προέδρου, προκειμένου νά aπο

φευχθεί πρόωρη προσφυγή στίς κάλπες, καθώς καί 

γιά τήν παροχή συμβουλών μέ στόχο τή διατήρηση 

πολιτικοί) κλίματος i]πιου καί συναινετικοί), εκδό

θηκε aπό τήν Προεδρία τής Δημοκρατίας ή ακόλου
θη ανακοίνωση: 

«'Ο πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας, Κ. Καραμανλής, έκ

φράζει τή λύπη του, διότι οί κατά καιρούς συναντήσεις του 

μέ πολιτικά πρόσωπα μεταβάλλονται σέ μυθιστόρημα γιά 

νά έξυπηρετηθουν πολιτικές σκοπιμότητες η καί προσω

πικές έπιδιώξεις». 

31 IANOYAPIOY 1995 

' Ο Κ. Καραμανλής aπευθύνει επιστολή στόν 

Μπίλ Κλίντον, σέ aπάντηση γραπτοu μηνύματος πού 

του διαβίβασε ό Ρ. Μπίτι, προσωπικός aπεσταλμένος 

του 'Αμερικανοu προέδρου στήν 'Αθήνα μέ τήν εν

τολή νά συζητήσει μέ τήν έλληνική Κυβέρνηση τό 

aνοιχτό θέμα τής Κύπρου: 

«'Αγαπητέ κύριε πρόεδρε, 

»Σiiς εύχαριστω πού μοί5 γράψατε επ' aφορμfί τfjς 

επισκέψεως στήν 'Αθήνα τοί5 προσωπιιωί5 σας aπε

στ,αλμένου γιά τήν Κύπρο. λυπούμαι διότι δέν ήταν 
δυνατό νά συναντήσω τόν κ. Μπίτι προσωπικά. 

» 'Επιθυμω νά σiiς διαβεβαιώσω, κύριε πρόεδρε, 
δτι εκτιμω βαθύτατα τό προσωπικό σας ενδιαφέρον 

γιά τό πρόβλημα τfjς Κύπρου καί τίς συνεχιζόμενες 

προσπάθειές σας νά δώσετε ένα τέλος στήν τραγική 

διαίρεση τfjς νήσου. 

»Μετά aπό στασιμότητα άνω των είκοσι ετων εί

ναι aπολύτως σαφές, κατά τή γνώμη μου, δτι αύτό τό 

πρόβλημα πρέπει νά aντιμετωπιστεί μέ μιά νέα καί 

πλήρη προσέγγιση. 

»Μέ αύτό τόν στόχο ή 'Ελλάδα είναι aποφασισμέ

νη νά εργαστεί πρός μιά όλική, δίκαιη καί βιώσιμη 

λύση τοί5 προβλήματος τfjς Κύπρου, στηριγμένη 

στίς σχετικές aποφάσεις των 'Ηνωμένων Έθνων καί 

στίς καλά γνωστές συμφωνίες ύψηλοί5 επιπέδου. Μιά 

λύση πού θά προβλέπει ένα Κράτος μέ μιά μοναδική 

κυριαρχία καί διεθνfj προσωπικότητα καί μιά μονα

δική ύπηκοότητα μέ εγγυημένη τήν ανεξαρτησία της 

καί τήν εδαφική της aκεραιότητα. Είμαι βέβαιος δτι 

ή προοπτική τfjς εντάξεως τfjς Κύπρου στήν Εύρω

παϊκή 'Ένωση θά συνεισφέρει στήν επίτευξη ούσια
στικfjς προόδου πρός αύτή τήν κατεύθυνση. 

»Παρατηρώντας τήν πρόσφατη lστορία τfjς Κύ

πρου, νομίζω δτι είναι προφανές ποιός είναι ό επιτιθέ
μενος καί ποιός τό θύμα στήν κυπριακή τραγωδία. 
'Εν τούτοις ή έλληνική πλευρά έχει δώσει επί μα

κρόν άφθονα δείγματα τfjς βουλήσεώς της νά λύσει 
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τό πρόβλημα μέ τρόπο πού θά άνταποκρινόταν στίς 

νόμιμες άνησυχίες δλων τών έμπλεκομένων μερών. 

Αυποvμαι νά πώ δτι έχουμε συναντήσει μικρή άντα

πόκριση άπό τήν τουρκική πλευρά. Αύτό, δυστυχώς, 
ε{ναι άληθές όχι μόνο σέ σχέση μέ τήν Κύπρο άλλά 

καί στό πεδίο τών διμερών σχέσεων έπίσης. 

»Παρ' δλα αύτά ή 'Ελλάδα ε{ ναι άποφασισμένη 

νά συνεχίσει νά προσεγγίζει αύτά τά προβλήματα μέ 

ενα θετικό καί έποικοδομητικό πνεύμα καί νά συμ

βάλλει στήν εlρήνη καί τή σταθερότητα τής περιο

χής. 

»0{ 'Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν βεβαίως νά 
παίξουν ενα Ισχυρότατο ρόλο στήν άναζήτηση λύ

σεως στό πρόβλημα τής Κύπρου. Καί θά ήθελα νά 

έκφράσω τήν έλπίδα μου δτι θά χρησιμοποιήσουν 

τήν έπιρροή τους πρός δλους έκείνους πού γιά πε

ρισσότερο άπό είκοσι χρόνια παρεμποδίζουν τή δι

ευθέτηση του προβλήματος». 

Ή έπιστολή Κλίντον, στίς 13 'Ιανουαρίου, είχε 
τό έξης περιεχόμενο: 

«'Αγαπητέ κύριε πρόεδρε, 

»Θά ijθελα νά σaς παρουσιάσοΥ τόν προσωπικό μου 

άπεσταλμένο γιά τήν Κύπρο, Ρ. Μπίτι . Του εχω δώσει 

όδηγίες νά μεταφέρει τούς θερμούς μου χαιρετισμούς καί 

τήν άπόφασή μου νά συνεχίσουν οί 'Ηνωμένες Πολιτείες 

νά προσφέρουν βοήθεια γιά τήν εξεύρεση μιaς λύσεως στή 

διαίρεση τfίς Κύπρου. 

>>'Επιθυμώ νά επαναλάβω τή θέση τής Κυβερνήσεώς 

μου δτι οί δύο κοινότητες στό νησί πρέπει νά συνεργα

στουν rοστε νά επιτύχουν μιά συνολική λύση του κυπρια

κου προβλήματος . Οί 'Ηνωμένες Πολιτείες θά ijθελαν μιά 

διζωνική, δικοινοτική όμοσπονδία, άπαρτιζόμενη άπό τίς 

δύο κοινότητες. Γιά τό σκοπό αύτό, σaς παρακαλώ νά 

άσκήσετε τήν επιρροή σας ωστε νά υποστηρίξετε σταθερά 

βήματα πρός μιά συνολική λύση. 'Επιπλέον, σaς παροτρύ

νω νά εξετάσετε δημιουργικούς τρόπους ωστε νά μειωθουν 

οί στρατιωτικές εντάσεις. Διατυπώνω τήν ίδια παράκληση 

πρός τόν πρόεδρο Ντεμιρέλ. 

»Οί 'Ηνωμένες Πολιτείες θά υποστηρίξουν τό στόχο 

μιaς συνολικης λύσεως, πού υπηρετεί τά συμφέροντα τών 

δύο κοινοτήτων στήν Κύπρο, καί προωθεί τή σταθερότητα 

στήν περιοχή»223 • 

ι ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ι995 

Σέ aπάντηση δημοσιογραφικοί) έρωτήματος μέ 

αναφορά στήν ενταση του κλίματος τfίς «προεδρο

λογίας)), ό Κ. Καραμανλfίς έπεσήμανε: 

«'Όλοι οί 'Έλληνες άσχολοiivται μέ τήν προεδρολο

yία. 'Αλλά, μιά καί μέ ρωτίiς, καλό εlναι νά έπισπεύσουν, 

νά τήν κλείσουν δσο τό δυνατό συντομότερα. Σ' αvτό άλ

λωστε εlμαι έτοιμος νά διευκολύνω καί έyώ». 

Τό !διο aπόγεμα, μέ aφορμή τή διατύπωση είκα

σι&ν πού διατυπώθηκαν μετά τή δήλωση, διεύκρινί-

στηκε, σέ σχετική ανακοίνωση τfίς Προεδρίας τfίς 

Δημοκρατίας, δτι ό Κ. Καραμανλfίς «συμβούλευσε 

άJtλώς τήν έπιτάχυνση τfίς διαδικασίας)), aφήνοντας 

«στήν κρίση τ&ν πολιτικών δυνάμεων τό αν αύτή θά 

έπιτευχθεί aπό τήν παροuσα Βουλή fj τήν έπόμενψ>. 

ι ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ι995 

'Ο Κ. Καραμανλfίς δέχτηκε σέ έθιμοτυπική έπί

σκεψη τό δήμαρχο 'Αθηναίων, Δ. 'Αβραμόπουλο, 

μέ τόν όποίο καί συζήτησε θέματα περιβαλλοντολο

γικά, συγκοινωνιακά, καθώς καί τήν πρόταση του 

δημάρχου γιά aποκλεισμό τfίς κυκλοφορίας τ&ν 

τροχοφόρων στό ίστορικό κέντρο τfίς πρωτεύουσας. 

'Αντικείμενο ίδιαίτερης προσοχfίς aποτέλεσε καί ή 

πολιτιστική διάσταση τfίς δημοτικfίς πολιτικfίς. 

Κατά τήν εξ οδό του aπό τό Προεδρικό Μέγαρο, ό 
Δ. 'Αβραμόπουλος ύπογράμμισε: 

«Μέ εντυπωσίασε καί μέ συγκίνησε ή βαθιά γνώση πού 

εχει ό πρόεδρος της Δημοκρατίας γιά τά ζητήματα της 

'Αθήνας. "Ακουσα πολύ χρήσιμες άπόψεις καί συμβουλές 

τίς όποίες πρόκειται νά λάβω σοβαρά υπόψη». 

Καί κατέληξε λέγοντας δτι ζήτησε aπό τόν πρόε

δρο τfίς Δημοκρατίας «οποτε κρίνει νά μου στέλνει 

μηνύματα καί συμβουλές γιά τήν καλύτερη liσκηση 

τfίς αποστολfίς μου)). 

3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ι995 

Σέ aπάντηση πρόσφατης έπιστολfίς, μέ τήν όποία 

ό Τοuρκος πρόεδρος, Σ. Ντεμιρέλ, εθεσε τό θέμα τfίς 

καταδίκης σέ ΙΟμηνη φυλάκιση του Μεχμέτ 'Εμίν 

'Αγά γιά aντιποίηση aρχfίς- τfίς μουφτίας Ξάνθης 
-, ό Κ. Καραμανλfίς έπισημαίνει: ', 

«'Αγαπητέ κύριε πρόεδρε, 

»Εύχαριστώ γιά τήν άπό 27 'Ιανουαρίου 1995 
έπιστολή σας. "Εχω ήδη ένημερώσει τήν Κυβέρνη

ση έπί του περιεχομένου της καί ήμπορώ νά σfiς δια

βεβαιώσω δτι τά σημεία πού έγείρετε, θά έξετασθοvν 
προσεκτικά μέ πνεύμα καλής θελήσεως, στό πλαίσιο 

τών δυνατοτήτων πού προβλέπονται άπό τήν έλληνι

κή νομοθεσία. 

»'Υπήρξε πάντοτε σταθερή πεποίθησή μου δτι ο{ 

δύο χώρες μας πρέπει νά έργασθοvν γιά τήν δημι

ουργία κλίματος άμοιβαίας κατανοήσεως καί έμπι

στοσύνης, μέσα στό όποίο τά προβλήματά μας ήμ

ποροvν νά άντιμετωπισθοvν μέ έποικοδομητικό τρό

πο. 'Η έπίτευξη του στόχου αύτοv, δμως, ή μπορεί νά 
δυσχερανθεί έάν, άντί νά έπιλύουμε τά ύπάρχοντα 

προβλήματα, προσθέτουμε σέ αύτά νέα. 

»Εiλικρινώς πιστεύω, κύριε πρόεδρε, δτι ή μου

σουλμανική μειονότητα στήν 'Ελλάδα καί ή έλ

ληνορθόδοξη μειονότητα στήν Τουρκία ήμποροvν 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



ΕΚΛΟΓΗ Κ. ΣτΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑτΙΑΣ 725 

νά βοηθήσουν στήν έπίτευξη του σημαντικου αύτου 

στόχου. Καί άσφαλώς Ί]μπορουν νά συνδέσουν καί νά 

όδηyήσουν σταδιακά τίς δύο χώρες μας σέ μιά 

διαρκfί καί είλικρινfί φιλία, ύπό τήν προϋπόθεση ότι 

τά μέλη των θά σέβονται καί θά τηρουν τούς νόμους 

του Κράτους του όποίου εlναι πολίτες. 

»'Επαναλαμβάνοντας τήν βεβαιότητά μου ότι μό

νο ή έπικράτηση πνεύματος άμοιβαίας κατανοήσεως 

καί έμπιστοσύνης στίς σχέσεις μας Ί]μπορεί νά έξυ
πηρετήσει τά πραγματικά συμφέροντα τών δύο λαών 
μας, θά ήθελα νά σaς άπευθύνω τήν έκφραση τfίς 
ύψίστης έκτιμήσεώς μου»224• 

15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1995 

Μετά σχετική aπόφαση τ&ν άρμόδιων όργάνων 

του ΠΑΣΟΚ, έπιβεβαιώνεται ή δυνατότητα έκλογής 

ώς νέου προέδρου της Δημοκρατίας του Κωνσταντί

νου Στεφανόπουλου. 'Η aρχική πρόταση είχε ύπο

βληθεί, στίς 12 Φεβρουαρίου, aπό τό κόμμα τής 
ΠΟΛΑΝ, έν&, τήν ίδια ήμέρα, ή ΝΔ είχε αναγγεί
λει ότι θά στηρίξει τήν ύποψηφιότητα του Α. 
Τσαλδάρη. 

Μέ τόν τρόπο αuτό, aπομακρύνθηκε τό ένδεχόμε

νο πρόωρης προσφυγής σέ γενικές έκλογές - όπως 

θά συνέβαινε σέ περίπτωση αδυναμίας έξασφαλίσε
ως, στήν τρίτη ψηφοφορία, των αναγκαίων 180 έκλε
κτόρων aπό τή Βουλή. 

16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1995 

Ό πρόεδρος της Βουλής, Α. Κακλαμάνης, ένη

μερώνει τόν Κ. Καραμανλή γιά τίς ύποψηφιότητες 

πού εχουν ύπόβληθεί ένόψει της έκλογής νέου προέ
δρου της Δημοκρατίας. 

Μέ τήν εuκαιρία αuτή, ό πρόεδρος ~ης Δημοκρα
τίας aπάντησε σέ έρωτήματα δημοσιογράφων γιά τά 

αίσθηματα πού τόν διακατέχουν στίς παραμονές της 
aποχωρήσεώς του: 

«Νιώθω άναιωύφιση. ~ Αλλωστε, τήν άποχώρησή μου 

τήν ε{ χα άποφασίσει πρίν άπό δύο χρόνια, άλλά δέν ήθελα 

νά προκαλέσω πολιτική κρίση». 

Καί πρόσθεσε, χαμογελώντας: 

<ι~Ο, τι έλεγα, ε{χε τό νόημά του. Δέν ήταν σιβυλλικά, 

δπως γράφατε». 

τέλος, aπευθύνθηκε στούς δημοσιογράφους: «Θά 

μου λείψετε». 

I ΜΑΡτΙΟΥ 1995 

Ό πρόεδρος ~της Δημοκρατίας, Κ. Καραμανλής, 
δέχεται σέ aποχαιρετιστήρια έπίσκεψη τόν πρωθυ

πουργό, Α. Παπανδρέου. 

Πρίν aπό τήν καθιερωμένη ένημέρωσή του γιά 

τήν κατάσταση της χώρας, ό πρόεδρος τής Δημο

κρατίας είχε μέ τόν πρωθυπουργό, παρουσία τ&ν δη

μοσιογράφων, τήν ακόλουθη στιχομυθία: 

«Κάποιος πρέπει νά άρχίσει τή συζήτηση, έστω καί 

άπό τά εθιμοτυπικά. "Οπως λένε, τέλος καλό, δλα καλά. 

~Α ν καί είχαμε διαφορετικό χαρακτήρα καί διαφορετική 

πολιτική φιλοσοφία, νομίζω δτι τελειώσαμε καλά». 

- ~Εχετε δίκιο. 

«Σήμερα θά δοvμε τήν τελευταία εiκόνα γιά τήν κατά
σταση τής χώρας. 'Ενδιαφέρομαι καί γιά τό μέλλον». 

- Μου θυμίζετε τήν πρώτη φορά πού γνωριστήκαμε ... 

«Τό '60;;. 

- ~ Οταν μέ καλέσατε νά άναλάβω τό Κέντρο οικονο

μικών 'Ερευνών, τό σημερινό ΚΕΠΕ ... 

«Μερικοί μέ συγχαίρουν γι ' αύτό, μερικοί jl.έ συλλυ
ποvνται ... ;;. 

- Σείς είσθε ή α{τία τοϋ καλοu καί τοϋ κακοu. Είχαμε 

πολιτική πού ήταν στραμμένη σέ έντελώς διαφορετική φι

λοσοφία καί νοοτροπία. Βρεθήκαμε πολύ κοντά σέ μάχες ... 

. «Στή διαδρομή τοv χρόνου ... ;;. 

- 'Ομολογώ δτι αύτή ή περίοδος τής προεδρίας σας 

ήταν πολύ γόνιμη. Γνώρισα καλά τόν Καραμανλή καί πρέ

πει νά πώ δτι εχετε συμβάλει σημαντικά στή σταθερότητα. 

«Μέ ενδιέφερε ή διασφάλιση τής γαλήνης καί τής ήρε

μίας στόν τόπο καί αύτό τό καταφέραμε;;. 

8 ΜΑΡτΙΟΥ 1995 

'Ο Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος έκλέγεται aπό 

τή Βουλή πέμπτος - κατά σειρά - πρόεδρος της 

'Ελληνικής Δημοκρατίας, έξασφαλίζοντας στήν τρί

τη ψηφοφορία 181 ψήφους - 170 aπό τό ΠΑΣΟΚ 
καί 11 aπό τήν ΠΟΛΑΝ. 'Υπέρ του Α. Τσαλδάρη 
ψήφισαν 109 βουλευτές της ΝΔ . 

. ο ίδιος aριθμός έκλεκτόρων είχε ταχθεί ύπέρ 
του Κωνσταντίνου Στεφανόπουλου καί στίς δύο πρ&

τες ψηφοφορίες, στίς 24 Φεβρουαρίου καί στίς 2 
Μαρτίου- όπότε δμως aπαιτουνταν 200 ψήφοι γιά 
τήν έκλογή προέδρου. 

9 ΜΑΡτΙΟΥ 1995 

'Ο Κ. Καραμανλής, μέ έπιστολή πού aπευθύνει 

στόν πρόεδρο της Βουλής, παραιτείται, δπως είχε 

προαγγείλει, πρίν aπό τήν τυπική λήξη της θητείας 
του, προκειμένου νά συμβάλει στήν έπιτάχυνση τής 

διαδικασίας έκλογής καί αναλήψεως καθηκόντων 

aπό τό νέο πρόεδρο τής Δημοκρατίας: 

«Κύριε πρόεδρε, 

»Σaς παρακαλώ νά άνακοινώσετε στήν 'Εθνική 
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'Αντιπροσωπεία δ τι, συνεπής πρός τή δήλωσή μου 

τής Ι ης Φεβρουαρίου, μέ τήν όποία συνιστώ τήν έπι

τάχυνση τής έκλογής τοv διαδόχου μου, παραιτοvμαι 

άπό σήμερα τοv ύπολοίπου τής θητείας μου». 

Αύθημερόν, άπό κοινου μέ τή δήλωση του Κ. 

Καραμανλή περί επισπεύσεως τής παραιτήσεώς του, 

ή «Καθημερινή» δημοσίευσε σχόλιο μέ τό τίτλο 

«Σφράγισε τή σύγχρονη ίστορία»: 

Μετά μία πρωτοφανή στήν ίστορία του έλληνικου Κρά

τους διαδρομή στήν κορυφή τής πολιτικής πυραμίδας, ό 

Κωνσταντίνος Καραμανλής άποχωρεί άπό τήν πολιτική, 

εχοντας άποσπάσει τό σεβασμό φίλων καί άντιπάλων του . 

Παρά τίς διαφωνίες πού ύπάρχουν γιά όρισμένες περιό

δους τfjς πολυκύμαντης πορείας του, ολοι συμφωνουν πώς 

ό άπερχόμενος πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας σφράγισε δσο 

κανένας άλλος τήν πρόσφατη ίστορία του τόπου. Μέ τή 

δήλωσή του δτι είναι ετοιμος νά παραιτηθεί, προκειμένου 
νά διευκολύνει τήν όμαλή εξέλιξη τfjς προεδρικfjς εκλο

γfjς, άκόμα καί τήν ϋστατη στιγμή, εδωσε ενα δείγμα τfjς 

ύπευθυνότητας, μέ τήν όποία αντιμετωπίζει τά πολιτικά 

μας πράγματα. 

Σέ μία δύσκολη μεταβατική εποχή γιά τήν έλληνική 

κοινωνία, σέ μία περίοδο κρίσης του πολιτικου μας συστή

ματος, τό λιτό ϋφος καί η σοβαρότητα πού χαρακτήριζαν 

πάντα τή δημόσια συμπεριφορά του Κωνσταντίνου Καρα

μανλfj, άποτελουν σημεία αναφοράς γιά τή νέα γενιά πολι

τικων, σέ δποια παράταξη κι <'iν ανήκουν. 

9 ΜΑΡτΙΟΥ 1995 

'ο Μ. ΥΕβερτ, πρόεδρος τής ΝΔ, επισκέπτεται 

καί άποχαιρετii εθιμοτυπικά τόν πρόεδρο τής Δημο

κρατίας, Κ. Καραμανλή. 

Κατά τήν εξοδό του άπό τό Προεδρικό Μέγαρο, 

συγκινημένος, δήλωσε: 

«' Αποχαιρέτησα τόν πρόεδρο τfjς Δημοκρατίας, Κ. 

Καραμανλfj, ό όποίος ύπfjρξε ενας από τούς μεγαλύτερους 

'Έλληνες στή νεώτερη ίστορία μας. 

»'Έχει ενα μεγάλο προσόν. Μοναδικό. Τό δτι είναι η 

μοναδική προσωπικότητα, η όποία φεύγει από τήν ενεργό 

δράση, τιμώμενος. 'Όλες οί άλλες μεγάλες προσωπικότη

τες τfjς έλληνικfjς ίστορίας, τfjς νεώτερης έλληνικfjς ίστο

ρίας, γνωρίζετε πως τελειώνουν τή σταδιοδρομία τους. 

»Είναι ενα μοναδικό φαινόμενο. Καί αuτό όφείλεται 

ασφαλως στίς ίκανότητές του, στή διορατικότητά του, 

στήν εγκράτειά του, στήν αγάπη του γιά τόν τόπο. 'Αλλά 

ταυτόχρονα, δυστυχως, άποδεικνύει καί τόν τρόπο μέ τόν 
όποίο πολλές φορές συμπεριφέρεται τό πολιτικό σκηνικό 

στήν πατρίδα μας. 

»Πρέπει νά πω δτι είμαι εiλικρινά συγκινημένος, αλλά 

ταυτόχρονα καί ύπερήφανος, διότι είχα εναν τέτοιο δά

σκαλο». 

Τήν ίδια ήμέρα, ό Κ. Καραμανλής άπηύθυνε, μέ

σω τών πολιτικών συντακτών πού ε{χαν συρρεύσει 

στό Προεδρικό Μέγαρο γιά νά τόν άποχαιρετήσουν, 

σύντομη δήλωση, μέ τήν εννοια μηνύματος, πρός τόν 
έλληνικό λαό: 

- 'Έχετε κάποιο σχόλιο νά μaς κάνετε, κ. πρόεδρε, 

κάποια συμβουλή ενδεχομένως τώρα πού φεύγετε; 

«Σχόλιο; Π θά πεί σχόλιο; ~Οταν λέμε σχόλιο εννοοu

με δτι πρέπει νά ύπάρχει καί θέμα τό όποίο νά σχολιάσεις». 

- Κάποια δήλωση μέ τήν ευκαιρία τfjς άποχώρησής 

σας . 

<ιΑvτό μου πάει. Θά σάς παρακαλέσω νά μεταφέρετε 

στόν έλληνικό λαό τήν άγάπη μου. Καί αvτό πού λέω τό 

εννοώ. Νά του μεταφέρετε επίσης καί τήν εvγνωμοσύνη 

μου, γιατί μου έδωσε τή δυνατότητα νά άνταποκριθώ στήν 

άποστολή πού άπό νέος έταξα στόν έαυτό μου. Νά ταυτίσω 

δηλαδή τή ζωή μου μέ τή δική του τή ζωή, τή ζωή του λαου 

μου. 

»Νά του μεταφέρετε, τέλος, τίς εvχές μου γιά ένα μέλ

λον εvτυχές, μέ άσφάλεια καί πρόοδο. 'Ένα μέλλον πού τό 

άξίζει ό λαός μας καί πού μπορεί νά τό κατακτήσει μέ τήν 
άνάπτυξη καί άξιοποίηση τών άρετών του καί μέ τήν συμ

βολή του στή εξυγίανση καί εκσυγχρονισμό της δημοσίας 

μας ζωης. 

'Ο διάλογος συνεχίστηκε: 

- Κύριε πρόεδρε, είναι η δεύτερη φορά πού φεύγετε 

άπό τό Μέγαρο_αuτό. Τά αiσθήματα είναι διαφορετικά; 

«Καί διαφορετικές οι' συνθηκες. Αvτή η δουλειά δέν 
μου πήγαινε πολύ». 

- Σέ μaς, κ. πρόεδρε, εχετε νά μaς δώσετε κάποια συμ

βουλή; 

«Κάποτε σάς έδωσα μία συμβουλή καί τήν άγνοήσατε». 

- Μaς εχετε δώσει πολλές συμβουλές άλλά τώρα η 

τελευταία ώς πρόεδρος Δημοκρατίας ... 

«Πρίν άπό καιρό σάς εlπα: ΥΕχετε στά χέρια σας μιά 

μεγάλη δύναμη. Μιά δύναμη πού μπορεί νά κάνει καί καλό 

καί κακό σ' έναν τόπο, άνάλογα μέ τόν τρόπο πού χρησι

μοποιείται. Κάνετε καλή καί ύπεύθυνη χρήση αvτης της 

δυνάμεως. Κατ' άρχήν μήν ενθαρρύνετε τό πάθος τών 

'Ελλήνων γιά τήν προβολή καί δημοσιότητα. ~Ενα πάθος, 

τό όποίο τόν τελευταίο καιρό πηρε τέτοιες διαστάσεις πού 

άλλοιώνει επικίνδυνα καί τήν κοινωνική καί τήν πολιτική 

ζωή του τόπου μας». 

Σέ επίκαιρο aρθρο της, μέ τίτλο «' Αμφίδρομη ή 
εύγνωμοσύνη», ή «Καθημερινή» θά σχολιάσει τό λι

τό μήνυμα πού ό Κ. Καραμανλής άπηύθυνε στόν έλ

ληνικό λαό: 

'Ο Κων. Καραμανλfjς , πού επιστρέφει όριστικά άπό 

σήμερα στόν iδιωτικό βίο, εξέφρασε χθές τήν ευγνωμοσύ

νη του πρός τόν έλληνικό λαό γιατί «του εδωσε τή δυνατό

τητα νά άνταποκριθεί στήν αποστολή πού από νέος εταξε 

στόν έαυτό του. Νά ταυτίσει, δηλαδή, τή ζωή του μέ τή ζωή 

του λαου». 
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Πράγματι ό Κων. Καραμανλής ό:ποτελεί στόν ελληνικό 

δημόσιο βίο μοναδικό φαινόμενο πολιτικής μακροβιότη

τος. 'Εξελέγη γιά πρώτη φορά βουλευτής τό 1935 καί στά 
εξήντα χρόνια τής πολιτικής του παρουσίας, έκτός ό:πό 
ύπουργός, διετέλεσε έπί 15 χρόνια πρωθυπουργός καί έπί 
lO χρόνια πρόεδρος τής Δημοκρατίας. Σήμερα δέ ό:ποχω
ρεί ό:πό τόν ενεργό δημόσιο βίο όχι μόνον τιμώμενος ό:π' 

ολες τίς πολιτικές μας δυνάμεις, άλλά έχοντας εξασφαλί

σει τελεσίδικα τήν εκτίμηση, τόν σεβασμό καί τήν ό:γάπη 

όλοκλήρου του έλληνικου λαου . Καί τό δεύτερο αύτό γε

γονός ό:ποτελεί έπίσης σπάνια - άν όχι μοναδική - περί

πτωση στά ελληνικά πολιτικά δεδομένα. 

'Ασφαλώς καί τά δύο αύτά χαρακτηριστικά κάθε άλλο 

παρά ε{ναι τυχαία στήν πολιτική σταδιοδρομία του Κων. 

Καραμανλή. ΕΙναι προϊόν καί ό:ποτέλεσμα μιdς πολύτιμης 

πολιτικής προσφοράς, πού ό:ναγνωρίζεται καί επιβραβεύε
ται ό:πό τόν ελληνικό λαό, ό όποίος οϋτε ό:νώριμος ε{ναι, 

οπως συνήθως του καταλογίζουν οί ό:τυχουντες πολιτικοί, 

οϋτε &γνώμων. Πρόκειται γιά μιά ό:ναγνc6ριση καί επιβρά
βευση, ή όποία εχει πρό πολλου ό:ποβάλει καί κάθε κομμα

τική ή παραταξιακή χροιά. Διότι τά μεγάλα επιτεύγματα 

του Κων. Καραμανλή, τόσο κατά τήν πρώτη 8ετία τής 

πρωθυπουργίας του, οσο καί κυρίως - κατά τήν περίοδο 

τής μεταπολιτεύσεως, είναι έκτός καί ύπεράνω των ιδεολο

γικοπολιτικών πλαισίων πού ύπαγορεύουν ή προδιογρά

φουν συνήθως τά κόμματα καί οί παρατάξεις. 

Ειδικότερα θά μπορουσε νά επισημανθεί οτι ή ό:ναπό

τρεπτη ύποχρέωση του Κων. Καραμανλή νά πολιτεύεται 

καί νά ενεργεί μέσα στό ύφιστάμενο σύστημα τής πολιτι

κής ό:ντιπαραθέσεως ώς ό:ρχηγός ενός συγκεκριμένου κόμ

ματος, έθεωρείτο ό:πό τόν ίδιο ώς επαχθής δουλειά, ή όποία 

παρεμπόδιζε τό έργο του καί περιόριζε τήν πολιτική του 

ό:πόδοση. Διότι όχι μόνον στό τρέχον κυβερνητικό έργο 

του, άλλά καί σέ έθνικές έπιλογές του - μέ κορυφαίο παρά

δειγμα τήν ένταξη τής χώρας μας στήν ΕΟΚ- ό Κ. Καρα
μανλής ό:ντιμετώπισε πάντοτε έντονη ό:ντίδραση, οφειλό

μενη στήν κομματική προκατάληψη καί στήν πρόσκαιρη 

πολιτική σκοπιμότητα. 'Η διαπίστωση αύτή επιβεβαιώνε
ται πλήρως σήμερα, ό:φου ολες οί εθνικές επιλογές του 

Κων. Καραμανλή δικαιώνονται ίστορικrος καί υίοθετουνται 
όψίμως - ίσως δέ καί μέ ύπέρμετρη πίστη - ό:πό τούς 

κατά καιρούς ό:σπόνδους ό:ντιπάλους του. 

Τό γεγονός ε{ ναι οτι ή πλειοψηφία του ελληνικου λαου 
δέν επηρεάσθηκε καθοριστικά ό:πό τήν πρόσκαιρη κομμα

τική ό:ντιπαλότητα καί έδωσε πράγματι στόν Κων. Καρα

μανλή «τή δυνατότητα νά ό:νταποκριθεί στήν ό:ποστολή 
του». Γι' αύτό, προφανώς, ό ό:περχόμενος πολιτικός μας 

ήγέτης έκφράζει τήν εύγνωμοσύνη του. Στό μέτρο, ομως, 

κατά τό όποίο ή ό:ποστολή καί τό έργο του Καραμανλή 

στηρίχθηκαν πράγματι στή λαϊκή ό:νταπόκριση, ό:ντίστοι

χα ό:μφίδρομη είναι καί ή εύγνωμοσύνη του ελληνικου λα

ου γιά τήν προσφορά του Κων. Καραμανλή225 • 
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'Ώρα 13.10', ό Κ. Καραμανλής ύποδέχεται στό 

Προεδρικό Μέγαρο τόν Κ. Στεφανόπουλο, εόθύς με

τά τήν όρκωμοσία του στή Βουλή, ώς νέου προέδρου 

τής Δημοκρατίας. 

'Απευθυνόμενος στό διάδοχό του, ό Κ. Καρα
μανλής έξέφρασε τή συγκίνησή του γιά τή συνάντη
σή τους, μετά άπό καιρό, ύπό συνθήκες ήδη εύχάρι

στες καί γιά τούς δύο. «Κατά τή συνεργασία πού εί
χαμε στό παρελθόν», τόνισε, «εlχα τήν εύκαιρία νά 

γνωρίσω άπό κοντά καί νά έκτιμήσω τίς άρετές σας, 

πνευματικές καί ήθικές» καί κατέληξε: 

<<Εlμαι βέβαιος, κύριε πρόεδρε, οτι μέ δεδομένες αύτές 

τίς &ρετές καί μέ τήν μακε_ά πολιτική σας πείρα θά τιμή

σετε τό &ξίωμα πού &ναλαμβάνετε. Μαζί μέ τά συγχαρη

τήριά μου έχετε τίς θερμότερες εύχές μου γιά τήν έπιτυχία 
τijς άποστολijς σας. Μία &ποστολή ή δποία προσλαμβάνει 

ηύξημένη σημασία κάτω άπό τίς σημερινές κρίσιμες περι
στάσεις πού παραλαμβάνετε. Τά συγχαρητήρια μοω>. 

'Από τήν πλευρά του, ό Κ. Στεφανόπουλος εlπε: 

«'Αγαπητέ μου κύριε πρόεδρε, έλπίζω νά κατανοείτε 

καί νά συγχωρείτε τήν συγκίνησή μου. Μία συγκίνηση 
πού όφείλεται στήν έκλογή μου ώς προέδρου μέ τήν ψήφο 

τής Βουλής. Συνοδεύεται καί ό:πό τή'V ό:ντίστοιχη συνείδη

ση εύθύνης, θέλω νά σdς βεβαιώσω. 'Απευθυνόμενος πρός 

ύμdς, θέλω νά βεβαιώσω ολο τόν ελληνικό λαό γι' αύτό. 

Αύτή ή εύθύνη καθίσταται &κόμη περισσότερο πιεστική 
διότι διαδέχομαι έσdς, εναν πολιτικό άνδρα ό όποίος διέ

γραψε μιά λαμπρότατη καί μοναδική πορεία στή νεώτερη 

ελληνική ίστορία. Αισθάνομαι ιδιαίτερη ίκανοποίηση διό
τι διετέλεσα στό παρελθόν - θά μου έπετρέψετε νά πω -
στενός σας συνεργάτης. Καί μου δίνεται τώρα ή εύκαιρία 

όχι νά ό:ναμνησθω των μεγάλων σας επιτευγμάτων τά όποία 

είναι γνωστά σέ ολους, άλλά νά προσθέσω κάτι σέ ολα 
αύτά τά όποία γνωρίζουν ολοι. Διότι ολοι γνωρίζουν οτι 

οφείλεται ή ό:νάπτυξη, ή οικονομική, τής 'Ελλάδος, σέ 

σdς. 'Όλοι γνωρίζουν οτι ή θεμελίωση τής δημοκρατίας 

όφείλεται πάλι σέ σdς. Καί οτι ύπήρξατε ό μοναδικός πρω

τεργάτης τής εισόδου μας στήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα. Θά 
προσθέσω πώς τό κατορθώσατε. Θά πω τήν γνώμη μου γιά 

τό πως τό κατορθώσατε αύτό τό μεγάλο έργο . Τό κατορθώ

σατε διότι έκινήθητε πάντοτε, καί στήν σκέψη καί στήν 
πράξη, ό:πό εναν άδολο πατριωτισμό. Τό κατορθώσατε διό

τι ή σκέψη σας ήταν ό:ποκλειστικά στό έθνικό συμφέρον, 

πρό του όποίου παραμερίσατε πάντοτε τό κομματικό συμφέ

ρον. Τό κατορθώσατε διότι είπατε πάντοτε τήν ό:λήθεια 

στόν ελληνικό λαό, έστω καί άν ήταν δυσάρεστη ή καί άν 

ήταν πικρή. Καί ποτέ δέν έπιτρέψατε στήν σκέψη σας νά 

ό:πομακρυνθεί ό:πό τά μεγάλα προβλήματα του λαου γιά τά 

όποία μοχθούσατε νύχτα καί μέρα. 

»Λέγουν πολλοί, κύριε πρόεδρε, οτι ύπήρξατε αύστη
ρός πρός τούς συνεργάτες σας. 'Εγώ δέν αισθάνθηκα αύτή 

τήν αύστηρότητα. Ξέρω ομως οτι ύπήρξατε αύστηρός πρός 

τόν εαυτό σας. Είσαστε πολύ περισσότερο αύστηρός στόν 

εαυτό σάς ό:π' ο,τι στούς άλλους. 

»Καί θέλω νά πω οτι δικαιουσθε τίς εύχαριστίες του 

ελληνικου λαου. Ε{ναι ή μεγαλύτερη ό:νταμοιβή καί τή 

δικαιουσθε όλόκληρη . 

»Κύριε πρόεδρε, ε{μαι βέβαιος οτι μπορουμε νά είμαστε 

αισιόδοξοι γιά τό μέλλον του τόπου. Περνουμε δύσκολες 

ήμέρες. Καί θά περάσουμε καί άλλες &κόμη στό μέλλον. 
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'Αλλά δέν ύπijρξε ποτέ περίοδος τijς ίστορίας πού νά μήν 
εχει δυσκολίες. Νομίζω δτι ή ίστορία τ&ν έθν&ν δέν εlναι 

τίποτε άλλο παρά μιά σειρά προβλημάτων, τά όποία άλλο

τε τά λύνουμε σωστά καί άλλοτε τά λύνουμε λανθασμένα. 

»Πιστεύω δτι έάν τηρήσουμε τίς aπαρέγκλιτες έκείνες 

aρχές πού πρέπει νά ρυθμίζουν τούς λαούς κατά τή διακυ
βέρνησή τους, έάν ενώσουμε δλοι τίς έθνικές μας δυνάμεις, 

θά βρεί ό τόπος τό δρόμο καί τή. θέση πού του aξίζει. 

»Σάς εϋχομαι, άγαπητέ κύριε πρόεδρε, ύγεία καί εuτυ

χίω>. 

'Ο Κ. Καραμανλής άπάντησε: 

«Εύχαριστώ πολύ. 'Εκτιμώ αύτά τά δποία είπατε, το

σούτω μάλλον πού προέρχονται aπό ένα άτομο τό δποίο 

καί έκτιμώ ιωί συμπαθώ». 

'Ώρα, 13.27, ό Κ. Καραμανλής εγκαταλείπει, με-

τά τήν όλοκλήρωση καί τής δεύτερης πενταετοuς 

θητείας του, τό Προεδρικό Μέγαρο, μέσα σέ κλίμα 

πού άποπνέει τή συγκίνηση των φίλων, των συνερ

γατών, άλλά καί των πολιτών πού συνέρρευσαν 

στούς παρακείμενους δρόμους γιά νά τόν άποχαιρετή
σουν καί νά τόν επευφημήσουν. 

Φθάνοντας, λίγο άργότερα, στήν κατοικία του, 

στήν Πολιτεία, βγήκε άπό τό αύτοκίνητό του γιά νά 

χαιρετήσει τούς περιοίκους πού εκδήλωναν τά θερμά 

φιλικά τους αiσθήματα· καί άπευθυνόμενος στούς 
παρευρισκόμενους δημοσιογράφους άρκέστηκε, μέ 

άναφορά στά γεγονότα τής ήμέρας, νά παρατηρήσει: 

«ΥΟ, τι ήταν νά ποίJμε, τό είπαμε». 

Καί κατευθύνθηκε στό εσωτερικό τής κατοικίας 

του. 
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ΤΗΝ ΕΠΑΥΡΙΟ ΤΗΣ ΑnΟΧΩΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΉ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Γ. ΡΑΛΛΗΣ 

Πολλά τά επιτεύγματά του 

(«Καθημερινή», 5 Μαρτίου) 

Τά επιτεύγματα του Καραμανλή είναι πολλά, aλλά 

εγώ θά ξεχωρίσω δύο , πού είναι τά σημαντικότερα καί 
είχαν άμεσα aποτελέσματα στήν εξέλιξη τής εθνικής μας 
ζωής. 

Πρώτη , χρονολογικά, είναι ή αναίμακτη aποκατάστα
ση τής Δημοκρατίας. Κανένας άλλος δέν θά μπορουσε νά 

aποκαταστήσει τήν τάξη τόσο σύντομα καί νά κατορθώ

σει μέσα σέ πέντε μήνες νά γίνουν ελεύθερες εκλογές καί 

νά σταθεροποιηθεί τό πολίτευμα, εν& προϋπ\'jρχε επί έπτά 
χρόνια δικτατορία. 

Οί εφημερίδες του εξωτερικου εκαναν σύγκριση μετα
ξύ 'Ελλάδος καί Πορτογαλίας καί μιλουσαν χαρακτηρι

στικά γιά τό έλληνικό θαυμα. Δυστυχώς γρήγορα δ λαός 

καί οί πολιτικοί ήγέτες τά ξέχασαν δλα αϋτά, καί μόλις 

πέρασε δ κίνδυνος επανήλθαν στήν παλαιά τακτική τους. 

Τό δεύτερο επίτευγμα είναι ή ενταξη στήν Εϋρώπη. 

Γιά νά aντιληφθεί κανείς πόσο μεγάλοι είναι οί δύο 

άθλοι του Καραμανλή πρέπει νά σκεφθεί τί θά συνέβαινε 

εάν δέν ύπήρχε ή γρήγορη aποκατάσταση τής Δημοκρα

τίας . Θά είχαμε μιά επανάληψη του εμφύλιου σπαραγμου. 

Αϋτό aποφεύχθη χάρις σ' αϋτόν. 

'Εάν δέν είχαμε ενταχθεί στήν Εϋρώπη , θά είχαμε 

χρεοκοπήσει πρό πολλου. Κινδυνεύουμε καί σήμερα νά 

χρεοκοπήσουμε, αλλά aπό τήν aνικανότητα τών κυβερ

νήσεων μετά τό 1981. nΕχω πεί κατά καιρούς, καί σέ άντι
πάλους καί σέ φίλους, δτι άκολουθ& τήν τακτική τής 

Κασσάνδρας. Θά εϋχόμουν νά είχα διαψευσθεί, δυστυχώς 

δμως αϋτό δέν εχει συμβεί μέχρι σήμερα. Δέν μιλάμε 

δμως γιά εμένα, μιλάμε γιά τόν Καραμανλή. 'Εάν δέν συ

νέχιζε αϋτό τό δραμά του μέ επιμονή καί δέν επειθε τούς 

ξένους ήγέτες, οί δποίοι στήν aρχή ήταν εντελώς άντίθε

τοι στήν ενταξή μας, θά είχαμε χρεοκοπήσει. Θά π& τώρα 

καί γιά τίς δύο «aποτυχίες» του, πού δμως δέν οφείλονται 

σ' αϋτόν . 'Οφείλονται στίς συνθήκες πού επικρατουσαν 

καί τούς aντιπάλους του. 

Ή πρώτη ήταν τόν Νοέμβριο του '67, δταν προσπά-

θηqε νά πείσει - μέ δηλώσεις του aπό τό Παρίσι - τή 

δικτατορία νά τερματίσει τήν aνώμαλη παρένθεση καί νά 

επανέλθει ή δμαλή διακυβέρνηση τής χώρας. Δυστυχώς 

δέν τόν άκουσαν. Λίγες ήμέρες μετά αϋτή τήν "aποτυχία", 
ή δικτατορία άναγκάστηκε νά aποσύρει τά έλληνικά 

στρατεύματα aπό τήν Κύπρο. n Αν είχε είσακουσθεί τότε, 

αλλιώτικη θά ήταν ή εξέλιξη τών πραγμάτων, 'άκόμη καί 
γιά τή μοίρα τών δικτατόρων. 

Ή δεύτερη "aποτυχία", είναι δτι προσπάθησε aπό τίς 
πρώτες ηδη ήμέρες τ&ν κυβερνήσεών του, τό 1955, νά 
επιβάλει μιά μετριοπάθεια στήν πολιτική ζωή. Γιατί 

εγνώριζε δ Καραμανλής τήν ίστορία . Έγνώριζε τό φανα

τισμό πού μάς διακατέχει καί ηθελε νά άλλάξει τή νοο

τροπία του λαου, ίδια aπό τήν aρχαιότητα όSς σήμερα. Τό 

ίδιο προσπάθησα καί εγώ. 'Αποτύχαμε καί οί δύο. 'Εκεί

νος ώς πρώτος εμπνευστής κι εγώ ώς συνεχιστής. Καί τό 
τελευταίο πού εχω νά π& γιά τόν Καραμανλή , είναι δτι 

δταν εχει κάποιος ενα τέτοιο τεράστιο κεφάλαιο δπως αϋ

τός, τό εκμεταλλεύεται. 'Εμείς δέν τό aξιοποιήσάμε. Εί
μαστε κακοί διαχειριστές μιάς τεράστιας περιουσίας. 

Καί κάτι πού aγνοεί δ πολύς κόσμος. Θεωρουν τόν 

Καραμανλή ώς ενα σκληρό άτομο πού εννοεί δπωσδήποτε 

νά επιβάλει τή θέλησή του καί άδιαφορεί γιά τά aνθρώπι

να συναισθήματα. 'Έχουν λάθος. ' Ο Καραμανλής είναι 

πολύ aνθρώπινος. Τόν εχω ζήσει aπό κοντά καί εχω δεί 

πολλές στιγμές συγκινήσεώς του. 

Οί άλλοι, πού δέν γνωρίζουν, τόν κρίνουν διαφορετικά 
καί λανθασμένα. Θά άναφερθ& σέ μιά περίπτφση : Τό 

πρωί τής επομένης ήμέρας τής επιστροφής του πηγαίναμε 

μαζί στό Πολιτικό Γραφείο στή Βουλή τών 'Ελλήνων 

δπου θά εγένοντο οί σχετικές συνεννοήσεις γιά τήν δρ
κωμοσία τής κυβερνήσεως. Βρισκόμαστε στόν περίβολο 

του Συμβουλίου τής 'Επικρατείας δταν είδα νά τρέμουν τά 

χείλη του, μου εσφιξε τό χέρι καί κατελήφθην καί εγώ 

aπό συγκίνηση. nΕνιωσα τά μάτια μου νά δακρύζουν. Γύ

ρισε, μέ είδε καί μου λέει: "Καί έγώ έχω όρεξη νά κλάψω 
γιατί ήθελα νά έρθω στήν 'Ελλάδα άλλά ποτέ δέν ήθελα 

νά έρθω κάτω άπό αύτές τίς συνθήκες". n Ημαστε καί οί 

δύο συγκινημένοι, συγκινουμαι καί τώρα πού τό λέω ενω 

εχουν περάσει 21 χρόνια aπό τότε. n Αλλος στή θέση του 
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θά ήταν ευτυχής πού τό 'Έθνος τόν επανέφερε, πού εγινε 

πρωθυπουργός. 'Εκείνος ελεγε: «Δέv ήθελα vά lfρθω κάτω 

ιiπό αύτές τίς συνθήκες». Αυτός είναι δ Καραμανλης. 

Κ. ΚΑΛΛΙΑΣ 

'Ο Κ. Καραμανλής δημιούργησε 

σχολή πολιτικής πρακτικής 

(«Πολιτικά Θέματα>>, 17 Μαρτίου) 

'Ο Κ. Καραμανλης, πολιτικός πρωταγωνιστής της έλ

ληνικης μεταπολεμικης 'Ελλάδας, ϋστερα άπό έξηντά

χρονη εθνική προσφορά άποσύρεται συνοδευόμενος άπό 

τήν καθολική άναγνώριση, τή συγκίνηση καί τήν άγάπη 

δλων των 'Ελλήνων. 

'Η Θεία Πρόνοια καί τά προσωπικά του χαρίσματα 

του εξασφάλισαν τήν χωρίς προηγούμενο ευκαιρία έξην

τάχρονης δράσεως σέ ύψηλά άλλά καί σέ ϋψιστα λει

τουργήματα της έλληνικης πολιτείας. Ή τύχη του χάρισε 

καί τό μοναδικό, γιά τή νεώτερη ίστορία της 'Ελλάδος, 

τέλος σταδιοδρομίας. 

'Η rορα αυτή δέν είναι rορα ένός λεπτομερειακου άπο

λογισμου. Στήν ψυχή δλων μας κυριαρχεί τό συναίσθημα 

καί ή βαθειά συγκίνηση. 

Πρέπει δμως άμέσως ν' άναγνωρισθεί καί νά τονισθεί 

δτι μέ τό παράδειγμά του δημιούργησε σχολή πολιτικης 

πρακτικης. Μαθήματα της πολιτικης σχολης Καραμανλη 

άποτελουν τό παράδειγμά του καί τό σύνολο των πράξεών 

του. Τά μαθήματα αυτά είναι εφαρμόσιμα καί άποδοτικά 

άνεξάρτητα άπό πολιτική, κοινωνική καί οικονομική ιδε

ολογία, άκόμη καί άπό προγράμματα κάθε τομέα εσωτερι

κης καί εξωτερικης πολιτικης. 
'Ιδού λοιπόν μιά λακωνική άπαρίθμηση ιδιοτήτων 

ήγετικης πολιτικης προσωπικότητας. Ή καθιέρωση εγινε 

μέ παραδειγματική συνέπεια καί μακρά άποδοτική άσκη

σή τους. 

'Ο Κωνσταντίνος Καραμανλης ήταν: 

1. 'Υπεύθυνος χωρίς διακοπή ή χαλάρωση συναισθή
σεως ευθύνης γιά δ,τι μπορουσε νά επηρεάσει τήν τύχη 

της 'Ελλάδος καί του λαου της. 

2. Σοβαρός, συνετός καί αυστηρός χωρίς σκληρότητα. 
3. Πραγματοποιός, κατασκευαστής. 'Όχι σχεδιαστής 

άνέφικτων δραμάτων. Ήταν ενας εχθρός των δημαγωγι

κων τυμπανοκρουσιων καί των θεμελιώσεων εργων πού 

δέν επρόκειτο ποτέ νά τελειώσουν. Ό Καραμανλης δίδα

ξε δτι πρέπει νά ξεκινa δ πολιτικός μόνον εργα, γιά τά 

όποία εχει εξασφαλίσει τά μέσα της πραγματοποιήσεως. 

4. "Άκαμπτα άντιδημαγωγικός μέ άσύγκριτη δύναμη. 
Δέν καταδεχόταν νά ύποσχεθεί οϋτε κάν δτι θά επανεξετά
σει κάτι δταν δέν εβλεπε τή δυνατότητα νά πραγματοποι

ηθεί αυτό. 

5. Πίστευε στήν άντληση της δυνάμεώς του άπό τή θέ
ληση του λαου. Πίστευε στήν άνάγκη καί στή δύναμη της 

λαϊκης προελεύσεως της εξουσίας καί είχε εισχωρήσει 
βαθειά στήν ψυχή του λαου ώς ενα άπό τά ισχυρότερα 

πολιτικά ενδεχόμενα της 'Ελλάδος. Οί άμφισβητήσεις 

δημοκρατικότητάς του, πού εγιναν κατά καιρούς, άφορου

σαν μόνον τή θέσπιση έκλογικων συστημάτων πού ευνοου

σαν τά μεγάλα κόμματα καί ίσως περισσότερο τό πρωτο. 

'Έτσι rοστε, σέ δύσκολες ώρες, νά είναι εξασφαλισμένη 

μιά ισχυρή καί σταθερή κυβέρνηση. 

6. Είχε χαρισματική πολιτική Όσφρηση, ή όποία επι
τρέπει τήν άμεση όρθή πολιτική άπόφαση. Πρέπει νά ση

μειωθεί δτι οί άναγνωρίσεις σφαλμάτων εκ των ύστέρων 

είναι πολιτικά καί ίστορικά μάταιες. "Εχουν μόνον κά

ποια ηθική άξία. 
7. 'Άλλα σημαντικά χαρίσματά του ήταν ή ταχύτατη 

επιλογή του ουσιώδους καί ή ίκανότητα νά διακρίνει τό 

ουσιωδέστερο άνάμεσα σέ πολλά ουσιώδη. 

8. 'Η σχεδόν τυραννική εξονύχιση δύσκολων προβλη
μάτων, πρίν άπό τήν τελική άπόφαση. 

9. 'Ορθότατα δέν διεκδίκησε ποτέ τό άλάθητο . 

Τήν rορα αυτή πού άποσύρεται, δικαιωμένος καί ύπερή

φανος, δ σημαντικότερος 'Έλλην πολιτικός του δευτέρου 

ήμίσεως του είκοστου αίώνα, του άπευθύνω καί έγώ, ώς 

ενας άπό τούς πρώτους συνεργάτες του, καί κάποτε μάλι

στα σέ κρίσιμο κυβερνητικό τομέα, ενα θερμό χαιρετι

σμό. 

Μ. ΕΒΕΡΤ 

Ό πολιτικός τών μεγάλων έθνικών έπιλογών 

(«'Ελευθεροτυπία», 13 Μαρτίου) 

'Οραματιστής-ίδεολόγος, άναμορφωτής-δημιουργός, 

πατριώτης-έκσυyχρονιστής. Αυτός είναι δ Κωνσταντίνος 

Καραμανλης. 

Πειθαρχημένος στή σκέψη καί στή συμπεριφορά, 

συγκροτημένος καί συγκρατημένος σέ κάθε εκφραση της 

δημόσιας καί iδιωτικης ζωης του. 'Ο χαρακτήρας του, ενα 

μίγμα εκρηκτικό. Συνδυάζει τή δυναμικότητα μέ τήν άπο

φασιστικότητα, τήν ευαισθησία μέ τή σκληρότητα. Σκλη

ρότητα μέ τήν όποία άντιμετωπίζει, πρωτα άπό όλους, τόν 

ίδιο τόν έαυτό του. 

'Οραματιστής καί πρωτοπόρος, προχωρa πάντα μπρο

στά άπό τήν εποχή του, προσπερνώντας τό παρελθόν καί 

άτενίζοντας τό μέλλον. 

Είναι πολιτικός των μεγάλων εθνικων έπιλογων. 'Εμ
πνεύστηκε τήν 'Ενωμένη Εuρώπη καί στό δραμά του 

όφείλεται ή ενταξη της 'Ελλάδας στήν Ευρωπαϊκή UΕνω

ση. 'Η όξυδέρκεια καί δ ρεαλισμός του δδήγησαν τήν 

'Ελλάδα στή μοναδική της επιλογή, παρά τίς μεγάλες άν

τιδράσεις των τότε πολιτικων του άντιπάλων. 

'Ιδεολόγος, μέ τήν άγωνία του γιά τόν εκσυγχρονισμό 

καί τήν ευημερία της 'Ελλάδας νά κυριεύει κάθε εκδήλω

ση της ζωης του. 'Ακόμη καί δταν βρισκόταν άνάμεσα σέ 

εκατοντάδες χιλιάδες πολιτων, κατά τή διάρκεια προε

κλογικων περιόδων, άνάμεσα στό λαό, μέ τόν όποίο εχει 

μιά μοναδική άμφίδρομη σχέση άγάπης, μπορουσε κά

ποιος νά διαισθανθεί αυτή τήν άπόλυτη μοναξιά της ευθύ
νης, άπό τήν όποία διακατέχεται. 

Πατριώτης, προέτασσε πάντα τό καλό του τόπου πέρα 

καί πάνω άπό κάθε προσωπική έπιλογή. Θυσίασε καί θυ

σιάζει κάθε άνθρώπινη άπόλαυση, χάρη της προσφορaς 

στήν πολιτική, στήν πατρίδα, στόν έλληνικό λαό. 

'Εκσυγχρονιστής, αiσθάνθηκε πρωτος τήν άνάγκη της 

εθνικης συμφιλίωσης καί άπό τή δεκαετία του , 50 εθεσε 
τίς βάσεις γιά νά δώσει τέλος στίς συγκρούσεις του πα

ρελθόντος καί στόν εθνικό διχασμό, γιά νά δλοκληρώσει 

αυτή τήν πολιτική του μέ τήν άναγνώριση του Κομμουνι-
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στικου Κόμματος. 

Χρησιμοποίησε συνεργάτες aπό δλο τό πολιτικό φά

σμα σέ μιά περίοδο πού αuτό ήταν αδιανόητο. 

Σκληρός, aλλά καί δίκαιος μέ τούς συνεργάτες του, 

ετοιμος γιά τό κοινό συμφέρον νά συγχωρέσει δσους τόν 

αδίκησαν. 

Δημιουργικός, ό.ναμορφωτής, πέτυχε τήν κοινωνική 

καί οίκονομική ό.νάπτυξη καί έβγαλε τήν 'Ελλάδα aπό 

τήν ύπανάπτυξη. 

Κατοχύρωσε τούς δημοκρατικούς μας θεσμούς, προ

σφέροντας ενα νέο καί πρωτοποριακό γιά τήν εποχή του 

Σύνταγμα στήν 'Ελλάδα. 

'Ενίσχυσε τήν άμυνα καί τήν aσφάλεια τής χώρας μας 

κατά των εξωτερικών κινδύνων καί επιβουλών. 
'Ως Πρόεδρος τής Δημοκρατίας ό Κωνσταντίνος Κα

ραμανλής ύπηρέτησε τό θεσμό μέ τήν εuθύνη καί τό σε

βασμό πού του άρμόζει. 'Ως πολιτική προσωπικότητα δι

εθνους ακτινοβολίας διαφύλαξε τά εθνικά μας συμφέρον

τα καί έκανε τήν 'Ελλάδα σεβαστή στό εξωτερικό. 
Μέ τήν aποχώρησή του aπό τό uπατο aξίωμα ή 'Ελλά

δα γίνεται φτωχότερη, ή έλληνική 'Ιστορία δμως εlναι 

σίγουρα πλουσιότερη, γιατί εχει ήδη κερδίσει ενα δικαι

ωμένο πολιτικό καί ενα μεγάλο όραματιστή του έλληνι

κου έθνους. 

I. ΒΑΡΒΠΣΙΩΤΗΣ 
'Επιστολή πρός «Τά Νέα» 

(22 Μαρτίου) 

Μέ aφορμή τή δημοσίευση άρθρου του έγκριτου ό.ρ

θρογράφου τής εφημερίδος σας κ. Λευτέρη Παπαδόπου

λου σχετικά μέ τήν προσφορά του Κωνσταντίνου Καρα

μανλή στόν τόπο (20.3.95), θά ήθελα νά επισημάνω τά 
έξή ς: 1 

'Η καταδίκη τής πρώτης χρυσής όκταετίας του Κων

σταντίνου Καραμανλή - τής περιόδου κατά τήν όποία 

μπήκαν ούσιαστικά οί βάσεις γιά τήν οίκονομική ανάπτυ

ξη τής 'Ελλάδος, πού επέτρεψε aργότερα τήν ενταξή της 

στήν 'Ενωμένη Εύρώπη - εlναι τουλάχιστον άδικη. 

'Όσοι καταλογίζουν στόν τότε πρωθυπουργό εuθύνες γιά 

ξερονήσια, γιά πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων, 

γιά aστυνομικό κράτος καί παρακράτος συμβάλλουν στήν 

παραχάραξη τής ίστορικής ό.λήθειας. 
Μιά σύντομη αναφορά σέ αδιάσειστα ίστορικά στοι

χεία aποδεικνύει περίτρανα δτι δέν ήταν ή «επάραττj Δε

ξιά» aλλά οί κυβερνήσεις του Κέντρου πού προέβησαν σέ 
πράξεις καί νομοθετήματα τά όποία aποτελουσαν άμυνα 

του νόμιμου κράτους εναντίον τής ένοπλης προσπάθειας 

επιβολής διά τής βίας του κομμουνισμου. 

Ειδικότερα: 
(α) Τό στρατόπεδο συγκεντρώσεως κομμουνιστών 

στρατιωτών στήν Μακρόνησο αναπτύχθηκε κατά τή δι

άρκεια τής δεύτερης κυβερνήσεως του Θ. Σοφούλη. 

(β) ·ο αναγκαστικός νόμος 509 Ι 194 7 μέ τόν όποίο δια
λύθηκαν τό Κομμουνιστικό Κόμμα, τό ΕΑΜ, ή 'Εθνική 

'Αλληλεγγύη καί οί λοιπές aριστερές όργανώσεις καί μέ 

τόν όποίο θεσπίσθηκαν είδικές ποινικές καί διοικητικές 

κυρώσεις κατά των παραβατών των διατάξεών του εκδό

θηκε καί κυρώθηκε, μέ τά ψηφίσματα ΜΗ καί ΞΑ τής 

Βουλής, έπί κυβερνήσεως Σοφούλη. 

(γ) Ό αναγκαστικός νόμος 516/1948 «Περί έλέγχου 
τής νομιμοφροσύνης των δημοσίων κ.λπ. ύπαλλήλων καί 

ύπηρετών», μέ τόν όποίο θεσπίσθηκε ώς aπαραίτητη 

προϋπόθεση γιά τήν πρόσληψη στό Δημόσιο ή νομιμο

φροσύνη καί όρίσθηκε δτι aπολύεται κάθε μή νομιμό

φρων, έκδόθηκε καί κυρώθηκε μέ τό ΜΘ ψήφισμα τής 

Βουλής aπό τήν ίδια κυβέρνηση του Θεμιστοκλή Σοφού

λη. 

(δ) Στήν περίοδο τής δίκης του~ Ναυτικου στήν όποία 

καταδικάσθηκαν σέ θάνατο 40 κατηγορούμενοι (20.5.' 48) 
άπό τούς όποίους έκτελέσθηκαν οί 20 (25.6.48) βρισκόταν 
στήν έξουσία ή ίδια κυβέρνηση Σοφούλη. 

(ε) Στήν περίοδο τής δίκης τής όμάδας Μπελογιάννη, 

καθώς καί κατά τήν εκτέλεση τών καταδικασθέντων Μπε

λογιάννη, Μπάτση, Καλούμενου καί 'Αργυριάδη, στήν 

έξουσία ήταν ή συμμαχική κυβέρνηση Φιλελευθέρων -
ΕΠΕΚ μέ πρόεδρο τόν Ν. Πλαστήρα καί aντιπρόεδρο τόν 

Σοφ. Βενιζέλο. 

(στ) Ή γνωστή δίκη των άεροπόρων, στήν όποία κατα
δικάσθηκαν δύο aξιωματικοί σέ θάνατο, ενας σέ ίσόβια 

καί πολλοί άλλοι σέ βαριές ποινές προσκαίρων δεσμών, 

διεξήχθη τό 1952, ένώ στήν έξουσία βρισκόταν κυβέρνη
ση του Νικ. Πλαστήρα.' Αντίθετα, ή κυβέρνηση του Έλ

ληνικου Συναγερμου πού κλήθηκε νά κυβερνήσει τόν τό

πο τόν Νοέμβριο του 1952, μετά aπό εναν aδελφοκτόνο 
σπαραγμό, κατόρθωσε νά καταπολεμήσει βαθμιαία τόν 

έθνικό διχασμό, διέσωσε τούς δημοκρατικούς θεσμούς, 

άμβλυνε τά πάθη καί προσπάθησε νά έπουλώσει τά τραύ
ματα τής έμφυλίου συρράξεως. 'Ο λαός δέν πρέπει νά ξε

χνa δτι ή λήθη του παρελθόντος διακηρύχθηκε γιά πρώτη 

φορά τό 1952 έπί κυβερνήσεως του Έλληνικου Συναγερ
μου καί άρχισε νά εφαρμόζεται έμπρακτα aπό τήν πρώτη 

κυβέρνηση του Κ. Καραμανλή. 'Αξίζει, νομίζω, έδώ νά 

τονισθεί δτι δ Κ. Καραμανλής δέν ό.ρκέστηκε μόνο στήν 

πολιτική τής λήθης του πρόσφατου παρελθόντος άλλά 

προσπάθησε νά έξαλείψει καί τίς συνέπειες του παλαιου 

διχασμου, βενιζελικών - aντιβενιζελικών, πού τόσο, καί 
αύτός, εlχε ταλαιπωρήσει τόν τόπο. 

Στήν 8ετία λοιπόν 1955-1963 οί κυβερνήσεις του Κ. 
Καραμανλή οχι μόνον δέν πρόσθεσαν κανένα μέτρο στήν 

αύστηρή ν~ομοθεσία πού εΙχαν θεσπίσει οί κυβερνήσεις 

του Κέντρου κατά τή διάρκεια τής aνώμαλης πολιτικής 

περιόδου πού εlχε προηγηθεί, ό.λλ' aντίθετα, άμβλυναν 

στήν οuσία καί στήν πράξη τήν εφαρμογή τής σχετικής 

νομοθεσίας. Μέ νομοθετικό διάταγμα τό 1955 ή κυβέρνη
ση Καραμανλή χορήγησε aμνηστία στά αδικήματα γιά τά 

όποία εΙχαν καταδικασθεί οί αεροπόροι στή δίκη του 1952 
καί τούς ό.πέλυσε aπό τίς φυλακές. 'Επί τής πρώτης πρω

θυπουργίας του, έπίσης, δ Κ. Καραμανλής μείωσε τόν 

aριθμό των 4.490 φυλακισμένων κομμουνιστών σέ 930, 
των έκτοπισμένων aπό 890 σέ 6! ~Εκλεισε τό στρατόπεδο 
του 'Αγίου Εύστρατίου καί ματαίωσε κάθε έκτέλεση θα

νατοποινίτου, παρ' δλο πού συνεχιζόταν aκόμη μιά περί

οδος φορτισμένη aπό τ~ πάθη καί τά μίση του έμφυλίου. 

Τό τελευταίο αύτό αναγνωρίσθηκε μέ παρρησία καί 

τόλμη ό.πό του βήματος τής Βουλής, έκ μέρους του αειμνή

στου 'Ηλία 'Ηλιου, ό όποίος τόνισε σέ ό.γόρευσή του, δτι 

«μόνο επί πρωθυπουργίας Καραμανλή σταμάτησαν οί 
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εκτελέσεις κομμουνιστών». 

Μέ άνάλογο πνεuμα καί τήν \:δια εiλικρίνεια εχει άνα
γνωρίσει τήν προσφορά του Κ. Καραμανλη καί τών κυ

βερνήσεών του στήν εθνική συμφιλίωση καί ό γραμματέ

ας της Κ.Ε. του ΚΚΕ κ. Χαρ. Φλωράκης. 

'Ο κομμουνιστής ήγέτης, ύπερνικώντας κάθε προκατά

ληψη καί κομματική σκοπιμότητα, επεσήμανε άπό τό βη

μα της Βουλης δτι «κυβέρνηση της Δεξιaς καί δχι του 

Κέντρου ήταν εκείνη πού άναγνώρισε ώς νόμιμο κόμματό 
ΚΚΕ». 

Αύτά πρός άποκατάσταση της ίστορικης άλήθειας. 

I. ΑΛΕΥΡΑΣ 
Τακτοποίησε τούς λογαριασμούς του μέ τήv Ίστορία 

(«'Ελευθεροτυπία», 13 Μαρτίου) 

'Ο Κωνσταντίνος Καραμανλης άφήνει σήμερα τό 

Προεδρικό Μέγαρο, τό μεγάλο του άξίωμα καί τήν ενεργό 

πολιτική. 'Αποχωρεί μέ τά εύσημα μιας πελώριας εθνικης 

εγκρισης γιά τό εργο του. 'Έξι πλήρεις δεκαετίες πολιτι

κης δράσης κατατάσσουν τήν προσωπικότητά του σέ ξε

χωριστές σελίδες της 'Ιστορίας μας. 

'Η πολιτική του δράση χωρίζεται σέ δύο, κύριες περιό

δους: 'Η πρώτη άπό τό 1935 εως τό 1963 καί ή δεύτερη 
άπό τό 1974 εως σήμερα. 

'Ιστόρηση πάνω στούς χρόνους αύτούς δέν είναι ούτε 

·εύκολη ούτε μπορεί νά 'ναι άντικειμενική, τώρα. Τά γε

γονότα τους δέν εχουν τίς εγκυρες χρονικές άποστάσεις. 

Κι άκόμη, γιατί dπό μέρους μου ίστορική dνασκόπηση 

δέν είναι, γιά πολλούς λόγους, ι'iτρωτη. 'Εντυπώσεις 

σκόρπιες, συνεπώς, θά παραθέσω κι "αύτές επηρεασμένες 

ίσως dπό τή σημερινή πικρή συγκυρία. 

Πρωθυπουργός ό Κωνσταντίνος Καραμανλης, dνάμεσα 

στήν πρώτη περίοδο, άπό τό 1955, πέτυχε σέ μεγάλο μέ
ρος τήν ανασυγκρότηση της χώ·ρας. Τά τραύματα του εμ

φυλίου πολέμου ήταν πολλά καί dκόμη ανεπούλωτα. 

Συντελέστηκε, παρά ταυτα, οiκονομική dνάπτυξη καί 

σταθερότητα. Είναι ι'iξιο προσοχης δτι καί οί ρυθμοί άνά

πτυξης ήσαν ύψηλοί- γύρω στό 6%-7%- καί ό πληθω

ρισμός τιθασσευμένος στό 2% περίπου. 'Η dνεργία, επί
σης, ήταν σέ ποσοστό μικρότερο τών χωρών της τότε Εύ

ρωπαϊκης Οiκονομικης Κοινότητας. 

·Η εύνοϊκή αύτή εξέλιξη στηρίχτηκε δμως, κατά τό 
μεγαλύτερο μέρος, στή γνωστή καπιταλιστική aντίληψη 

της «λιτότητας» καί του στενά περιορισμένου «κοινωνι

κου κράτους». Καί προηλθαν αύτά τ' άποτελέσματα γιατί, 

στήν περίοδο αύτή, ό Κωνσταντίνος Καραμανλης ήθελε 

τό λαό σκληρά νομιμόφρονα, ενω τήν εποχή του 1974 θε
ληματικά ύπεύθυνο. Πάνω σ' αύτή τή διαφορά πεποιθή

σεων καί τακτικης βρίσκεται ή οξυδερκής πολιτική προ
σαρμοστικότητα του Κωνσταντίνου Καραμανλη. ΥΟρθωσε 

τή βεβαιότητα του «Εύρωπαίου» πολιτικου καί πέταξε τά 

δεκανίκια του 'Έλληνα συντηρητικου. 

Αύτή ή συντηρητική πολιτική στοίχισε πολλά στήν 

πορεία εκείνης της εποχης. Τό άστυνομικό καί στρατιω

τικό του «ΙΔΕΑ» ύποκαθιστουσαν τήν κυβερνητική βού

ληση μέ τήν ϋπαρξη ενός φοβερου παρακράτους. Πολλοί 

ετσι προσδιορισμοί, θεσμικοί, κοινωνικοί, καί εθνικοί 

dκόμη, γίνονταν πάνω καί dπό τήν, δντως iσχυρή, θέληση 

του Κωνσταντίνου Καραμανλη. 

Ή δολοφονία στή Θεσσαλονίκη του Γρηγόρη Λαμπρά

κη- τό Μάϊο του 1963- καί τό μετ' αύτήν dναφώνημα 

του Κωνσταντίνου Καραμαν?cη «Ποιός ιωβερvii lπιτέλους 

αύτό τόv τόπο!» εχουν τή crωστή τους aπάντηση: Τό πα
ρaκράτος, κάτω άπό τή φροντίδα της βασιλικης αύλης! 

'Η επικυριαρχία του παλατιου άποδεικνύεται ι'iλλωοτε 
καί στήν περίπτωση του βασιλικου ταξιδιου στό Λονδίνο, 

τό 1963. 'Εκεί, τό κυβερνητικό καί τό προσωπικό κυρος 
του Κωνσταντίνου Καραμανλη ορθώνονται σέ dμετακίνη

τη διαφωνία. Σ' αύτή τήν rορα εκπροσωπουσε τό σύνολο 
του δημοκρaτικου λαου καί γι' αύτό τήν aπομάκρυνσή 
του dπό τήν εξουσία δέν τήν ύπολόγισε σάν θυσία, dλλά 

σάν καθηκον επιτακτικό. Τό γεγονός αύτό του στοίχισε, 

βέβαια, τόν πολιτικό του άφοπλισμό καί στή συνέχεια 

τήν αύτοεξορία του στήν Εύρώπη, εντεκα όλόκληρα χρό

νια. 

Μία ερημος ύπερηφάνειας κι εγκαρτέρηση dσκητι

σμου ή ζωή του στό Παρίσι. 'Ανίχνευε dπό κεί τίς εξελί

ξεις της πατρίδας του κι εβλεπε σιγά σιγά νά εγγίζει τό 
προσκλητήριο της προσφορaς του. Καί τό προσκλητήριο 

αύτό του δημοκρατικου λαου ήρθε στίς 24 'Ιουλίου του 
1974. Καί τήν ίδια νύχτα, μέσα σέ πραγματική aποθέωση 
χαρaς, προσδοκιών κι εμπιστοσύνης, όρκίζεται ό Κων

σταντίνος Καραμανλης πρωθυπουργός. 

'Η όριστική ijττα δμως της χούντας τών συνταγματαρ
χών δέν εχει dκόμη επέλθει. Τή στηρίζουν οί πάσης φύ

σεως «dξιωματουχοο> της επταετίας dλλά καί δλα τά θλι

βερά «Κατάλοιπα» του πρώην παρακράτους, ΠΟύ είχαν 

άνακληθεί «στήν ύπηρεσίαν» της δικατορίας. Τό εργο δέν 

ήταν εύχερές. ΥΕφτασε κάποτε στήν «Κόψη του ξυραφιου». 

'Ο Κωνσταντίνος Καραμανλης δμως μέ πολλή dκρίβεια 

καί τή γνωστή του οξυδέρκεια τό ελυσε μέ βαθμιαία επι
τηδειότητα. 

Στή νέα αύτή εποχή, τό καθεστωτικό πρόβλημα της 

χώρας, πού λύθηκε μέ τό δημοψήφισμα της 8.12.74, είναι 
άποκλειστική aπόφαση καί πράξη του Κωνσταντίνου Κα
ραμανλη. Του dνήκει δλη ή δόξα του δημοκρατικου αύ

του άποτελέσματος πού, dγλαϊσμένο καί dπό τό ύπόλοιπο 

εργο του, δικαιωματικά του aνοίγει τήν ελληνική 'Ιστο

ρία. 

Ή νέα περίοδος του Κωνσταντίνου Καραμανλη dπό τό 

1974 εως τώρα, πού ι'iσκησε τά καθήκοντα πρωθυπουργου 
καί Προέδρου της Δημοκρατίας, ακτινοβολεί dπό δημι

ουργικότητα. Ή ενταξη της χώρας τό 1981 στήν ΕΟΚ εΙ
ναι επιτυχία aποκλειστική του Κωνσταντίνου Καραμαν
λη. Τό μεγάλο διεθνές κυρος του εκαμψε πολλές εύρωπαϊ

κές aντιρρήσεις καί κατανίκησε iσχυρές διαφωνίες. 

Στά περιθώρια δλων αύτών τών εκτεταμένων δραστη

ριοτήτων ύπηρξαν βέβαια καί άντιρρήσεις καί επιφυλά
ξεις καί άντιθέσεις πολλές. 'Όλες, δμως, δέν νομίζω νά 

είχαν μεγαλύτερο άνάστημα dπό τά αναπόφευκτα άθρώπι
να λάθη ή τίς διαφορές μιας πολιτικης ή καί iδεολογικης 

γραμμης. 'Οπωσδήποτε σήμερα εχει τακτοποιήσει, ώστό

σο, δλους τούς λογαριασμούς του μέ τίς κάθε μορφης αμ

φισβητήσεις της πολιτικης του ίστορίας. Καί τό ήθελε, 

πιστεύω, ζωηρά τουτο. Γιατί ήταν ό ι'iνθρωπος πού οί ρί

ζες του aρχίζουν άπό τό λαό. 'Υπηρέτησε πιστά τό λαό 
καί δικαιουται σήμερα αύτή ή σχέση του νά είναι άψεγά-
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διαστη. 'Όπως, παράλληλα, φιλοδοξεί νά συμφιλιώσει τόν 

πολιτικό κόσμο μπροστά στά παραδείγματα του πατριω

τικοί) χρέους καί τής συνεννόησης. 

Γιά τή χώρα, aπό σήμερα, τό μεγάλο κενό τής aπουσί

ας τοu Κωνσταντίνου Καραμανλή δέν εκφράζεται μ' εναν 

εφήμερο μελαγχολικό aποχαιρετισμό. Ξεσηκώνει λύπες 

καί aνησυχίες. Στήν πατρίδα μας, ιiλλά καί τούς γύρω 

χώρους, φυσδ.νε καταιγισμοί κινδύνων καί aνωμαλιών. 'Η 
Εuρώπη - καί ό κόσμος όλος &κόμη - κατεβαίνει σ' ενα 
λάκκο aπόξενης καί aντικοινωνικής Βαβέλ. Αuτοί οί και

ροί χρειάζονται τήν ε,παγρύπνησή του. Κι,,αuτή τήν επα

γρύπνηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή, του Μεγάλου 

πλέον Πολίτη, ελπίζω νά μήν τή στερηθεί ή 'Ελλάδα, γιά 

πολλά χρόνια. Εuχή καί βεβαιότητα όλων! 

Μ. ΔΑΜΑΝΆΚΗ 

'Υπήρξε ήγέτης 

(«Καθημερινή», 5 Μαρτίου) 

'Ο 'Κωνσταντίνος Καραμανλής ύπήρξε γιά πολλές δε
καετίες ήγέτης μιδ.ς συγκεκριμένης πολιτικής παράταξης 

στήν 'Ελλάδα. Γιά τή διάρκεια τής πρόσφατης περιόδου 

τής πολιτικής του δράσης σημειώνω δύο γεγονότα: 

'Ο σημερινός Πρόεδρος τής Δημοκρατίας επέτυχε -
αν καί ό ϊδιος ήταν cfτενά δεμένος μέ κομματικούς καί 
παλαιοκομματικούς μηχανισμούς - νά ξεπεράσει τά στε

νά όρια τής παράταξής του. 

Κατάφερε νά εκφράσει όρισμένες πολιτικές aξίες πού 

στήν ταραγμένη περίοδο τfjς μεταπολίτευσης είχαμε υπο

τιμήσει: aξιοπρέπεια, αυτοσυγκράτηση, aπόσταση aπό 

τήν καθημερινή τριβή τ&ν «μικρών» γεγονότων καί των 

«μεγάλων» aπαντήσεων των Μέσων 'Επικοινωνίας. 

'Επιπλέον είχε τίς δυνάμεις νά ύπερβεί τήν τερατώδη 

εσωστρέφεια τfjς έλληνικfjς πολιτικfjς ζωfjς, νά δεί τήν 

'Ελλάδα μέσα στήν Εuρώπη, στίς σχέσεις της μέ τά Βαλ

κάνια καί τόν κόσμο . Νά άντιμετωπίσει τά διλήμματα καί 

τά προβλήματα μιδ.ς μακρόχρονης προοπτικfjς. 

'Ίσως αuτό τό τελευταίο, ή κατανόηση δηλαδή τ&ν 

μακροπρόθεσμων ιiναγκ&ν τfjς πολιτικfjς, ή aπόσταση 

aπό τίς aπαιτήσεις τfjς χρονικfjς στιγμfjς, τόν όδήγησε 

στή δυνατότητα νά aρθεί πάνω aπό προκαταλήψεις συν

δεδεμένες μέ τήν παράταξή του: Προσωπικά, πάντως θά 
εκτιμώ ότι ώς άρχηγός πολιτικοu κόμματος τfjς 'Άριστε

ρας - γυναίκα καί μάλιστα νεαρfjς ήλικίας - είχα aπό 

τόν πρόεδρο aντιμετώπιση σοβαρή πού ιiπέπνεε σεβασμό 

πρός όλους τούς aνθρώπους - aντρες ή γυναίκες, νέστε

ρους ή ήλικιωμένους - πού ή παράταξή μου εκπροσωποu

σε. 

ΓΡ. ΓIΑΝΝΑΡΟΣ 

Τό δίδαγμα γιά τούς σημερινούς πολιτικούς 

(«Αuγή», 12 Μαρτίου) 

'Ο Κ. Καραμανλfjς !:χει σήμερα τή γενική aποδοχή 

καί κuρος aσύγκριτα πιό εuρύ άπό αύτό πού διέθετε όταν 

πρίν άπό 40 χρόνια γινόταν πρωθυπουργός. Φαίνεται πα
ράδοξο τό ότι ή aσκηση τfjς εξουσίας καί ό χρόνος δέν 

τόν !:φθειραν' aντίστροφα ενίσχυσαν καί τό κuρος καί τό 

σεβασμό πού aπολαμβάνει. 

'Ο τρόπος πού !:γινε πρωθυπουργός ό Κ. Καραμανλfjς 

δημιούργησε σοβαρές άντιδράσεις ιiκόμα καί στήν παρά

ταξή του, ήταν άμφιλεγόμενη προσωπικότητ~. Δέν άνε
δείχθη aπό θεσμούς λαϊκfjς κυριαρχίας, δηλαδή άπό τό 

κόμμα του, οϋτε διέθετε σαφfj κοινοβουλευτική στήριξη. 

Αuτά τά aπέκτησε εκ των ύστέρων, άφοu επελέγη άπό τό 

παλάτι καί aπό κέντρα πού επιβουλεύονταν τήν ιδιόρρυθ

μη καί ισχνή aντιπροσωπευτική δημοκρατία, τfjς άμέσως 

μετά τόν εμφύλιο εποχfjς. 

'Η 'Αριστερά ήττήθη στόν εμφύλιο. 'Αλλά καί ή νι

κήτρια Δεξιά δέν μποροuσε νά εξασφαλίσει τή νομιμο
ποίηση τfji; δικfjς της εξουσίας, εστω καί μέ τήν προσχη

ματική κοινοβουλευτική δημοκρατία. Τό κράτος του εμφύ

λιου έπε βίωνε ώς παρακράτος. 'Η aντίφαση ιiνάμεσα στό 

μετεμφυλιοτικό κράτος, πού δροuσε ώς παρακράτος, καί 

στίς δυνάμεις πού ισχυροποιοuνταν μέσα άπό ιδιόρρυθμη 

λειτουργία του κοινοβουλευτισμοu, κυριαρχοuσε στήν 

πολιτική ζωή τfjς χώρας μέχρι τό '67. 
'Ο Καραμανλfjς επελέγη γιά νά εξασφαλίσει μέ όλα τά 

μέσα τή «νομιμοποίηση» μιας έλεγχόμενης aπό τό εμφυ

λιοτικό κράτος άντιπροσωπευτικfjς δημοκρατίας. Χρησι

μοποίησε τά δυναμικά στηρίγματα του πολιτικοu συστή

ματος γιά aρκετό χρόνο. Τότε ήταν ό Καραμανλfjς τοu 

περιορισμένου κύρους, τfjς μερικfjς άποδοχfjς καί τ&ν με

γάλων άντιθέσεων. Μέχρι πού συγκρούστηκε μέ τό παλά

τι καί τό παρακράτος καί aρχισε νά άποκτδ. τό μεγάλο 

κuρος, νά γίνεται πολιτικός γενικfjς άποδοχfjς, νά άπα

λαμβάνει τό σεβασμό του έλληνικοu λαοu. 

'Ως φορέας τfjς εϋνοιας τ&ν κέντρων πού επιβουλεύον

ταν τήν άρχή τfjς λαϊκfjς κυριαρχίας συνάντησε τίς μεγά

λες aντιδράσεις. 'Απέκτησε τή γενική άναγνώριση όταν 

συγκρούστηκε μ' αuτά τά κέντρα, συνέβαλε στήν κατάλυ

ση του παρακράτους καί προσπάθησε νά οικοδομήσει ενα 

σύγχρονο δημοκρατικό πολίτευμα. Τό δίδαγμα ϊσως είναι 

χρήσιμο καί γιά τούς σημερινούς πολιτικούς. 

Τώρα βέβαια δέν ύπάρχει παλάτι καί παρακράτος. 

'Αναπτύσσονται όμως πολλαπλά κέντρα πού έπιδιώκουν 

νά χειραγωγήσουν τή λαϊκή κυριαρχία. Είναι οί μεγάλοι 

επιχειρηματικοί όμιλοι πού ελέγχουν τά ΜΜΕ καί ιiναζη

τοuν τούς φορείς τfjς δικfjς τους εύνοιας. 

Στήν περίοδο πού ό Καραμανλfjς δέσποζε στήν πολι

τική ζωή τfjς χcίφας, εϊτε ώς πρωθυπουργός, εϊτε ώς πρόε
δρος Δημοκρατίας, ή 'Ελλάδα έντάχθηκε στήν ΕΟΚ, τή 

σημερινή Εuρωπαϊκή 'Έvωση, άπέκτησε ενα σύγχρονο 

δημοκρατικό πολίτευμα, διαμόρφωσε ενα κοινωνικό κρά

τος. 'Η συμβολή του Καραμανλfj καί στά τρία αuτά ση

μαντικά επιτεύγματα είναι γενικά αναγνωρισμένη. 

Δ. ΑΝΔΡΟΥ ΛΑΚΗΣ 

Μεγάλος ήγέτης 
(«Τά Νέα», 4 Μαρτίου) 

«'Ο Καραμανλfjς είναι καί θά μείνει μεγάλος ήγέτης 

ανεξάρτητα aπό aξιολογικές κρίσεις» πιστεύει ό πρώην 
βουλευτής κ. Μίμης 'Ανδρουλάκης καί παρατηρεί: 

' Ο πολιτικός στήν ίστορία θεωρείται μεγάλος εϊτε 

όταν κάνει ενα μεγάλο κατόρθωμα καί πεθάνει νέος είτε 

όταν ώς επανερχόμενος κερδίσει τόν σεβασμό καί τήν 

εκτίμηση. 
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'Η «δεύτερη φορά», ή έπιστροφή είναι τό μεγάλο 

στοίχημα. 'Ο Καραμανλής τό η ξερε καί τό κέρδισε. 

Στήν πολιτική, άλλωστε, λειτουργεί ό νόμος τής αντι

στροφής καί τής παρεξήγησης. 'Ο Καραμανλής θά μείνει 

στήν ίστορία ώς μέγας νοικοκύρης κι άς άφησε πίσω του 

μιά προβληματική οiκογένεια. 'Ως άνθρωπος του μεγα

λείου κι άς τό στήριξε καί στό βασίλειο τής μικρότητας. 
'Ως ' Ολύμπιος μέ τή σιωπή του κι άς ήταν σιωπηλός, όχι 

από φιλοσοφία, μά γιατί δέν είχε καί πολλά νά πεί. 'Ως 

αγαπητός, γιατί ηξερε οσο λίγοι οτι ό κόσμος αγαπά αύ

τούς πού τόν περιφρονοuν. ·Ως «πατέρας» κι άς μήν είχε 

παιδιά γιατί, ολοι μέ ένοχή, έξιδανικεύουν τήν πατρική 
έξουσία μέ τήν όποία συγκρούστηκαν στή νεότητά τους. 

'Ως «έπιβήτορας» του εθνους γιατί κατάλαβε πώς ή 

συνταγή πού έφήρμοσε στό ξεκίνημά του αύτός ό ρωμαλέ
ος έπαρχιώτης, απέναντι στά έκφυλισμένα παλαιά τζάκια 

τής Δεξιάς, μποροuσε έκσυγχρονισμένη νά αντιστοιχεί 

αργότερα καί στό φαντασιακό μιάς κατακερματισμένης 
μικροαστικής κοινωνίας. Τό μεγαλείο ένός ήγέτη η ένός 

δημιουργοί) στήν ίστορία φαίνεται οτι έξαρτάται από τόν 

άριθμό των προσώπων πού έμφανίζει στίς διάφορες έπο
χές, άπό τήν πολλαπλότητα των έρμηνειων καί των &να

γνώσεων πού ύποβάλλει. ·Ο Καραμανλής συνεπως είναι 

καί θά μείνει μεγάλος ήγέτης, ανεξάρτητα από τίς άλλες 

αξιολογικές κρίσεις iδεολογικοu η κοινωνικοu χαρακτή
ρα. 

Π. ΛΑΜΠΡΙΑΣ 

Δεξιός ή άριστερός; 
(«'Ελευθεροτυπία», 13 Μαρτίου) 

Χρειάσθηκε ό κοσμοϊστορικός σεισμός του 1989, πού 
γκρέμισε συθέμελα τά αύταρχικά καθεστωτα του λεγόμε

νου ύπαρκτοu σοσιαλισμοu, γιά νά συνειδητοποιήσει ό 

πολύς κόσμος - καί μιά μερίδα στρατευμένων διανοού

μενων - οτι ή έφαρμογή στήν πράξη τής «αριστερής» 

iδεολογίας δέν έξασφάλισε, άκόμη καί σέ χωρες πανίσχυ
ρες οπως ή Σοβιετική 'Ένωση, τά λαϊκά συμφέροντα καί 

τήν πρόοδο. Χρειάσθηκαν ομως καί οί έπακόλουθες με

τασεισμικές δονήσεις, πού συνεχίζονται rος σήμερα χωρίς 

νά είναι ακόμη όρατός ό τερματισμός τους, γιά νά ύπο

πτευθοuν πολλοί από οσους είχαν σπεύσει νά πανηγυρί

σουν, οτι δέν αρκεί ή έπαναφορά «δεξιων» άντιλήψεων 

γιά νά έπιλυθοuν τά συσσωρευμένα τεράστια προβλήματα 

καί τά διαρκως αναφαινόμενα νέα. 'Ηττήθηκε ασφαλως τό 

έμφανιζόμενο ώς κομμουνιστικό σύστημα, έκεί οπου έπα

ναστατικά η μέ τή βία έπιβλήθηκε, πολύ ομως απέχει από 

τό νά θεωρηθεί οτι θριάμβευσε ό καπιταλισμός στό πεδίο 

τής εiρηνικής μάχης. Τό μόνο βέβαιο είναι οτι οί αντιμα

χόμενες ιδεολογίες εχασαν τό νόημά τους, αφοu οϋτε ή 

μία οϋτε ή άλλη ανταποκρίνονται στήν έξελισσόμενη 

πραγματικότητα. 

"Α ν ύπάρχει ενας πολιτικός ήγέτης πού εύθύς έξαρχής 

καί καθ' ολη τή μακρότατη παρουσία του στό δημόσιο 

βίο αρνήθηκε νά έπιλέξει μεταξύ «δεξιάς» καί «αριστε

ράς» αύτός ύπήρξε ό Καραμανλής. 'Ανέκαθεν θεωροuσε 

ψευτοδίλημμα τή διαδεδομένη -γαλλικής ίστορικής 
προέλευσης - διχοτομία. Θεωροuσε όχι μόνο άχρηστη, 

αλλά καί έπικίνδυνη τήν ύπαγωγή στό ενα η τό άλλο σκέ-

λος της. Γιατί, ένω δέν ύποδείκνυε τίς έφαρμόσιμες στήν 

πράξη ζωτικά αναγκαίες λύσεις, προκαλοuσε δογματικές 

άγκυλώσεις μέ όξύτατες άντιπαλότητες. 

Πρίν άπό 50 χρόνια, τό 1945, στό ζοφερό διάστημα 
ανάμεσα στό «δεύτερο» καί «τρίτο» γύρο του έμφύλιου 

σπαραγμοu, γράφει στό φίλο του Γεώργιο' Αβτζή τίς σκέ

ψεις του γιά τήν αποκαρδιωτική κατάσταση τής • Ελλά
δας: 

«Εlμαι βέβαιος πώς οvτε ή δεξιά οvτε ή aριστερά - τί 
παρεξήγηση aλήθεια στόν τόπο μας μ' αvτούς τούς 

δρους!- θά ήθελε νά βρίσκεται έκεί πού βρίσκεται, aν 

μπορουσε νά καθορίσει λογικά τή θέση της ... ;;. 
'Ύστερα άπό μιάν άκόμη 30ετία θά γίνει άκόμη σαφέ

στερος. "Εχοντας στό ένεργητικό του τήν κοινωνικοοικο

νομική άνάπτυξη τής χώρας κατά τήν πρώτη όκταετία τής 
διακυβέρνησής του, εχοντας αποκαταστήσει τό 1974 κατά 
τρόπο διεθνως θαυμαστόν τή δημοκρατία πού βίασαν οί 

συνταγματάρχες, ίδρύει ενα νέο κόμμα γιά νά άπαλλαγεί ό 

τόπος ιiπό τίς δηλητηριάσεις του παρελθόντος. Καί δια

κηρύσσει τήν άνάγκη νά προσβλέπουν ολοι στό συμφέ

ρον εθνους καί λαοu « ... πάνω καί πέρα aπό τίς παραπλα
νητικές έτικέτες τής δεξιίiς, τής aριστερίiς καί του κέν

τρου! ... ;;. Κι έξήγησε σέ άλλην όμιλίαν του, uστερα ιiπό 
δύο χρόνια: «Μέσα στό αvθαίρετο αvτό σχήμα δέν ύπάρ
χει παρά μία ουσιαστική διαφορά. Ό διαχωρισμός τών 

κομμάτων σέ δημοκρατικά καί όλοκληρωτικά. Oi διαφο

ρές μεταξύ τών περισσοτέρων δημοκρατικών κομμάτων 
εlναι ή aσήμαντες ή καί τεχνητές, πού ύπαγορεύονται aπό 

τήν aνάγκη νά δικαιολογήσουν τήν παρουσία τους στόν 

πολιτικό στίβο. Άλλά καί οί διαφορές τους, δπου ύπάρ

χουν, περιορίζονται κυρίως στήν έκταση του κρατικου 

παρεμβατισμου, τόν όποίο δμως κατ' aρχήν δλοι aποδέ

χονταω. 

Δέν ήσαν άπλά λόγια - άπεχθάνεται άλλωστε τή ρη
τορεία, καίτοι ύπήρξαν πάντα καταπελτικές οί άγορεύσεις 

του στή Βουλή. Ήσαν στάση ζωής καί σταθερή φιλοσο

φία. 'Έκαμε σ' ολη του τή σταδιοδρομία πράξη συνεπή 

τήν απεμπλοκή του άπό τό αύθαίρετο καί παραπλανητικό 

σχήμα. Μολονότι ή «αριστερά» προσπάθησε συστηματι

κά νά τόν παρουσιάσει στό κοινό της ώς τόν έπιφανέστε
ρο έκπρόσωπο τής «δεξιάς» καί συνεπως ώς τόν κυριότερο 

στόχο της, ό Καραμανλής ηδη άπό νέος βρισκόταν στόν 

αντίποδα έκείνου πού ό λαός θεωρεί «δεξιόν πολιτικό». 
'Όχι μόνο στήν ιδιωτική σφαίρα καί τήν κοινωνική του 

συμπεριφορά μέ τήν όλιγάρκεια καί τήν αύστηρότητά 

του, τήν άποστροφή τής έπίδειξης καί των κοσμικοτήτων, 

μέ τήν αποστασιοποίησή του άπό τό οικονομικό κατε

στημένο. Τήν εκαμε πράξη μέ τήν πολιτική του, άλλά καί 

μέθοδο αύτής τής aπαρέγκλιτης πολιτικής. 
Ούδέποτε διανοήθηκε νά έξαρτήσει τήν κρίση του γιά 

τήν άξία ένός προσώπου άπό τήν ιδεολογική τοποθέτησή 

του στό σχήμα τής aριστεράς - δεξιάς - κέντρου. Μοναδι
κά γι' αύτόν κριτήρια ήσαν τό ήθος καί ή ίκανότητα. Μέ 

«αριστερούς»- τόν Κόκκαλη, τόν 'Αγγελόπουλο κ.ά.

συνεδρίαζε στήν κατοχή γιά τήν άντίσταση κατά των 

Γερμανων. 'Έκαμε ύπουργούς καί διοικητές τραπεζων 

αγωνιστές πού είχαν «φοιτήσει» στή Μακρόνησο - Αθ. 
Κανελλόπουλος, Μομφεράτος κ.ά. 'Από τό «κέντρο» προ

έρχονταν διαλεχτοί συνεργάτες καί στενοί του φίλοι -
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Τσάτσος, 'Αβέρωφ κ.ά. Κι ό κατά τήν έλληνική «άριστε

ρά)) εκπρόσωπος τfjς «δεξιάς)) ήταν αuτός πού κρατικο

ποίησε τόν εξηλεκτρισμό καί τό τραπεζικό σύστημα τfjς 

χώρας, ερχόμενος σέ ρήξη μέ τό οικονομικό κατεστημέ

νο, πού, επίσης χονδροειδέστατα, τόν θεωροuσε - καί 

τόν καταπολεμοuσε - ώς σοσιαλμανfj. 

Οί ξένοι άπαλλαγμένοι άπό τίς παρωπίδες τοu φανατι

σμοu καί των κομματικ&ν ιδιοτελει&ν εκτίμησαν σωστά 

τόν Καραμανλfj . VΟχι μόνο «δεξιοί)) η «συντηρητικοί)), 

δπως θά χαρακτηρίζονταν στόν τόπΩ μας ό Ντέ Γκώλ η ό 

Ζισκάρ ντ' , 'Εστέν η ό φιλόσοφος Ρεϊμόν 'Αρόν, ό 

Μαλρώ καί τόσοι άλλοι πού τόν εγκωμίασαν. 'Αλλά καί 

ρηξικέλευθοι όραματιστές σάν τόν Κένεντι η τόν VΟλαφ 

Πάλμε, πού θεωροuσαν τιμή τή φιλία τους μέ τόν Καρα

μανλfj καί πολύτιμες τίς συμβουλές του. Κι άκολουθοuν 

στό μακρύ κατάλογο ό v Αγyλος εργατικός πρωθυπουργός 

Χάρολντ Ουίλσον, ό σοσιαλδημοκράτης Γερμανός 

καγκελλάριος Χέλμουτ Σμίτ. Γράφει ό τελευταίος: «Ό 

Κωνσταντίνος Καραμανλfjς εχει δώσει τό σπάνιο παρά

δειγμα ένός statesman πού συνδυάζει θάρρος, αυτοπεποί
θηση καί προσωπική άκτινοβολία μ' ενα όξύ αισθητήριο 
γιά τό πολιτικά άναγκαίο καί τό πρακτικά εφικτό)). 

'Ο ϊδιος ό Καραμανλfjς, πολύ νέος άκόμη, εγραφε τό 

1944 στό φίλο του Άβτζfj: «Που νά βρείς λογική στόν 
εύλογημέvο/αύτόν τόπο; VH κι άν τή βρείς καμιά φορά, θά 
τή βρείς χωρίς τό γεwαίο εκείνο αίσθημα πού τήν καθι

στά δημιουργική .. . Χωρίς δμως γενναίο αίσθημα δέν γίνε
ται τό σημαντικό στή ζωή καί προπαντός στήν πολιτι

κή!». ΉΟ Καραμανλfjς ε{χε καί λογική καί γενναίο αϊσθη
μα. Τό διέθεσε όλοκληρωτικά στόν τόπο . Καί δημιουργοu

σε . 

Γ. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ 

Διορατικός ό Καραμανλής 

(«Καθημερινή)), 5 Μαρτίου) 

Τό άποτέλεσμα τ&ν εκλογ&ν του Νοεμβρίου 1974 εφο
δίασε τόν Κ. Καραμανλfj, καί τή Νέα Δημοκρατία, μέ μιά 

άπόλυτη εμπιστοσύνη νά χειριστεί τή δύσκολη περίοδο 

πού περνοuσε τότε ή χώρα. Ποιά ήταν τά προβλήματα;' Η 

' Ελλάδα δέν ενέπνεε εμπιστοσύνη στό εξωτερικό, εάν θά 
μποροuσε νά άποκαταστήσει πράγματι τή δημοκρατία. Κι 

δμως, αuτό επιτεύχθηκε, χωρίς νά χυθεί σταγόνα αϊματος 

κατά τρόπο άπόλυτο. Εrναι παραδεγμένα δτι τό δημοκρα

τικό πολίτευμα πού λειτούργησε μετά τίς εκλογές του '74 
ήταν ύποδειγματικό σ' δλες του τίς μορφές καί σ' δλες τίς 
εκφράσεις. Αuτό ήταν τό ενα πρόβλημα, πού ό Καραμαν

λfjς τό ελυσε. Τό δεύηφο μεγάλο πρόβλημα ήταν δτι ή 

οικονομία τfjς χώρας βρισκόταν σέ πολύ δύσκολη περίο

δο, uστερα άπό τήν πετρελαϊκή κρίση του 1973 καί ύψηλό 
επίπεδο πληθωρισμοί), πού εφθανε τό 30%. 

Σ' αuτά προσετίθετο καί ενα πρόβλημα λειτουργίας 

τfjς διοικήσεως. 'Ύστερα άπό μιά δικτατορία έπτά ετων, 

επρεπε ό διοικητικός μηχανισμός τfjς χώρας νά ξαναμπεί 
μπροστά μέ νέα κριτήρια καί νέες προοπτικές. Σ' αuτήν 

άκριβ&ς τή φάση ό Καραμανλfjς εστάθμισε δτι ή χώρα 

γιά νά μπορέσει νά επιτύχει τήν εσωτερική ειρήνη, τήν 

οικονομική άνάπτυξη καί γιά νά έδραιώσει τή θέση της 

στό εξωτερικό, επρεπε νά γίνει μέλος τfjς Εuρωπαϊκfjς 

Κοινότητος. 'Η συνέχεια, γνωστή , όδηγεί στήν ίστορική 

πλέον φωτογραφία, δπου ϋστερα άπό διελκυστίνδα δια

πραγματεύσεων, ό Κωνσταντίνος Καραμανλfjς, επέτυχε νά 

πείσει τούς ξένους ήγέτες, πού ήταν ολοι άντίθετοι, δτι ή 
'Ελλάδα επρεπε νά γίνει μέλος τfjς Εuρωπαϊκfjς 'Ενώσεως 

κρινόμενη ώς «on its own merit)), μόνη της, χωρίς συνάρ
τηση μέ άλλες χ&ρες τοu Νότου. Καί τό επέτυχε καί άλ

λαξε τήν τύχη τfjς 'Ελλάδος άποφασιστικά. Κι αuτά δ λα 

τά επέτυχε, γιατί αuτός ό Μακεδόνας πολιτικός, πού 

σπούδασε νομικά, ήταν ό τέλειος manager, άπό ενστικτο. 
Καί ε{χε μεγάλη διορατικότητα. Πρέπει νά θυμίσουμε πώς 

κοντά στίς τόσες δυσκολίες είχαμε στό εσωτερικό καί 

σφοδρή άντιπολίτευση εναντίον τfjς εντάξεως στήν Εόρω

παϊκή οικονομική Κοινότητα, ή όποία δέν βοηθοuσε 

καθόλου τήν προσπάθεια πού επρεπε νά γίνεται εξω ... Καί 
π&ς ξεπέρασε τό σκόπελο τfjς άντίδρασης τfjς άντι

πολίτευσης; 'Απλ&ς, επεισε τούς ξένους ήγέτες δτι ετσι 

επρεπε νά γίνει. Τελειώνουν οί διαπραγματεύσεις τόν 

' Απρίλιο του 1979, καί ύπογράφεται ή Συνθήκη Προσχω
ρήσεως στίς 28 Μαίου 1979, τήν προηγουμένη τfjς επε
τείου τfjς πτώσεως τfjς Κωνσταντινουπόλεως, ή όποία 

εγινε στίς 29. Στό Ζάππειο Μέγαρο, στίς 6 τό άπόγευμα, 
σ' ενα χρυσό ήλιοβασίλεμα, στάθηκαν στά σκαλιά γιά 

τήν οικογενειακή φωτογραφία, μέ τήν 'Ελλάδα στήν 

Εuρώπη τ&ν Δέκα. 

Γιατί θεωροuμε τήν ήμέρα αuτήν όρόσημο καί τή φω

τογραφία ίστορική; 

Τή λέμε όρόσημο, γιατί ή θέση τfjς χώρας ποιοτικά 

ε{ χε άλλάξει. 'Εάν δέν ε{ χε γίνει ή 'Ελλάδα μέλος τfjς 

Εuρωπαϊκfjς Κοινότητας θά ήταν σήμερα εδω, στήν άκρη 

τfjς Βαλκανικfjς, μία χώρα σάν δλες τίς άλλες χ&ρες τ&ν 

Βαλκανίων η σάν κάποια άλλη τριτοκοσμική . 'Εκείνο 

πού μπορ& νά π& ε{ ναι δτι οικονομικά θά ήταν ή 'Ελλάδα 

καταρρακωμένη . 

Οί άρετές του Καραμανλfj; Τρίς, διορατικός. VΗξερε τί 

θέλει: λιτότητα, τάξη, συνέπεια, ύπευθυνότητα εις τήν 

εκτέλεση τ&ν καθηκόντων τοu καθενός . Καί ήταν πολύ 

συνεργάσιμος. 

Γ.ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 

Μεγάλος Εύρωπαίος ήyέτης 

(«'Ελευθεροτυπία)), 13 Μαρτίου) 

'Εκείνο τό άπόγευμα τοu Νοεμβρίου του 1994, τό Πα
ρίσι ε{χε τυλιχθεί άπό τή γνώριμη γκρίζα, μελαγχολική 

του καταχνιά. Μέσα στό μικρό γραφείο του προέδρου τfjς 

επιτροπjίς εξωτερικ&ν σχέσεων τfjς γαλλικfjς 'Εθνοσυνέ

λευσης, στό Παλαί Μπουρμπόν, πού στέγαζε εναν πρώην 

πρόεδρο τfjς Γαλλικfjς Δημοκρατίας, ή συζήτηση δέν ε{χε 

πιά χαρούμενους τόνους . Π&ς νά χαριτολογήσει κανένας, 

δταν άναφέρεται στήν τραγωδία τfjς πρώην Γιουγκοσλα

βίας, στήν Κύπρο, στά έλληνοτουρκικά προβλήματα; 

Κάποια, ώστόσο, στιγμή, τό πρόσωπο του Βαλερί Ζι

σκάρ ντ' 'Εστέν άρχισε νά φωτjζεται. Π&ς τά πάει ό φί

λος μου ό Κωνσταντίνος Καραμανλfjς, ρώτησε τό Γιάννη 

Βαρβιτσιώτη καί τόν γράφοντα. Καί τήν ωρα πού άκουγε 

τά νέα, σηκώθηκε άπ' τό γραφείο του γιά νά μaς δείξει 

μιά άπ' τίς τρείς η τέσσερις φωτογραφίες πού ύπfjρχαν 

στό δωμάτιο. Καραμανλfjς καί Ζισκάρ ντ' 'Εστέν, άρκετά 
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νεότεροι, μiiς άτένιζαν χαμογελαστοί. 

'Ο πρώην πρόεδρος τfjς Γαλλικfjς Δημοκρατίας εστρε

ψε πρός εμaς τό βλέμμα του. Καί ή φωνή του ήχησε πιό 

δυνατή, καθώς τόνιζε μία πρός μία τίς λέξεις. 

«Είναι μεγάλος Ευρωπαίος ήγέτης δ Καραμανλfjς», πα

ρατήρησε. «Δέν νομίζω οτι εσείς στήν 'Ελλάδα τό εχετε 

εκτιμήσει άρκετά ... ». 
'Η σκέψη του γύρισε στήν εποχή τfjς φωτογραφίας, 

κοντά 20 χρόνια πίσω. Τό δικτατορικό καθεστώς είχε κα
ταρρεύσει καί δ Καραμανλfjς ξεκινοϋσε τή μεγάλη του 

προσπάθεια γιά νά φέρει τήν 'Ελλάδα στήν καρδιά τfjς 

Ευρώπης. Τό ίδιωτικό του ταξίδι στό Παρίσι, πού δημο
σιογραφικά καλύπταμε, είχε αυτόν άκριβ&ς τό σκοπό. 

Είχε προγευματίσει φιλικά τήν προηγούμενη μέ τόν 
πρόεδρο τfjς Γαλλικfjς Δημοκρατίας στά Ήλύσσια καί τό 

πρωί περίμενε στό ξενοδοχείο του τήν επίσκεψη τοϋ πρω

θυπουργοί>. Ό Ζάκ Σιράκ, πού ήταν τότε στό Ματινιόν, 

είχε πολλές επιφυλάξεις γιά τήν ενταξη τfjς 'Ελλάδος 

στήν Κοινότητα. Καί ή συζήτησή του μέ τόν κ. Καρα

μανλfj παρατάθηκε τόσο πολύ, ωστε ή άγωνία τ&ν εκπρο

σώπων τοϋ έλληνικοϋ τύπου νά εχει κορυφωθεί. 

τί εγινε, κ. πρόεδρε; 'Ο Σιράκ επιμένει; 'Ο Καραμαν

λfjς χαμογέλασε: «Δέν ήταν αuτό τό πρόβλημα. ToiJ έξή
yησα μέσα σέ δέκα λεπτά τfίς όiρας γιατί ο{ Γάλλοι δέν 

κινδυνεύουν aπ' τούς ~Ελληνες ayρότες καί τό κατάλαβε. 

MoiJ έκανε τά παράπονά του yιά τόν τρόπο μέ τόν όποίο 
τοίJ φέρεται ό φίλος μου ό πρόεδρος (ό Βαλερί Ζισκάρ ντ' 

'Εστέν) καί προσπάθησα νά τόν ηρεμήσω. ToiJ ε{πα δτι 
θά μιλήσω καί στόν Ζισκάρ. Ε{ναι καλός άνθρωπος ό Ζι

σκάρ. Καί πολύ δυναμικός. 'Αλλά μερικές φορές βιάζεται. 

Κινείται πολύ, χωρίς νά σκέπτεται πρίν ... ». 'Η μεσολά
βηση τοϋ Καραμανλfj δδήγησε σέ μιά προσωρινή άνάμε

σα στούς δύο ήγέτες άνακωχή. Ποιό ήταν αυτό χάρισμα, 

πού τοϋ επέτρεπε νά επιβάλλεται στούς ξένους, πού Σιράκ 
καί Ζισκάρ (καί οί Γάλλοι δέν είναι οί λιγότερο άλαζονι

κοί στήν Ευρώπη ... ) νά ζητοϋν τή μεσολάβησή του, πού δ 
καγκελλάριος Χέλμουτ Σμίτ νά μεταβάλλεται άπό σφοδρό 

πολέμιο σέ ενθερμο συμπαραστάτη καί πού ή πύλη τfjς 

εiσόδου στήν Κοινότητα γιά τήν 'Ελλάδα νά παραβιάζε

ται, πέντε χρόνια πρίν άπό τήν ενταξη τfjς 'Ισπανίας καί 

τfjς Πορτογαλίας; 

'Η άπάντηση βρίσκεται, ίσως, στή διαπίστωση τοϋ 

Βαλερί Ζισκάρ ντ' 'Εστέν εκείνο τό βροχερό παρισινό 

άπόγευμα τοϋ Νοεμβρίου. 

Ι. ΜΑΡΙΝΟΣ 

Προσπάθεια προσέγγισης ένός φαινομένου 

(«Οiκονομικός Ταχυδρόμος», 16 Μαρτίου) 

Τελικά ή γενικότερη ευχή ίκανοποιήθηκε. Καί ή άλ

λαγή σκυτάλης στήν Προεδρία τfjς Δημοκρατίας εγινε 

δμαλά, σέ άτμόσφαιρα ευρύτερης κοινωνικfjς συναίνεσης 

καί χωρίς νά χρειασθεί ή προσφυγή σέ κοινοβουλευτικές 

εκλογές, οπως προβλέπει τό Σύνταγμα μετά τήν άνεκδιή

γητη τροποποίησή του τό 1985. τίς τότε άθλιότητες, στίς 
δποίες πρωταγωνίστησε τό τότε καί σήμερα κυβερν&ν 

κόμμα, τίς «τιμώρησε» κατά τόν ευγενέστερο καί δημο

κρατικότερο τρόπο ή ίστορία, dφοϋ δ τότε άνοίκεια ύπο

χρεωθείς σέ άποχώρηση Πρόεδρος τής Δημοκρατίας δ Κ. 

Καραμανλής, επανfjλθε θριαμβευτικά πρίν πέντε χρόνια, 

γιά νά aποχωρήσει δριστικά σήμερα περιβαλλόμενος άπό 

άγάπη καί εκτίμηση τfjς μεγάλης πλειοψηφίας τοϋ έλλη

νικοϋ λαοϋ, άλλά καί μέ τούς επαίνους καί τήν εκφραση 

ευγνωμοσύνης καί εκείνων άκόμα πού τότε τόν εκριναν 

άπόβλητο καί παράδειγμα πρός aποφυγήν. Ταυτόχρονα 

τόν διαδέχθηκε ενας στενός επί χρόνια συνεργάτης του 

πού άνήκει στήν ίδια συντηρητική παράταξη, μέ τήν 

προσδοκία οτι θά άναδειχθεί άντάξιος συνεχιστής. 

Αυτές οί μέρες, κατά τίς δποίες διήρκεσε ή διαδικασία 

τfjς προεδρικής διαδοχής, ύπfjρξαν ενα διάλειμμα εθνι

κής άνάπαυλας καί μάταιης οπως άποδεικνύεται ελπίδας, 

οτι οί πολιτικοί μας θά σοβαρευθοϋν καί θά άσχοληθοϋν 

μέ αίσθημα ευθύνης μέ τά κοινά, καθώς τίποτα σχεδόν δέν 

πηγαίνει καλά σ' αυτό πού άποκαλείται δημόσιος βίος. 

Έν& ή κοινωνία μέ τό επικίνδυνο αl:σθημα τfjς άπουσίας 

Κυβέρνησης καί γενικά πολιτικής ήγεσίας καί διαβρωμέ

νη άπό τήν επί δεκαετίες ύπονόμευση τ&ν θεσμ&ν καί τfjς 

δημοκρατικfjς νομιμότητας χάριν προσωπικ&ν, κομματι

κ&ν καί συντεχνιακ&ν συμφερόντων, εχει παραδοθεί στό 

όλέθριο παιχνίδι τfjς άπόλυτης καί αδίστακτης πρόταξης 
τοϋ άτομικοϋ εναντι τοϋ συλλογικοί> καί τοϋ εθνικοϋ 

συμφέροντος άδιαφορώντας γιά τίς οποιες συνέπειες. 

Γιά τούς δύο Προέδρους, τόν aποχωρήσαντα καί τόν 

διάδοχό του εγράφησαν, γράφονται καί θά γραφοϋν πολ

λά. n Άλλωστε δ πρ&τος, καθώς ύπήρξε πρωταγωνιστής 

τfjς πολιτικfjς ζωής επί 60 περίπου χρόνια, εχει κατ' 

άνάγκην ταυτισθεί μέ τή νεώτερη ίστορία τοϋ 'τόπου καί 
εφ' οσον ζεί καί μετείχε άκόμα ως χθές στό πολιτικό γί

γνεσθαι καί ώς πρόσωπο καί ώς ήγέτης καί εκφραστής 

πολιτικ&ν πράξεων καί κοινωνικ&ν συμφερόντων, είναι 

φυσικό νά μήν ύπάρχει ή άναγκαία άπόσταση χρόνου καί 

άντικειμενικότητας γιά νά εκτιμηθεί ψύχραιμα καί δίκαια 

ή προσφορά του καί νά καταρτισθεί δ σχετικός ψυχρός 

άπολογισμός. 

'Όμως μέ ολη τή συναίσθηση τfjς ευθύνης πού επιβάλ

λεται, καί τήν άνάγκη παραμερισμοί> προσωπικ&ν αισθη

μάτων πού ύπαγορεύει μιά ύπερδεκαετής, τολμ& νά π&, 

σχέση φιλίας μέ τήν όποία ετίμησε δ Κ. Καραμανλfjς τόν 

ύπογράφοντα, θεωροϋμε άναγκαίο νά προβοϋμε σέ κάποι

ες ίδιαίτερα νομίζουμε άξιοπρόσεκτες επισημάνσεις γι' 

αυτόν. Τό πόσο δύσκολο καί επικίνδυνο είναι αυτό προκύ

πτει άπό τήν παλαιότερη διαπίστωση τοϋ Κ. Μανιαδάκη 

οτι «'Ο Καραμανλfjς δέν εξηγείται. Είναι ενα φυσικό φαι

νόμενωι («Καθημερινή», 10.3.1995), άλλά καί άπό τήν iδι
αίτερα εuστοχη διαπίστωση τοϋ Δημήτρη Χορν, οτι 

«στήν περίπτωση τοϋ Καραμανλfj ή άπόσταση δημιουργεί 

τήν επαφή καί ή επαφή τήν άπόστασψι («Βήμωι, 12.3.95), 
δηλαδή επρεπε νά τόν γνωρίσει κάποιος άπό κοντά γιά νά 

καταλάβει τό μέγεθος τfjς προσωπικότητας καί νά άρχίσει 

νά τόν μυθοποιεί. Τό οτι αυτές οί διαπιστώσεις, παρά τήν 

δόση ύπερβολfjς πού ενέχουν, δέν άπέχουν καί πολύ άπό 

τήν πραγματικότητα, άποδεικνύεται άπό τό μοναδικό ίσως 

στήν παγκόσμια ίστορία γεγονός, οτι ενας πολιτικός ήγέ

της πού κυβέρνησε μιά χώρα άπό πολλές κορυφαίες θέ

σεις επί 60 χρόνια, άποχώρησε δημοφιλέστερος παρά πο
τέ καί μέ γενική άναγνώριση τοϋ εργου του άπό τό σύνο

λο τ&ν πολιτικ&ν του aντιπάλων (καί αυτοί άκόμα πού 

τόν μισοϋν ή τόν θεωροϋν προδότη δημόσια νά εκδηλω-
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θοϋν έκτός κάποιων γραφικών, πού &ποζοϋν ώς νούμερα 

τfjς τηλεοπτικfjς όθόνης). 

Θεωρείται σχεδόν βέβαιο, &πό όχι λίγους δτι άν δ κ. 

Καραμανλfjς ήταν 15 χρόνια νεώτερος θά εθεωρείτο καί 
πάλι ή μόνη καί ή καλύτερη λύση τοϋ σημερινοϋ πολιτι

κοϋ προβλήματος τfjς χώρας μας. Σχηματίζοντας ενα νέο 

κόμμα εθνικfjς σωτηρίας θά !;σάρωνε σέ ψήφους καί θά 

εκαλείτο νά έργασθεί μέ τή γνωστή aποφασιστικότητα 

καί τή ρεαλιστική διαίσθηση, πού ένέπνεε τήν πολιτική 

συμπεριφορά του, χάρις στίς δποίες 1\δωσε στό παρελθόν 

πνοή στήν 'Ελλάδα καί τfjς έξασφάλισε αύτοπεποίθηση, 

εύημερία καί προοπτική γιά όντως καλύτερες μέρες. 

Αύτό είναι προσωπικό του επίτευγμα δύο φορές, τό 

1956 καί τό 1974· τό 1956 1\βγαλε τήν 'Ελλάδα &πό τά 
ερείπια τοϋ εμφυλίου καί τήν εσυρε σέ πορείa ανάπτυξης 
καί εύημερίας, έντάσσοντάς την στή χορεία τών πλέον εύ

πορουσών χωρών τοϋ κόσμου, μετά φυσικά &πό τήν τομή 

πού επεχείρησε ή Κυβέρνηση Παπάγου διά τοϋ Σπύρου 

Μαρκεζίνη. 

Γιατί ανεξάρτητα &πό τά δσα aρνητικά θά μποροϋσε 

νά επισημάνει κανείς σέ αύτήν τή σχεδόν φρενήρη άνοδι

κή πορεία μιaς χώρας, πού εγλειφε άκόμα τίς πληγές της 

καί μετροϋσε τάφους καί καταστροφές, σέ aτμόσφαιρα 

στήν όποία τά πάθη καί οί εξωθεν άπειλές δέν έπέτρεπαν 

νά λειτουργήσει άψογα ή δημοκρατία (1\στω καί άν οί όξύ
τεροι επικριτές γι' αύτό επιδίωξαν καί άγωνίσθηκαν άκό

μα καί μέ τό δπλο στό χέρι γιά τήν κατάλυση τfjς άτελοϋς 

εστω δημοκρατίας μας), δέν μπορεί νά αγνοήσει άνάμεσα 

στά άλλα τά έξfjς: J 

Τήν πρώτη όκταετία Καραμανλfj, άλλά καί κατά τήν 

πρώτη τετραετία μετά τή μεταπολίτευση τοϋ 1974 σημει
ώθηκαν οί καλύτεροι ρυθμοί άνόδου τfjς οiκονομίας μας 

μέ τήν εντυπωσιακότερη σταθερότητα. (Μόνο ή 'Ιαπωνία 

ξεπερνοϋσε τήν 'Ελλάδα σέ άνοδο τοϋ ΑΕΠ της). Καμία 

άλλη μεταπολεμική έλληνική κυβέρνηση ύπό δποιονδή

ποτε άλλο πρωθυπουργό δέν εχει επιδείξει τέτοια οικονο

μικά έπιτεύγματα. Τό δτι διεπράχθησαν λάθη είναι αναμ

φισβήτητο καί τό σημαντικότερο ϊσως σχετίζεται μέ τήν 

aπουσία iδιαίτερης προσοχfjς στίς &λλοιώσεις τοϋ φυσι

κοϋ περιβάλλοντος, τίς συνέπειες τfjς δποίας ζοϋμε καί 

σήμερα, είναι άναμφισβήτητο. 'Όμως είναι επίσης γεγο
νός, δτι τήν έποχή ποu κυβερνοϋσε δ Καραμανλfjς τfjς 

ΕΡΕ δέν είχε &κόμα ανακαλυφθεί ή &νάγκη προστασίας 

τοϋ περιβάλλοντος. Τότε μόλις γιά πρώτη φορά μίλησε 

γιά τό θέμα αύτό ή Λέσχη τfjς Ρώμης καί άρχισε νά εύαι

σθητοποιεί κάποιους ελάχιστους ρομαντικούς, πού πολύ 

aργότερα εδωσαν τήν iδεολογική πλατφόρμα γιά νά γεν

νηθεί τό οiκολογικό κίνημα μέ τίς πλfjθος αδυναμίες καί 

όβιδιακές, μεταμορφώσεις του καί τά ερωτήματα πού κατά 
' L -

καιρους γεννα. 

'Αντίθετα, όί παλαιότεροι θυμόμαστε, δτι δλα τά 1\ργα 
μέ τά όποία γέμισε δ Καραμανλfjς τήν 'Ελλάδα καί χάρις 

σ' αύτά (γιατί &πό κανέναν άλλο δέν 1\γινε κανένα άλλο 

σοβαρό εργο μεταπολεμικά) άκόμα καί σήμερα μποροϋμε 

νά παριστάνουμε τήν ανεπτυγμένη καί εύρωπαϊκή χώρα, 

πολεμήθηκαν μεθοδικά καί άνελέητα από δλη τήν αντι

πολίτευση καί &πό τήν κυριαρχούμενη άπό τά μαρξιστικά 
δράματα έλληνική διανόηση. τίς σκοτεινότερες δέ σελί

δες αύτfjς τfjς στείρας άρνησης τίς εγραψε ή ελίτ τοϋ τε-

χνικοϋ κόσμου τfjς χώρας πού πολέμησε κάθε προσπάθεια 

άνασυγκρότησης καί ύλικοϋ εκσυγχρονισμοϋ τfjς 'Ελλά

δος, ένώ ταυτόχρονα επωφελήθηκε σέ πλουτισμό, άφοϋ οί 
τεχνικοί έκτελοϋσαν τά 1\ργα μέ τό Τεχνικό 'Επιμελητή

ριό τους καί τούς aρχιτέκτονες νά τά ύπονοιJ.εύουν. 

Κατά τά 43 χρόνια πού είμαι δημοσιογράφος δέν θυμοϋ
μαι ποτέ νά συμφώνησαν οί διάσημοι τουλάχιστον τεχνι

κοί μας καί οί πνευματικοί μας άνθρωποι μέ δποιοδήποτε 

1\ργο τοϋ Καραμανλfj καί τών συνεργατών του. 'Όλα τά 

πολέμησαν. Καί θά φανεί aσφαλώς στούς νεώτερους περί

εργο εως τρελό δτι καί οί έθνικοί δρόμοι, καί ή παρα

λιακή δδός Φαλήρου-Σουνίου καί ή λεωφόρος Συγγροϋ, 

καί τά διυλιστήρια πετρελαίου, καί τά έργοστάσια ζαχά

ρεως, καί τά &θλητικά στάδια δλης τfjς χώρας, καί δ 

σταθμός τfjς 'Ομόνοιας, καί τά ναυπηγεία, καί τά ξενοδο

χεία «Ξενία», καί οί μαρίνες καί τά Φεστιβάλ 'Επιδαύρου 

καί 'Αθηνών, καί τό εργοστάσιο &λουμινίου, καί δ εξηλε

κτρισμός τfjς χώρας καί ή σιτάρκεια, καί τό πλfjθος 

ύδροηλεκτρικών καί άρδευτικών 1\ργων, καί ή βιομηχανι

κή εκμετάλλευση τοϋ όρυκτοϋ πλούτου τfjς χώρας, καί 

δτιδήποτε κάνει σήμερα τήν 'Ελλάδα πολιτισμένη καί 

σχετικά εύημεροϋσα χώρα, πού δλα φέρουν τή σφραγίδα 

τfjς πρωθυπουργίας Καραμανλfj, 1\γιναν παρά τήν άντίθε

ση τfjς άντιπολίτευσης, τών εφημερίδων καί τοϋ «προο

δευτικοί))) κόσμου. 

Καί άς σημειωθεί δτι τό τιτάνιο αύτό 1\ργο συντελέ

σθηκε χωρίς πληθωρισμό, μέ άποκατάσταση τfjς aξιοπι

στίας τfjς δραχμfjς, χωρίς σοβαρά ελλείμματα καί μέ ενα 

κρατικό μηχανισμό μέ τίς γνωστές ανεπάρκειες καί άντι

στάσεις του, τόν όποίο επίσης δέν άφέθηκε νά εκσυγχρο

νίσει, άφοϋ κάθε σχετική άπόπειρα συνετρίβη στήν aντί

σταση τών «προοδευτικών» καί «δημοκρατικών» δυνάμε

ων. Καί μέ τίς γνωστές έπίσης aντιστάσεις τών 'Ανακτό

ρων, τά όποία εβλεπαν μέ άνησυχία εως όργή, δτι δ άσυ

νήθιστος αύτός πολιτικός, πού έκείνα 1\χρισαν πρωθυ

πουργό, έργαζόταν μέ δραμα καί πάθος γιά τόν τόπο, aρ

νούμενος νά παραμείνει ενα άπλό όργανο καί διεκπεραιω

τής τfjς βουλήσεως τοϋ τότε πανίσχυρου άνώτατου 

άρχοντος, δ δποίος είχε καί τόν απόλυτο 1\λεγχο τών ενό

πλων δυνάμεων καί τών σωμάτων άσφαλείας. 

Σήμερα ολοι ξέρουμε, κι άς μή θέλουμε νά τό αναγνω

ρίσουμε δημόσια (ύπfjρξα καί εγώ επικριτής πολλών τότε 

πρωτοβουλιών τοϋ κ. Καραμανλfj άλλά νομίζω δτι ή κρι

τική μου είχε κυρίως ώς στόχο πραγματικά λάθη του), δτι 

δ Καραμανλικός aπολογισμός είναι στίς βασικές γραμμές 

περισσότερο &πό θετικός καί αύτό έκφράζεται μέσω τfjς 

γενικfjς ύπερκομματικfjς άναγνώρισης καί τιμfjς μέ τήν 

όποία τόν περιβάλλει δ λαός. 
Κι άκριβώς αύτό θά πρέπει νά εκτιμήσει κι εκείνος, 

πού συχνά προβληματίζεται γιά τήν ποιότητα καί τό ήθος 

τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ καί τίς άντιστάσεις του σέ εκσυγχρο

νισμούς. Τό δτι άναγνωρίσθηκε άπό τό λαό εν ζωij καί 

ένώ βρισκόταν άκόμα στήν εξουσία ή προσφορά του καί 
!;κλήθηκε άκόμα καί τό 1974 ώς λαϊκός σωτήραζ, άποδει
κνύει δτι δ έλληνικός λαός παραμένει συχνά πολύ καλύ

τερος άπό τήν κάθε εϊδους ήγεσία του. Μόνο πού κάνει τό 

λάθος νά επιλέγει συχνά &κατάλληλους ήγέτες καί άνα

κqλύπτει πολύ καθυστερημένα τούς καλούς μέ άποτέλεσμα 

νά τό πληρώνει, ένίοτε πολύ ακριβά. 
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Καί aσφαλώς θά χαμογελά πικρά ό πρόεδρος, καθώς 

βλέπει δτι κανένα aπό τά μεγάλα εργα δέν προχωρεί σή

μερα, γιατί δέν τό aφήνουν αύτοί πού είναι παράλληλη 
εξουσία στή χώρα. Γιατί είναι αύτοί ύπαίτιοι καί όχι ό 

Καραμανλής, πού ή 'Αθήνα δέν aπέκτησε επί τόσες δεκα

ετίες τό Μετρό, πού μόλις άρχισε (πάλι aπό τό Κόμμα 

του). Είναι αύτοί, καί όχι ό Καραμανλής, πού άφησαν ώς 

aνοικτή καί αθεράπευτη πληγή τό Κυπριακό, aφou δέν 

τοu επέτρεψαν νά πιέσει τόν Μακάριο νά εντάξει τότε τήν 
Κύπρο στό ΝΑΤΟ, rοστε νά aποτραποuν τά τριτοκοσμικά 

παιχνίδια καί ή καταδίκη τής Κούβας τής Μεσογείου σέ 

διχοτόμηση καί εκτουρκισμό άπό τίς μεγάλες δυνάμεις. 

Είναι εκείνοι, ύπαίτιοι καί όχι ό Καραμανλής, πού δέν 
aπέκτησε εγκαίρως ή χώρα ενα σύγχρονο Σύνταγμα, πού 

θά τής επέτρεπε νά άναδειχθεί εγκαίρως σέ γνήσια δημο

κρατία. Καί χρειάσθηκε νά γίνει ή δικτατορία τών Συνταγ

ματαρχών μέ δ,τι αύτό στοίχισε στή χώρα γιά νά συντε

λεσθεί πολύ καθυστερημένα καί αύτό τό βήμα μέ τό Σύν

ταγμα του 1975. 
Φυσικά, δλοι πιά αναγνωρίζουν δτι στόν Καραμανλή 

τής Μεταπολίτευσης όφείλεται καί ή πλήρης εθνική συμ

φιλίωση, καί ή λύση του πολιτειακοu προβλήματος, καί ή 

ενταξη τfίς χώρας μας στήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα, πού 

μέ λύσσα επίσης πολέμησαν αύτοί πού σήμερα δρκίζον

ται Εύρωπαίοι καί ύμνοuν-τ'ά επιτεύγματα αύτά (πλήν τοu 
συνεποuς στά όνειρά του ΚΚΕ). 

»Ετσι δ Καραμανλής καί οί συνεργάτες του δέν είναι 

μόνο άξιοι τιμής γιά δλα αύτά τά επιτεύγματα. 'Αλλά καί 

διπλά aξιέπαινοι, διότι τά επέτυχαν στήν εκταση πού επέ

τυχαν, παρά τήν λυσσαλέα aντίδραση των (άντι)προοδευ

τικών καί (aντι)δημοκρατικών δυνάμεων. Πράγμα στό 

όποίο εν πολλοίς όφείλονται καί οί πλείστες aτέλειες καί 

τά ποικίλα λάθη τά όποία άναπόφευκτα συνεπάγεται μιά 

τόσο εντονη καί πολιτική δραστηριότητα, χωρίς μάλιστα 

εποικοδομητικές διορθωτικές ύποδείξεις τών διαφωνούν

των. 

Κάτι άκόμα, πού δέν εχει διόλου εκτιμηθεί στήν εκτα
ση πού πρέπει, είναι δτι δ Κ. Καραμανλής δέν είχε κατά 

κανόνα εμπάθειες, οuτε μισαλλοδοξία. Καί καθώς l'ιταν 

άνθρωπος τών εργων καί όχι των λόγων καί ηθελε θετικό 

aποτέλεσμα, δέν δίσταζε νά προσφεύγει στίς ύπηρεσίες 

πολιτικών του άντιπάλων, καθώς τό κύριο κριτήριο επι

λογής τών συνεργατών του l'ιταν ή aξία τους. Οί διαπρεπέ
στεροι συνεργάτες του συνήθως δέν aνήκαν όχι στό κόμ

μα του, aλλά οuτε κάν στήν εύρύτερη συντηρητική παρά

ταξη. Πλείστοι σημερινοί aστέρες τοu ΠΑΣΟΚ καί τών 

λοιπών δημοκρατικών δυνάμεων διετέλεσαν συνεργάτες 

τοu Καραμανλή σέ κορυφαίες θέσεις, πρός μεγάλη πικρία 

τών δικών του άνθρώπων. Διότι εκείνος προέτασσε τό 

συμφέρον τοu τόπου aπό τό συμφέρον τοu κόμματος. 'Εν

δεικτικά θά ύπενθυμίσω, δτι δ πρωτεργάτης τής νομισμα

τικής σταθερότητας τής Καραμανλικής περιόδου καθηγη

τής κ. Ξ. Ζολώτας δέν άνήκε στή δεξιά, οuτε φυσικά δ κ. 

Α. Παπανδρέου ποό τόν εφερε άπό τό εξωτερικό γιά νά 
δημιουργήσει τό σημερινό ΚΕΠΕ, οuτε δ Γρηγόρης Δα

φνής η δ Σπυρομήλιος πού άφησαν εποχή στό EIP. 'Άλ
λωστε καί οί κορυφαίοι ύπουργοί του (τσάτσος, Εύ. 'Αβέ

φωφ, Γρ. Κασιμάτης, κ.ά.) aπό τήν κεντρώα παράταξη 

προέρχονταν καί όχι άπό τή δεξιά, δπως δέν θά ξέρουν οί 

νεώτερες γενιές! (μιά καί δυστυχώς κάτι ανάλογο σήμερα 

θεωρείται άδιανόητο γιά τούς έκάστοτε κυβερνώντες). 

Καί, γιά νά καταλήξουμε σέ αύτήν τήν κατ' ανάγκην 
ελλιπή καί ενδεικτική άναδρομή, aπό τήν εποχή τοu Κα

ραμανλή τής ΕΡΕ καί μετά άρχισε ή διαδικασία τής εξα

φάνισης τών διχαστικών νόμων καί πρακτικών μέ τήν κα

τάργηση τών στρατοπέδων συγκεντρώσεων, μέ τήν άπα

φυλάκιση των κρατουμένων (του τό 'χει αναγνωρίσει δ κ. 

Φλωράκης), μέ τό σταμάτημα τών εκτελέσεων (οί τελευ

ταίες εγιναν επί Κυβερνήσεως τοu Κεντροαριστεροί) Ν. 

Πλαστήρα), μέ τήν κατάργηση τών πιστοποιητικών κοι

νωνικών φρονημάτων καί μέ τή βαθμιαία ενταξη στή νο

μιμότητα δλων των προσωπικοτήτων τής aριστεράς (πού 

άλλα πιστεύοντας είχαν θέσει τό κuρος καί τό μυαλό τους 

στήν ύπηρεσία του ερυθροu δλοκληρωτισμοu καί των 

συμφερόντων ξένων δυνάμεων, πού ηθελαν τήν 'Ελλάδα 
δορυφόρο τής Μόσχας καί συρρικνωμένη στά σύνορα του 

'Ολύμπου, μιά καί Ί] Λαϊκή Δημοκpατία τής Μακεδονίας 

προωθείτο άπό τό 1924 ώς ανεξάρτητο σλαβικό κράτος, 
aπό τήν Σοβιετοκρατούμενη Κομμουνιστική Διεθνή στήν 

όποία l'ιταν ύποχρεωμένο νά ύπακούει τό ΚΚΕ). 
Ό μεγάλος ποιητής μας (μή δεξιός καί αύτός) 'Οδυσ

σέας 'Ελύτης προέβη σέ μιά περιεκτική καί μέ συμπυ

κνωμένη σοφία διαπίστωση: «'Ο Κωνσταντίνος Καρα

μανλής ύπήρξε καί είναι μιά ζωντανή σύνοψη τών άρετών 
τοu έλληνισμοu. Στή σταδιοδρομία του εδειξε, δτι ξέρει 

νά μειώνει τούς κινδύνους καί νά επαυξάνει τά εθνικά όφέ

λψ>. 

Είναι δυστύχημα, πού δ Καραμανλής άποδείχθηκε σέ 

πολλά ενας άνθρωπος πιό μπροστά aπό τήν εποχή του. 

Καί δσο μποροuσε νά κυβερνά «εξανάγκασε» τή χώρα νά 
προοδεύσει (εστω καί μέ άπώλειες). 'Όμως ή άκαιρη aπο

μάκρυνσή του aπό τήν ενεργό πολιτική ζωή καί aπό τήν 

ήγεσία τής χώρας άκριβώς τήν rορα πού εντασσόταν μέ 

δική του πρωτοβουλία ή 'Ελλάς στήν ΕΟΚ, δέν επέτρεψε 

νά aξιοποιηθεί ή μεταβατική περίοδος προσαρμογής στίς 

Κοινοτικές συνθήκες, aλλά aν'tίθετα άφέθηκε νά άπολε
σθεί άνεπιστρεπτί αύτή ή μοναδική εύκαιρία, μέσα σ' ενα 

παραλήρημα «σοσιαλιστικοί) μετασχηματισμοί)» τήν rορα, 

πού δ ύπαρκτός σοσιαλισμός είχε πιά άποδειχθεί δτι είχε 

χρεοκοπήσει καί πάντως δέν είχε καμμία σχέση μέ τή δη-

μοκρατία καί τήν ελευθερία. . 
Μέ τίς διαπιστώσεις μας αύτές, πού μπορεί νά εκλη

φθοuν καί ώς εγκώμιον, δέν άποβλέπουμε στό νά αμφι

σβητήσουμε τά τυχόν λάθη πού διέπραξε καί τίς άδυναμί

ες πού aσφαλώς είχε. 'Αλλά τώρα πού aποσύρεται δ κ. 

Καραμανλής πλήρης ήμερων καί μέ τήν aπόσταση πού 

δημιουργεί ή συσσωρευμένη σοφία καί πείρα καί ή δρι

στική λήξη τής πολιτικής του σταδιοδρομίας, χωρίς φυ

σική δυνατότητα μεταμέλειας καί επανόδου στήν εξουσία, 

νομίσαμε χρέος μας, εμείς πού ύπήρξαμε καί γι' αύτόν αύ
στηροί δσο κυβερνοuσε, νά προβάλουμε καί υπογραμμί

σουμε τή δυσεκτίμητη θετική προσφορά του όχι μόνο ώς 

·επιβεβλημένη άναγνώριση, πού του όφείλεται τώρα πού 

ακόμα μπορεί νά γίνει αύτοπροσώπως δ aποδέκτης της, 

άλλά καί γιατί οί επισημάνσεις αύτές συνιστοuν καί διδα

κτικό πρότυπο, άν όχι γιά τούς σήμερα άσκοuντες η διεκ

δικοuντες τήν εξουσία, τουλάχιστον γιά τίς νεώτερες γε

νιές, πού θά πρέπει νά ξέρουν δτι τά αγαθά κόποις κτών-
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τα ι, καί δτι ή πρόοδος μπορεί νά προέλθει μόνο άπό εκεί

νους, πού εχουν δραμα καί διάθεση αυτοθυσίας, πού δέν 

χαϊδεύουν τίς άδυναμίες τής μάζας καί δέν ύπόσχονται 

παραδείσους άπό άδεια ταμεία. 

Ό Κ. Καραμανλής ωθώντας τήν οiκονομία τής 'Ελλά

δας σέ ταχεία άνάπτυξη καί εκσυγχρονισμό αϋξησε θετι
κά τό εθνικό εiσόδημα καί εδωσε σέ δλους τούς 'Έλληνες 

τήν ευημερία ή τίς δυνατότητες νά τήν επιτύχουν. 

Κάποτε είχε εκτιμηθεί δτι επί τών Κυβερνήσεών του οί 

άριθμοί ευημερουσαν καί οί άνθρωποι δυστυχουν. πως θά 

μπορουσε νά εκτιμηθεί ή σημερινή κατάσταση τώρα πού 

καί οί άριθμοί καί οί άνθρωποι δέν αiσθάνονται διόλου 

καλά; Κι αυτά εν πολλοίς όφείλονται, στό δτι τήν iδεολο

γία καί τίς πρακτικές Καραμανλή διαδέχθηκε ή άνάδειξη 

σέ λαϊκή καί δημοκρατική κατάσταση τής άπαίτησης γιά 

ijσσονα προσπάθεια μέ άντιστρόφως άνάλογη άνταμοιβή 

της, ή κατάργηση τής πειθαρχίας, τής ίεραρχίας καί τών 

επιβραβεύσεων ή κυρώσεων άνάλογα μέ τή θετική ή άρ

νητική προσφορά, ή ισοπέδωση των πάντων, ή άναξιο

κρατία καί ή μετριοκρατία, ή περιφρόνηση τής νομιμότη

τας καί ή πρόταξη του κομματικου καί συντεχνιακου 
συμφέροντος άπό τό εθνικό καί τό γενικό . Καί προπαντός 

δ άκραίος λαϊκισμός, πού χαϊδεύει δλα τά ταπεινά ενστι

κτα καί ύπόσχεται ή μοιράζει λεφτά άπό άδεια ταμεία καί 

άπό τό προϊόν ένός φρενήρους δανεισμου, πού εχει κα

ταντήσει τή χώρα καί τό λαό της αiχμάλωτο τών ξένων 

τραπεζών καί των iσχυρών οικονομιών καί των πολυεθνι

κών τους ... 
'Ο κ. Κ. Καραμανλής μπορεί νά άποχώρησε μέ δόξα 

καί τιμές καί γενική άναγνώριση του εργου του, άλλά θά 

πρέπει νά διακατέχεται καί άπό τή βαθειά πίκρα, δτι οί 

διάδοχοί του άντί νά τό συνεχίσουν, μέ τίς πράξεις ή πα

ραλείψεις τους, τό ύποβάθμισαν καί ενίοτε τό άχρήστευ

σαν. Καί θά πρέπει νά τό βλέπει ως εiρωνεία τής μοίρας 

δτι ενας λαός δλόκληρος τιμά ενα εργο πού εν τούJοις δ 

ίδιος δέχθηκε καί συνεργάσθηκε κιόλας γιά νά ύποβαθμι

σθεί καί νά άχρηστευθεί. 'Αφου άκόμα καί ή ενταξη στήν 
ΕΟΚ, πού τή θεώρησε ώς μιά ευκαιρία νά εξαναγκασθεί δ 

έλληνικός λαός νά μάθει νά κολυμπά στά βαθειά νερά, 

μάλλον άφέθηκε άναξιοποίητη, ώστε νά κινδυνεύουμε 
πράγματι τώρα νά πνιγουμε άφου άντί νά προσπαθουμε νά 

μάθουμε κολύμπι προτιμήσαμε νά επιπλέουμε άμέριμνοι 

στόν ωκεανό φορώντας ενα φθαρτό σωσίβιο (λ.χ. τά κον

δύλια τής ΕΟΚ) καί τά ύπολείμματα τής κληρονομιάς 

Καραμανλή, εν& οί καρχαρίες μάς εχουν περικυκλώσει 

άπό παντου. 

ΧΡ. ΠΑΣΑΛΑΡΗΣ 

Οί παραινέσεις τοί5 σοφοί5 δασκάλου 

(«'Απογευματινή)), 10 Μαρτίου) 

'Ο Καραμανλής εχει ώς γνωστόν, ενα μοναδικό ταλέν

το νά ξεχωρίζει τούς άξιους άνθρώπους καί νά τούς άνα
δεικνύει. 

'Όσοι γνωρίζουν άπό κοντά τόν Καραμανλή εχουν κα

ταγράψει τίς σοφές συμβουλές του, οί περισσότερες άπό 

τίς δποίες iσχύουν σήμερα, iδιαίτερα γιά εκείνους πού θέ

λουν ν' άλλάξουν τό πολιτικό κλίμα καί νά καταστήσουν 

τούς πολιτικούς άνδρες πιό άξιόπιστους στό λαό. 

Είναι δέ γνωστό δτι δσοι δέν άκουσαν τόν Καραμανλή 

- καί δυστυχώς άρκετοί άμφοτέρων των παρατάξεων -
χτύπησαν τό κεφάλι τους. 

Καί όχι μόνο αυτό ... 
Καθώς, λοιπόν, ξεκινά μιά νέα εποχή, fιχουν καί σή

μερα καθαρά καί δυνατά οί παραινέσεις του σοφου δασκά

λου, μερικές άπό τίς δποίες θά μάς συγχωρήσει νά μεταφέ

ρουμε εδω, εστω μέ δική μας ελεύθερη άπόδοση! 

Διδάσκει λοιπόν δ Καραμανλής δτι: 

'Ένας ήγέτης μπορεί νά μείνει στήν ίστορία, γιά τή 

συνολική συμπεριφορά του στό εθνος, άλλά μπορεί επί

σης νά γίνει Μεγάλος μέ μιά μόνο πράξη, δταν αυτή γίνει 

στήν κατάλληλη ώρα. 

'Ένας καλός ήγέτης ζεί πάντοτε λιτά, άποφεύγει τίς 

προκλητικές επιδείξεις, δίνει στό λαό τό πρότυπο του σο

βαρου καί πειθαρχημένου δημόσιου άνδρα, συγκρατεί τά 

νευρα του, άκούει τούς φίλους του, δαμάζει τίς συγκινή

σεις του. Κι δταν δ πόνος του φέρνει δάκρυα κρύβεται σ' 

ενα δωμάτιο καί κλαίει μόνος του ... 
Δέν μιλά δταν δέν εχει κάτι σπουδαίο νά πεί. Τά πολλά 

λόγια είναι σάν τό σφυροκόπημα στό άμόνι. Σέ ξεκουφαί

νουν τόσο ώστε νά μήν ξεχωρίζεις τό ένα χτύπημα πού 

εχει άξία. 
Διαλέγει προσεχτικά τούς συνεργάτες του, ψάχνει γιά 

ταλέντα. Καί δταν τά βρεί τά τραβά άπό τά μαλλιά καί τά 

φέρνει δίπλα του, θέλουν δέν θέλουν. Μένει πιστός στούς 

άνθρώπους πού τόν στηρίζουν, τούς τιμά δέν τούς «που

λά)). Τούς ά.κούει προσεκτικά, τρυγάει τίς iδέες τους. Τό 

ταλέντο του είναι νά επιλέγει τίς καλύτερες καί νά τίς 

εφαρμόζει. 

Δέν κυνηγά ποτέ τή μεγάλη δημοσιότητα, άφήνει νά 

τόν κυνηγά εκείνη. uΟσο περισσότερο τήν περιφρονεί, τό

σο περισσότερο αυτή θά τόν κυνηγήσει. Οί άνθρωποι μέ

νουν μακριά άπό τή δημοσιότητα. uοσο τρέχεις πίσω άπό 

τά φουστάνια των Μέσων Μαζικής 'Ενημέρωσης τόσο 

κινδυνεύεις νά γίνεις δουλος τους ... 
Δέν διστάζει νά λέει στό λαό τίς πικρές άλήθειες. Κι 

δτCιν χρειάζεται νά πηγαίνει ενάντια στό ρευμα, άς πηγαί

νει μέ γενναιότητα. 'Ο λαός παρασύρεται συχνά άπό τούς 

δημαγωγούς, άλλά σέβεται καί τιμά μόνο τούς ήγέτες πού 

λένε ωμές άληθειες. 

. ο καλός ήγέτης δέν κάνει τήν άντιπολίτευση αυτο
σκοπό . Είναι μετριοπαθής, διαλεκτικός, άλλά σταθερός. 

Καί πάνω άπ' δλα βάζει τό εθνικό συμφέρον. 'Εκεί δέν 

συγχωρουνται ύποχωρήσεις καί συμβιβασμοί. .. 

Δ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ 

'Ο χωρικός άπό τό Κιούπκιοϊ 

(<Πό Βήμα)), 12 Μαρτίου) 

'Η δήλωση δτι «άπό μικρό παιδί ήμουν άντικαραμαν

λικός)) προφανώς ελάχιστα ενδιαφέρει τόν Κ. Καραμανλή 

ή τόν άναγνώστη διότι δ γράφων δέν επαιξε σημαντικό 

ρόλο στά δημόσια πράγματα τής χώρας ώστε νά μετρά ή 

εναντίωσή του στό πρόσωπο καί τήν πολιτική του άπερχό

μενου προέδρου. 'Όταν δμως επιχειρεί νά άποτιμήσει κα

νείς τό εργο άνθρώπου πού επαιξε ρόλο στή ζωή του (καί 

δ Καραμανλής ύπήρξε σημαντικός γιά τή ζωή δλων μας), 

άν θέλει νά είναι άποτελεσματικός, πρέπει νά άποτιμήσει 
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καί τη δική του ζωή. ~Οχι έπειδ;j τά μεγέθη ε{ναι συγκρί

σιμα, άλλά γιά νά γίνει κατανοητό άπό ποιά θέση γίνεται 

ή άποτίμηση γιά νά ώθ;jσει τόν άναγνώστη σέ άντίστοι

χες σκέψεις. 

'Ήμουν λοιπόν άντικαραμανλικός διότι ό πατέρας μου, 

κεντρώος μέν άλλά δημόσιος ύπάλληλος στ;jν έπαρχία 

στίς άρχές τfjς δεκαετίας τοϋ '60, ήταν ύποχρεωμένος νά 
διαβάζει «Καθημερινή» καί «'Εστία» γιά νά μ;jν έκτεθεί 

καί μετατεθεί δυσμενώς άπό τό «κράτος τfjς Δεξιaς». Διότι 

ήμουν πεπεισμένος πώς δ Κ. Καραμανλής ήταν ύπεύθυνος 
γιά τά «σκάνδαλα τ&ν έργολάβων» καί τά «βραχώδη οίκό

πεδα», γιά τίς προδοτικές «συμφωνίες τfjς Ζυρίχης», γιά 

τίς έκλογές «βίας καί νοθείας» τοϋ 1961, γιά τη δολοφονία 
τοϋ Λαμπράκη. 'Ενθουσιάστηκα δταν ήττ;jθηκε τό 1963, 
παραληροϋσα γιά τη νίκη τοϋ «Γέρου της Δημοκρατίας». 

Φοιτητ;jς άργότερα, τοϋ καταλόγιζα τη χλιαρή ώς ένδοτι

κ;j στάση άπέναντι στ;jν χούντα. UΩριμος πολίτης κατά 

τ;jν μεταπολίτευση, δέν τοϋ συγχωροϋσα τ;jν έπιείκεια 

άπέναντι στούς χουντικούς, τόν αύταρχικό τρόπο διακυ

βέρνησης του, τό «άντιδημοκρατικό Σύνταγμα» τοϋ 1975, 
τό δτι ήθελε νά ένταχθοϋμε στην ΕΟΚ, νά ξαναγυρίσουμε 
στό ΝΑΤΟ, άπ' δπου είχαμε φύγει τό 1974, τ;jν έπιμον;j 
του δτι «άν;jκομεν είς τ;jν Δύσιν», τό δτι άπαγόρευσε τίς 

πορείες πρός τ;jν άμερικανικ;j πρεσβεία, τό δτι ύπfjρξαν 
διαδηλώσεις δπου χύθηκε αlμα, τό δτι έν μιa νυκτί όλο

κληρώθηκαν τά εργα τfjς Συγγροϋ γιά νά περάσει δ Ζι

σκάρ ντ' 'Εστέν - κι άλλα πολλά τοϋ καταμαρτυροϋσα 

πού τά ξεχν& τώρα. 

' Ελάχιστα άπό τά παραπάνω θά τοϋ καταλόγιζα καί σή
μερα - χωρίς αύτό νά σημαίνει πώς μετανιώνω γιά τίς 

άπόψεις πού ύποστ;jριζα τότε. Τό δτι οί άπόψεις τfjς 

'Αριστερaς πού διεκδικοϋσε «σοσιαλισμό μέ άνθρώπινο 

πρόσωπο» ήττ;jθηκαν δέν σημαίνει δτι ήταν άχρηστες. 'Η 

'Αριστερά αύτή ήρθε στ;jν έξουσία στ;jν 'Ελλάδα, στ;jν 

'Ισπανία, στη Γαλλία κατά τη δεκαετία τοϋ '80. ''Ισως νά 
μ;jν άποτύχαινε, δπως άπέτυχε, άν ταυτοχρόνως στίς ήγέ

τιδες δυνάμεις τοϋ Δυτικοϋ Κόσμου (ΗΠΑ, Βρετανία, 

Γερμανία) δέν ερχονταν στ;jν έξουσία οί Μπούς, Θάτσερ, 

Κόλ - οί πιό άδιάλλακτοι έκπρόσωποι τfjς Δεξιaς δηλα
δή. ~Ισως ήταν άλλη ή δψη τοϋ κόσμου σήμερα άν τ;jν 

ίδια δεκαετία κυβερνοϋσαν στίς χ&ρες αύτές οί δημοκρα

τικοί, οί έργατικοί, ο{ σοσιαλδημοκράτες. 

'Αλλά κι liν άλλι&ς ε{χαν έξελιχθεί στόν κόσμο τά 

πράγματα, νομίζω πώς δέν θά άλλαζε δ ρόλος πού έπαιξε 
δ Κ. Καραμανλής στη σύγχρονη ελληνική ίστορία. Διότι 

ό «χωρικός άπό τό Κιούπκιοϊ>>, δπως περιφρονητικά τόν 

άποκαλοϋσε ή μαρκεζινικ;j «' Εστία» τ&ν μαθητικών μου 

χρόνων, δέν ήταν σταυροφόρος της Δεξιaς - δπως τοϋ 

καταλογίζαμε δταν ήταν ένεργός στ;jν κομματική διαπά
λη. Ήταν ό ρεαλιστής διαχειριστής της έξουσίας πού 

προσπαθοϋσε (καί κατάφερνε) νά συμβιβάζει τά συγκρουό

μενα κοινωνικά πολιτικά καί διεθνή (σέ δ,τι άφορα τη δι

πλωματία) συμφέροντα λαμβάνοντας ύπόψη του τούς 

ύπάρχοντες συσχετισμούς δυνάμεων. 

Ρεαλιστής σημαίνει συντηρητικός άλλά οχι άναγκα

στικά καί άντιδραστικός. Δέν πρέπει νά ξεχνaμε πώς δ Κ. 

Καραμανλής συγκρούστηκε μέ τό Παλάτι, πώς κατάφερε 

νά θεμελιώσει τη δημοκρατία κατά τrj μεταπολίτευση σέ 

συνθήκες ίσχυρfjς πίεσης καί άπό τούς χουντικούς καί 

άπό τούς άριστερούς. Κατηγορήθηκε διαδοχικά γιά άμε

ρικανόφιλος, γαλλόφιλος, σοσιαλμαν;jς, γιά τά άνοίγματά 

του πρός τη Ρωσία· νομίζω πώς δέν έπρόκειτο γιά ίδιοτε

λείς η γιά ίδεολογικές μεταστροφές άλλά γιά διπλωματικό 

ρεαλισμό· πού μπορεί νά μήν ήταν θαυμάτουργός άλλά 

ε{χε ώς κριτήριο τά συμφέροντα τfjς χώρας. 

~Εχοντας ζήσει μετά άπ' αύτόν ώς πρωθυπουργούς τόν 

Α. Παπανδρέου καί τόν Κ. Μητσοτάκη νομίζω πώς μπο- , 

ροϋμε νά τοϋ άναγνωρίσουμε δτι ε{χε τή σοφία (Υί άπλ&ς 

τήν πολυτέλεια) νά μ;jν ε{ναι δημαγωγός, νά μήν ύποτάξει 

μείζονα θέματα στή λογιστική τοϋ «πολιτικοϋ κόστους». 

Δέν ήταν άνασφαλής δ Κ. Καραμανλής, δέν άποκεφάλιζε 

τούς συνεργάτες του, άντιθέτως τίμησε διάφορους, δπως δ 

Παπαληγούρας, δ Κανελλόπουλος, δ Ράλλης, πού κάποτε 

τόν ε{χαν προδώσει. Ε{χε χωριάτικη σιγουριά γιά τόν 

εαυτό του, τή δύναμή του, τήν άποστολή του· χωριάτικη 

προφορά, χωριάτικο έμπειρισμό - ύποπτεύομαι πώς ποτέ 

δέν τοϋ τά συγχώρεσαν αύτά τά χαρακτηριστικά οί 'Αθη

ναίοι μεγαλοαστοί καί οί άπόγονοι τ&ν μεγάλων πολιτι

κών τζακιών, κι άς τόν ε{χαν άρχηγό τους. Τό άθηναϊκό 

κατεστημένο δέν κατάφερε νά άπαξιώσει τόν «χωριάτη 

Καραμανλή» σέ νεόπλουτο καί αίσθανόταν άμήχανα 

μπροστά του. 

Στόν χωριάτικο πολεοδομικό έμπειρισμό του άποδί

δουν πολλοί την «καταστροφή της 'Αθήνας» τήν έποχή 

πού ήταν ύπουργός Δημοσίων 'Έργων. VΙσως νά εχουν δί

κιο άλλά τήν κατάσταση δέν τήν βελτίωσε ό «όραματι

στής», διεθνιστής καί «άπελευθερωτής τ&ν λα&ν», ~πιστή

μων πολεοδόμος 'Αντ. Τρίτσης, πού πρώτη του δουλειά 

ώς ύπουργοϋ ήταν νά άκυρώσει τά εργα τοϋ μετρό καί τή 

μεταφορά τοϋ άεροδρομίου προσφέροντας στούς 'Αθη

ναίους άλλη μιά είκοσαετία ύποβάθμισης τfjς πόλης. 

Νομίζω πώς δσοι άπό τίς γενιές τοϋ '60 καί τοϋ ' 70 
συγκρουστήκαμε μέ τόν «καραμανλισμό>> πρέπει νά άνα

γνωρίσουμε δτι όφείλουμε πολλά στόν άπερχόμενο Πρόε

δρο κι αύτός μaς όφείλει τό δτι ή άντίθεση όδήγησε τή 

ρεαλιστική πολιτική του σέ θέσεις πού μaς έπιτρέπουν νά 

τόν τιμοϋμε ώς ήγέτη σώφρονα, γενναιόφρονα, άποτελε

σματικό πού νοιάστηκε γιά τόν τόπο περισσότερο άπ' 

δσο νοιάστηκε γιά τόν εαυτό του. Τόν θυμaμαι δταν εφευ

γε άπό τό Παρίσι στίς 24 'Ιουλίου νά έπαναλαμβάνει ώς 
μόνη δήλωση τrj φράση τοϋ 'Αϊζενχάουερ δταν ξεκινοϋσε 

τήν έκ:στρατεία του στήν 'Αφρική: «Pray for me boys». 
Δέν γνωρίζω άν καί πόσοι προσευχήθηκαν γι' αύτόν, άλ

λά δ Κ. Καραμανλής μέ τό πείσμα τοϋ «χωρικοϋ άπ' τό 

Κιούπκιοϊ», τή γήινη σοφία τοϋ άγρότη πού νοιάζεται γιά 

τά ούσιώδη , τήν αύτάρκεια τοϋ χωριάτη πού στηρίζεται 

στίς δυνάμεις του μέ τη δύναμη πού άντλοϋσε άπό τίς βα

θιές ρίζες του, κατάφερε νά θεμελιώσει τή μοναδική γιά 

τήν ίστορία τοϋ τόπου κοινοβουλευτική δημοκρατία πού 

ζοϋμε σήμερα. Γι' αύτό, κι liς διαφωνήσαμε μαζί του, τόν 

τιμaμε, τόν σεβόμαστε, τόν άγαπaμε. 

Δ. ΜΑΡΩΝΠΗΣ 

Προεδριιcά 

(«Τό Βήμα», 12 Μαρτίου) 

Στίς έξαιρετικές συνθήκες τfjς πρόσφατης προεδρικής 

έκλογfjς θά πρέπει νά προστεθεί ενα άκόμη στοιχείο: ή 
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προβολή τής εντιμότητας του νέου προέδρου, ώς αποφα

σιστικοί) κριτηρίου - κάτι πού ύπονοεί δτι ό λοιπός, 

δραστηριότερος, πολιτικός κόσμος τής χώρας καί οί κο

ρυφαίοι εκπρόσωποί του πάσχουν aπό κάποιου είδους 

ύποχρεωτική ιiνεντιμότητα, σύμπτωμα τής καθημερινής 

τους τριβής μέ εύτελέστερα θέματα καί σύνεργα τής δημό

σιας ζωής. 

'Όπως καί άν εχει τό πράγμα (μακάρι νά aποδειχθεί 

δτι καλώς εχει, ώς εχει) ό τίμιος κ. Στεφανόπουλος (ή κα

θαρότητα του όποίου ελέγχεται ακόμα καί στήν καθαρεύ

ουσα γλώσσα του) επιβαρύνεται μέ πρόσθετη εύθύνη, 

εξαιρετικής πάλι τάξης: διαδέχεται τόν Κωνσταντίνο Κα
ραμανλή, ή δεκάχρονη προεδρική θητεία του όποίου 

(μοιρασμένη στά δύο) τόν κατέστησε πανελλήνιο σύμβο

λο του μεταδικτατορικοί), πολιτικοί) καί πολιτειακοί), βί

ου μας. 'Η ίστορία θά δείξει άν στήν πρόωρη κάπως αύτή 
εκτίμηση ύπάρχει κάποιου είδους ύπερβολή ή καί ύποβο

λή. Πρός τό παρόν πάντως ισχυρή παραμένει ή αίσθηση 

δτι ό aπερχόμενος Πρόεδρος τής Δημοκρατίας τίμησε τό 

aξίωμά του περισσότερο aπό δ,τι τιμήθηκε aπό αύτό. 

'Η προεδρική αύτή ν ύπερτίμηση του Κωνσταντίνου 

Καραμανλή, πού σφραγίζεται τώρα καί μέ τή διακριτική 

aποχώρησή του άπό τό Προεδρικό Μέγαρο, δέν aποτελεί 

μόνο σπάνιο φαινόμενο στά πολιτικά μας πράγματα καί 

πεπραγμένα, άλλά εν μέρει τουλάχιστον καί δυσεξήγητο 
αν μάλιστα σέ τοuτον τόν απολογισμό ληφθεί ύπόψη τό 

προδικτατορικό πρωθυπουργικό παρελθόν του άπερχόμε

νου προέδρου, τό όποίο, γιά τή δική μου τουλάχιστον γε

νιά, ύπήρξε παράδειγμα, αποτελεσματικοί) ίσως, ιiλλά 

σχεδόν αύταρχικοu συντηρητισμοί). 

Πώς κατόρθωσε ό Κωνσταντίνος Καραμανλής νά άν

τιστρέψει μέ τή μεταδικτατορική πολιτεία του τήν αμφί

βολη προδικτατορική του φήμη, παραμένει ζητούμενο, 

γιά τό όποίο ήδη εχουν προταθεί κάποιες, λιγότερο ή πε

ρισσότερο, πειστικές εξηγήσεις: λ.χ. ή παρισινή άπομό

νωση μέ τά στοχαστικά καί πρακτικά της παρεπόμενα, ή 

ισόρροπη φρόνηση κατά τούς πρώτους κρίσιμους μήνες 

μετά τήν πτώση τής χούντας, ώσότου παροπλιστοuν τά 

κατάλοιπά της, ή διορατική καί εγκαιρη άναγνώριση του 

ΚΚΕ, γενικότερα τής 'Αριστερaς, ή σαφής καί άμετάκλη

τη άντιβασιλική άπόφαση, επικυρωμένη μέ τό πανηγυ

ρικό δημοψήφισμα. 

Μέ τίς προφανείς ώστόσο αύτές έρμηνευτικές προτά

σεις συνήθως δέν συνυπολογίζονται καί κάποια χαρακτη

ρολογικά σήματα τοu Κωνσταντίνου Καραμανλή φαινο

μενικώς aντιφατικά μεταξύ τους, τά όποία, μέ τήν πρόοδο 

του χρόνου, τόν κατέστησαν κατά κάποιον τρόπο διατα

ξικό δημόσιο πρόσωπο - προϋπόθεση τής είκόνας ένός 

επίδοξου εθνικοu ήγέτη. Μιλώ γιά σύμπτωση τρόπων 

συμπεριφορaς, οί όποίοι συνήθως μοιράζονται σέ διαφο

ρετικές κοινωνικές τάξεις, διακρίνοντας τούς εκπροσώ

πους των. 

~Οπως εΙναι ή ενδυματολογική φροντίδα aριστοκρατι

κοί) γούστου, ή όποία δμως στήν περίπτωση του απερχομέ

νου προέδρου ισορροπεί μέ τή λαϊκή, διαλεκτική του 

προφορά. Μπορεί κάποιος νά προσθέσει κι άλλες τέτοιες 

aπροσδόκητες συζεύξεις πού συστήνουν τόν διαταξικό 

χαρακτήρα του Κωνσταντίνου Καραμανλή: π. χ. τήν εξου
σιαστική του αύστηρότητα, ή καί επαρση, ή όποία ώστό-

σο συχνά συνδυάζεται μέ ύπονομευτικό τής εξουσιαστι
κής σοβαροφάνειας καταλυτικό χιοuμορ, τή διπλωματική 

προσαρμογή, πού δέν άποκλείει δμως σέ κρίσιμες στιγμές 

αύτόματες καί βίαιες άντιδράσεις, κάποτε καί πέραν τών 

όρίων τής καλώς εννοουμένης εύγένειας. 

Δέν θά προχωρήσω άλλο, γιατί φοβίiμαι δτι θά κατη

γορηθώ πώς συμβάλλω στήν καραμανΛ,ική ειδωλοποίηση, 

λησμονώντας τά άλησμόνητα. Παρά ταuτα, άν τά δημόσια 

είδωλα ε{ναι ακόμη άπαραίτητα ή εστω άναπόφευκτα 

στόν τόπο μας, ή δικαιοσύνη επιβάλλει νά αναγνωρίσου

με δτι ό Κωνσταντίνος Καραμανλής τά εκπροσώπησε μέ 
τό παράδειγμά του ύποδειγματικώς - δταν άλλοι τά οι

κειοποιοuνται στή γελοιογραφική τους μίiλλον εκδοχή. 

Μ. ΠΛΩΡΠΗΣ 

'Αλλαγές καί άντιφάσεις 

(«Τό Βήμα», 19 Μαρτίου) 

'Η «ιiλλαγή φρουράς» τής 10.3 στό Προεδρικό Μέγαρο 
πρόβαλε μερικές άπ' )τίς παράδοξες καί ειρωνικές αντιφά

σεις τής πολιτικής ζωilς μας. 'Αντιφάσεις πού, κατά εναν 
τρόπο, θυμίζουν τό λεγόμενο άπ' τούς Γάλλους «quipro
quo», «άλλος γι' άλλον», ήγουν δταν κάποιος νομίζεται 
πώς ε{ναι κάποιος άλλος ή κάτι άλλο. Μία κατάσταση, 

πού τήν εχει άπειρες φορές «άξιοποιήσευ> τό κωμικό θέα

τρο - καί τό πολιτικό, βέβαια. Μόνο που, σ' αύτή τήν 

περίπτωση, τό «quiproquo» δέν εχει δύο πόλους, άλλά 
τρείς: τόν aπερχόμενο Πρόεδρο τής Δημοκρατίας, τόν 

ερχόμενο καί τόν παραμένοντα Πρωθυπουργό. 

'Ο ύπογράφων νομιμοποιείται - νομίζω - νά κατα

γράψει τίς άντιφάσεις αύτές, μιά καί δέν ύπήρξε «οπαδός» 
κανενός άπ' τούς τρείς τους. 

'Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, άδιαμφισβήτητος άρ

χηγός τής συντηρητικής παράταξης γιά τέσσερις δεκαε

τίες, είδωλο τών μισών 'Ελλήνων καί «επάρατος» γιά τούς 

άλλους μισούς - κατευοδώνεται τώρα, τιμώμενος καί 

ύμνούμενος άπ' δλες τίς παρατάξεις. 'Ακόμα καί άπό τό 

«προοδευτικό» ΠΑΣΟΚ πού, πρίν 10 ιiκριβώς χρόνια, τόν 
εlχε τόσο άθλια «εξώσει» άπ' τήν Προεδρία σάν «τροχο
πέδη» γιά τήν πραγμάτωση τής μεγάλης ιiλλαγής μ' δλο 

πού, λίγες μέρες νωρίτερα, ό aρχηγός του 'Ανδρέας Πα

πανδρέου τόν χαρακτήριζε «φαινόμενο άνώτατου άρχον

τα>> καί «μοναδικόν» γιά τό άξίωμά του. 
·Ο Κωστής Στεφανόπουλος, δηλωμένα συντηρητικός 

πολιτικός, ύπερψηφίστηκε άπ' τήν «προοδευτική» παρά

ταξη καί καταψηφίστηκε άπ' τή «συντηρητική», πού ήταν 

ώστόσο άνάστημά της ... 
(Πρακτικά κι έρμηνευτικά: Τό 1985, άποβλήθηκε ό Κ. 

Καραμανλής γιά νά μή χαθοuν οί εκλογές. Τώρα, επιβλή

θηκε ό Κ. Στεφανόπουλος γιά νά μή γίνουν εκλογές. 'Ό 

εστί μεθερμηνευόμενον, αντικειμενική άξιολόγηση aρ

χόντων άπό άρχοντες!). 

'Ο Κ. Καραμανλής άποτελεί πραγματικά φαινόμενο 

μακρόχρονης πολιτικής επίτυχίας στήν έλληνική (καί όχι 

μόνο) δημόσια ζωή, άφοu κατόρθωσε νά διατελέσει 14 
χρόνια Πρωθυπουργός κι άλλα 10 Πρόεδρος Δημοκρατίας 
καί ν' άποσυρθεί «εν δόξτι χορδαίς καί όργάνοις». «Ρε
κόρ» aπρόσιτο, ακόμα καί γιά τούς δύο μεγάλους «προδρό

μους» του, τόν Χαρίλαο Τρικούπη καί τόν 'Ελευθέριο Βε-
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νιζέλο - πού πέθαναν κι oi δύο, άποδοκιμασμένοι καί 
βαθύτατα άπογοητευμένοι, στήν αύτοεξορία. 

'Ο Κ. Στεφανόπουλος δέν μπόρεσε νά έξασφαλίσει ο\5-
τε τήν περιθωριακή έπιβίωση του κόμματός του, δέν τιμή

θηκε παρά μέ ελάχιστες ψήφους των 'Ελλήνων καί άπα

σύρθηκε aπ' τόν πολιτικό στίβο - rοσπου, τώρα, τιμήθη

κε μέ τό aνώτατο aξίωμα τής Πολιτείας. 

'Ο «κομματάρχης», Κ. Καραμανλής, ώς Πρόεδρος τής 

Δημοκρατίας, εμεινε άπαράβατα «προσηλωμένος στά συν

ταγματικά του καθήκοντα» (Παπανδρέου εφη, τό 1985) καί 
«στήν τετραετία 1981-85, δοκιμάστηκε μιά διαλεκτική σχέ
ση καί μιά άνοιχτή ισορροπία ό:νάμεσα στόν Πολιτειακό 

Θεσμό (Πρόεδρος) καί στόν Πολιτικό Θεσμό (αύτοδύνα

μη κυβέρνηση), σέ πλήρη εναρμόνιση μέ τό «σεβασμό 

πρός τή Λαϊκή Θέληση» (Παπανδρέου ξανά, εφη στήνει

σήγησή του τής 10.3.85 πρός τήν Κ.Ε. του «Κινήματος» 
γιά τή «ρήξη μέ τή Δεξιά» καί τήν «άποπομπή» του Κ. 

Καραμανλή). 

'Αντ' αύτου, ό aρχηγός του ΠΑΣΟΚ προτίμησε, γιά 

«Πρόεδρο δλων των 'Ελλήνων» τόν «ύπερκσμματικό» Χρ. 
Σαρτζετάκη πού μέ τίς ίλαροτραγικές άλαζονείες του, τίς 

προσωπικές έμπάθειές του, τίς πομφολυγώδεις ρητορίες 

του- εκανε τόν έαυτό του (καί τό άξίωμά του) άντικείμε

νο μόνιμης εiρωνείας καί σαρκασμου τών 'Ελλήνων 

δλων ... 
'Ο Κ. Καραμανλής, πού εΙ χε «διορισθεί» Πρωθυπουρ

γός άπ' τό Παλάτι τό 1955, ήρθε ώστόσο σέ ρήξη μέ τήν 
Αύλή τό 1963 καί αύτοεξορίσθηκε. Καί μέ τήν «ούδετερό
τητά» του στό Δημοψήφισμα του 1974 συντέλεσε άποφα
σιστικά στήν άπολάκτιση τής μοναρχίας ... 

'Ο Κ. Στεφανόπουλος, πού δέν εχει κρύψει τά φιλοβα

σιλικά φρονήματά του, γίνεται τώρα άνώτατος άρχων τής 

αβασίλευτης Δημοκρατίας καί, εξ όρισμου καί δρκου, 

προασπιστής της έναντίον κάθε έπιβουλής - καί, φυσι

κά, εναντίον τής βασιλικής τοιαύτης. 
. ο ό:ντικομμουνιστής aπό ιδεολογία, παράδοση καί 

παράταξη Καραμανλής όλοκλήρωσε ώστόσο τήν κατάλυ
ση του έφιαλτικου έμφυλιοπολεμικου κλίματος, δταν 

πρωτόγινε Πρωθυπουργός -καί στή μεταδικτατορική 

πρωθυπουργία του, νομιμοποίησε τό «παράνομο» ΚΚΕ, 

πράγμα πού άποκατάστησε στίς σωστές διαστάσεις τους 
τίς πολιτικές δυνάμεις καί ισορροπίες του τόπου. Ού μήν 

ό:λλά καί λιθοβολήθηκε aπ' τήν ύπερ-Δεξιά σάν «σοσιαλ

μανής» τόσο γιά όρισμένα εσωτερικά μέτρα του δσο καί 

γιά τά ό:νοίγματά του πρός τήν τότε Σοβιετική UΕνωση ... 
'Ο σοσιαλιστής, άρα μαρξιστής, Α. Παπανδρέου πότε 

ερωτοτροπουσε (προεκλογικά) μέ τή μαρξιστική 'Αρι

στερά καί πότε τή χαρακτήριζε (μετεκλογικά) πεταμένη 

στό «χρονοντούλαπο τfjς ίστορίας» ... άλλοτε θαύμαζε τόν 
«σοσιαλιστή» Καντάφι καί τόν κομμουνιστή Γιαρουζέλ

σκι καί άλλοτε επαινουσε κι εύγνωμονουσε τίς ό:ρχικαπι

ταλιστικές ΗΠΑ καί τήν ΕΟΚ «τών μονοπωλίων». 

Ό Καραμανλής στάθηκε πάντα «δυτικόφιλος» («' Ανή
κομεν εiς τήν Δύσιν») καί πέτυχε τήν είσοδο τής χώρας 

μας στήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα - πράγμα πού τόσα 

εσοδα μάς εφερε, άλλά καί οχι λίγα πολιτικά «Εξοδα» μάς 

φόρτωσε, εξαιτίας καί τών δικών μας πολλαπλών λαθών. 

'Ο Α. Παπανδρέου άρχισε aπό τριτοκοσμικές καί 

«aνατολικές» ούτοπίες, κατακεραύνωνε τό «συνδικάτο 

ΕΟΚ καί ΝΑΤΟ»- γιά νά καταλήξει ύπέρμαχος καί ίκέ

της ό:μφοτέρων καί ν' άγκιστρώνεται άπό τά άμερικανο

εύρωπαϊκά σωσίβια γιά νά κρατηθεί εξαι aπ' τή ρου
φήχτρα τfjς χρεωκοπίας ή κυματοδαρμένη οικονομία μας ... 

'Ο Κ. Καραμανλής προσωποποίησε τήν «ένός ό:νδρός 

άρχή» μέσα στόν κοινοβουλευτισμό ... επέβαλε τό (σέ 

πολλά αναχρονιστικό) Σύνταγμα του 1975, πού εδινε ύπε
ρεξουσίες στόν Πρόεδρο τής Δημοκρατίας (δηλαδή στόν 
μετά πέντε χρόνια έαυτό του) ... καταγγέλθηκε σάν «αύ
ταρχικός», «aντιδημοκρατικός», «άντιλαϊκός», ενοχος γιά 

τή «βία καί νοθεία» των έκλογών του 1961, συνένοχος του 
«ό:στυνομικου κράτους» καί του παρακράτους. Κι ώστόσο, 

μέ τήν επιστροφή του (καί μέ τή δαμόκλειο σπάθη τής 

χούντας aπό πάνω του) εσπειρε καί κάρπισε τήν κοινο

βουλευτική δημοκρατία, πού άποδείχθηκε μακρόβια κι 

άπαρασάλευτη . 

'Ο Α. Παπανδρέου προσωποποίησε τήν «ένός άν

δρός aρχή» καί μέσα στό κόμμα του («'Η κριτική καί ή 

αύτοκριτική είναι μηδενιστική καί άκυρωτική τών κατα

κτήσεών μας», ελεγε), κατηγορήθηκε aπό στελέχη του γιά 

«επηρμένο δεσποτισμό» καί «πειθαναγκαστικές διαδικα

σίες λειτουργίας πού επιβάλλονται στήν όργάνωση» ... 
rοσπου εφτασε σήμερα νά βάλλεται aπό πρωτοπαλίκαρά 

του γιά δλα τά άμαρτήματα καί γιά δλους τούς «άμαρτω

λούς» πού τόν περιστοιχίζουν. 'Έτσι πού ή «ένός ό:νδρός 

aρχή» μετατράπηκε σέ «έκ πολλών άνδρών καί γυναικών 

aνταρσία καί άναρχία». 'Όσο γιά συνταγματικότητες μέ 

τήν 'Αναθεώρηση «χάρισε» τίς προεδρικές ύπερεξουσίες 

στή Βουλή (δηλαδή στό κόμμα του, δηλαδή στόν έαυτό 

του) καί τίς επικύρωσε μέ τά δημοκρατικότατα χρωματι

' στά ψηφοδέλτια τής προεδρικfjς εκλογής του '85. Κι 
δπως τήν εποχή τής δεξιάς aστυνομοκρατίας ετσι καί τώ

ρα oi «δυνάμεις τής τάξεως» σακατεύουν εργαζόμενους 
καί συνταξιούχους πού τολμουν νά εχουν αιτήματα, νά 

έπαιτουν λίγα Όβολα παραπάνω καί (τό θρασύτερο) νά 
ζητουν ψιχία διαλόγου μέ τόν λαοπρόβλητο πρωθυπουργό . 
Ό Κ. Καραμανλής άλλαξε τήν 'Ελλάδα στήν πρώτη 

όκταετία του, διπλασίασε τό εθνικό εiσόδημα, εκανε εργα 

aπαραίτητα γιά τήν ανάπτυξη καί τόν εκσυγχρονισμό τής 

χώρας (χωρίς κοινοτικά «πακέτα»). Αύτές, δμως, οί ό:λλα

γές πληρώθηκαν μέ τήν τσιμεντοποίηση τής 'Αττικής καί 

iδιαίτερα τής ' Αθήνας, μέ τήν παγκυριαρχία του βάρβα

ρου πολεοδομικου νεοπλουnσμου καί του παμφάγου Ιφ
γολαβισμου, μέ ύστερική εκρηξη άστυφιλίας, άλλά καί 
άπεγνωσμένης μετανάστευσης. Υ Αλλαξε, δμως, κι ό ίδιος 

ό Καραμανλής πού, στήν αύτοεξορία, πολλά διδάχθηκε 

aπ' τήν άρχαία σοφία καί τή σύγχρονη πείρα, τή δική του 

καί των ξένων. 

'Ο Α. Παπανδρέου εύαγγελίσθηκε τή «μεγάλη ό:λ

λαγή», πολιτική, οικονομική, κοινωνική. 'Αλλαγή, πού 

ποτέ δέν ερχόταν καί γιά τουτο, ό ίδιος ξαναευαγγελιζό

ταν κάθε τόσο τήν <<άλλαγή τής ό:λλαγής τής άλλαγής» 

(καί του «ήθους καί ϋφους») μ' δλο πού τό «κίνημά» του 

«δσο άλλαζε, τόσο εμενε τό ίδιο». 'Έπειτα, μέ τίς άλόγι

στες, δημαγωγικές, «κοινωνικές παροχές», βούλιαξε τή 

χώρα στόν Καιάδα του εξωτερικου δανεισμου, κι εξασφά

λισε στούς 'Έλληνες άνιση λιτότητα μέχρι τρίτης γενε

άς ... τά περιβόητα «Εργω> (μέ κοινοτικά «πακέτα») δλο 
aρχίζουν καί ποτέ δέν τελειώνουν, πρός μεγίστη άγαλλί-
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αση των αναδόχων καί χρυσοδόχων ... ή άλλοτε aποτρό
παιη aποκρατικοποίηση εγινε σημείο ό.ναφορίiς τής οι

κονομικής πολιτικής του ... ή ό.πηνής φορολογία όδηγεί 
μικρομεσαίους καί μικρομέγαλους στό χαρακίρι ... Κι δσο 
γιά τόν παράκλητο σοσιαλισμό, αυτός δλο καί πιό παρά

λυτος εμενε, δλο φύραινε καί φύραινε, ωσπου ό.κόμα καί 

τ' ονομά του aπαλείφθηκε ό.π' τό τελευταίο «Συμβόλαιο 

μέ τό λαό)) ... 
Τόσο ό Κ. Καραμανλής δσο καί ό Α. Παπανδρέου 

ονομάστηκαν (καί είναι) «χαρισματικοί)) ήγέτες . Δηλαδή 

- κατά τόν όρισμό του Μάξ Βέμπερ - διαθέτουν «προ

σωπικό καί εξαιρετικό κυρος)) κι εχουν aποσπάσει τήν 

«Καθαρά προσωπική aφοσίωση καί εμπιστοσύνη των 

οπαδων τους πρός τό άτομό τουρ>, πού ξεχωρίζει μοναδικά 

γιά τίς θαυμαστές ίκανότητές του ... καί γιά άλλες εξοχες 
iδιότητες, πού στοιχειοθετουν τόν «aρχηγό)). Τό πρόβλη

μα, δμως είναι πως χρησιμοποιείται αυτό τό «χάρισμα)) 

στήν πράξη: μέ σοβαρότητα, ύπευθυνότητα, ρεαλισμό, 

πραγματική εγνοια γιά τά συμφέροντα του τόπου; 'Αλλά 

καί πόση διάρκεια εχει αυτό τό «κυρος)); '0 aναγνώστης 
θά κρίνει ... 

Προσπάθησα νά χαράξω τά κυριότερα σημεία των &λ
λαγο-&ντιφάσεων, χωρίς φόβο, πάθη καί σκανδαλολογίες 

σέ μιάν aπόπειρα ν' &ποδοθουν τά του Καίσαρος τφ Καί

σαρι καί τά του Θεου τφ Θεφ (aς μήν παρεξηγηθεί ή λέξη 
- είναι, ώς γνωστόν ευαγγελική). Πολύ περισσότερο 

πού , τώρα πιά, δέν ύπάρχει περίπτωση εκλογικής αντιπα

ράθεσης των τριων πολιτικων. 

Συγκινητικοί είναι οί πρός κάθε κατεύθυνση ϋμνοι, ευ
γενική ή μακροθυμία, αλλά διόλου διδακτική ή λήθη γιά 

δσα κερδίσαμε η χάσαμε, γιά δσα πάθαμε η πάσχουμε. 

«Αυτό πού μίiς πονεί πρέπει νά τό όμιλουμεν)). Κι οί 'Έλ

ληνες ξέρουμε καλά τί θά πεί «πόνος)) στίς δύο εννοιες 

της λέξης : μόχθος καί οδύνη . 

Α. ΜΑΝΠΑΚΗΣ 

Ή Καραμανλική συνταγματική aντίληψη 

καί πρακτική 

(«'Ελευθεροτυπία)), l3 Μαρτίου) 

'Η συμβολή του Κωνσταντίνου Καραμανλή στήν aπο

κατάσταση καί έδραίωση τής μεταπολιτευτικής κοινο

βουλευτικής δημοκρατίας εχει κατά κόρον ύπογραμμιστεί 

από πολιτικούς καί πολιτειολόγους ωστε περιττεύει κάθε 

νέα ύπογρaμμιση. 'Εκείνο πού δέν εχει κατά τή γνώμη 

μου αναλυθεί, δσο χρειάζεται, είναι ή καραμανλική συν

ταγματική αντίληψη καί πρακτική, ή αντίληψη, δηλαδή, 

καί πρακτική του Καραμανλή σχετικά μέ τήν συνταγματι

κή οργάνωση καί άσκηση τής εξουσίας, καί iδίως τής 

εκτελεστικής, στήν 'Ελλάδα τής Μεταπολίτευσης. Διότι 

είναι γεγονός αναμφισβήτητο δτι ή ενεργός καί aποφασι

στική παρουσία του Καραμανλή στή διαμόρφωση καί 

λειτουργία τής «προεδρευόμενης κοινοβουλευτικής δημο

κρατίας)) σφράγισαν καθοριστικά καί ανεξίτηλα τόν iδεό

τυπο των μεταπολιτευτικων συνταγματικων μας θεσμων. 

Πράγματι, τόσο ή συνταγματική εiκόνα του Προέδρου 

τής Δημοκρατίας δσο καί εκείνη του Πρωθυπουργου 

iχνογραφήθηκαν καί οί δύο ό.πό τόν Κ. Καραμανλή, ό 

όποίος ύπήρξε εμπνευστής καί πρωτοεργάτης τόσο τής 

aρχικής δσο καί τής όριστικής αποτύπωσής τους . 

Τό Σύνταγμα του 1975 γεννήθηκε, ώς γνωστόν, μέ τό 
στίγμα των προεδρικων ύπερεξουσιων καί καταγγέλθηκε 

από τήν τότε αντιπολίτευση, ό.λλά καί aπό συνταγματο

λόγους , ώς τό κείμενο πού καθιέρωνε αυταρχική προεδρι

κή εξουσία καί μετέτρεπε τόν Πρόεδρο τής Δημοκρατίας 

ό.πό ρυθμιστή σέ εξοι,σιαστή του πολιτεύματος. 'Η συν

ταγματική οργάνωση των προεδρικων εξουσιων είχε 

συνοδευτεί aπό δυσοίωνες γιά τό πολίτευμα καί τή δημο

κρατία προβλέψεις, οί όποίες θεωρουσαν ώς λίαν πιθανό 

ενδεχόμενο, μόλις ή συγκυρία τό επέτρεπε, τή μοιραία γιά 

τό πολίτευμα σύγκρουση μεταξύ Πρωθυπουργου καί 
Προέδρου καί τήν πλήρη επικράτηση του δεύτερου επί 

του πρώτου. 

Οί προβλέψεις αυτές ξεκινουσαν aπό τήν επιπόλαιη 
έρμηνευτική aφετηρία δτι οί προεδρικές άρμοδιότητες 

είχαν στό Σύνταγμα του 1975 μιά &ντιπλειοψηφική καί 
aντικοινοβουλευτική τελολογία καί δτι οί Πρόεδροι τής 

Δημοκρατίας δύσκολα θά, μπορουσαν, ευκαιρίας δοθεί

σης, νά συγκρατήσουν τίς πρωθυπουργοφάγες διαθέσεις 

τους. 

Πίστευα καί εξακολουθω νά πιστεύω, aντίθετα, δτι οί 

φόβοι τής αντιπολίτευσης δέν ήταν, άπλως ύπερβολικοί, 

&λλά καί δέν aνταποκρίνονταν καν στό προεδρικό πρότυ

ΠΟ πού σχεδίασε καί ενσάρκωσε ό Κ. Καραμανλής, του 
όποίου ή πολιτική οξύνοια καί ό πολιτικός του ρεαλισμός 

δύσκολα συμβιβάζονταν μέ ενα aφηρημένο συνταγματικό 

στερεότυπο προεδρικής εξουσίας. 
Μιά σχηματική καί σύντομη παρουσίαση τής συνταγ

ματικής φυσιογνωμίας των θεσμων πού ύπηρέτησε ό κ. 

Καραμανλής, επιχειρούμενη ύπό τό πρίσμα, φυσικά, τής 

συνταγματικής πρακτικής πού επακολούθησε, θά κατέλη

γε, πιστεύω, στήν δίατύπωση των ακόλουθων διαπιστώ
σεων. 

(α) Ό Καραμανλής οϋτε σχεδίασε οϋτε ύποστήριξε τό 

πρότυπο μιίiς δικέφαλης πολιτικά εκτελεστικής εξουσίας. 
'Αντίθετα, τόσο aπό τήν εiσηγητική επί του Συντάγματος 

εκθεση δσο καί aπό τά πρακτικά τής Βουλής προκύπτει 

δτι ηθελε καί αγωνίστηκε γιά μιά ένιαία καί aποτελεσμα

τική εκτελεστική εξουσία. Τόν θεσμικό διχασμό τής 

εκτελεστικής εξουσίας καί τήν ενδεχόμενη αντιπαράθεση 

Προέδρου καί Πρωθυπουργου οχι μόνο aπευχόταν ό.λλά 

τά εκρινε καί θεσμικά aποκρουστέα. ' Η βασική iδέα aπό 

τήν όποία διακατεχόταν ό Καραμανλής καί ή όποία φαί

νεται δτι του είχε γίνει εμμονη, ήταν πως θά οiκοδομηθεί 
ενα iσχυρό καί aποτελεσματικό συνταγματικό κράτος, 

δημοκρατικά νομιμοποιημένο. Θεμέλιο τής iσχυρής αυ

τής συνταγματικής εξουσίας, ίκανής, δπως ελεγε, νά πει

θαρχεί τίς κεντρόφυγες πολιτικές δυνάμεις, ήταν ή δημι

ουργία μιίiς συγκεντρωτικής καί πολιτικά ένοποιημένης 

εκτελεστικής εξουσίας. 

(β) Στό πλαίσιο τής καραμανλικής αυτής aντίληψης 

γιά τήν εξουσία, ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας δέν μπο

ρουσε καί δέν επρεπε νά είναι κυβερνήτης, δέν επιτρεπό

ταν νά παρεμβαίνει στή διακυβέρνηση του τόπου οϋτε καί 
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νά αναμειγνύεται στή διαμόρφωση καί άσκηση τής κυ

βερνητικής ή γενικής πολιτικής τής χώρας. »Οφειλε νά 

παραμένει άγρυπνος καί aνήσυχος παρατηρητής της, καί 

νά aρ!}είται, δταν μάλιστα διαθέτει τήν πολύτιμη πείρα 

καί τήν πολιτική σοφία του Κ. Καραμανλή, σέ παραινέ

σεις, προτροπές καί προειδοποιήσεις. 

Τό πεδίον τής δικαιοδοσίας του Προέδρου τής Δημο

κρατίας είναι επομένως διαφορετικό aπό έκείνο του Πρω

θυπουργου. 'Ο Πρόεδρος τής Δημοκρατίας φροντίζει γιά 

τήν δμαλή λειτουργία του πολιτεύματος, γιά τίς σχέσεις 

κυβέρνησης καί aντιπολίτευσης καί νοιάζεται γιά τήν 

τήρηση καί τό σεβασμό του Συντάγματος. 'Ο Πρωθυ

πουργός είναι δ κυβερνήτης τής χώρας, καθορίζει τίς τύ

χες της καί εχει μαζί μέ τήν κυβέρνηση τήν aποκλειστική 

ευθύνη καί έξουσία τfjς πολιτικής διεύθυνσής της. Ή 
σύγκρουση των δύο αυτων οργάνων τής έκτελεστικής 

έξουσίας ήταν θεσμικά καί πολιτικά aποτρέψιμη. 
Τό γεγονός δτι δ Κ. Καραμανλής έπέλεξε, μόλις τέθη

κε σέ ίσχύ τό Σύνταγμα του 1975, τό πόστο του Πρωθυ
πουργου καί όχι έκείνο του Προέδρου, ένω γιά τή θέση 

του Προέδρου πρότεινε τόν Κ. Τσάτσο, 'aποδεικνύει, πι
στεύω, δτι στό μυαλό του Καραμανλή δ άρχηγός του κρά

τους δέν ήταν καί δέν μπορουσε νά γίνει κέντρο aποφασι

στικής έξουσίας. Τόν Πρόεδρο τής Δημοκρατίας δ συν

τακτικός νομοθέτης του 1975 τόν ήθελε, κυρίως, έγγυητή 
τής δμαλής λειτουργίας του πολιτεύματος, τελευταίο κα

ταφύγιο σέ στιγμές κρίσης, παράγοντα ίσορροπίας σέ πε

ριόδους συνταγματικων έμπλοκων, κυρίως δμως όργανο 

κίνησης διαδικασιων γιά τήν aντιμετώπιση τής κρίσης 
καί τήν ανεύρεση διεξόδων. τίς προεδρικές αυτές άρμοδιό

τητες ουσιαστικά κατήργησε ή αναθεώρηση του 1986. 
'Ανησυχουσε μόνιμα δ Καραμανλής γιά τήν πολιτική 

όξύτητα καί τήν κομματική aντιδικία καί ήθελε νά έξο

πλίσει τό πολίτευμα μέ έφεδρικούς μηχανισμούς aντιμε

τώπισης των κρίσεων καί των έξαιρετικων περιστάσεων. 

»Αν ή άνησυχία του ήταν δικαιολογημένη μένει νά άπα

δειχτεί. 

(γ) 'Όλα δείχνουν πώς δ Κ. Καραμανλής είχε εγκαιρα 

διαγνώσει, ώστόσο, δτι ενας αίρετός aρχηγός του κρά

τους μέ κοινοβουλευτικό σύστημα, καί μάλιστα έκλεγμέ

νος aπό τή Βουλή, δέν ήταν δυνατόν νά αναδειχθεί σέ 

κέντρο έξουσίας: του ελειπαν οί αναγκαίες πρός τουτο 

πολιτικές καί θεσμικές προϋποθέσεις. Στά κοινοβουλευτι

κά συστήματα τό πραγματικό κέντρο πολιτικής έξουσίας 

είναι καί παραμένει δ Πρωθυπουργός. Τήν aλήθεια αυτή 

φαίνεται πώς είχε aφομοιώσει δ Καραμανλής, γι' αυτό 
καί συνειδητά διάλεξε τή θέση του Πρωθυπουργου τό 

1975. Καί μέ τήν έπιλογή του έκείνη εδωσε τό στίγμα aλ
λά καί τό μέτρο των έξουσιων του Προέδρου καί του 
Πρωθυπουργου aντίστοιχα. 

'Η κριτική πού μπορεί νά aσκηθεί στόν Καραμανλή 

δέν είναι δτι έπιχείρησε νά έγκαταστήσει, συνταγματικά, 
μιά ύπερτροφική προεδρική έξουσία, aλλά δτι πρωτος αυ

τός έγκαινίασε καί τελικά θεσμοθέτησε μιά πανίσχυρη 

πολιτικά αυτονομημένη καί πρακτικά ανεξέλεγκτη πρω

θυπουργική έξουσία. 'Επί πρωθυπουργίας του τό κοινο

βουλευτικό μας σύστημα διαμορφώθηκε σέ σύστημα δια

κυβέρνησης aφόρητα πρωθυπουργοκεντρικό. 'Όσοι βια

στικά εστρεψαν τά πυρά τους κατά των προεδρικων 

ύπερεξουσιων, δέν πρόσεξαν ισως δτι σιωπηρά aλλά στα

θερά οίκοδομήθηκε, μέ τήν aνοχή ή σύμπραξη καί των 
δύο πολιτικων δυνάμεων πού άσκησαν έξουσία, μιά αλη

θινά έπικίνδυνη- καί όχι μόνον ύποθετικά δπως ή προε

δρική - καί ύπερσυγκεντρωτική πολιτική έξουσία: ή 

πρωθυπουργική. 

(δ) 'Ο Κ. Καραμανλής δέν χρωμάτισε, δμως, μόνο μέ 

τήν πρακτική του τό άξίωμα του Πρωθυπουργου, δημι

ούργησε μέ τήν δεκαετή προεδρική θητεία του ενα ύπο

δειγματικό πρότυπο Προέδρου τής Δημοκρατίας. Δίδαξε, 

καταρχήν, δτι έκείνο πού χαρακτηρίζει καί καταξιώνει 

θεσμικά τό aξίωμα του Προέδρου τής Δημοκρατίας είναι 

δ ύπερκομματικός του ρόλος, ή άσκηση των προεδρικων 

καθηκόντων χωρίς πολιτικές δεσμεύσεις καί κομματικές 

έξαρτήσεις. 

(ε)' Ανέδειξε, στή συνέχεια, μέ τήν παρουσία του στήν 
Προεδρία τής Δημοκρατίας καί μιά άλλη πτυχή του προε

δρικου aξιώματος, ίδιαίτερα αναγκαία καί χρήσιμη γιά 

ενα κοινοβουλευτικό σύστημα: τήν ενοποιητική. Σέ κυ

βερνητικό σύστημα, δπως τό κοινοβουλευτικό, δπου οί , 
κοινοβουλευτικές aντιπαραθέσεις καί οί κομματικές συγ

κρούσεις εχουν άμεση έπίπτωση στήν κοινοβουλευτική 

καί κυβερνητική σταθερότητα, ανακύπτει έπιτακτικά ή 

ανάγκη δημιουργίας μιaς βαθμίδας πολιτικής ενοποίησης 

τής κοινωνίας πέρα καί ανεξάρτητα aπό τίς aντιθέσεις κάί 

τίς συγκρούσεις. 

Μιά παραπλήσια, aκριβως, ίδέα, τήν aνάγκη διαφύλα

ξης τής ενότητας καί συνέχεια τής κρατικής έξουσίας, πέ

ρα aπό τίς κυβερνητικές ή πολιτικές μεταβολές, ύπηρέ

τησε κατά τόν καλύτερο τρόπο δ aπερχόμενος Πρόεδρος 

τής Δημοκρατίας, ύπογραμμίζοντας ετσι τή χρησιμότητα 

του θεσμου καί τήν είδική, συμβολική κυρίως, aποστολή 

πού όφείλει νά έκπληρώνει δ εκάστοτε φορέας του έν

σαρκώνοντας τήν έθνική ενότητα. 

Είναι πραγματικά δύσκολη καί ϊσως αδύνατη ή ακρι

βής aποτίμηση τής συμβολής του Κ. Καραμανλή στή δι

αμόρφωση καί λειτουργία του κοινοβουλευτικου μας πο

λιτεύματος, διότι ή είσφορά του ύπήρξε τεράστια καί μο

ναδική . 

Ή συνταγματική δημοιφατία τής μεταπολίτευσης 

φέρει σίγουρα τήν προσωπική του σφραγίδα. Δέν τίμησε 

άπλως τά aξιώματα πού ανέλαβε, aπέδωσε σέ αυτά τό 

νόημα πού τούς άρμοζε μέ βάση τό Σύνταγμα καί τίς 

ύπάρχουσες πολιτικές συνθήκες καί μέ πολιτικό δδηγό 

των πράξεών του τό μέτρο. 
'Η συνεπής καί ύπεύθυνη συνταγματική του πρακτική, 

διανθισμένη μέ ενα αίνιγματικό καί διφορούμενο θεσμικό 

λόγο, διαπνεόταν aπό ενα πνευμα θεσμικής ύπευθυνότη

τας, συνταγματικής αυστηρότητας καί δωρικής, πολιτικής 

λιτότητας. Ό Κωνσταντίνος Καραμανλής δέν μπορεί, 

σίγουρα, νά χαρακτηριστεί μεγάλος μεταρρυθμιστής καί 

πολύ δύσκολα μπορεί νά ονομαστεί ριζοσπάστης. 'Η 

πολιτική καί θεσμική του φιλοσοφία ήταν πρίν aπό δλα 

ρεαλιστική, στραμμένη, κυρίως, στήν aποτελεσματική 

λειτουργία των κειμένων θεσμων, παρέμεινε προσηλωμένη 

στή συνταγματική καί κοινοβουλευτική μας παράδοση, 

τήν όποία δ συντηρητικός, καί φιλελεύθερος μαζί, λαϊκός 

ήγέτης συνέχισε καί έδραίωσε προσαρμόζοντάς την στίς 

νέες συνθήκες. 
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Θ. ΒΕΡΕΜΗΣ 

Έξωτερική πολιτική 
στήν ύπηρεσία έσωτερικών στόχων 

(«'Ελευθεροτυπία)), 13 Μαρτίου) 

'Ο Κωνσταντ'ίνος Καραμανλfjς είναι aσφαλώς δ εγκυ

ρότερος εκφραστής των επιδιώξεων του έλληνικου κρά

τους κατά τήν περίοδο τfjς μεταπολεμικfjς καί μετεμφυλι

ακfjς ανασυγκρότησης. Πολιτικός πού ίεραρχουσε πάντο

τε τίς προτεραιότητές του, φρόντιζε μέ τό γνωστό του τρό

πο πού δέν επιδεχόταν aντιρρήσεις νά ύποτάσσει δ, τι θε
ωρουσε δευτερε.Uον στίς κύριες επιδιώξεις του. Οί επιδιώ

ξεις αύτές κατά τό 1956-1963 επικεντρώθηκαν στήν οίκο
νομική σταθεροποίηση καί ανάπτυξη τfjς χώρας. Πίστευε 

ακόμα δτι ή δυτική συμμαχία aποτελουσε τήν καλύτερη 

έγγύηση γιά τήν έλληνική aσφάλεια μέσα στό εχθρικό 

βαλκανικό περιβάλλον καί φρόντισε γιά τό λόγο αύτό νά 

φέρει τήν 'Ελλάδα δσο γινόταν εγγύτερα, τόσο στή στρα

τιωτική πτέρυγα τfjς Εύρώπης στήν όποία aνfjκε δσο καί 

στήν αναδυόμενη οίκονομική τfjς Κοινότητας, μέλος τfjς 

δποίας επιθυμουσε νά γίνει. 

'Η συμφωνία σύνδεσης μέ τήν Εύρωπαϊκή Οίκονομική 

Κοινότητα τό Νοέμβριο του 1962 ύπfjρξε ή πρώτη συμ
φωνία του είδους καί ή aπόφαση μέ τίς σημαντικότερες 

επιδράσεις στή μεταπολεμική οικονομία aλλά καί τήν 

κοινωνία τfjς ' Ελλάδος. 

Οί συμφωνίες Ζυρίχης καί Λονδίνου τό 1959 ύπfjρξαν 
τό εφαλτήριο γιά τή · δημιουργία του κυπριακο.υ ανεξάρτη

του κράτους, άλλά προκάλεσαν εντονη κριτική άπό τήν 

aντιπολίτευση. Ό Καραμανλfjς δηλώνοντας δτι ή ήμέρα 

τής ύπογραφfjς ήταν ή εύτυχέστερη τής ζωfjς του, εννοου
σε δτι μέ αύτήν επανέφερε τό ενδιαφέρον τfjς χώρας στό 

κύριο εργο του πού ήταν πάντοτε ή εσωτερική ανάπτυξη 
καί ή δδός πρός τό εύρωπαϊκό πρότυπο. 

Ή θριαμβευτική επιστροφή του στήν .Έλλάδα τό 1974 
ϋστερα aπό δεκαετή περίπου άπουσία, τόν κατέστησε καί 
πάλι επίκεντρο των πολιτικών εξελίξεων. 

'Η κρίσιμη aπόφαση πού επρεπε νά λάβει aμέσως μετά 

τήν επιστροφή του ήταν ί'iν θά aντιμετώπιζε τήν Τουρκία 

μέ πολεμικά μέσα ή δχι. Καθώς ο{ τουρκικές δυνάμεις 

προέλαυναν στήν Κύπρο αγνοώντας τήν κατάπαυση του 

πυρός, ή ' Ελλάδα άγόταν άπό τά γεγονότα σέ σύγκρουση 

γιά τήν όποία ήταν τελείως ανέτοιμη. Σέ μιά άπό τίς δυ

σκολότερες ίσως στιγμές τής σταδιοδρομίας του ό Καρα

μανλής διάλεξε τό συνετό aλλά ταπεινωτικό δρόμο τής 

άποφυγfjς το.U πολέμου. Ήταν τό τίμημα μιaς επτάχρονης 

δικτατορίας, τό όποιο κατέβαλε εκ μέρους δλων των 'Ελ

λήνων μέ aξιοπρέπεια καί συντριβή. ' Η άπόφασή του νά 
άποσύρει τήν 'Ελλάδα άπό τό στρατιωτικό σκέλος του 

ΝΑΤΟ ίκανοποίησε μέν τό λαϊκό αίσθημα, δημιούργησε 

δμως ενα νέο πρόβλημα γιά τήν ελληνική εξωτερική πο

λιτική δταν ή χώρα άποφάσισε νά επιστρέψει στό στρα

τιωτικό σκέλος του' Ατλαντικο.U Συμφώνου. 'Από τό 1974 
ιδς τό 1980 ή Τουρκία πρόβαλλε βέτο στήν έλληνική επι
στροφή έφόσον δέν έπανακαθορίζον'\αν οί έπιχειρησιακές 

εύθύνες στό Αίγαίούπέρ τών- τουρκιicών βλέψεων. Ή επι
στροφή τελικά πραγματοποιήθηκε χωρίς επαναπροσδιο

ρισμό, δμως ή εκκρεμότητα διατηρουσε ενα άκόμα ζήτη

μα άνοιχτό στίς έλληνοτουρκικές σχέσεις. 

'Ο Καραμανλfjς ύπfjρξε πάντοτε ό άντίποδας τοu δη

μοκόπου πολιτικο.U. ~Οχι μόνο δέν κολάκεψε ποτέ τό 
άκροατήριό του, άλλά συχνά τό νουθετουσε άπό τό μπαλ

κόνι σάν αύστηρός πατέρας. 'Έτσι άνέλαβε τόν δύσκολο 

καί άχαρο ρόλο νά εξαντλήσει τίς δυνατότητες συνεννό
ησης μέ τούς Τούρκους ήγέτες σέ περίοδο πού τά τραύμα

τα τής Κύπρου Ί'jταν aκόμη νωπά. 

Παράλληλα επιχείρησε τήν πρώτη προσπάθεια πολυ

μεροϋς συνεργασίας μέ τά κομμουνιστικά βαλκανικά κρά

τη, δημιουργώντας ετσι μιά φιλική ζώνη στά βόρεια σύ

νορα τής χώρας. Ή πολιτική βελτίωσης τών σχέσεων μέ 

τούς βόρειους γείτονες δεδομένων καί των . τουρκικών 

προκλήσεων, ήταν ή ενδεδειγμένη επιλογή, ή όποία μά
λιστα άποδείχθηκε καί προφητική γιά τό μέλλον. "Οταν 

κατέρρευσαν τά καθεστώτα του ύπαρκτο.U σοσιαλισμου, 

ή 'Ελλάδα ήταν πανέτοιμη νά παίξει τό μεγάλο της ρόλο 
στά Βαλκάνια. 

Υ Αν ή ανασυγκρότηση ύπήρξε τό κύριο μέλημα του 

Καραμανλή στό παρελθόν, μετά τό 1974 άσχολήθηκε κυ
ρίως μέ τήν σταθεροποίηση των δημοκρατικών θεσμών. 

Θεωρώντας δτι ή ενταξη στήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα 

άποτελουσε τή σοβαρότερη έγγύηση γιά τήν έξασφάλιση 

των' θεσμών αύτών, εκανε κύριο εργο του τήν εκπόρθηση 
των θυρών τfjς Κοινότητας. Πράγματι τό 1979 ύπέγραψε 
σέ μεγαλοπρεπή τελετή στό Ζάππειο τή συμφωνία εντα

ξης τής ·Ελλάδος στήν ιιΕύρώπη των εννέω>. 
'Ο Κ. Καραμανλής εθεσε πάντοτε τήν έξωτερική πολι

τική στήν ύπηρεσία έσωτερικών στόχων - τή-ν άνόρθω

ση τής οίκονομίας, τή σταθερότητα του πολιτεύματος κ:αί 

τήν εμπέδωση των θεσμών. 'Ότι τό εργο γιά τό όποίο θά 

τόν μνημονεύουν οί έπερχόμενοι ύπήρξε ή είσοδος τής 
'Ελλάδας στήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα, δέν άποτελεί πα

ρέκκλιση άπό τόν παραπάνω κανόνα. Ό Καραμανλής πί

στευε δτι ή 'Ελλάδα άποτελουσε άναπόσπαστο τμήμα τής 

Εύρώπης καi γι' αύτό δέν θεώρησε ποτέ tό ζήτημα αύτό 
ώς στόχο τής εξωτερικfjς πολιτικfjς άλλά i.ος έπιστροφή 
τής χώρας στή φυσική της κοιτίδα. 

Δ. ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 

Τά χρυσά χρόνια τής οiκονομίας 

(«'Εξπρές)), 12 Μαρτίου) 

«Είχε βούληση γιά πρόοδο καί άταλάντευτη θέληση 

νά προχωρήσει δ τόπος σέ εκσυγχρονισμό. Είχε όραμα 

καί γνώριζε πώς νά τό πραγματοποιήσει. Τά "χρυσά χρό

νια" τής έλληνικής οίκονομίας, οί δεκαετίες '50 καί '60, 
καί ή ενταξη τής χώρας μας στήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα: 

Δύο προσωπικά έπιτεύγματα το.U Κωνσταντίνου Καρα

μανλή, πού αύτά καί μόνον θά άρκουσαν νά τόν αναδεί
ξουν σέ κυρίαρχη πολιτική καί οίκονομική φυσιογνωμία 
τής 'Ελλάδος κατά τόν 20ό αίώνα)) . 

Μέ τά λόγια αύτά, δ κ. Δ. Μαρινόπουλος, πρόεδρος 

του ΙΟΒΕ καί παλαιότερα - επί σειρά ετών - πρόεδρος 

τής ΣΕΒ, ξεκινa τήν άναφορά του στήν άνεξίτηλη σφρα

γίδα προσφορfiς του Κ. Καραμανλή πρός τή μεταπολεμι

κή εθνική οίκονομία. Γιά τόν ίδιο, ή ' Ελλάδα εξηλθε άπό 

τά δεινά του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, όχι μέ τήν aπελευ

θέρωση άπό τόν γερμανικό ζυγό, του 1944, άλλά μέ τή 
λήξη του 'Εμφυλίου. Γεγονός πού τfjς στοίχισε - πέραν 
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ολων των aλλων - καί μία δεκαετία «χαμένης» οικονομι

κής άνάπτυξης, άφου τά κονδύλια του σχεδίου Μάρσαλ 
δέν άξιοποιήθηκαν πρός τήν κατεύθυνση αuτή. 

' Η χώρα μπήκε σέ τροχιά ανάπτυξης στή δεκαετία του 

'50, καταθέτει στήν «'Εξπρές», ό κ. Δ. Μαρινόπουλος: 
Τά έπόμενα 15 χρόνια η έλληνική οiκονομία γνώρισε 
άλματώδεις καί πρωτόγνωρους γιά τά χρονικά της ρυθ

μούς ανάπτυξης, τής τάξης του 6% καί 7% ετησίως, πού 
δμοιούς της βρίσκουμε μόνον στό ιαπωνικό παράδειγμα. 
Τό οραμα tou Κ. Καραμανλή γιά τήν άνόρθωση τής οικο
νομίας τής χώρας καί τήν ανάκτηση τής εμπιστοσύνης 

του λαου πρός αuτήν γινόταν πραγματικότητα. 

Τότε aρχιζε η μεθοδική μελέτη, η ερευνα καί ό προ

γραμματισμός πού άποτέλεσαν τή βάση γιά τήν κατοπινή 

οiκονομική καί κοινωνική εξέλιξη. Τότε δημιουργήθηκε 

η άναγκαία ύποδομή - εκ τών κυριοτέρων συμβολών του 
Κ. Καραμανλή στήν εθνική οiκονομία - επί τής όποίας 

στηρίχθηκε στή συνέχεια η τρομακτική αναπτυξιακή πο

ρεία πού ακολούθησε ό τόπος. 

«'Η aνθηση τής έλληνικής βιομηχανίας στηρίχθηκε 

στό θεσμικό πλαίσιο πού δημιούργησε ό Κων. Καραμαν

λής. Μεταξύ aλλων νομοθετημάτων - θεμελιωδών γιά 

τήν προώθηση τής αναπτυξιακής πορείας - ό Ν/4002 
αποτέλεσε τό εφαλτήριο τής τότε επενδυτικής προσπά

θειας, καθώς βασιζόταν σέ μιά ιδιαίτερα επιτυχημένη καί 

ταυτόχρονα πολύ άπλή αρχή: Τήν ανταμοιβή τής δημι

ουργίας. 'ο επιχειρηματίας πού διακινδύνευε τό κεφάλαιό 

του επενδύοντας στή βιομηχανία καί παρουσίαζε κέρδη 

απολάμβανε φορολογικής απαλλαγής 50% επ' αύτών, εφό
σον προχωροuσε σέ επανεπενδύσεις». 

Γιά τόν βιομήχανο κ. Δημ. Μαρινόπουλο, αύτή l'jταν η 

εποχή πού - οσο σέ καμία άλλη - οί επιχειρηματίες 

εβλεπαν τήν προσπάθειά τους νά ανταμείβεται. Τό κλίμα 

τής εποχής δπως χαρακτηριστικά επισημαίνει, l'jταν γεμά

το αίσιοδοξία γιά ενα καλύτερο αuριο. 

Λίγο αργότερα ενας άλλος θεμελιώδης άναπτυξιακός 

νόμος, ό Ν/4771, ήρθε νά θέσει τίς βάσεις τής βαριάς έλ

ληνικής βιομηχανίας. θΟλες οί σημαντικές γιά τόν τόπο 

επενδύσεις, αλλά καί η συνεργασία κράτους καί ιδιωτικου 

κεφαλαίου, οφείλουν τήν ϋπαρξή τους σέ αύτόν. 'Η 

«Χρυσή όκταετία του Κωνσταντίνου Καραμανλή» προσέ

φερε στόν τόπο τήν άνδρωση τής ακτοπλοίας, του τουρι
σμοί), αλλά καί τής βιομηχανίας, μέ επενδύσεις οπως η 

' Ολυμπιακή, η 'Αλουμίνα, τά Ναυπηγεία, τά Διυλιστήρια 

καί τά φωσφορικά λιπάσματα κ.ά. Ό Καραμανλής μέ τήν 

πρακτική διορατικότητά του συνέλαβε τή σημασία τής 

στενής συνεργασίας κράτους καί ίδιωτικου κεφαλαίου. 

Χαρακτηριστική του γεγονότος αύτου ήταν καί ή επιτυ

χία του πενταετοUς άναπτυξιακοu προγράμματος '60-' 64, 
στό τέλος του όποίου η ανεργία είχε σχεδόν εξαλειφθεί 

στή χώρα μας. 

«Ή πορεία αύτή ήταν αποτέλεσμα τής πολιτικής βού

λησης πού /;ξέφραζε - μέ σοβαρότητα καί διαφάνεια - ό 

Κ. Καραμανλής. 'Αναπτυξιακή πορεία πού συνεχίσθηκε 

καί τά αμέσως επόμενα χρόνια, αν καί ό ίδιος είχε απο

χωρήσει από τό προσκήνιο αύτοεξοριζόμενος στό Παρίσι 

από τό 1963. Καί τουτο, διότι η οίκονομία είχε λάβει μιά 
ίδιαίτερα σημαντική ώθηση, ή όποία λειτουργοuσε καί ώς 

κεκτημένη ταχύτητα γιά τό ύπόλοιπο τής δεκαετίας». 

Ή άλλη ομως μεγάλη εθνική προσφορά του Κ. Καρα. 

μανλή -συνεχίζει δ Μαρινόπουλος- ήταν ή σύνδεση 

άρχικώς καί η ενταξη, στή συνέχεια, τής χώρας μας στήν 

Εύρωπαϊκή Κοινότητα. Μιά ύπόθεση πού αποτέλεσε προ
σωπικό οραμά του, καί πού γιά τήν εποχή αντιστοιχουσε 

σέ μιά «Μεγάλη 'Ιδέα» προηγούμενων χρόνων, η όποία 

δμως ύλοποιήθηκε. 

Ήταν μιά προσπάθεια ήρωική. Μιά προσπάθεια πού 
άρχισε ύπό iδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες καί πού τελικά 

εύοδώθηκε χάρη στή διεθνή άκτινοβολία τής ηγετικής 

φυσιογνωμίας του απερχόμενου Προέδρου τής Δημοκρα

τίας. 

'Ο κ. Καραμανλής γνώριζε από τότε τά εμπόδια καί τίς 

δυσκολίες του εγχειρήματος. 'Ωστόσο, στάθηκε αμετακί

νητος στήν πεποίθησή του οτι ή 'Ελλάδα είναι κομμάτι 

τής Εύρώπης. 'Ενδεικτικό στοιχείο τής επίγνωσής του 

σχετικά μέ τή δυσχέρεια του εγχειρήματος αποτελεί καί 

τό γεγονός οτι τήν ίδια ήμέρα πού ύπέγραψε τή Συμφωνία 

σύνδεσης 'Ελλάδος-Κοινότητος τόν 'Ιούλιο του 1961, τη
λεφώνησε στόν τότε πρόεδρο του ΣΕΒ καί του είπε: «'Εγώ 

ύπέγραψα. Σίiς έριξα στή θάλασσα. Τώρα πρέπει νά κο

λυμπήσετε». 

' Η προσφορά του Κωνσταντίνου Καραμανλή εντοπίζε

ται σέ πολλαπλά επίπεδα, μέ γνώμονα δμως . πάντα τό 

συμφέρον τής χώρας. 'Όπως ό ίδιος ανέφερε σέ επιστολή 

του πρός τόν αείμνηστο Κωνσταντίνο Τσάτσο, τό 1966: 
«Δέν γνωρίζω τί επέτυχα κ:αί τί δέν επέτυχα εiς τήν σταδι

οδρομίαν μου. Γνωρίζω δμως δτι άνέτρεψα τήν καθιερωμέ

νη ν άπό μακ:ροϋ άντίληψιν δτι ή άθλιότης aποτελεί άμε

τακ:ίνητον μοίραν τής 'Ελλάδος. Διότι aπέδειξα εμπρά
κτως δτι ήμπορεί ό λαός μας, aν θέλει, νά εύημερήσεω. 

Θ. ΣΤΡΑΤΟΣ 

Θεμελιωτής τfίς βιομηχανικfίς &νάπτυξης 

τfίς 'Ελλάδας 

(«'Εξπρές», 12 Μαρτίου) 

«'Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ήθελε νά κάνει τήν 

'Ελλάδα ' Ελβετία. Νά κάνει τήν 'Ελλάδα εύρωπαϊκή χώ

ρα, ύψηλοu επιπέδου. 'Ενέπνευσε τόν έλληνικό κόσμο καί 

εδωσε στόν τόπο αισιοδοξία, σταθερότητα καί άνάπτυξη». 

'Η φράση αύτή άνήκει στόν Θεόδωρο Στράτο, δνομα 

άρρηκτα δεμένο μέ τόν τομέα τής μεταποίησης στή μετα

πολεμική 'Ελλάδα, καί άναφέρεται στή χρυσή περίοδο 

τής εθνικής οικονομίας. Μιά περίοδο, πού δπως καί ό ίδιος 

τονίζει, άποτελεί τή βάση τής σημερινής - καλής ή 

κακής - πραγματικότητας. 

'Όπως επισημαίνει, «σήμερα άκουμε δτι ή ' Αθήνα 

είναι μιά τσιμεντούπολη, δτι οί άλλες πόλεις κτίζονται 

στό πρότυπό της, καί χίλιες δύο κατηγορίες σχετικά μέ τό 

εργο του Καραμανλή. Τό θέμα είναι έάν δέν ύπήρχε τότε 

ή δημιουργία, σήμερα καί έμείς καί τό βιοτικό μας επίπε

δο θά είμασταν σέ άλλη θέση. Ό Κ. Καραμανλής δημι
ούργησε. ~Ισως εκανε λάθη - δέν θά τό κρίνω έγώ -
αλλά χωρίς τό εργο του δέν θά ύπήρχε τίποτε στόν τόπο 

μας. Σήμερα τό πνευμα αύτό, τό πνευμα τής δημιουργίας, 

δυστυχώς απουσιάζει». 

Γιά τόν νεαρό, τότε, επιχειρηματία καί γόνο μιfiς κατ' 

εξοχήν «βιομηχανικής» οiκογένειας κ. Θ. Στράτο, ή ανα-
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πτυξιακή πνοή πού χαρακτήρισε τήν πρώτη οκταετία Κα

ραμανλή, εδωσε μιά ανεπανάληπτη, εως σήμερα, iliθηση 

στήν έλληνική οiκονομία. «'Η χιονοστιβάδα τής ό.νάπτυ

ξης συμπαρέσυρε τήν οiκονομία», αναφέρει καί προσθέ
τει: «'Έως τότε ύπήρχε ή aντίληψη δτι ή 'Ελλάδα ήταν 

μιά χώρα ό.γροτών. Ό Καραμανλής ό.νέτρεψε αuτήν τήν 

πεποίθηση, μέ τήν εμφαση πού εδωσε στήν ανάπτυξη τής 

Βιομηχανίας καί του τομέα τών ύπηρεσιών. Χρησιμοποί

ησε τόν εναν τομέα ώς μοχλό ανάπτυξης του <iλλου. 

Προωθώντας τήν τουριστική βιομηχανία στήν 'Ελλάδα 

εδωσε τροφή καί γιά τήν ανάπτυξη τής μεταποίησης. 

'Ο Καραμανλής είχε τό πάθος τής ό.νάπτυξης, ό.λλά 

καί τή δραστηριότητα πού απαιτείται ό.πό εναν μεγάλο 

ήγέτψ>, συνεχίζει ό κ. Στράτος. 

«'Όμως πρώτα ό.πό δλα, εκανε έπιλογή aνθρώπων. Είχε 

βάλει τότε στήν 'Εθνική Τράπεζα, ή όποία ό.ντιστοιχουσε 
τήν έποχή έκείνη μέ τό 80% τής οiκονομίας τής χώρας, 
τόν Δ. Χέλμη. 'Έναν <iνθρωπο ό όποίος νομίζω δτι - έάν 

ό.ναφερθουμε στούς διοικητές τής 'Εθνικής Τράπεζας -
μετά ό.πό τόν Ι. Δροσόπουλο, ήταν ό έπόμενος κορυφαίος. 

'Η 'Εθνική Τράπεζα διεδραμάτισε έκείνα τά χρόνια ενα 

iδιαίτερα σημαντικό ρόλο στήν ανάπτυξη τών έπιχειρή

σεων καί τής βιομηχανίας γενικότερα. 

'Η συμβολή του <iλλου στενου συνεργάτη του Καρα

μανλή, του Πεσμαζόγλουy στήν προώθηση τών έξαγωγών 

καί στήν καθιέρωση τής έξαγωγικής βοήθειας ύπήρξε 

ιδιαίτερα σημαντική γιά τή βιομηχανία του τόπου», συνε

χίζει ό κ. Στράτος. 

«'Επί κυβερνήσεων Καραμανλή οί κρατικές έπιχειρή

σεις δούλευαν καί μάλιστα εϋρυθμα. 'Υπήρχε ενα γενικό 

πνευμα αuτοπειθαρχίας.' ο πρωθυπουργός ήταν ενας αν

θρωπος πλήρως ένήμερος σχετικά μέ τίς έξελίξεις. Είναι 

γνωστό δτι ξύπναγε στίς 5 τό πρωί, διάβαζε τίς έφημερίδες 

καί εως τίς 7 είχε πάρει στό τηλέφωνο δλους τούς ύπουρ
γούς του, δέν ξέφευγε κανένας ποτέ. 'Εκείνο τό όποίο εχει 

σημασία είναι δτι έπέτυχε νά δώσει στόν κόσμο τήν πί

στη δτι έδώ ύπάρχει ενας iσχυρός <iνδρας καί πλέον δημό

σιοι λειτουργοί, iδιώτες, οί πάντες, εβαζαν τό κεφάλι κά

τω καί δούλευαν. Ό κόσμος του είχε έμπιστοσύνη. Ό 

Καραμανλής ξήλωνε τά στραβά καί στή θέση τους δημι

ουργουσε τά σωστά. Αuτό εδινε έμπιστοσύνη στόν κόσμο. 

'Ήδη, ό.πό τόν καιρό πού ήταν ύπουργός είχε δείξει 

αύτή τή δυναμικότητα, ή όποία ϋστερα εκανε τούς <iρχον

τες τής χώρας, τότε, νά τόν προσέξουν καί νά του δώσουν 

ενα προβάδισμα. Είχε ώς iδιαίτερο γνώρισμα του χαρα
κτήρα του δτι ήταν σιωπηλός -μίλαγε έλάχιστα καί ήταν 

πολύ σοβαρός - καί δπως θά ελεγαν οί ' Αμερικανοί 'Ήe 

meant business. Α no-nonsensce approach", δέν 'Έπαιζε" 
μέ aλλα λόγια. Άuτό πού ελεγε τό έννοουσε μέχρι κεραίας 
καί είχε μέ αuτόν τόν τρόπο πειθαρχήσει τούς πάντες, 

συμπεριλαμβανομένων καί τών iδιωτών, ύπό τήν εννοια 

δτι τόν πίστευαν. 'Όσοι έκ τών iδιωτών ήταν καί δημι

ουργοί μπόρεσαν νά ό.ναπτυχθουν καί μαζί νά αναπτύξουν 

καί τόν τόπο σέ δλους τούς τομείς. Καί όρισμένες φορές 

έάν ή iδιωτική πρωτοβουλία δέν μπορουσε νά προωθήσει 

εναν τομέα, αύτός εδινε τήν iliθηση μέ κρατικά μέσα», κα

ταλήγει ό κ. Στράτος. 

Μ. ΚΑΡΑΒΙΑ 

Προσωπογραφία άνεπίσημη 

(«Καθημερινή», 5 Μαρτίου) 

Κάθε φορά πού ό Κωνσταντίνος Καραμανλής πρόκει

ται νά δειπνήσει σέ φιλικό σπίτι ξέρει πώς θά βρεί στό 

τραπέζι σπανακόπιτα. ' Ο aπερχόμενος Πρόεδρος τής Δη

μοκρατίας δέν τήν ό.γαπάει iδιαίτερα. 'Ανήκει κι αuτή 

στούς μικρούς καί μεγάλους θρύλους πού τόν περιβάλ

λουν.' Η σπανακόπιτα συνδέεται δμως μέ μιά ίστορία πού 

διηγείται ό ίδιος, αποκαλυπτική τής πρώιμης εγνοιας του 
γιά τούς γύρω καί, κατ' έπέκταση, γιά τήν εuημερία του 

τόπου, πού έδραιώθηκε κατά τήν «οκταετία Καραμανλή». 

Καί κορυφώθηκε, δταν τό 1974 ό.νέλαβε καί πάλι τό τιμόνι 
μιας 'Ελλάδας έξευτελισμένης ό.πό τή χούντα διεθνώς, γιά 

νά τήν όδηγήσει μέ aσφάλεια στή Δημοκρατία καί νά 

τήν έντάξει στήν ΕΟΚ. 

Θυμiiται λοιπόν πώς ή μητέρα του, στό χωριό, είχε 

φτιάξει κάποτε μιά σπανακόπιτα πού μοσχοβολουσε σ' 

δλο τό σπίτι. Τά παιδιά γύρισαν τό μεσημέρι ό.πό τό σχο

λείο ό.λλά μόλις ακούμπησε τό ταψί στή μέση του τραπε

ζιου ενας κουμπάρος, πού ταξίδευε στά μέρη τους, χτύπη
σε τήν πόρτα. 'Ο κουμπάρος πήρε τό πρώτο κομμάτι, πή

ρε τό δεύτερο «γειά σ.τά χέρια σου κουμπάρα!», !;λεγε κι 

επαιρνε κι <iλλο κάνοντας νά σφίγγεται ή καρδιά του μι

κρου Κωνσταντίνου, πού ήξερε δτι τό φαί ήταν μετρημένο 

στό σπίτι του πολύτεκνου δασκάλου, του πατέρα του. "Ως 

σήμερα ό.κόμα, πού στόν τόπο μας !;χουν αuξηθεί έντυπω
σιακά τά σκάφη ό.ναψυχής κι εχουν γενικευθεί τά «σινιέ», 

ό Καραμανλής σέβεται τόν έπιούσιο. Δέν πρόκειται γιά 

σύμπλεγμα φτώχειας. Είναι πίστη στήν αuτάρκεια. "Απο

ψη πού εχει έκφράσει πολλές φορές λέγοντας πώς ενα 

ό.πό τά προβλήματά μας είναι δτι «καταναλίσκουμε πε

ρισσότερα ό.πό δσα παράγουμε>> . 

Οί βιογράφοι του aνθρώπου πού σφράγισε τήν έλληνι

κή ίστορία ό.πό τόν μεταπολεμικό καιρό ως τίς μέρες μας, 

δέν σταμάτησαν aρκετά σ' έκείνα τά παιδικά χρόνια στήν 

έπαρχία. ' Εξετάζοντας τήν πολιτική δραστηριότητα του 

iliριμου <iνδρα, τά είδαν ώς γραφικότητα τυλιγμένη στήν 

ό.χλύ του χρόνου. 'Ωστόσο ό.π' αuτές τίς καταβολές, τούς 

φόβους του παιδιου, τίς αγωνίες του έφήβου, τά ένδιαφέ

ροντα του νέου, διαμορφώθηκε ή προσωπικότητα του ήγέ

τη. Καί καθορίστηκε τό μοναχικό πεπρωμένο του. «Ζών

τας γιά τούς <iλλους, ξέχασα νά ζώ γιά τόν έαυτό μου», 

είπε πρό ήμερων ;ύποδυόμενος τόν Καραμανλή ό Λαζό
πουλος. Καί <iγγιξε τήν ό.λήθεια ... 'Ο Πρόεδρος τής Δη
μοκρατίας ύπήρξε πάντα λαϊκός ήγέτης. Προέρχεται ό.~ό 

τά σπλάχνα τοϋ λαοϋ, έργάστηκε σέ θεληματική μοναξiά, 
σέ άφοσίώση καί αυταπάρνηση μισόν καί πλέον αiώνα 
γιά τήν εuημερία, τήν πρόοδο καί τήν aξιοπρέπεια του 

λαου. Καί δέν εχασε ποτέ τήν έπαφή μαζί του. "Αν σέ 

όρισμένες περιπτώσεις δέν εγινε aντιληπτό αuτό, είναι λό

γω τής σοβαρότητας πού τόν χαρακτηρίζει καί έπιβάλλει 

νά βρίσκεται πάντα στούς άντίποδες του λαϊκισμου. 

"Αν μελετήσει κανείς φωτογραφίες του Προέδρου ό.πό 

έπίσημα ταξίδια, δεξιώσεις, προεκλογικούς λόγους, θά δεί 
πώς οί πιό γαλήνιες είναι έκεiνες οί όποίες συνδιαλέγεται 

μέ άπλούς aνθρώπους. ' ο δεσμός αuτός πηγάζει ό.πό τή 

θύμηση , ό.πό κάποιαν aπροσδιόριστη νοσταλγία. Δέν τό 
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άρνήθηκε ποτέ. «'Ό,τι καί liν εγινα, οπου καί liν πήγα, δέν 

ξέχασα ποτέ οτι ξεκίνησα άπό εσάς)), είχε πεί στούς συγ
χωριανούς του οταν τούς επισκέφτηκε πρώτη φορά μετά 

τή δεκάχρονη παραμονή του στό Παρίσι. Βρισκόταν στή 

Θεσσαλονίκη τότε. Καί ζήτησε νά πάει μέ έλικόπτερο 

στό χωριό του, νά δεί τό άνακαινισμένο σπίτι τής ~iκογέ
νειας, στό όποίο δύο σημεία είχαν μείνει άνέγγιχτα άπό 

εξωραϊσμούς, μέ ρητή εντολή τοϋ ξενιτεμένου πρωτότο

κου: Τό δωμάτιο τής μητέρας, οπου γεννήθηκαν καί τά 

εξι παιδιά. Καί τό πηγάδι πού τόν μάγευε καί τόν τρόμαζε 

στά παιδικά χρόνια. Λιακάδα. Καί καθώς τό άτσάλινο 

πουλί περνοϋσε μέ θόρυβο πάνω άπό τά καπνοτόπια, δ 

Καραμανλής ελεγε μέ περηφάνια στά λίγα πρόσωπα πού 

τόν συνόδευαν: <{Εχω δουλέψει σ' αυτά τά χωράφια!)). 

Γενικά πιστεύεται πώς δ Κ. Καραμανλής άναγνωρίζει 

τούς κανόνες συμπεριφοράς πού ύπαγορεύει ή εμφυτη 

άπλότητά του καί όχι τό «σαβουάρ βίβρ)). Κάποτε πού 

περνοϋσε ώς πρωθυπουργός άπό τό Λονδίνο, τόν κάλεσε δ 

Δούξ τοϋ Γλόστερ σέ γεϋμα στό Μπάκινγχαμ, γιατί ή 

'Ελισάβετ ελειπε στόν Καναδά. Ή εθιμοτυπία ήταν άντά

ξια τής βρετανικής παράδοσης. 'Αλλά λίγο πρίν σηκω

θοϋν άπό τό τραπέζι δ Δούκας εσβησε τό ποϋρο του μέσα 

στό φλυντζάνι τοϋ καφέ. 'Ο Καραμανλής κρατήθηκε. Γύ

ρισε στούς ύπουργούς του καί σχολίασε έλληνικά: «ΥΑν 

τό εlχα κάνει έγώ αvτό, θά λέγατε, κοίτα ενας χωριάτης/ι>. 
Καί εξόριστος ομως βρέθηκε σέ μιά επίσημη πρεμιέρα 

στό Κόβεντ Γκάρντεν. Μόλις εμφανίστηκε στό φουαγιέ οί 

φρακοφορεμένοι "Αγγλοι καί οί κομψές κυρίες άνοιξαν 

αυθόρμητα δρόμο νά περάσει δ ευθυτενής γκριζομάλλης, 

liν καί δέν ήξεραν ποιός είναι ... Αυτή ή αυθεντικότητα, 
«έλληνικότητα)) μέ τήv καλύτερη καί ευρύτερη εννοια, 

πού ενιωθε νά κουβαλεί στήν καρδιά του, δύναμη στούς 

άγ&νες καί ευθύνη γιά τίς άποφάσεις του, τόν εκανε νά 

επιβάλλεται καί νά γίνεται σεβαστό(; στό εξωτερικό. 'Ακό

μα καί στό διάστημα τής αυτοεξορίας του, δ Κ. Καραμαν
λής, είναι γνωστό οτι μιλοϋσε ίσος πρός ίσο μέ άρχηγούς 

κρατών οπως δ Ντε Γκώλ. Καί συναναστρεφόταν χωρίς 

εντυπωσιασμό, κριτικά πάντα, πολιτικούς ύπερ-διανοού

μενους οπως δ' Αντρέ Μαλρώ. 'Ένας άκόμα λόγος κι αυ

τός, πού ή άποχώρησή του άπό τό uπατο άξίωμα άφήνει 

τήν 'Ελλάδα μόνη, σέ δύσκολους καιρούς ... 

Κ.ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ 

Ό Καραμαvλfίς πολιτεύθηκε άvθρώπιvα 

(«'Απογευματινή)), 19 Μαρτίου) 

'Η «άνθρώπινψ πλευρά μιάς προσωπικότητας δέν εί

ναι κάτι ξεχωριστό άπό τό ύπόλοιπο τής δομής της, λές 

καί άπό τή μιά μεριά εχουμε κάτι τό «άνθρώπινΟ)) κι άπό 

τήν άλλη, κάτι τό «άπάνθρωπο)). Ό Καραμανλής πολιτεύ

θηκε «άνθρώπινα)) στό δημόσιο βίο, είχε ώς στόχο καί 

καίριο μέλημά του τόν 'Έλληνα- άνθρωπο καί τίς προο

πτικές του, άσκησε φιλολαϊκή, άλλά όχι λαϊκίστικη πολι

τική, πήρε μέτρα πού ευνοοϋσαν τίς πλατύτερες τάξεις κι 

όχι τίς ευνοημένες. "Άλλωστε, πολλοί τόν εχουν άκούσει 

νά επαναλαμβάνει αUτό πού τώρα (καί μέ τήν αϋξουσα 

άνεργία) <<άνακαλύπτει)) ξανά επισήμως ή Ευρωπαϊκή 

'Ένωση, οτι ή σπονδυλική στήλη τοϋ τόπου είναι οί μι

κρομεσαίοι. 

Κατά τά λοιπά «άνθρώπινα)): δ Κωνσταντίνος Καρα

μανλής είναι ευπροσήγορος, φιλικός, άπλός καί στοχα
στικός. Ξέρει νά προσέχει τό λόγο τοϋ άνθρώπου μέ τόν 

όποίο συνομιλεί, είναι λιτός καί μοναχικός. "Εχω τήν αί

σθηση οτι γεύθηκε συνειδητά τήν «ερημιά)) τής εξουσίας, 

επειδή ήταν πάντα σοβαρός καί συνειδητός. "Ήξερε οτι 

ολα δέν γίνονται μαζί. Είναι ποιοτικός. Παιδί γεννημένο 

στή Μακεδονία εκείνης τής εποχής, εκανε «μεγάλη iδέα)) 

τή στροφή πρός τή Δύση. Δέν είναι τυχαίο οτι είναι άρι

στοκρατικός, δέν είναι τυχαίο οτι οί φίλοι του ήταν λιγο

στοί, άλλά πάντα διαλεγμένοι. Στήν ξέφρενη εποχή μιάς 

όρισμένης νεωτεριστικής πολιτικής δρμής, τότε πού ή 

κυβέρνηση σύμπασα τά εσπαγε στά μπουζούκια, ώς μονα

δική της πολιτική επιλογή, στό τραπέζι τοϋ Καραμανλή, 

συναντοϋσες τόν Κούν, τόν Χόρν, τόν Χατζιδάκι, επιστή

μονες, συγγραφείς καί λόγιους. Ξέρει νά διαλέγει τούς 

συνεργάτες του μέ πρώτο κριτήριο τό στοιχείο τής κο

σμιότητας (π. χ. ή κυρία Λένα Τριανταφύλλη καί δ καθη

γητής Παυλόπουλος δέν είναι τυχαίες επιλογές) καί μέ τό 

ίδιο κριτήριο τιμά μέ τή φιλία του όρισμένους άνθρώ

πους. Είναι πατρικός καί παραινετικός, εχει χιοϋμορ καί 
μιά μελαγχολία μερικές φορές, είναι γοητευτικός χωρίς 

νά άσκεί γοητεία, καί οταν γίνεται αυστηρός ... καλύτερα 
νά μήν είσαι εκεί. Μέ δύο λόγια, είναι ενας μεγάλος -
«άνθρώπινος)) καί σ' αυτό καί μόνο ετσι μπορεί νά τόν δεί 

κανείς. 

ΣΤ. ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ 

'Όλοι τόv άyαπiiμε 

(«Θεσσαλονίκη», 4 Μαρτίου) 

'Ο Κων. Καραμανλής, σφράγισε, μέ τήν κυρίαρχη 

παρουσία του, πολιτικά τό δεύτερο μισό τοϋ 20οϋ αiώνα 
στήν 'Ελλάδα. Παρά τή διαφορά πολιτικής σχολής πού 

μπορεί νά εχει κανείς μέ τόν άποχωροϋντα πρόεδρο, πρέ

πει ολοι νά παραδεχτοϋμε, οτι άσκησε, iδιαίτερα ώς άρ

χηγός τοϋ κράτους, τά καθήκοντά του μέ άμεροληψία, 

άπόλυτο σεβασμό στούς θεσμούς καί άφοσίωση στήν 

άποστολή του. 

Στίς ύπηρεσιακές συνεργασίες, πού μοϋ εκανε τήν τιμή 

νά μέ καλεί, είχα τήν ευκαιρία νά εκτιμήσω τήν άνθρώπι

νη πλευρά τοϋ προέδρου: 

Συναίσθημα, τρυφερότητα καί μακεδονική εiλtκρίνεια. 
«Σέ συμπαθώ πολύ», μοϋ είχε επαναλάβει γιά πολλοστή 

φορά τελευταίως. Καί συνέχισε: «Δέν ξέρω γιατί σέ συμ

παθάω. Δέν ύπάρχει γιατί στήν άγάπη». 

Καί εσπευσε νά συνεισφέρει τήν άκόλουθη μικρή 

ίστορία: 

«Εlχα πάει στά 1960 στό Βόλο, σέ προεκλογική εκ
στρατεία. Στό τέλος τής δμιλίας, μιά 5χροvη μικρούλα 

μοίJ έφερε μιά άνθοδέσμη. Τή ρώτησα "γιατί μοίJ έφερες 

λουλούδια;". ΜοίJ άπάvτησε "γιατί σ' άγαπάω". Τήν ξα

ναρώτησα "γιατί μ' άγαπiiς;" καί ή μικρούλα σκέφτηκε 

σκέφτηκε καί μοίJ έδωσε τήν έξijς άφοπλιστική άπάντη

ση: "δέν ύπάρχει γιατί στήν άγάπη"». 

'Ο Κων. Καραμανλής είναι γιά ολους μας ίστορία, γιά 

πολλούς καί μύθος. Δέν είναι ύπερβολή νά π& «ολοι τόν 
άγαπάμε)). 

«Δέν ύπάρχει γιατί στήν άγάπψ. 
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Δ. ΧΟΡΝ 

'Ο φίλος μου ό Καραμανλής 

(Συνέντευξη στό «Βfίμα», 12 Μαρτίου) 

-'Όταν λέτε δτι μέ τόν κ. Καραμανλfί είστε φίλοι, τί 

εννοείτε; 

«'Όταν λέω "φίλος" εγώ, εννοώ, εναν άνθρωπο πού 

μπορεί νά βλέπει τά πλεονεκτήματά μου ή τά ελαττώματά 

μου, νά τά επικροτεί ή νά τά επιδοκιμάξει ... ό:λλά τελικώς 
νά μέ δέχεται δπως είμαι! 'Η φιλία είναι ό:γκαλιά μέ τό 

αίσθημα πού νιώθεις γιά κάποιον καί όχι μέ τή λογική ... 
'Ήθελα νά σίiς πω δτι γιά τόν Καραμανλfί είχα πάντα τήν 

αίσθηση πώς ήταν ήρωας ένός παραμυθιου ... w Αλλοτε πο
λύ εύαίσθητος ήρωας καί άλλοτε πολύ aπόλυτος καί 

σκ~ηρός μέ τούς γύρω ό:λλά καί μέ τόν έαυτό του ... Δέν 
ξέρω γιατί, ό:λλά νιώθω" δτι είμαι φίλος ένός ήρωα παρα
μ!]θιου κατ' επέκτασιν ... ». 

' -η ρόλο κρατάει ό κ. Καραμανλfίς στό παραμύθι, 
δπου είναι ήρωας; 

' <Που βασιλιίi βέβαια ... ». 
-'Υπάρχουν στιγμές πού ταυτίζεστε μέ τόν ήρωα του 

παραμυθιου καί νιώθετε δτι είστε στή θέση του; 

«Ποτέ ... Ξέρετε, γιά τόν Καραμανλfί είμαστε καί οί δύο 
"ψάρια" στό ζώ~ιο ... 'Εγώ είμαι 8 Μαρτίου καί εκείνος 
9 ... Μιά μέρα μου λέει: "Μά, τί κοινό έχουμε Ξμείς οί 

δύο;" Λέω: "'Όσα δέν φαντάζεστε!"». 

-Του μιλίiτε στόν πληθυντικό παρ' δλη τή φιλία σας; 

«Πάντα του μιλάω στόν πληθυντικό, άν καί μου τό εχει 

πεί τόσες φορές, δέν μου ερχεται νά τόν π& "Κώστα"!)), 

-η κοινό, ό:λήθεια, εχετε μέ τόν κ. Καραμανλfί; 

«Είμαστε καί οί δύο κυκλοθυμικοί! WΕπειτα ό Καρα

μανλfίς είναι περίεργος δπως είμαι καί εγώ)). 

-· Αφου μοιάζετε τόσο πολύ γιατί ό κ. Καραμανλfίς 
aσχολήθηκε μέ τήν πολιτική καί εσείς μέ τήν τέχνη; 

«Νομίζετε δτι δέν εχει καμία σχέση ή τέχνη μέ τήν 

πολιτική;)) 

-wΕχουν; 

«Νομίζω δτι κάποια σχέση πρέπει νά εχουν ... )). 
-Μπορείτε νά γίνετε λίγο πιό συγκεκριμένος; 

«Τόσο ή τέχνη δσο καί ή πολιτική νομίζω δτι εχουν 

σχέση μέ τόν κόσμο καί τήν εξουσία ... Ή τέχνη είναι μιά 
μορφή εξουσίας του αiσθήματος, ενω ή πολιτική είναι ή 

εξουσία τfίς λογικfίς!)). 
-Ύπάρχουν παρ' δλες τίς όμοιότητές σας σημαντικές 

διαφορές χαρακτήρα μεταξύ σας; 

«'Υπάρχει μιά πολύ σημαντική διαφορά μεταξύ μας ... )). 
-Ποιά; 

«Συχνά, δταν βρισκόμαστε του λέω: "Σίiς θαυμάζω ... 
Γιατί κάνετε δ, τι θέλετε τόν έαυτό σας ... ".' Αλήθεια είναι 
αύτό. 'Εγώ δέν εχω iσχυρή βούληση ... Είμαι ερμαιο τ&ν 
παθών μου! Τά πάθη μου μέ κάνουν δ,τι θέλουν ... 'Ενώ ό 
Καραμανλfίς διατάζει &κόμη καί τά πάθη του!)). 

-wΕχει πάθη ό κ. Καραμανλfίς; 

<(Εχει ... καί μάλιστα μεγάλα πάθη ... 'Η διαφορά μας 
είναι δτι ό Καραμανλfίς δέν επιτρέπει νά πάθει ό:πό τά 

πάθη του!)). 

-Αύτό λέτε νά είναι τό μυστικό τfίς επιτυχίας του ώς 
πολιτικου; 

«Πιθανόν ... Πιθανόν ό καλός πολιτικός νά πρέπει νά 

επιβάλλεται στά aνθρώπινα πάθη του ... Πιθανόν ετσι νά 
γίνεται πρότυπο γιά τόν κόσμο. 'Ο {δανικός ήγέτης πρέ

πει νά μήν κάνει δ, τι θά εκανε όποιοσδήποτε άνθρωπος στή 

θέση του ... 'Εσείς τί λέτε; 'Έτσι δέν πρέπει νά είναι; Πρέ
πει νά είναι παράδειγμα πρός μίμηση καί δχι συνήθεια 

πρός aποφυγήν!)), 

-'Όταν συναντιέστε μέ τόν κ. Καραμανλfί τί λέτε; μι

λίiτε γιά πολιτική; 

«Δέν μπορώ νά σίiς πω τί λέμε... Περνίiμε εύχάριστα 

τήν άSρα μας! Κυρίως γελίiμε!)). 

-WΕχει χιουμορ ό κ. Καραμανλfίς; 

«Πολύ ... άν καί νομίζουν δτι δέν εχει! WΕχει ύπαινικτι
κό χιουμορ ... Είναι σύντομος &κόμη καί στό χιουμορ καί 
περιεκτικός! Συχνά ό:ντιδρίi σάν Καραμανλfίς στήν παρέα, 

εν& ό:πό μέσα του νιώθει σάν Κώστας ... )). 
-η εννοείτε; 

«Δείχνει νά ενοχλείται δταν ό:θυροστομ& στήν κουβέν

τα ό:λλά ό:πό μέσα του τό χαίρεται!)). 

-Σίiς επιασε ποτέ ό Καραμανλfίς σάν φίλο νά σίiς μι

λήσει γιά πιό προσωπικά θέματα; 

«''Ισως εγώ νά είμαι ό μόνος στόν όποίο ό Καραμανλfίς 

εκανε κάποιες εξομολογήσεις προσωπικου επιπέδου ... 
γιατί είναι ενας πολύ κλειciτός άνθρωπος καί μέ πολύ 
ίσχυρή βούληση! Τόν έαυτό του τόν κάνει δ, τι θέλει, δπως 

σίiς είπω). 

-'Υπάρχει μιά φορά πού νά ό:κούσετε τόν κ. Καρα

μανλfί νά σίiς λέει «Δημήτρη ... )). Δημήτρη σίiς aποκαλεί; 
«Ναί, συνήθως μέ λέει "Τάκη" ... )). 
-Μιά φορά λοιπόν πού νά σίiς είπε: «Τάκη, είμαι ερω

τευμένος πολύ ... )). 
«'Ο Καραμανλfίς μιά γυναίκα ερωτεύτηκε στή ζωή 

του ... Τήν πολιτική καί κατ' επέκταση τήν 'Ελλάδα!)). 
-Πιστεύετε δτι ενας άνθρωπος σάν τόν κ. Καραμανλfί 

ήταν σέ θέση νά ερωτευθεί τρελά; 

«'Ο ερωτας ύπάρχει νά όμορφαίνει τή ζωή ... Γιά νά 
ταράζει τήν ηρεμία τfίς θάλασσας πού εχουμε μέσα μας ... 
'Ο Καραμανλfίς ήταν πάντα μιά aνήσυχη θάλασσα ... Δέν 
είχε ποτέ" τίς ό:νάγκες ένός κοινου aνθρώπου!)). 

-Μήπως τόν aντιμετωπίζετε λίγο σάν κάτι τό μυθικό; 

«Ό Καραμανλfίς πρώτα ό:π' δλα είναι &θ&ος άνθρω
πορ). 

-η εννοείτε δταν λέτε «άθ&ορ); 

«'Αθώος! Καί δέν τό λέω αύτό γιατί μέ τιμίi μέ τή φι

λία του ... w Άλλωστε γιά νά κάνεις εναν άνθρωπο φίλο δέν 
του ζητίiς τά δακτυλικά του aποτυπώματα ... )). 
-η είναι αύτό πού κάνει τόν κ. Καραμανλfί «μύθω) 

καί γιά εχθρούς καί γιά φίλους; 

«Δέν ξέρω ... w Αν ήξερα, θά ήμουν καί εγώ μύθος κι 
εσείς!)). 

-Πιστεύετε δτι ενας άνθρωπος πού ζεί πιό κοντά στόν 

κ. Καραμανλfί ξέρει πράγματα γι' αύτόν καί τόν χαρα

κτήρα του πού εμείς δέν θά τά μάθουμε ποτέ; 

«'Εγώ πιστεύω δτι στήν περίπτωση του Καραμανλfί ή 

aπόσταση δημιουργεί τήν επαφή καί ή επαφή τήν άπό

σταση ... 'Εγώ τόν Καραμανλfί δταν τόν γνώρισα δέν τόν 
είχα μυθοποιήσει ... Μετά κατάλαβα τό μέγεθός του! Μέ 
τόν καιρό!)). 

-Διαφωνείτε ποτέ δταν βρίσκεστε σέ παρέα μέ τόν κ. 

Καραμανλfί; Λένε δτι δέν του άρέσει ίδιαίτερα νά εκφρά-
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ζεται διαφωνία ώς πρός τίς άπόψεις του ... 
«Δέν μπορείς νά διαφωνήσεις μέ τόν Καραμανλή .. . 

'Όχι δμως γιατί είναι δεσποτικός ... άλλά διότι είναι σο
φός! Καί άρνείται κατηγορηματικά νά μιλήσει σέ παρέα 

γιά Ιδιωτικά θέματα, όχι μόνο δικά του .. . Δέν είναι κου
τσομπόλης δηλαδή ... Είναι ενας ανθρωπος πολύ μόνος, 
μοναχικός ... Πολλές φορές νιώθω δτι ό Καραμανλής συ
ζεί μέ τίς σκέψεις καί τά όράματά του μόνο! Αυτή ή εμμο

νή του ίσως τόν εκανε νά είναι μετά τόν Βενιζέλο καί τόν 

Χαρίλαο Τρικούπη ό μεγαλύτερος πολιτικός πού γεννή

θηκε στήν ' Ελλάδα». 

-Τόν εχετε ρωτήσει ποτέ τή γνώμη του γιά τόν 'Αν-

δρέα Παπανδρέου; 

«Ποτέ δέν θέλω νά τόν φέρω σέ δύσκολη θέση!» . 

-Θά ερχόταν σέ δύσκολη θέση; 

<<Δέν ξέρω! Πάντως ό Καραμανλής ξέρει νά άναγνωρί
ζει τήν άξία των αλλων!» . 

-'Έχετε καταλάβει γιατί ό κ. Καραμανλής εκανε καί 

κάνει παρέα μέ άνθρώπους σάν εσaς, τόν Miiνo Χατζιδά

κι, τόν Μινωτή, άφου κυριαρχείται άπό τήν εμμονή του 

γιά τήν πολιτική; 

«'Ο Καραμανλής είναι ενας ευφυής ανθρωπος! Μιά 

φορά μου είπε : "Πς λύσεις τίς βρίσκει κανείς σ' αvτούς 

πού δέν ξέρουν ότι τίς έχουν!". Πέρα άπό τήν ευχαρίστη
ση τής παρέας, ό Χατζιδάκις μέ τόν Καραμανλή ήταν μιά 

άπόλαυση ... Είχε ενα διαολεμένο ταλέντο καί μυαλό γιά 
νά κάνει τόν Καραμανλή νά δέχεται άκόμη καί τίς πιό 

ριζοσπαστικές του άπόψεις ! ' Ο Καραμανλής τιμοϋσε πάν

τα τή γενναιότητα ... Καί ό Χατζιδάκις ήταν γενναίος αν
θρωπος!» . 

-Γιατί ό κ . Καραμανλής μιλάει τόσο λίγο δημόσια; 

'Έτσι είναι καί στήν παρέα; 

«' Ο Καραμανλής δέν μιλάει λίγο ... 'Απλως δέν φλυα
ρεί. .. Σιωπii σοφά! Θεωρεί - καί σωστά - δ τι "ή φλυα

ρία είναι άνία!". 'Όπως λέει ό 'Άμλετ, "λόγια, λόγια, λό

για ... " . 'Υπάρχουν πολλων εiδων "λόγια"!». 

-Είπατε λίγο πρίν- καί τό προσπέρασα ... - δτι ό κ. 

Καραμανλής είναι εόφυής. τί εννοείται «είναι ευφυής» ; 

«Διαθέτει κρίση ... Πιστεύω δτι ενας άνθρωπος χωρίς 
κρίση μπορεί νά είναι εξυπνος, άλλά όχι ευφυής!». 

-Διαβάζει ό κ. Καραμανλής; 

«"Α, βέβαια... Διαβάζει καί μάλιστα πολύ! Διαβάζει 

πολύ ίστορία ... Είναι κολακευμένος πού είναι φίλος τοϋ 
'Οδυσσέα 'Ελύτη ... )). 
-Πιάσατε ποτέ τόν κ. Καραμανλή επ' αυτοφώρω νά 

κλαίει; 

«Ξέρετε πόσο εκλαψε γιά τόν Παπαληγούρα; Τόν ετά

ραξε πολύ ό χαμός του .. . 'Όπως του κόστισε καί ό χαμός 

του Μάνου ... Νομίζω δτι ό Καραμανλής κλαίει συχνά! 
Πολλές φορές χωρίς δάκρυω). 

-Γιατί χωρίς δάκρυα; 

«Τά δάκρυα είναι άποδεικτικό στοιχείο!)). 

-Πείτε μου κάτι πού άκούσατε νά σiiς λέει ό κ . Καρα

μανλής καί μείνατε σχεδόν αφωνος ... 
(σκέφτεται) «Κάποτε διάβασε μιά συνέντευξή μου, 

δπου είχα δηλώσει δτι "ίσως δέν θά επρεπε νά γίνω ηθο

ποιός" . 'Όταν συναντηθήκαμε, μέ ρώτησε: ""Αν δέν γινό

σουν ηθοποιός, τί θά ijθελες νά γίνεις;" . "Ξέρω εγώ ... ", 
του άπάντησα. "'Ίσως μαραγκός . Πάντως δέν θά ijθελα νά 

γίνω ποτέ νεκροθάφτης!", τοϋ λέω .. . "Κρίμα", μου λέει . 

"Γιατί οί νεκροθάφτες στόν "Αμλετ είναι μαγευτικοί!". 

Δέν είναι ύπέροχο; 'Έμεινα αφωνος! Γι' αυτό σiiς λέω ... 
είναι ενας σοφός ανθρωπος ό Καραμανλής! Ποτέ δέν ξέ

ρεις αν ξέρει κάτι ... Δέν μπορείς νά πείς μέ βεβαιότητα αν 
εχει διαβάσει Σαίξπηρ ... ι:δσπου κάνει μιά τέτοια παρατή
ρηση καί τά χάνεις!)) . 

-Πείτε μου κάτι άκόμη πού εχετε άκούσει νά λέει ό κ . 

Καραμανλής καί σiiς «καρφώθηκε)) στό μυαλό, πού δέν τό 

περιμένατε ποτέ άπ' αυτόν ... 
«'Όλα τά περιμένω άπό τόν Καραμανλή ... Θυμάμαι κά

ποτε ό Μiiνος ρώτησε τόν Πρόεδρο: "Κύριε Πρόεδρε, 

πως ενας ανθρωπος γίνεται μύθος; ". "Ό μύθος βγαίνει μέ

σα aπό τήν aνάγκη νά aγαπήσεις τούς aνθρώπους! Ή aγά

πη είναι ή aνάγκη τοv μύθου!", είπε ό Καραμανλής. Καί ό 
Μiiνος συνέχισε: "Καί πότε εκδηλώνεται αυτή ή άνάγκη ;". 

"'Εμφανίζεται aπό τή στιγμή πού τό 'έγώ' παύει νά ύπάρ

χει!", είπε ό Καραμανλής . Αυτά είναι λόγια ένός άνθρώ

που πού ολοι τόν θεωροϋν εγωϊστή στό επακρο!)) . 

-Ποιό είναι τό πιό ενδιαφέρον στοιχείο τοϋ κ. Καρα
μανλή γιά σiiς; 

<Πά μάτια του ... Τά μάτια τοϋ Καραμανλή εχουν μεγά-
λο ενδιαφέρον ... )). 
-Γιατί; 

«'Έχουν κάτι άπό παιδί κι άπό θηρίο!)). 

-Σiiς ευχαριστω. 

ΚΩΣτΑΣ Α. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

(Συνέντευξη στήν «Καθημερινή)), 5 Μαρτίου) 

«Στά παιδικά μου μάτια ό Καραμανλής ήταν πελώριος, 

μεγάλος σάν θεός . Ήταν μαζί Καραμανλής καί 'Ελλάδα . 

Στίς εκλογές του 1963, έξήμισι χρονων δέν μποροϋσα νά 
παρακολουθήσω τό ραδιόφωνο. .. 'Εθνική Ριζοσπαστική 

'Ένωση ελαβε, 'Ένωση Κέντρου ελαβε .. . Τό πρωί μοϋ εί
παν: "Ό θείος εχασε τίς εκλογές". Γιά δυό τρείς μέρες 

δέν μποροϋσα νά συμβιβαστω μέ τήν iδέα. "Οχι άπό άλα
ζονεία, άλλά στό μυαλό μου 'Ελλάδα καί Καραμανλής 

ήταν ταυτισμένα. Ήταν σάν νά μοϋ είχαν πεί δέν είναι 
πιά 'Ελλάδα εδω)) . 

«'Εκείνα τά χρόνια δέν ζούσαμε πολύ κοντά του. Τόν 

εβλεπα τά Χριστούγεννα, γιορτές γιά τό δωρο μου. Τόν 

πλησίαζα μέ δέος, πού ήταν ή άντανάκλαση τοϋ τρομα

κτικοϋ δέους μέ τό όποίο τόν άντιμετωπίζει ή οΙκογένειά 

του . Τά άδέλφια του, τοϋ εχουν εναν ίερό σεβασμό . Ήταν 

πάντα πολύ προστατευτικός μαζί τους, ώστόσο τήν εποχή 

εκείνη ή σχέση τους δέν είναι καν iσότιμη, οϋτε εϋκολης 

επικοινωνίας. Ήταν ενας φόβος ίερός. 

'Ύστερα εφυγε στό Παρίσι . 'Όταν πηγαίναμε νά τόν 

δοϋμε , καθώς τό άσανσέρ μiiς άνέβαζε στό δέκατο όροφο, 

στήν όδό Μονμορανσί, ετρεμαν τά πόδια μου . Δέν φοβό

μουν τήν αυστηρή του φιγούρα, τή δωρικότητά του πού 

χαρακτηρίζει τή συμπεριφορά του. Ήταν δτι πλησίαζα 

ενα θρύλο. Καί ϋστερα ξεδιπλωνόταν ή άγωνία του γιά 
τήν 'Ελλάδα, πού τοϋ προκαλοϋσε ενα διαρκή πόνο, καί 

ετσι στά μάτια τής ψυχής μου άποτυπώθηκαν 'Ελλάδα καί 

Καραμανλής ώς ενω) . 

«'Η πιό μεγάλη μου επιτυχία ήταν δταν άρχισα νάκα

ταλαβαίνω τή σπάνια άνθρώπινή του διάσταση. 'Ένας αν-

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



ΠΑΡΑFτΗΜΑ 753 

θρωπος πού άγγίζει τήν άπόλυτη άκεραιότητα. Νά σίiς 

εξομολογηθώ κάτι; Θαρρώ πώς εΙναι ενας εξαιρετικά ευ
αίσθητος άνθρωπος πού ύπέταξε άκόμη1Cαί τήν ευαισθη

σία του στή βασική του προτεραιότητα, εκείνη "του δημό

σιου άνδρα", δπως τό εννοουσαν ο{ άρχαίοι 'Έλληνες. Ό 

Καραμανλi'jς δέν ύπi'jρξε κομματάρχης. Δέν θά ένιωθε 

άνετα οϋτε ώς άρχηγός κόμματος. ~Ισως ή πιό δύσκολη 

φάση στή ζωή του νά ήταν ή ενασχόληση μέ τό κόμμα. 

Βάση, κόμμα, κομματική πειθαρχία θά του ήταν lfβολα, 
μικρά. Δέν ε{ναι άσχετο πού δταν τώρα μίiς μιλίi γιά τό 

κόμμα λέει "νά μήν τσακωνόμαστε, νά κάνουμε αυτό ή 

εκείνο", άλλά δέν μίiς δίνει τήν αϊσθηση τi'jς ταύτισης ή 

πώς τό κόμμα ήταν τό δικό του παιδί». 

«Τό κόμμα ήταν ενα εργαλείο. 'Όταν εΙπε "δέν διαχω

ρίζω τούς 'Έλληνες" δέν ε{πε ψέμαJα. Καί αυτή ή στάση 

δέν ήρθε καθ' δδόν. ~Ετσι εξηγείται πώς ενας άνθρωπος 

χωρίς τίποτε ~πό εκείνα πού συνόδευσαν τούς πολιτικούς 

τi'jς γενιίiς του, όνομα, χρήματα, τζάκια, σπουδές, προβο

λή, κατόρθωσε νά γίνει δ Καραμανλi'jς. Αύτή, ή τρομα

κτική του βούληση πέρα άπό τήν πολιτική φιλοδοξία. 
Δέν λέω πώς δ Καραμανλi'jς δέν τρώει, δέν πίνει, δέν κοι

μάται. Λέω πώς εκανε ύπέρβαση καί δλα αυτά του ήταν 

μικρά. Κάποτε μου ε{πε: "Στέγνωσα τήν ψυχή μου". Τώρα 

κάθομαι καί μεταφράζω τό κόστος. ~Οχι τί γλέντια καί τί 

~αρές εχασε. 'Αλλά τί χάσJαμε εμείς πού δέν γνωρίσαμε 
αυτές, τίς άλλες στιγμές τi'jς ζωi'jς του». 

«'Ο Καραμανλi'jς γεννήθηκε καί μεγάλωσε σ' ενα πε

ριβάλλον πού τόν ζύμωσε μέ τόν άγρότη, σέ εποχή μεγά

λης μιζέριας. ΕΙναι δ πρώτος άνθρωπος πού γνώρισε. Αύ

τό χάραξε στή βούλησή του τήν προτεραιότητα γιά τόν 

άνθρωπο. Καί αύτό ερχεται ξανά καί ξανά στόν Καραμαν
λi'j καί ώς πολιτικός λόγος καί ώς πολιτική δράση. 

Ή μεταπολεμική 'Ελλάδα εζησε στόν ίδεολογικό μύ

θο, πού δταν κατέρρευσε άφησε πίσω του ενα τρομακτικό 
κενό. Διαλέγω λέξεις πού νά μήν ε{ναι πολιτικά καί ίδεο

λογικά φορτισμένες γιά νά πώ δτι κατηγόρησαν τόν Κα

ραμανλi'j πώς εκανε νόμο εύνοϊκό γιά νά ερθουν κεφάλαια 

άπό τό εξωτερικό. Πράξη σωτήρια, δπως άποδείχθηκε, 
γιατί αν δημιουργήθηκαν πέντε μεγάλες μονάδες καί 

άνοιξαν θέσεις έργασίας, τότε εγιναν. ΕΙπαν δτι εδωσε βά
ρος στόν παράγοντα "κράτος". Σέ μιά χώρα πού δέν εχει 

φορολογική συσσώρευση, πώς άλλιώς μπορείς νά τό κά

νεις; ·Η ·Ελλάδα άπό τό 1953 - καί μέ τή φορολογική 

μεταρρύθμιση του Μαρκεζίνη- καί μέ τά χρόνια τi'jς εν

τασης, τi'jς άποστασίας, τi'jς δικτατορίας κατόρθωσε νά 

εχει τόν ύψηλότερο ρυθμό άνάπτυξης, δεύτερο μετά τήν 
'Ιαπωνία. Ξέρετε δτι αυτό μέ παρηγορεί; Γιατί έμείς ο{ 

χαχόλοι, μέ τή γνωστή μας άνοργανωσιά,_ τά κατ'αφέραμε. 

'Επομένως, μπορουμε νά τό ξανακάνουμε. Γιατί εγινε; 
Ύπi'jρχε δ εμπνευστής, δ δραματιστής, δ δημιουργός πού 

άνάλωσε τόν έαυτό του στήν ταύτιση μέ τόν τόπο, δ εθνι

κός μας παππους». 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ* 

* Προκειμένου ν' άΠοφευχθεί ή άσκοπη έπιβάρυνση τοu 
κειμένου, δέν κρίθηκε σκόπιμη ή πι;φαπομπή στόν ήμερή

σιο τύπο τής έποχής γιά κοινά είδησεογραφικά στοιχεία, 

καθώς καί γιά δηλώσεις ή άνακοινώσεις πού δόθηκαν γιά 

δημοσίευση στά μέσα ένημερώσεως γενικώς. 0{ παραπομ
πές στόν ήμερήσιο τύπο άφοροuν σχόλια, είδικές πληρο

φορίες, αυτούσια κείμενα ειδησεογραφικών δελτίων ή 

αποκλειστικές συνεντεύξεις. 

I. «Λόγοι του Κ. Καραμανλή», 1980-1981, σσ. 4-10. 
2. Γ. Ράλλης, «Ώρες Εύθύνης» ('Αθήνα 1983), σ. 42. 
3. «Λόγοι του Κ. Καραμανλή», 1980-1981, σσ. 13-16. 
4. Φ. 55Α, Τζ. Κάρτερ Μπράουν πρός Κ. Καραμανλή, 30 Μαίου 

1980. 
5. 'Αναδ. «'Ακρόπολις», 25 'Ιουλίου 1980. 
6. <<Λόγοι του Κ. Καραμανλή», 1980-1981 , σσ. 1-3. 
7. Βλ. Φ. 53Β. 

8. Φ. 74Α, Κ. Καραμανλής πρός Χ.-Α. Σάμαρανκ:, 25 
Σεπτεμβρίου· Χ.-Α. Σάμαρανκ: πρός Κ. Καραμανλή, 26 
Σεπτ1εμβρίου 1980. , 

9. Φ. 53Β, Πρακ:τικ:ό 12ης 'Οκτωβρίου 1980. 
10. Φ. 53Β, Πρακ:τικ:ό 15ης 'Οκτωβρίου 1980. 
I I. Γ. Ράλλης, δ. π. , σσ. 95-96. 
12. Φ. 53Β, Σημείωμα έπί συνομιλίας προέδρου Δημοκρατίας κ: . 

Κ. Καραμανλή κ:αί πρωθυπουργου Τσεχοσλοβακ:ίας, τήν 22 
'Οκτωβρίου 1980. 

13. Φ. 60Β, Κ. Καραμανλής πρός Τζ. Κάλλαχαν, 22 'Οκτωβρίου· 
Τζ. Κάλλαχαν πρός Κ. Καραμανλή , 31 'Οκτωβρίου 1980. 

14. Φ. 53Β, Πρακ:τικ:ά κ:ατ' ίδίαν συναντήσεως Καραμανλή -
Μιγιάτοβιτς κ:αί Πρακ:τικ:ά συνομιλιών, 5 Νοεμβρίου 1980. 

15. Φ. 53Β. 

16. «Λόγοι του Κ. Καραμανλή», 1980-1981, σσ. 60-61. 
17. Φ. 61Β, Φ.-Γ. Στράους πρός Κ. Καραμανλή, 6 'Ιανουαρίου 

1981. 
18. «Λόγοι του Κ. Καραμανλή», 1980-1981, σσ. 80-95. 
19. Γιά τήν 1\νταξη στήν ΕΟΚ, βλ. Φ. 256Α, Φ. 327Α, Φ. 60Β . 

20. Φ. 6ΙΒ. 

21. «Λόγοι του Κ. Καραμανλή», 1980-1981, σσ. 108-109. 
22. Φ. 63Β, Κ. Καραμανλής πρός Α. Παπανδρέου· Σημείωμα 

(ύπ.: Π. Μολυβιάτης), 26 'Ιανουαρίου 1981. 
23. Γ. Ράλλης, δ.π. , σ. 186 
24. Φ. 6ΙΒ, Κ. Καραμανλής πρός Γκ: . Τόρν, 4 Μαίου 1981. 
25. Βλ. Φ . 256Α. 

26. Φ. 54Β, Συνομιλίες Κ. Καραμανλή-Τ. Ζίφκ:ωφ, 27 κ:αί 28 
Μαίου 1981. 

27. Φ. 63Β, Συνάντηση μέ κ:. Α. Παπανδρέου τής 8ης 'Ιουνίου 
1981 (ύπ . : Κ. Καραμανλής). 

28. Βλ. Φ . 6ΙΒ . 

29. Φ. 54Β, Σημείωμα (ύπ.: Π. Μολυβιάτης), 22 'Ιουνίου 1981. 
30. Φ. 54Β, Σημείωμα, 30 'Ιουνίου· Φ. 61Β, Β . Ζισκ:άρ ντ' 

Έσταίν πρός Κ. Καραμανλή, 17 'Ιουλίου 1981. 
31. «Λόγοι του Κ. Καραμανλή», 1980-1981, σσ. 149-153. 
32. Φ. 54Β, Σημείωμα, 29 'Ιουνίου 1981. 
33. Φ. 337Α, Κ. Τρυπάνης πρός Κ. Καραμανλή, 7 'Οκτωβρίου 

1981 . 
34. Φ. 75Α, Κ. Καραμανλής πρός Χ.-Α. Σάμαρανκ:, 

19 Αύγούστου 1981 · Χ.-Α. Σάμαρανκ: πρός Κ. Καραμανλή, 

7 Σεπτεμβρίου 198 I. 
35. Φ. 48Β. 
36. Φ. 63Β, Σημείωμα (ύπ. : Π. Μολυβιάτης), 27 Αύγούστου 

1981 . 
37. Φ. 72Β, Σημείωμα Κ. Καραμανλή . 

38. Φ. 63Β, Σημείωμα (ύπ.: Κ. Καραμανλής), 20 'Οκτωβρίου 
1981. 

39. Φ. 63Β, Σημείωμα Π. Μολυβιάτη. 

40. Φ. 63Β, Σημείωμα (ύπ.: Κ. Καραμανλής), 17 Νοεμβρίου 1981 . 
41. Φ. 6ΙΒ, Κ. Καραμανλής πρός βασιλέα Μπωντουέν, 

I Ο Δεκεμβρίου 1981. 
42. Φ. 63Β, Σημείωμα (ύπ.: Π. Μολυβιάτης), 5 Δεκεμβρίου 1981. 
43. Φ. 72Β. 

44. Φ. 48Β, Κ. Καραμανλής πρός Α. Γκ:ράτσιο· Α. Γκ:ράτσιος 

πρός Κ. Καραμανλή, 4 'Ιανουαρίου 1982. 
45. Φ. 64Β, Σημείωμα (ύπ.: Π. Μολυβιάτης), 8 'Ιανουαρίου 1982. 
46. Φ. 64Β, Σημείωμα (ύπ.: Π. Μολυβιάτης), 12 'Ιανουαρίου 

1982. 
47. Φ. 64Β, Σημειώματα (ύπ . : Π. Μολυβιάτης), 25 Ίανουαpίου 

κ:αί I Φεβρουαρίου 1982. 
48. Φ. 64Β, Σημείωμα (ύπ.: Κ. Καραμανλής), 29 'Ιανουαρίου 

1982. 
49. Φ. 64Β, Σημείωμα (ύπ.: Π. Μολυβιάτης), 3 Φεβρουαρίου 

1982. 
50. Φ. 64Β, Σημείωμα (ύπ.: Π. Μολυβιάτης), 9 Φεβρουαρίου 1982. 
51. Φ. 64Β, Σημείωμα (ύπ. : Π. Μολυβιάτης), 20 Φεβρουαρίου 

1982. 
52. Φ. 64Β, Σημείωμα (ύπ.: Π. Μολυβιάτης), 24 Μαρτίου 1982. 
53. Φ. 64Β, Σημείωμα (ύπ.: Π. Μολυβιάτης), 24 Μαρτίου 1982. 
54. Φ. 76Β, Πρακ:τικ:ό συνομιλιών 6ης 'Απριλίου 1982. 
55. Φ. 64Β, Σημείωμα (ύπ . : Π. Μολυβιάτης), 11 Μαίου 1982. 
56. Φ. 62Β, Ρ. Ρήγκ:αν πρός Κ. Καραμανλή, 12 Μαίου 1982. 
57. Φ. 64Β, Σημείωμα (ύπ. : Π. Μολυβιάτης), 31 Μαίου 1982. 
58. Φ. 64Β, Σημείωμα (ύπ.: Π. Μολυβιάτης), 3 'Ιουνίου 1982. 
59. Φ. 64Β, Σημείωμα (ύπ . : Π. Μολυβιάτης), 4 'Ιουνίου 1982. 
60. Φ. 64Β, Σημείωμα (ύπ. : Π . Μολυβιάτης), 7 'Ιουνίου 1982. 
61 . Φ. 64Β, Σημείωμα (ύπ. : Π. Μολυβιάτης), 13 'Ιουλίου 1982. 
62. Φ. 62Β, Κ. Καραμανλής πρός Β. Ζισκ:άρ ντ' Έσταίν, 

4 Αύγούστου· Β . Ζισκ:άρ ντ' Έσταίν πρός Κ. Καραμανλή, 

12 Αύγούστου 1982. 
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63. Φ. 64Β, Σημείωμα (ύπ.: Π. Μολυβιάτης), I Σεπτεμβρίου 
1982. 

64. Φ. 62Β, Φ. Μιττεράν πρός Κ. Καραμανλή, 7 Σεπτεμβρίου 
1982. 

65. Φ. 64Β, Σημειώματα (ύπ . : Κ. Καραμανλής), 23 καί 30 
Σεπτεμβρίου· Σημείωμα (ύπ. : Π. Μολυβιάτης), 28 
Σεπτεμβρίου 1982. 

66. Φ. 62Β, Ρ. Ρήγκαν πρός Κ. Καραμανλή, 24 Σεπτεμβρίου· 
Κ. Καραμανλής πρός Ρ. Ρήγκαν, 5 'Οκτωβρίου 1982. 

67. Φ. 62Β, Χ. Σμίτ πρός Κ. Καραμανλή, 4 'Οκτωβρίου· 
Κ. Καραμανλής πρός Χ. Σμίτ, 8 'Οκτωβρίου 1982. 

68. Φ. 64Β, Σημείωμα (ύπ. : Κ. Καραμανλής), I Νοεμβρίου 1982. 
69. Φ. 64Β, Σημείωμα (ύπ.: Π. Μολυβιάτης), 8 Νοεμβρίου ι982 . 

70. Φ. 64Β, Σημείωμα (ύπ. : Π. Μολυβιάτης), ι2 Νοεμβρίου ι982. 

71. Φ. 64Β, Σημείωμα (ύπ.: Κ. Καραμανλής), χ.η. 

72. Φ. 64Β, Σημείωμα (ύπ.: Π . Μολυβιάτης), 22 Νοεμβρίου ι982. 

73. Φ. 64Β, Σημείωμα (ύπ.: Π. Μολυβιάτης), 2 Δεκεμβρίου 1982. 
74. «Λόγοι τοϋ Κ. Καραμανλή, ι982)) , σσ. 105-114. 
75 Φ. 54 Β, Συνομιλίες μεταξύ τοϋ • Ομοσπονδιακοϋ προέδρου 

καί τοϋ "Ελληνος προέδρου κ. Κωνσταντίνου Καραμανλή, 

τήν 29η Νοεμβρίου 1982. 
76. Φ. 54Β, Συνάντηση προέδρου μέ ύπουργό 'Εξωτερικών 

Γκένσερ , 30 Νοεμβρίου 1982. 
77. Φ. 54Β, Σημειώματα (ύπ. : Π . Μολυβιάτης), 6 καί 8 

Δεκεμβρίου 1982. 
78. Φ. 64Β, Σημείωμα (ύπ. : Π . Μολυβιάτης), 29 Δεκεμβρίου 

ι982. 

79. Φ. 64Β, Σημείωμα (ύπ. : Π. Μολυβιάτης), 15 Φεβρουαρίου 
ι983. 

80. Φ. 64Β, Σημείωμα (ύπ.: Π. Μολυβιάτης), 19 Φεβρουαρίου 
1983. 

81. Φ. 55Β, Πρακτικό, 23 Φεβρουαρίου 1983. 
82. Φ. 64Β, Σημείωμα (ύπ.: Π. Μολυβιάτης) , ι Μαρτίου 1983. 
83. Φ. 64Β, Σημείωμα (ύπ. : Κ . Καραμανλής), 2 Μαρτίου ι983. 
84. Φ. 64Β, Σημείωμα (ύπ. : Π . Μολυβιάτης), 4 Μαρτίου 1983. 
85. Φ.55Β, Συνομιλίες μεταξύ κυρίου προέδρου Δημοκρατίας 

καί προέδρου Πορτογαλικής Δημοκρατίας. 

86. Φ.55Β, Σημείωμα (ύπ.: Μολυβιάτης), ι7 Μαρτίου 1983. 
87. Φ. 55Β, Σημείωμα (ύπ.: Π. Μολυβιάτης), ι Ι 'Απριλίου ι983. 

88. Φ. 55Β, Σημείωμα (ύπ.: Π. Μολυβιάτης), 24 Μαίου 1983. 
89. Φ. 55Β, Σημείωμα (ύπ.: Π. Μολυβιάτης), 26 Μαίου 1983. 
90. Φ. 64Β, Σημείωμα (ύπ. : Κ. Καραμανλής), 15 'Ιουνίου ι983. 
91 . Φ. 64Β, Σημείωμα (ύπ.: Π. Μολυβιάτης), 20 'Ιουνίου ι983. 
92. Φ. 64Β, Σημείωμα (ύπ.: Κ. Καραμανλής), 21 'Ιουνίου 1983. 
93. Φ. 64Β , Σημείωμα Π. Μολυβιάτη, 4 'Ιουλίου καί Κ. 

Καραμανλή, 5 'Ιουλίου ι983 . 

94. Φ. 64Β , Σημείωμα (ύπ. : Κ. Καραμανλής), ι5 'Ιουλίου ι983 . 

95. Φ. 64Β, Σημείωμα (ύπ.: Π . Μολυβιάτης), 25 Αύγούστου 1983. 
96. Φ. 64Β, Σημείωμα (ύπ. : Π. Μολυβιάτης), 29 Αύγούστου 1983. 
97. Φ. 64Β, Σημείωμα (ύπ. : Π . Μολυβιάτης), 31 Αύγούστου 1983. 
98. «Λόγοι τοϋ Κ. Καραμανλή, ι983)), σσ. 44-56. 
99. Φ. 64Β, Σημείωμα (ύπ.: Π. Μολυβιάτης), 22 Σεπτεμβρίου 

ι983 . 

100. Φ. 64Β, Σημείωμα (ύπ.: Π. Μολυβιάτης), 2ι Σεπτεμβρίου 

ι983. 

101. Φ. 64Β, Σημείωμα (ύπ.: Κ. Καραμανλής), 4 'Οκτωβρίου 
ι983. 

102. Φ. 64Β, Σημείωμα (ύπ.: Π. Μολυβιάτης), 15 Νοεμβρίου 

ι983 . 

103. Φ. 64Β, Σημείωμα (ύπ . : Π. Μολυβιάτης), 17 Νοεμβρίου 
1983. 

104. Φ. 64Β, Σημείωμα (ύπ. : Π. Μολυβιάτης), 28 Νοεμβρίου 
ι983. 

105. Φ. 64Β, Σημείωμα (ύπ . : Π. Μολυβιάτης), 30 Νοεμβρίου 
ι983 . 

106. Φ. 64Β, Σημείωμα (ύπ.: Π. Μολυβιάτης), 22 Δεκεμβρίου 
1983. 

107. Φ. 65Β, Σημείωμα (ύπ. : Κ. Καραμανλής), 23 'Ιανουαρίου 
f984. 

108. Φ. 55Β, Σημείωμα, 10 Φεβρουαρίου ι984 . 

109. Φ. 65Β, Σημείωμα (ύπ.: Π . Μολυβιάτης), 9 Μαρτίου ι984. 
ι 10. Φ. 55Β, Συναντήσεις προέδρων Καραμανλή καί 

Μ~υμπάρακ, 12-16 Μαρτίου 1984. 
ι11. Φ. 55Β, Συνάντηση τοϋ κ. προέδρου τής Δημοκρατίας μέ 

όμάδα 'Αμερικανών βουλευτών, 24 ' Απριλίου 1984. 
ι12. Φ. 55Β, Σημείωμα (ύπ.: Π. Μολυβιάτης), 30 'Απριλίου 

1984. 
ι13 . Φ. 65Β, Σημείωμα (ύπ. : Κ. Καραμανλής), 22 Μαίου 1984. 
ιΙ4 . Φ. 65Β, Σημείωμα (ύπ.: Π. Μολυβιάτης), 2 Μαίου 1984. 
115. Φ. 65Β, Σημείωμα (ύπ.: Π. Μολυβιάτης), ι Ι Μαίου 1984. 
116. Φ. 75Α, Κ. Καραμανλής πρός Χ.-Α. Σάμαρανκ, 17 Μαίου· 

Χ.-Α. Σάμαρανκ πρός Κ. Καραμανλή , ι8 Μαίου ι984 . 

117. Φ. 65Β. 

118. Φ.65Β, Σημείωμα (ύπ.: Κ. Καραμανλής), 21 'Ιουνίου 1984. 
ιΙ9 . Φ . 65Β. 

120. Φ. 55Β, Σημείωμα (ύπ.: Π. Μολυβιάτης), 26 'Ιουλίου 1984. 
121. Φ. 65Β, Σημείωμα (ύπ. : Κ. Καραμανλής), 23 Αύγούστου 

1984. 
122. Φ. 65Β, Σημείωμα (ύπ.: Π. Μολυβιάτης), 12 Σεπτεμβρίου 

1984. 
123. Φ. 72Β. 

124. Φ. 65Β, Α. Παπανδρέου πρός Κ. Καραμανλή, 31 
' Οκτωβρίου· Κ. Καραμανλής πρός Α. Παπανδρέου, 5 
Νοεμβρίου ι984 . 

125. Φ. 65Β, Σημείωμα (ύπ.: Π. Μολυβιάτης), 8 Νοεμβρίου 1984. 
126. Φ. 65Β, Σημείωμα (ύπ.: Κ. Καραμανλής), ι2 Νοεμβρίου 

1984. 
127. 62Β, Κ. Καραμανλής πρός Τ. Ντάγκλας-Χόουμ, 6 

Δεκεμβρίου. 

ι28 . Φ. 65Β, Σημείωμα (ύπ.: Κ. Καραμανλής), 16 'Ιανουαρίου 
ι985 καί Σημείωμα (ύπ.: Π. Μολυβιάτης), 4 'Ιανουαρίου 
ι985 . 

129. Φ. 65Β, Σημείωμα (ύπ.: Κ. Καραμανλής) , 16 'Ιανουαρίου 
ι985 . 

130. Φ. 55Β, Συνάντηση προέδρων κ.κ . Καραμαν'λή καί 
Μουμπάρακ, ι7 'Ιανουαρίου 1985. 

131. Φ. 55Β, Σημείωμα, ι Φεβρουαρίου ι985. 

132. Φ. 65Β, Σημείωμα (ύπ.: Κ. Καραμανλής), 5 Φεβρουαρίου 
1985. 

133. Φ. 65Β, Σημείωμα (ύπ. : Κ. Καραμανλής), 8 Φεβρουαρίου 
1985. 

134. Φ. 65Β, Σημείωμα (ύπ.: Π. Μολυβιάτης), 20 Φεβρουαρίου 
1985~ 

135. Φ. 65Β, Σημείωμα (ύπ. : Κ . Καραμανλής), 22 Φεβρουαρίου 

1985. 
136. Φ. 65Β, Σημείωμα (ύπ.: Κ. Καραμανλής), 28 Φεβρουαρίου 

1985. ' 
137. Φ. 65Β, Σημείωμα (ύπ.: Π . Μολυβιάτης), 10 Μαρτίου 1985. 
138. Φ. 62Β. 

139. Φ. 65Β, Σημείωμα (ύπ. : Π. Μολυβιάτης)· Σημείωμα (ύπ . : Κ . 

Καραμανλής) , 12 Μαρτίου 1985. 
ι4Ο. Φ. 72Β. 

ι4Ι. «Ή Καθημερινψ>, 2 'Ιουνίου 1985. 
ι42. Τά σχετικά στοιχεία, πέρα άπό τήν καταχώρησή τους, 

στόν ήμερήσιο τύπο, περιέχονται στόν φάκελο 333. 
'Επίσης, βλ. καί Πρακτικά Βουλής, περ. Δ' , σύν. Δ' , σσ. 

55ι-695 . 

143. ' Αρ. Μάνεσης, «Ή συνταγματική άναθεώρηση τοϋ ι986)) 

('Αθήνα ι989), σ . 17. 
144. 'Αναφορές τής I. Τσάτσου στίς σχέσεις Κ. Τσάτσου- Κ. 
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Καραμανλή, «'Ακρόπολις», 7 Φεβρουαρίου 1988, 
«'Ελεύθερος Τύπος», 12 Μαρτίου 1995. 

145. Πρβλ. Γ . Μασαβέτα, «'Ανατρέψατε Μητσοτάκη»(' Αθήνα 

1996), σσ. 152-153. 
146. Φ. 3Γ, «'Η έκλογή μου στήν προεδρία τής Δημοκρατίας, 

4/ 5/ 1990>> (σημ.), 'Ιούλιος 1990. 
147. 'Εκτενής αναφορά στόν ήμερήσιο τύπο. 'Επίσης, βλ. Φ. !Γ. 
148. Φ. 3Γ, Συνομιλία Κ. Καραμανλή μέ Φ. ντέ Κλέρκ, 11 

Μαίου 1990. 
149. Φ. 1Γ, Γ. Βασιλείου πρός Κ. Καραμανλή, 22 Μαίου 1990· 

Κ. Καραμανλής πρός Γ. Βασιλείου, 6 'Ιουνίου 1990. 
150. Φ. !Γ, Κ. Καραμανλής πρός Π. Μλαντένωφ, 16 Μαίου 

1990. 
151. Φ. 1Γ, Κ. Καραμανλής πρός Γκ. Γιάτρον, 3 'Ιουλίου 1990. 
!52. Φ. 1Γ, Κ. Καραμανλής πρός 'Αρχιεπίσκοπο 'Αμερικής 

'Ιάκωβο, 3 'Ιουλίου 1990. 
153. Φ. !Γ, Κ. Καραμανλής πρός Ζ. ντέ Κουρσέλ, 5 'Ιουλίου 

1990. 
!54. Φ. !Γ, Συνέντευξη Κ. Καραμανλή πρός Ε. 'Αρβελέρ

Γλύκατζη (1990). 
155. Φ. 1Γ, Κ. Καραμανλής πρός Ντ . Τσένυ, 9 Αόyούστου 1990. 
156. Φ. 1Γ, Κ. Καραμανλής πρός Γ. Βασιλείου, 29 Σεπτεμβρίου 

1990· Γ. Βασιλείου πρός Κ. Καραμανλή, 3 'Οκτωβρίου 1990. 
157. Φ. 3Γ, Συνομιλία Κ. Καραμανλή μέ Κ. Λαλιμιέρ, 7 

'Ιανουαρίου 1991. 
158. Φ. 2Γ, Κ. Λαλιμιέρ πρός Κ. Καραμανλή, 11 'Ιανουαρίου 

1991. 
159. Φ. 3Γ, Συνομιλία Κ. Καραμανλή μέ Α. Σαμαρίi (σημ. ), 6 

Φεβρουαρίου 1991. 
160. Φ. 3Γ, Συνομιλία Κ. Καραμανλή μέ πρέσβη ΗΠΑ, 11 

Φεβρουαρίου 1991 . 
161. Φ. 3Γ, Συνομιλία Κ. Καραμανλή μέ Ντ. Ποπώφ, 15 

Φεβρουαρίου 1991 . 
162. Φ. 3Γ, Συνομιλία Κ. Καραμανλή μέ Β. Μαρτένς, 1 Μαρτίου 

1991. 
163. Βλ. έφημερίδες, 6 Μαρτίου 1991. 
164. Φ. 3Γ, Συνομιλία Κ. Καραμανλή μέ Κιέν Κιτσέν, 7 

Μαρτίου 1991. 
165. Φ. 3Γ, Συνομιλία Κ. Καραμανλή μέ Α. Μπεσμέρντνιχ, 10 

'Απριλίου 1991. 
166. Φ. 3Γ, Συνομιλία Κ. Καραμανλή μέ Χ. Ντ. Γκένσερ, 18 

'Απριλίου 1991. 
167. «Τελετή αναγόρευσης σέ επίτιμο διδάκτορα τοϋ 

Πανεπιστημίου 'Αθηνών, τοϋ προέδρου τής Δημοκρατίας Κ. 

Καραμανλή, 25 'Απριλίου 1991>>, «'Επιθεώρησις Δημοσίου 
Δικαίου καί Διοικητικοϋ Δικαίου»>, τ. 35 (1991), σσ. 161-174. 

168. Φ. 2Γ, Κ. Καραμανλής πρός 'Αρχιεπίσκοπο' Αμερικής, 

'Ιάκωβο, 29 'Απριλίου 1991. ' 
169. Φ. 3Γ, Συνομιλία Κ. Καραμανλή μέ Μ. Βέρνερ, 3 'Ιουνίου 

1991. 
170. Φ. 2Γ, Μ. Βέρνερ πρός Κ. Καραμανλή, 12 'Ιουνίου 1991. 
171. Φ. 3Γ, Συνομιλία Κ. Καραμανλή μέ Α. Μπγιόργκ, 6 

'Ιουνίου 1991. 
172. Φ. 2Γ, Α. Παπανδρέου πρός Κ. Καραμανλή, 18 'Ιουνίου 

1991. 
173. Φ. 3Γ, «Πρακτικά συνομιλίας τοϋ προέδρου τής 

Δημοκρατίας μέ τόν 'Αμερικανό πρόεδρο, Τζ. Μπούς, στίς 

18 'Ιουλίου 1991>>. 
174. Βλ. εφημερίδες, 21 'Ιουλίου 1991. 
175. Φ. 2Γ, Τζ. Μπούς πρός Κ. Καραμανλή, 31 'Ιουλίου· 

Κ. Καραμανλής πρός Τζ. Μπούς, 5 Αύγούστου 1991. 
176. Φ. 3Γ, Συνομιλία Κ. Καραμανλή μέ πρέσβη ΗΠΑ, 23 

'Ιουλίου 1991. 
177. Φ. 3Γ, Συνομιλία Κ. Καραμανλή μέ Γκ. Γκεζιένσκι, 31 

Αύγούστου 1991. 

178. «Μακεδονία», 6 Σεπτεμβρίου 1991. 
179. Α.Π.Θ., «Τελετή αναγορεύσεως σέ έπίτιμο διδάκτορα τοϋ 

προέδρου τής ' Ελληνικής Δημοκρατίας κυρίου 

Κωνσταντίνου Καραμανλή καί αποκάλυψη τιμητικής 

στήλης», Θεσσαλονίκη 1992, βλ. έπίσης, Φ. 2Γ. 

180. Φ. 7Γ, Κ. Καραμανλής πρός Τζ. Μέητζορ, 9 Δεκεμβρίου 
1991. 

181. Βλ. Φ. 7Γ. 
182. Φ. 34Γ, Σημείωμα Κ. Καραμανλή. 

183. 'Ό.π. 

184. Φ. 7Γ, Κ. Καραμανλής πρός Τζ. 'Αντρεόττι, 

21 'Ιανουαρίου 1992. 
185. Φ. 9Γ, Συνομιλία Κ. Καραμανλή μέ Β. Φοκίν, 15 

'Ιανουαρίου 1992. 
186. Φ. 29Γ, Κ. Καραμανλής πρός Τζ. Μπούς, 5 Φεβρουαρίου 

1992. 
187. Φ. 7Γ, Κ. Καραμανλής πρός Ζ. Ντελόρ, 12 Φεβρουαρίου 

1992." 
188. Φ. 9Γ, «'Οδηγίες τοϋ προέδρου τής Δημοκρατίας πρός τόν 

ύπουργό 'Εξωτερικών κ. Α. Σαμαρίi ένόψει τής προσεχοϋς 

Συνόδου τοϋ Συμβουλίου τών 'Υπουργών Έξrοτερικών τής 
ΕΟΚ», 26 Φεβρουαρίου 1992. 

189. Φ. 29Γ, Α. Σαμαρίiς πρός Κ. Καραμανλή, 13 Μαρτίου 1992. 
Σχετικά μέ τήν έπικοινωνία Μπούς-Μητσοτάκη βλ. Φ. 29Γ, 

Τζ. Μπούς πρός Κ. Μητσοτάκη, 22 Μαρτίου 1992. 
190. Φ. 29Γ, Σημείωμα (ύπ.: Π. Μολυβιάτης), 15 Μαρτίου 1992. 
191. Φ. 29Γ, Α. Σαμαρίiς πρός Κ. Καραμανλή, 3 'Απριλίου 

1992· Π. Μολυβιάτης πρός Α. Σαμαρίi, 7 'Απριλίου 1992. 
192. Θ. Σκυλακάκη, «Στό ονομα τής Μακεδονίας» ('Αθήνα 

1995), σσ. 133-142. 
· 193. 'Ό.π., σσ. 142-143. 
194. Φ. 29Γ, Σημείωμα (ύπ. : Π. Μολυβιάτης), 22 'Ιουλίου 1992. 
J\g5. Φ. 9Γ, Συνομιλία Κ. Καραμανλή μέ Χ.-Ντ. Γκένσερ, 16 

'Απριλίου 1992. 
196. Φ. 7Γ, Κ. Κqραμανλής πρός Τζ. Μπούς, 5 Μαίου 1992· 

Τζ. Μπούς πρός Κ. Καραμανλή, 27 Μαίου 1992. 
197. Βλ. Φ. 7Β. 
198. Φ. 15Γ, Μ. Ντριόν πρός Κ. Καραμανλή, 4 'Ιανουαρίου 

1993· Κ. Καραμανλής πρός Μ. Ντριόν, 14 'Ιανουαρίου 1993. 
199. Φ. 15Γ, Κ. Καραμανλής πρός Μπ. Κλίντον, 26 'Ιανουαρίου 

1993· Μπ. Κλίντον πρός Κ. Καραμανλή, 23 Μαρτίου 1993. 
200. Φ. 29Γ, Σημείωμα (ύπ. : Π. Μολυβιάτης), 29 'Ιανουαρίου 

1993. 
201. Φ. 15Γ, Α. Παπανδρέου πρός Κ. Καραμανλή, 26 

'Ιανουαρίου 1993. 
202. Φ. 15Γ, Γλ. Κληρίδης πρός Κ. Καραμανλή, 18 Μαρτίου 

1993. 
203. Φ. 15Γ, Κ. Καραμανλής πρός Β. Ζισκάρ ντ' Έσταίν· Κ. 

Καραμανλής πρός Ζ. Σιράκ, 30 Μαρτίου 1993. 
204. Φ. 29Γ, Σημείωμα (ύπ.: Π. Μολυβιάτης), 10 Μαίου 1993. 
205. Φ. 15Γ, Κ. Καραμανλής πρός Τζ. Σπαντολίνι· Τζ. 

Σπαντολίνι πρός Κ. Καραμανλή, 14 Μαίου 1993. 
206. Φ. 15Γ, Β. Χάβελ πρός Κ. Καραμανλή, 23 'Ιουνίου 1993. 
207. Φ. 15Γ, Κ. Καραμανλής πρός Χ.-Α. Σάμαρανκ, 8 'Ιουνίου 

1993. 
208. Φ. 15Γ, Μ. Βέρνερ πρός Κ. Καραμανλή, 15 'Ιουνίου 1993· 

Γ. Κρίστοφερ πρός Κ. Καραμανλή, 21 'Ιουνίου 1993. 
209. Φ. 15Γ, Κ. Καραμανλής πρός Χ. αλ Άσαντ, 16 'Ιουνίου 

1993. 
210. Φ. 15Γ, Κ. Καραμανλής πρός Ρ.-Α. 'Αζοκάρ, 19 

'Οκτωβρίου 1993. 
211. Φ. 15Γ, Φ. Ντέ-Κλέρκ πρός Κ. Καραμανλή, 17 Νοεμβρίου 

1993. 
212. «Ή Μεσημβρινή», 16 Νοεμβρίου 1993. 
213. Φ. 15Γ, Κ. Καραμανλής πρός Λ. Βαλέσα, 19 Νοεμβρίου 1993. 
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214. Φ. 18Γ, Φ. Μιττεράν πρός Κ. Καραμανλή, 17 Φεβρουαρίου 
1994· Κ. Καραμανλής πρός Φ. Μιττεράν, 16 Μαρτίου 1994. 

215. Φ. 18Γ, Κ. Καραμανλής πρός Κ.-Σ. Μένεμ, 21 Μαρτίου 
1994. 

216. Φ. 18Γ, Κ. Καραμανλής πρός Σ. Ντεμιρέλ, 8 'Ιουνίου 1994. 
217. Φ. 18Γ, Ρ. Βαϊτσέιcερ πρός Κ. Καραμανλή, 15 'Ιουνίου 

1994· 30 'Ιουνίου 1994· Κ. Καραμανλής πρός Ρ. Βαϊτσέκερ, 
30 'Ιουνίου 1994. 

218. Φ. 18Γ, 'Αρ-χιεπίσκοπος' Αμερικής, 'Ιάκωβος, πρός Κ. 
Καραμανλή, 24 'Οκτωβρίου 1994· Κ. Καραμανλής πρός 
'Αρ-χιεπίσκοπο, 8 Νοεμβρίου 1994. 

219. Φ. 18Γ, Λ. Σκάλφαρο πρός Κ. Καραμανλή, 7 Νοεμβρίου 

1994· Κ. Καραμανλής πρός Λ. Σκάλφαρο, 28 Νοεμβρίου 
1994. 

220. Φ. 18Γ, Κ. Καραμανλής πρός Φ. Λεγκάρι, 29 Νοεμβρίου 
1994. 

221. Φ. 18Γ, Κ. Καραμανλής πρός Λ. Βαλέσα, 15 Δεκεμβρίου 
1994. 

222. «Ή Καθημερινή», Ι 'Ιανουαρίου 1995. 
223. Φ. 18Γ, Μπ. Κλίντον πρός Κ. Καραμανλή, 13 'Ιανουαρίου· 

Κ. Καραμανλής πρός Μπ. Κλίντον, 31 'Ιανουαρίου 1995. 
224. Φ. 18Γ, Κ. Καραμανλής πρός Σ. Ντεμιρέλ, 3 Φεβρουαρίου 

1995. 
225. «Ή Καθημερινή», 10 Μαρτίου 1995. 
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ΕΥΡΕΤΉΡΙΟ 

Στό εύρετήριο μνημονεύονται ονόματα των προσώπων πού έχουν συμμετοχή στά γεγονότα, τοπωνύμια, ώς βασικά σημεία 

άναφορdς συγκεκριμένων γεγονότων, καί θεματικά λήμματα μέ άναφορά στά γεγονότα πού συνθέτουν τόν κεντρικό ίστό τής 
δραστηριότητας του Κ. Καραμανλή . 

Α 

'Αβέρωφ-Τοσίτσας, Ε., ύπουργός 'Εθνι

κής 'Αμύνης-άντιπρόεδρος Κυβερ

νήσεως,95, 115,123, 132·πρόεδρος 
ΝΔ-συνεργασία μέ Κ.Κ., 151, 156, 
158,161,178,204,262,263,270,272, 
275,279,291,294,305,308,330,339, 
340,352,365,369,378,380,382,389· 
έπίτιμος πρόεδρος ΝΔ, 392, 393, 
395,471,474,475,477,478,482,488, 
489,490,494,496,500,501,503,570· 
θάνατος-, 506 

'Αβραμόπουλος, Δ., δήμαρχος 'Αθη

ναίων, 715, 724 
'Αγγελόπουλος, Α., 557, 562, 563 
ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ, μέριμνα Κ.Κ. γιά συντήρη

ση μνημείων-, 122, 238, 334, 712· 
ίδρυση Κέντρου Διαφυλάξεως 'Αγι

ορείτικης Κληρονομιάς, 123, 127, 
128· έπισκέψεις Κ.Κ. στό-, 122, 
543-544· βλ. καί ΠΟΛΙΊΙΣΜΟΣ 

'Αζοκάρ, Ρ.-Α. (Azocar, Ρ.Α.), πρόε-

δρος Χιλής, 690 
'Αθανασιάδης, Γ., 129, 215, 279 
'Αθανασόπουλος, Ν., 504, 505, 618 
ΑΘΗΝΑ, ένδιαφέρον Κ.Κ. γιά-, 609 

724· βλ. ΠΟΛΙΊΙΣΜΟΣ 
ΑΘΛΗΊΙΣΜΟΣ, έγκαίνια Όλυμπιακοϋ 

Σταδίου 'Αθηνών-Πανευρωπαϊκοί 

'Αγώνες Στίβου στήν 'Αθήνα (1982), 
214-217· δήλωση Κ.Κ. γιά Πανευ
ρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καλαθοσφαι

ρίσεως (1987), 500· Μεσογειακοί 

'Αγώνfς (1991), 557, 583· ύποδοχή 
'Ολυμπιονικών στήν 'Αθήνα (1992), 
652-653· βλ. καί ΟΛΥΜΠlΑΚΟΙ ΑΓΩ
ΝΕΣ 

ΑΙΓΥΠΤΟΣ, έπίσκεψη Κ.Κ. στήν- (12-

16.3.84), 353-360· σχέσεις μέ-, 388, 
420· έπίσκεψη Μουμπάρακ στήν 

'Αθήνα, 426-429 
'Αιζενχάουερ, Ντ. (Eisenhower, Dwight), 

562, 583, 585, 588, 590 
'Ακιμάν, Ν. (Akiman, Nazmi), πρεσβευ

τής Τουρκίας στήν 'Αθήνα, 370, 372 
'Ακριτίδης, Ν., ύπουργός 'Εμπορίου, 

138, 397· Συγκοινωνιών, 203, 334 
ΑΚΡΟΠΟΛΗ, βλ. ΠΟΛΙΊΙΣΜΟΣ 

'Αλαβάνος, Κ., γενικός γραμματέας 

ύπουργείου Πολιτισμοϋ, 406, 429 
ΑΛΒΑΝΙΑ, σχέσεις μέ-, 627, 679, 712, 

714, 721-722 
'Αλβέρτος, βασιλεύς Βελγίου, 688 
ΑΛΓΕΡΙΑ, σχέσεις μέ-, 426 
'Αλεξανδρής, Ε., ύπουργός Δικαιοσύ-

νης, 138 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΥ ΛΗ, έπισκέψεις Κ. Κ. 

στήν -, 372, 542-543 
'Αλεξιάδης, Κ., ύφυπουργός Γεωργίας, 

140 
'Αλέξιος, Πατριάρχης Μόσχας, 648 
'Αλευρίiς, 1., πρόεδρος Βουλής, 152, 

190,195,258,263,308,436,440,442, 
445, 448, 449, 455, 462, 465, 509" 
ύποψήφιος πρόεδρος Δημοκρατίας, 

514 
'Αλφονσίν, Ρ. (A1fonsin, Raul), πρόε

δρος 'Αργεντινής, 432 
'Αναστάσιος, 'Αρχιεπίσκοπος 'Αλβα

νίας, 697 
'Αναστασόπουλος, Γ., πρόεδρος 

ΕΣΗΕΑ, 95, 129, 361 
'Ανδρεαδάκη, Α., βουλευτής, 514 
'Ανδριανόπουλος, Α., ύπουργός Πολι

τισμοϋ, 22, 25, 30, 62, 68, 90 96, 125· 
δήμαρχος Πειραιa, 498 

'Ανδρόνικος, Μ., καθηγητής Πανεπι-

στημίου Θεσσαλονίκης, 25, 39, 122, 
128, 189, 257, 333, 410,416, 630, 631 

'Ανδρουτσόπουλος, Α., 471, 487, 488, 
489, 490 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, Κ.Κ. γιά-, 

611, 663-665, 697 
'Αντρεόττι, Τζ. (Andreotti, Giulio), 'Ιτα

λός πρωθυπουργός, 519, 615, 616 
'Αντρόπωφ, Γ., 258, 268, 270, 351 
'Αντωνίου, Κ., δήμαρχος Μεσολογγίου, 

289 
'Αποστολάτος, Γ., πρόεδρος 'Ελληνι-

κοϋ 'Ερυθροϋ Σταυροϋ, 576, 646 
'Αποστολόπουλος, Σ., 618 
'Αραπάκης, Π., 475, 481, 489 
'Αραφάτ, Γ., 152, 203, 204, 209, 211, 

212, 357, 459, 695 
ΑΡΓΕΝΊΙΝΗ, συνάντηση Κ.Κ.-' Αλφον-

σίν, 432· σχέσεις μέ-, 700 
'Αρμπούζης, Δ., 474, 494 
'Αρόν, Ρ. (Aron, Raymond), 330 
'Αρσένης, Γ., ύπουργός 'Εθνικής ΟΙ-

κονομίας, 203 311· καί Οίκονομι

κ&ν, 361, 373, 389· 'Εθνικής 'Αμύ
νης, 691, 706, 711, 714, 718 

ΑΡΙΑ, έπίσκεψrj Κ.Κ. στήν-, 93 
'Ασλάνης, Κ., ύφυπουργός Συγκοινω

νιών, 203 
ν Ασσαντ, Χαφέζ άλ, πρόεδρος Συρίας, 

105, 682 
'Ατατούρκ Κ. (Atatίirk, Kemal), 591 
Αύγερινός, Π., ύπουργός Ύγείας, 138, 

203· άνευ Χαρτοφυλακίου, 350 
Αύγουστίνος, Μητροπολίτης Γερμανί

ας, 256 
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, συνάντηση Κ.Κ.-Κόουεν, 

98· έπίσκεψη Κ.Κ. στήν-(8-14.3.82), 
166-178 

Α ΥΣΤΡΙΑ, έπισκέψεις στήν 'Ελλάδα: 
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Β 

Κράισκυ, 15· Κιρχσλαίγκερ, 396-
397· Βρανίτσκυ, 632, 699· Κλέστιλ
εϊσοδος - στήν Εuρωπαϊκή "Ενω

ση , 708-710 

Βαβοuσκος, Κ., καθηγητής Πανεπι

στημίου Θεσσαλονίκης, πρόεδρος 

'Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, 

54, 122, 550 
Βαϊτσέκερ, Ρ. φόν (Weizsacker, Richard 

von), πρόεδρος ΟΔ Γερμανίας, 516, 
548, 654, 656, 708 

Βαίτσος, Κ ., ύφυπουργός ' Εθνικής Οί

κονομίας, 203· ά.ναπληρωτής ύπουρ
γός 'Εθνικής Οίκονομίας, 311 

Βακαρόιου, Ν., Ρουμάνος πρωθυπουρ

γός, 676 
Βαλέσα Λ. (Walesa, Lech), πρόεδρος 

Πολωνίας, 695, 719 
Βαλντχάιμ, Κ. (Waldheirn, Kurt), γενι

κός γραμματέας ΟΗΕ, 22 
Βαλυράκης, Ι., ύφυποιψγός Συγκοινω

νιών, 140 
Βάνς, Σ. (Vance, Cyrus), συμπρόεδρος 

διεθνοuς διασκέψεως γιά τή Γιουγ

κοσλαβία, 633, 676, 678, 700 
Βαρβιτσιώτης Ι., βουλευτής 373, 477, 

494· ύπουργός 'Εθνικής 'Αμύνης, 

531,534,619 , 652,682,687·ά.ντιπρό

εδρος ΝΔ, 694, 710, 718 
Βαρθολομαίος, ΟΙκουμενικός Πατριάρ

χης, 603, 659, 715 
Βάρφης, Γ., ύφυπουργός 'Εξωτερικών, 

155, 178, 273 
Βασιλειάδης, Ι. , βουλευτής, 494 
Βασιλείου, Γ., πρόεδρος Κυπριακής Δη

μοκρατίας, 481, 501, 506, 517, 520, 
529,530,545,570,587, 597,601,629, 
645, 653, 671 , 697 

ΒΑΠΚΑΝΟ, σχέσεις μέ -, 39, 78, 99· 
έπίσκεψη Κ.Κ. στό -, 185-186 

Βελαγιατί, ' Αλή 'Ακμπάρ, ύπουργός 

'Εξωτερικών 'Ιράν, 609 
ΒΕΛΓΙΟ, έπισκέψεις Κ.Κ. στό - (1-3. 

12.81), 146-151· (20.9.93), 325· σχέ
σεις μέ -, 562, 688 

Βελλίδης, Ι. , 118, 576, 656 
Βελλίδου, Α., 576 
Βενιζέλος, Ε. Β., ύφυπουργός Τύπου , 

691 · -, Έλευθ . Κ . , 141,450,456, 
458, 591, 703 

ΒΕΡΓΙΝΑ, έπίσκεψη Κ.Κ. στή - , 100· 
βλ. καί ΠΟΛΙΠΣΜΟΣ 

Βέρνερ, Μ. (Werner, Manfred), γενικός 
γραμματέας ΝΑΤΟ, 548, 576, 578, 
682· θάνατος -, 712 

Βερυβάκης, Ε., ύπουργός Παιδείας, 138, 

ΕΥΡΕΤΉΡΙΟ 

142· Κοινωνικών' Ασφαλίσεων, 203· 
' Ενεργείας, 397· - , Ι., στρατηγός, 

ά.ρχηγός ΓΕΕΘΑ, 614 
Βλαζάκης, Α. , δήμαρχος Βέροιας 595, 

640 
Βλάχος, Α. , 489· -, Γ. , 562 
Βολτfjς, Γ. , ά.ρεοπαγίτης, 420, 425 
Βουδούρης , Δ . , ύφυπουργός ' Εξωτερι-

κών, 122, 127, 128 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, σχέσεις μέ - , 39, 297, 530, 

550-552, 558-559, 670, 705· έπισκέ
ψεις Κ.Κ. στή - (12-15.10.80), 43-
49· (25-27.4.83), 286-288· επίσκεψη 
Ζίφκωφ στή Ρόδο (27-29.5.81), 100-
104 

Βορίδης, Ε., 645 
Βρανίτσκυ, Φρ. (Vranitzky, Franz), Αu

στριακός καγκελλάριος, 632, 699 

Γ 

Γαλατσάνος, Α. , 471 , 474, 481 , 494 
ΓΑΛΛΙΑ, σχέσεις μέ- 98-99, 152, 194-

195, 258, 615, 674-675, 699-700 
-επισκέψεις κ. κ. στή - : (20.().80), 
21 · (22-29.11.82), 244-245• (19.9.83), 
322-325 
- Ιδιωτική έπίσκεψη Ζισκάρ ντ' 

'Εσταί ν στήν 'Ελλάδα, 108-109· επι
σκέψεις Μιττεράν στήν 'Ελλάδα

συναντήσεις μέ Κ.Κ. : (1-2.9.82), 
206-214· (10.2.84), 351 · (30.4.84), 
365-366· (14.5.93), 679 
- βλ. καί ΕΟΚ 

Γείτονας, Κ. , ά.ναπληρωτής ύπουργός 

Περιβάλλοντος, 719 
Γεννηματάς, Γ . , ύπουργός 'Υγείας, 304, 

350, 385,397,423, 506· 'Εθνικής ΟΙ
κονομίας, 691 · θάνατος -, 705 

Γερασόπουλος, Φ., πρόεδρος Παμμα

κεδονικών ' Ενώσεων ΗΠΑ καί Κα

ναδά, 594 
Γερονικολός, Κ., 382 
Γεωργάκης, Ι., ά.καδημαϊκός, 104, 562· 

ύπ. ύπουργός, 690· θάνατος-, 694 
Γιάνγκ Σαγκούν, πρόεδρος ΛΔ Κίνας , 

645 
Γιαννόπουλος, Ε., ύπουργός Συγκοινω

νιών, 138· 'Εργασίας, 203, 440, 691 
Γιαννούσης, Α. , 233, 234 
Γιατράκος, Ν., δήμαρχος ' Αθηναίων, 

541 
Γιάτρον, Γκ. , ' Αμερικανός βουλευτής, 

532 
Γιέλτσιν, Μπ. , πρόεδρος Ρωσικής' Ομο

σπονδίας, 567, 595, 596, 618, 648, 
682, 683, 684 

Γικόνογλου , Μ. , ύφυπουργός Γεωργίας, 

203 

Γιόργκενσεν, Α. (Jorgensen, Anker), 
Δανός πρωθυπουργός, 189 

ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ, 

-επίσκεψη Κ.Κ. στή - (5-7.11.80), 
57-62· επισκέψεις στήν 'Αθήνα: 

Τζουράνοβιτς, 118· Πλάνιτς, 330· 
Μιλόσεβιτς, 568· Τσόσιτς, 609, 
670 
- κρίση - , 586-587, 596-597, 
611-612, 646, 675, 676· ζήτημα διε
θνοuς ά.ναγνωρίσεως ΠΓΔΜ (Πρώην 

Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας τfjς 

Μακεδονίας), 550, 598, 604-605, 
611-612, 615-616, 619-626, 627-629, 
632-638, 639, 640, 641 , 643-644, 
646-648, 649, 652, 658, 661-663, 665, 
666-670, 674, 675, 678-679, 684, 697, 
699, 700, 701 

Γιώτας Ε., ύπουργός 'Εμπορικής Ναυ

τιλίας, 138 
Γκαζογιάννης, Ν . , 512 
Γκάλβιν, Τζ. (Galvin, John), ά.νώτατος 

διοικητής δυνάμεων ΝΑΤΟ Εuρώπης, 

548 
Γκάλι, Μπούτρος Μπούτρος, ά.ναπλη

ρωτής ύπουργός 'Εξωτερικών Αίγύ

πτου, 388, 420· γενικός γραμματέας 
ΟΗΕ, 609, 666, 692 

Γκάντι, Μ., 165· -, Ι., 'Ινδή πρωθυ

πουργός, 165,166, 176,308,327,414· 
-, Ρ., 'Ινδός πρωθυπουργός, 432 

Γκεζιένσκι, Γκ., ύπουργός 'Εξωτερικών 

Οuγγαρίας, 596, 597 
Γκελεστάθης, Ν., ύπουργός Μεταφο

ρών, 610· Δημοσίας τάξεως, 671 
Γκένσερ, Χ-Ντ. (Genscher, Hans-Die

trich), ύπουργός 'Εξωτερικών ΟΔ 
Γερμανίας, 125, 254, 314, 568, 570, 
628, 639, 640, 641 

Γκιζίκης, Φ., 471, 474, 488, 489, 494 
Γκίκας, Σ., 474 
Γκιραντοί>, Ν' Ντιάε, Λ. (Girandou-N' 

Diaye, Louis), πρέσβης, 42, 66, 67, 
99, 124 

Γκονζάλες, Φ. (Gonzalez, Felipe), 'Ισπα
νός πρωθυπουργός, 402, 403 

Γκορμπατσώφ, Μ., 516, 549, 559, 563, 
567,568,570,580,590,595,596,614, 
618, 690 

Γκράτσιος, Α. , στρατηγός, ά.ρχηγός 

ΓΕΕΘΑ, 49, 78, 133, 134, 145, 155, 
156, 608 

Γκρομύκο, Α., 350 
Γκώλ, Κ. ντέ (Gaulle, Charles de), 212, 

213,244,451 , 454, 517,534, 535,536, 
538, 588, 666 

Γλύκατζη-' Αρβελέρ, Ε., 322, 324, 534 
Γούναρης, Θ. , 645 
Γρίβας, Ι., πρόεδρος 'Αρείου Πάγου, 
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Κυβέρνηση -, 505, 506 
Γουλανδρής, Γ., 541 
Γουλανδρή, Ε., 654· -,Ν., 541 

Δ 

Δαβάκης, Δ., ύπουργός Δημοσίας Τά

ξεως, 104, 129 
Δαμανάκη, Μ. , 564, 601 , 620, 621, 632, 

633, 646, 648, 661, 669, 678 
Δαμασκηνός, Μητροπολίτης' Ελβετίας, 

20 
Δαμιανός, 'Αρχιεπίσκοπος Σινά, 395 
ΔΑΝΙΑ, σχέσεις μέ - , 189 
Δασκαλάκης, Γ.,ύπ. ύπουργός, 129 
Δασκάλοφ, Σ., ύπουργός ' Εξωτερικών 

Βουλγαρίας, 705 
Δεβλέτογλου, Ν. , 420 
ΔΕΘ (Διεθνής νΕκθεση Θεσσαλονίκης), 

παρουσία Κ.Κ. στά έγκαίνια - , 38, 
128-129· μηνύματα, κ.κ. γιά εναρξη 

- , 217, 311-312, 390, 541-542, 597-
598, 653, 714 

Δεληπέτρος, Ν., 526 
Δεμέστιχας, Α., d.ντιστράτηγος, διοι-

κητής ΓΣΣ, 640 
Δεσποτόπουλος, Κ., 514 
Δημάδης, Κ., δημοσιογράφος, 408 
Δήμας Π. , 652, 653· - , Σ. , ύπουργός 

<'iνευ Χαρτοφυλακίου, 43· βουλευ

τής, 470· 
Δημήτριος, Οίκουμενικός Πατριάρχης, 

531, 543, 601 
Δημοσθενόπουλος, Δ., ύφυπουργός Οί

κονομικών, 140, 361 
ΔΗΜΟΣΙΆ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ένδιαφέρον Κ.Κ. 

γιά -, 141, 142-143, 195, 198, 598, 
720 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, έπίσκεψη 

κ.κ. στήν εδρα - (16-21 .6.80), 16-20 
ΔΙΚΑΙΟΣΎΝΗ, εγκαίνια νέου κτιρίου 

' Αρείου Πάγου, 90· ένδιαφέρον Κ.Κ. 
γιά - , 202, 220-222, 420, 425, 645, 
648-649, 699, 710 

ΔΙΟΝ, έπισκέψεις Κ.Κ. στό -, 100, 334-
336· βλ. καί ΠΟΛΙΊΙΣΜΟΣ 

Διόδωρος, Πατριάρχης Ίεροσολύμων, 

529 
Δοξιάδης, Σ., ύπουργός Κοινωνικών 

'Υπηρεσιών, 90 
Δούντας, Μ., 476 
Δούσης , Κ., ύφυπουργός 'Εθνικής Οί-

κονομίας, 621 
Δραγασάκης, Ι . 506 
Δρακόπουλος, Χ., 118 
ΔΡΑΜΑ, επίσκεψη Κ.Κ. στή - , 300-301 
Δρεττάκης, Ε., ύπουργός Οίκονομικών, 

138· βουλευτής, 470 
Δροσογιάννης, Α., ύφυπουργός 'Αμύ-

ΕΥΡΕΤΉΡΙΟ 

νης, 138,145, 157,178, 241,246,257, 
270, 272, 273, 275 , 334· d.ναπληρω
τής ύπουργός ' Αμ1)νης, 350, 352, 
353, 386, 389 

Δ ΥΙΙΚΟΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΗ ΕΝΩΣΗ, ένδιαφέρον 

γιά ενταξη ·Ελλάδος στή - , 557 

Ε 

'Εάνες, Α. (Eanes, Antonio dos Santos 
Rama1ho ), πρόεδρος Πορτογαλίας, 

109, 113, 114, 115, 276, 277, 447 
νΕβερτ, Μ. , ύπουργός Οίκονομικών, 

22, 30, 116· δήμαρχος 'Αθηναίων, 

478, 498, 508· ύπουργός Προεδρίας, 
587, 598, 607· πρόεδρος ΝΔ -συνερ
γασία μέ Κ.Κ. (1993-1995), 694, 695, 
697, 699,701,710,712,715,718,722, 
726 

'Εβρέν, Κ. (Eνren, Kenan), πρόεδρος 
Τουρκίας, 195, 196, 370, 372 

ΕΔΕΣΣΑ, έπίσκεψη Κ.Κ. στήν -, 56-57 
ΕΚΚΛΗΣΙΆ, ένδιαφέρον γιά - τfjς 'Ελ

λάδος, 161, 189, 594, 627· Φινλανδί
ας, 574-575· 'Αλβανίας, 697· βλ. καί 
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΌ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ, ΟΜΟ

ΓΕΝΕΙΑ 

ΕΚΛΟΓΕΣ, 

- γενικές (1981), 116, 118, 123, 125, 
126-127, 128, 129, 130-136· (1985), 
466-468· (1989, 'Ιούνιος), 503-504· 
(1989, Νοέμβριος), 505· (1990), 508-
509· (1993), 689-690, 691, 692 
- δημοτικές (1982), 233· (1986), 
498· (1990), 549• (1994), 715 
- εόρωπαϊκές (1984), 365, 368-369, 
372, 374-376, 378• (1994), 705, 707-
708 

ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (1985), διαβουλεύ
σεις Κ.Κ. - Παπανδρέου, 330, 384-
385, 414-415, 422-423, 424-426 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, συνάντηση Κ.Κ. μέ ύπουρ

γούς Παιδείας χωρών ΕΟΚ, 91· εγ
καίνια νέων κτιρίων Φυσικομαθη

ματικfjς Σχολής Πανεπιστημίου 

'Αθηνών, 107· μέριμνα Κ.Κ. γιά 

ενίσχυση ΑΠΘ, 122, 123· μηνύματα 
κ.κ. πρός συνέλευση πρυτάνεων ευ

ρωπαϊκών Πανεπιστημίων, 395-396, 
703· ενδιαφέρον Κ.Κ. γιά - , 190, 
195, 198, 200, 352, 682-683 

'Ελισάβετ, βασίλισσα Μ. Βρετανίας, 76 
νΕμκε , Χ. (Emke, Horst), Δυτικογερμα

νός βουλευτής, 141 
ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ, ένδιαφέρον Κ.Κ. 

γιά κατάσταση -, 137-138, 145, 162-
164,178,203,273,275,372,384,389, 
534, 539, 552, 554-555, 630, 671, 688, 
701,706, 711 , 712, 714· όμιλίες Κ.Κ. 
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σέ d.ξιωματικούς, 53-54, 78, 140-141, 
155, 201-202,237-238, 332, 349, 408-
409, 542-543, 554-555, 559, 604, 615, 
656-658· dλλαγές στήν ήγεσία -, 
156, 178-179,275,352,531,671 · θέμα 

αίφνιδιαστικfjς d.σκήσεως ετοιμότη

τας - (Φεβρουάριος 1983), 270-273 
ΕΟΚ, 

- έπίσημη ενταξη 'Ελλάδος στήν 

- (1 .1.81): μήνυμα κ.κ. γιά ενταξη, 

71-72· έπιστολές Κ.Κ. πρός Ζισκάρ 
ντ' Έσταίν καί Σμίτ, 72-73· δηλώ
σεις Κ.Κ. σέ διεθνή μέσα ένημερώ

σεως, 74-76· δηλώσεις- μηνύματα ξέ
νων ήγετών, 76-77· επίσημη τελετή 
εντάξεως, 78-79· σχόλια έλληνικου 
τύπου, 79-81· σχόλια διεθνοuς τύ

που, 81-84· όμιλία Κ.Κ. στή συνε
δρίαση 'Επιμελητηρίων ' Αθηνών

Πειραιά, 84-85 
- συναντήσεις Κ .Κ. μέ προέδρους 

'Επιτροπής - , (τόρν), 146, 149, 
194, 278, 308· (Ντελόρ), 413-414· συ
ναντήσεις Κ.Κ. μέ d.ξιωματούχους 

-, 125, 144, 217, 273, 284-286, 294-
295, 351 
- θέση 'Ελλάδος έντός, d.πόψεις 

κ .κ. (1981-1983), 146, 149, 150-151, 
158-160, 178, 195-196, 199, 206, 238, 
243, 244-245, 253, 258, 284-286, 298-
299, 310-311 , 314, 321-322, 328-329· 
έπίσκεψη Κ.Κ. στήν εδρα του Εό

ρωπαϊκοu Κοινοβουλίου, 264-265, 
314-327· Διάσκεψη Κορυφής -
'Αθηνών (Δεκέμβριος 1983), 344-
346 
- δηλώσεις - όμιλίες Κ.Κ. γιά 10 
ετη d.πό τήν ενταξη τfjς 'Ελλάδος, 

553, 566, 571-574, 579-581 
- Σύνοδος Κορυφής στό Μάαστριχτ 

(1991), d.πόψεις Κ.Κ., 609-611 · ενδια
φέρον Κ.Κ. γιά πορεία Εόρωπαϊκfjς 

'Ενώσεως, 659-661, 674-675, 676-678, 
698, 705 
- βλ. καί ΓΑΛΛΙΑ, ΙΊΑΛΙΑ, ΟΔ ΓΕΡ

ΜΑΝΙΑΣ 

'Επιφάνιος, πρωτοεπιστάτης ' Αγίου 

νΟρους, 543 
ΕΡΓΑ, ενδιαφέρον Κ.Κ. γιά έκτέλεση-, 

703, 719 
ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, συνάντηση Κ.Κ. μέ 

προεδρείο Διεθνοuς 'Επιτροπής - , 
576 

ΕΣΣΔ, συνάντηση Κ.Κ . - τίνοχωφ 

(23.2.83), 268-270· συνάντηση Κ.Κ.

Μπεσμέρντνιχ, 566-568· σχέσεις μέ 
- , 595· βλ. καί ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ

ΔΙΑ 

Έτσεβίτ , Μπ. (Ες:eνίt, Bu1ent), 276,420, 
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472, 474, 496, 497 
Εύαγγελάτος, Σπ., 598 
Εύθυμίου, Π. , δημοσιογράφος, 623 
'Έυσκενς, . Μ. (Eyskens, Marc ), Βέλγο ς 

πρωθυπουργός, 146, 149, 150, 151 
Εύφραιμίδης, Β. , 233 

z 
Ζαίμης Α., βουλευτής, 494 
Ζακολίκος, Π., ίχρυπουργός ' Αμύνης, 

203 
Ζάννας Δ . , πρόεδρος σωματείου <<Φίλοι 

Μακεδονικοί) ' Αγώνος», 234 
Ζαχαράκις, Χ ρ., πρεσβευτής 'Ελλάδος 

στήν Ούάσιγκτων, 586, 668 
Ζεμαγιέλ, Α., Λιβανέζος πρωθυπουρ

γός, 220, 357· - Μπ., Λiβανέζος 

πρωθυπουργός, 220 
Ζέπος, Π . , πρόεδρος Εόρωπαϊκοu Πο

λιτιστικοί) Κέντρου Δελφών, 125· 
'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας, 257 

Ζίγδης, Ι. , 132, 496, 497 
ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ, συνάντηση Κ.Κ. - Μου

γκάμπε, 196 
Ζισκάρ ντ' Έσταίν, Β. (Giscard d' 

Estaing, Va1ery), πρόεδρος Γαλλι

κής Δημοκρατίας, 21 , 72, 73, 74, 76, 
81 , 99, 108, 205, 244, 245, 450, 536, 
562, 638, 661, 674· -,Ε. (Edmond), 
205 

Ζίφκοβα, Λ. , ύπουργός Πολιτισμοu 

Βουλγαρίας, 39, 44, Ι 18 
Ζίφκωφ, Τ., 33, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 58, 

100, 101, 104, 118,286,288, 297,468 
Ζολώτας, Ξ. , 478, 506, 595, 627· Κυβέρ

νηση-, 505 
Ζυγούρης, Π., άντιπρόεδρος ΑΧΕΠΑ, 

594 
Ζυπέ, Α. (Juppe, A1ain), Γάλλος ύπουρ

γός 'Εξωτερικών, 682 

Η 

Ήλιου, Η., 30, 123· θάνατος -, 430 
ΗΠΑ, σχέσεις μέ -,57, 85-86, 107-108, 

127, 157-158, 190-192, 222-223, 260-
261, 308, 361, 363-365, 414, 557-558, 
576, 603, 612, 619-620, 643-644, 649, 
650, 659, 667-668, 722-724 
- διαπραγματεύσεις γιά βάσεις -
στήν 'Ελλάδα (1980-1983), 89, 107, 
204,205, 220,238,262,270,275-276, 
289, 294, 295, 296-298, 299, 304· 
συμφωνία γιά βάσεις - (1983), 305 
- επίσκεψη Μπούς στήν ' Ελλάδα 

('Ιούλιος 1991), 583-594 
- βλ. καί ΝΑΤΟ 

ΕΥΡΕΤΉΡΙΟ 

Θ 

Θάτσερ, Μ. (τhatcher, Margaret), Βρε

τανή πρωθυπουργός , 39, 78, 339, 
342, 343, 344 

Θέμελης, Ν., πρόεδρος Έλεγκτικοu 

Συνεδρίου, 328 
Θεοδωράκης, Μ. , 480· ύπουργός άνευ 

Χαρτοφυλακίου, 532 
Θεοδωρακόπουλος, Ι., άκαδημαϊκός, 98 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, επισκέψεις-ενδιαφέρον 

Κ.Κ. γιά - , 22-25, 38, 51-54, 120-
123, 128-129, 140-141, 234-238, 330-
337,408-413,503,509, 553,566,603-
607, 612-614, 640-641, 656-659· βλ. 

καί ΔΕΘ, ΠΟΛΙΠΣΜΟΣ 

Θωμόπουλος, Π., ύποδιοικητής Τραπέ

ζης 'Ελλάδος, 717 

Ι 

'Ιάκωβος, 'Αρχιεπίσκοπος Βορείου καί 

Νοτίου ' Αμερικής, 16, 343, 383, 534, 
574, 581 , 650, 699, 716 

'Ιακώβου, Γ., ύπουργός 'Εξωτερικών 

Κυπριακής Δημοκρατίας, 344, 378, 
429, 546ι 

'Ιγνάτιος, Πατριάρχης 'Αντιοχείας, 

105, 339 
ΙΔΡΥΜΑ «Κ. Γ . ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ», σύστα

ση-, 295 
'Ιζετμπέκοβιτς, Α. (Izetbegoνic Alija), 

πρόεδρος Βοσνίας-' Ερζεγοβίνης, 

676 
'Ιλιέσκου, Ι. (Iliescu, lon), πρόεδρος 

Ρουμανίας, 632, 702, 703 
ΙΝΔΙΑ, έπίσκεψη Κ.Κ. στήν -(3-7.3.82), 

165-166· συνάντηση Κ.Κ. - Ι. Γκάν

τι, 327 
Ίντζές, Β . , ύπουργός Βορείου 'Ελλά

δος, 138, 140, 235, 238, 334 
Ίορντάνωφ, Α., πρόεδρος Βουλγαρικής 

Βουλής,670 

ΙΣΠΑΝΙΑ, σχέσεις μέ - , I 15, 189, 556 
έπίσκεψη Κ.Κ. στήν -, 402-406 

ΙΡΑΚ, σχέσεις μέ - , 43, 96· βλ. καίΠΕΡ
ΣΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ, πόλεμος στόν -

ΙΡΑΝ, σχέσεις μέ - , 609, 675 
ΙΡΛΑΝΔΙΑ, συνάντηση Κ.Κ. - Φιτζέ

ραλντ, 337 
ΙΊΑΛΙΑ, σχέσεις μέ - ,57, 258,552,615-

616, 691 · έπίσκεψη Κ. Κ. στήν - (5-
8.4.82), 180-189· επισκέψεις στήν 

'Ελλάδα: Περτίνι (20-22.II.80), 63-
66· Σκάλφαρο (4.11.94), 718 

'Ιωάννης, 'Αρχιεπίσκοπος Καρελίας, 

574 
Ίωάννης-Παuλος Β', Πάπας, 39, 78, 99, 

185, 707 

Ίωαννίδης, Δ . , 471, 474, 481, 483, 487, 
488, 489, 490, 491 , 494 

ΙΩΆΝΝΙΝΑ, επισκέψεις Κ.Κ. στά - , 93, 
162-164, 559-560 

κ 

ΚΑΒΑΛΑ, έπίσκεψη Κ.Κ. στήν - , 99-
100 

Κακλαμανάκη-Ρήγου, Σ., ύφυπουργός 

Κοινωνικών' Ασφαλίσεων, 140, 203 
Κακλαμάνης, Α., ύπουργός 'Εργασίας, 

138· Παιδείας, 203· πρόεδρος Βου
λής, 725 

ΚΑΛΑΜΆΤΑ, έπισκέψεις Κ.Κ. στήν - , 
263-264 

Καλαμίδας, Μ., έκπρόσωπος ύπουργεί

ου 'Εξωτερικών, 612 
Καλαντζάκος, Α., ύπουργός 'Εμπορίου, 

43 
Κάλλαχαν, Τζ. (Gallaghan, James), 472 
ΚΑΝΑΔΑΣ, έπίσκεψη Σράυερ στήν 'Ελ

λάδα (18-20.5.82), 192-194· έπίσκε
ψη Κ.Κ. στόν - (14-18.10.82), 223-
232· συναντήσεις Κ.Κ.-Τρυντώ, 309-
310, 432-433 

Κανελλόπουλος, Α., ύπουργός Γεωργί

ας, 68, 90· βουλευτής, 478· θάνατος 
-, 719· -,π., 30, 127, 146, 161,204, 
223,286, 299,365,369,396,415,442, 
θάνατος -, 497 

Καντάφι, Μ., 234, 416 
Καπέτος, 0 ., ύποναύαρχος, 156, 178 
Κάππος, Κ., βουλευτής, 477, 483, 488 
Καραγεώργης, Β. , 568 
Καραγιάννης, Ε. , άντιστράτηγος, 145, 

474,482, 48~, 487,490 
Καραμανλή, Φ., 237 
Καραμανλής, Α. , ύφυπουργός Προε

δρίας, 129· - , Γ., 234, 235, 237 ·-, 
Γρ., 296 

Καραμανλής, Κ. , passim, 
-διαγγέλματα-μηνύματα έπετειακά: 

γιά Νέο "Ετος: 70-71, 153-155, 261-
262, 348-349, 421-422, 553-554, 614, 
665-666, 697-698, 720-721· γιά έ1tέ
τειο 25ης Μαρτίου, 91-92, 179-180, 
279, 360-361, 564-566, 630, 672, 701-
702· γιά έπέτειο 24ης 'Ιουλίου, 650, 
687, 711-712-γιά έπέτειο 28ης 'Οκτω
βρίου, 54, 549-550, 692-694, 71 7· γιά 
έπέτειο μάχης Κρήτης, 576· βλ. καί 

ΚΥΠΡΟΣ, ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ 

- άπονομή τιμητικών διακρίσεων 

στόν -: χρυσό μετάλλιο ΑΠΘ, 52 · 
χρυσό μετάλλιο 'Εταιρείας Μακε

δονικών Σπουδών, 54· άνακήρυξη 
-ώς διεθνοuς προσωπικότητας γιά 

τό 1980, 84· χρυσό μετάλλιο Ίδρύ-
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ματος 'Ωνάση, 104· χρυσό μετάλλιο 
Πολεμικής 'Αεροπορίας, 144· χρυ
σό μετάλλιο ΔιεθνοUς 'Αθλητικής 

·Ομοσπονδίας, 214· χρυσό μετάλλιο 
Χωροφυλακής, 295· τιμητικό μετάλ
λιο Πανεπιστημίου Παρισίων, 322-
325· άναμνηστικό μετάλλιο Έλεγ
κτικοϋ Συνεδρίου, 327-328· άναμνη
στικό μετάλλιο 'Ενώσεως Συντα

κτιΊJ\; Μακεδονίας - Θράκης, 332-
333· άναμνηστική πλακέτα ΕΣΗΕΑ, 
420-421· μετάλλιο Σουμάν, 497-498· 
άνακ~ρυξη - σέ έπίτιμο μέλος 
'Ακαδημίας 'Αθηνών, 562-563· σέ 
έπίτιμο διδάκτορα Πανεπιστημίου 

'Αθηνών, 570-574· Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης, 605-607· χρυσό με
τάλλιο Δήμου Δελφών, 575· άνα

μνηστική πλακέττα 'Ενώσεως Δη

μοσιογράφων - 'Ιδιοκτητών Περιο

δικοϋ Τύπου, 575· διάκριση Ροταρι
ανοϋ ·Ομίλου, 583· ·Ομήρειο βρα
βείο, 594· άνακήρυξη σέ έπίτιμο δη
μότη Βεροίας, 595-596, 640· σέ έπί
τημο δημότη Θεσσαλονίκης, 603-
604· σέ έπίτιμο πρόεδρο ΚΘΒΕ, 640-
641· χρυσό μετάλλιο Έρυθροϋ Σταυ
ροϋ, 646 
- συνεντεύξεις -: στή βαυαρική 
ραδιοφωνία, 27· στό TF1, 74· στό 
Antenne 2, 86· στό 'Ισπανικό Πρα
κτορείο Ειδήσεων, 399-400· στό 

«Ρώυτερ», 609-610· στό 'Ίδρυμα Ντέ 
Γκώλ, 534-538· άρθρο- στό «Cahiers 
Europeens», 27-30 
- γενική άποτίμηση εργου - στήν 

Προεδρία τfίς Δημοκρατίας άπό τόν 

τύπο (1981-1983), 290-291· άναφορές 
διεθνοϋς τύπου στό εργο καί ρόλο 

-, 25-26, 42, 119-120, 205, 212-214, 
233-234, 279-280, 703-705· βλ. καί 

ΕΟΚ 

- θέμα έπενεκλογfίς - στό άξίωμα 

τοϋ προέδρου της Δημοκρατίας 

(1985), 385, 397-398, 414, 415-416, 
419, 424, 425, 435-442, 449-463, 465-
466· παραίτηση - άπό τό προεδρι

κό άξίωμα (10.3.1985), 445 
- επανεκλογή - στό άξίωμα τοϋ 

προέδρου της Δημοκρατίας (1990), 
504, 508-509, 511-516· συγχαρητή

ρια μηνύματα, 516-517, 532-533· σχό
λια τύπου, 517-528· δρκωμοσία -, 
528-529 
- άποχώρηση άπό τήν Προεδρία 

της Δημοκρατίας (1995), 722, 724, 
725, 726-729, ΠΑΡΑΡ'ΓΗΜΑ· παραί

τηση (9.3.95), 725-726 
Καραμάνωφ, Γκ., άντιπρόεδρος βουλ-

ΕΥΡΕΤΉΡΙΟ 

γαρικfίς Κυβερνήσεως, 297 
Κάραντζιτς, Ρ., ήγέτης Σέρβων Βοσνί

ας, 676 
Καραπιπέρης, Χ., ύφυπουργός Γεωργί

ας, 39 
Κάρασεκ Φ. (Karasek, Franz), γενικός 

γραμματέας Συμβουλίου Εόρώπης, 

68 
Κάρεϋ Τζ. (Carey, George), 'Αρχιεπί

σκοπος Καντέρμπουρυ, 699 
Κάρολος, πρίγκιπας Οόαλίας, 119 
Κάρρινγκτον, 6ος βαρώνος (Carrington, 

Peter, Alexander, Rupert), γενικός 

γραμματέας ΝΑΤΟ, 386, 388, 633 
Κάρστενς, Κ. (Carstens, Karl), πρόε-

δρος ΟΔ Γερμανίας, 78, 253, 256 
Κάρτερ, Τζ. (Carter, Jimmy), πρόεδρος 

ΗΠΑ, 27, 78, 85, 364, 374, 570 
Κάτρης, Ι., δημοσιογράφος, 330 
Κατριβάνος, Η., ύφυπουργός' 'Εσωτε

ρικώ"r', 350 
Κατσαδήμας, Π., ύφυπουργός Γεωργί

ας, 203 
Κατσαρός, Π., ύφυπουργός Γεωργίας, 

203 
Κατσίκης, Ν., βουλευτής, 514 
Κατσιφάρας, Γ., ύφυπουργός Προεδρί

ας, 138· ύπουργός 'Εμπορικής Ναυ
τιλίας, 203, 691 

Καψfίς, Ι., ύφυπουργός 'Εξωτερικών, 

189, 204, 242, 275, 294, 295, 297, 353 
ΚΕΡΚΥΡΑ, έπίσκεψη Κ.Κ. στήν -, 96 
Κεφαλογιάννης, Ε., διοικητής ΑΤΕ, 539 
Κιέν Κιτσέν, ύπουργός 'Εξωτερικών 

Κίνας, 563 
Κιμπουρόπουλος, Κ., δημοσιογράφος, 

524 
ΚΙΝΑ, σχέσεις μέ -, 563, 645-646, 716 
Κιρχσλαίγκερ, Ρ. (Kirchschlager, Ru

dolf), πρόεδρος Αόστρίας, 396, 397 
Κίσσινγκερ, Χ. (Kissinger, Henry), 489, 

490 
Κλέπς, Ε. (Klepsch, Ε.), πρόεδρος Εό

ρωπαϊκοϋ Λαϊκοϋ κόμματος, 497· 
πρόεδρος Εόρωπαϊκοϋ Κοινοβόυλί

ου, 619, 659, 661, 698 
Κλέρκ, Φ. ντέ (Klerk, F. de), πρόεδρος 

Νοτίου 'Αφρικfίς, 692, 705 
Κλέστιλ, Τ. (Klestil, Thomas), πρόε

δρος Αόστρίας, 708 
Κληρίδης, Γλ., 223, 265, 435, 472, 481, 

530, 587· πρόεδρος Κυπριακής Δη
μοκρατίας, 670, 671, 695 

Κλίμπυ, Τσ., γενικός γραμματέας 'Αρα

βικοϋ Συνδέσμου, 258 
Κλίντον, Οό. (Clinton, William), πρόε

δρος ΗΠΑ, 659, 667, 684, 698, 722, 
724 

ΚΟΖΑΝΗ, έπίσκεψη Κ.Κ. στήν -, 54-55 

763 

Κόζιρεφ, Γ., ύπουργός 'Εξωτερικών Ρω

σίας, 682, 683 
Κοκκέβης, Α., βουλευτής, 478 
Κόκκινος, Β., πρόεδρος 'Αρείου Πά

γου, 699 
Κοκόλα, Α., 222, 441 
Κόλ, Χ. (Koh1, Helmut), καγκελλάριος 

ΟΔ Γερμανίας, 254, 294, 615, 663 
Κόλλιας, Κ., 489 
Κολόμπο, Ε. (Colombo, Emilio), ύπουρ

γός 'Εξωτερικών 'Ιταλίας, 57, 63, 
180, 182, 184· μέλος Εόρωπαϊκοϋ 

Κοινοβουλίου, 552 
Κονοφάος, Σ., άντιναύαρχος, 145 
Κοντογεώργης, Γ., ύπουργός γιά θέμα

τα ΕΟΚ, 30, 68, 113, 125, 144· ύπ. 

ύφυπουργός, 690 
Κοντογιαννόπουλος, Β., ύπουργός Παι-

δείας, 556 
Κόουεν, Σέρ Ζέλμαν (Cowan, Sir Zel

man), γενικός κυβερνήτης Αόστρα
λίας, 98, 166, 168, 175 

Κοραχάης, Β., πρόεδρος ΕΣΗΕΑ, 420 
Κοσκωτάς, Γ., 505 
Κοσμόπουλος, Κ., δήμαρχος Θεσσαλο

νίκης, 549, 581, 603, 612, 621, 656, 
697, 703, 715 

Κοτσίρης, Λ., πρόεδρος Νομικοϋ Τμή

ματος ΑΠΘ, 605 
Κουβελάκης, Γ., ύπουργός Δικαιοσύ

νης, 691, 699 
Κούβελας Σ., 233· δήμαρχος Θεσσαλο

νίκης, 498· ύπουργός Προεδρίας, 

607 
Κουβέλης, Φ., ύπουργός Δικαιοσύνης, 

504· γραμματέας ΕΑΡ, 548 
Κουζνέτσωφ, Β., α' άντιπρόεδρος 'Ανω

τάτου Σοβιέτ, 241, 351 
Κουλουμπής, Ε., ύπουργός άνευ Χαρ

τοφυλακίου, 138· 'Ενεργείας, 203· 
Περιβάλλοντος, 397 

Κουλούρης, Κ., γενικός γραμματέας 

'Αθλητισμοϋ, 367, 369 
Κουλουριάνος, Δ., ύπουργός Οικονομι

κών, 203 
Κουράκος Ε., ύποδιοικητής Τραπέζης 

• Ελλάδος, 697 
Κουρής, Ν., άντιπτέραρχος, 145 
Κούρκαφας, Β., άντιστράτηγος, άρχη

γός ΓΕΣ, 352 
Κουρσέλ Ζ. ντέ (Cource1, Geoffroy de), 

προέδρος 'Ιδρύματος Ντέ Γκώλ, 534 
Κουταλίδης, Τρ., 296 
Κουτσόγιωργας, Α., ύπουργός Προε

δρίας/Έσωτερικών, 138, 144, 152, 
162,215,263,272,289,298,303,304, 
338,350,376,378,420,440,441,448, 
460, 461, 504, 505· θάνατος -, 618 

Κράισκυ, Μπ. (Kreisky, Bruno), Αό-
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στριακός καγκελλάριος, 15, 84 
Κρανιδιώτης, Ν., 489, 506 
Κράξι, Μπ. (Craxi, Bettino), 'Ιταλός 

πρωθυπουργός, 126, 406 
Κραφτσούκ, Λ., πρόεδρος Οόκρανίας, 

618 
Κρεμαστινός, Δ., ύπουργός 'Υγείας, 691 
Κρέσπο, Ε., πρόεδρος Εόρωπαϊκοu Κοι

νοβουλίου, 539 
Κρίστοφερ, Γ. (Christopher, Warren), 

ύπουργός 'Εξωτερικών ΗΠΑ, 682 
Κυπριανοu, Σ., πρόεδρος Κυπριακής 

Δημοκρατίας, 21, 30, 43, 84, 115, 
140, 142, 158, 161, 162, 180, 198, 199, 
200,265,268,274,275,280,283,284, 
292,295,308,309,327,338, 339,340, 
342,343,344,346,347,350, 353,358, 
365,372,389,397,420,426, 429,434, 
435, 438, 570, 619 

Κυπριωτάκη-Περράκη, Μ., ύφυπουργός 

'Υγείας, 140, 203 
ΚΥΠΡΟΣ, ζήτημα 

- συναντήσεις Κ.Κ. μέ προέδρους 

- : (Κυπριανοu), 21-22, 30, 84, 115, 
140, 158, 180, 199-200, 274-275, 292, 
295, 308-309, 327, 350-351, 352, 365, 
372,389,397,414,420,426,429,434-
435· (Βασιλείου), 501, 506, 529-530, 
552, 570, 597, 601, 629, 645, 653· 
(Κληρίδη), 671, 695 
- διαβουλεύσεις Κ. Κ. μέ πολιτική -
θρησκευτική ήγεσία - , 39, 223, 349, 
351 , 378, 598, 619, 638, 697· μηνύ
ματα κ.κ. γιά 20ή καί 30ή επέτειο 

άνεξαρτησίας - , 43, 545-548 
- επίσημη έπίσκεψη Κυπριανοu 

στήν 'Αθήνα (7-9.4.83), 280-284· θέ
μα επισκέψεως Παπανδρέου στήν -
(Φεβρουάριος 1982), 161-162 
- Συμφωνίες Ζυρίχης-Λονδίνου 

(1959), 506 
- προεδρικές έκλογές: (1983), 265· 
(1993), 670 
- άποφάσεις ΓΣ καί ΣΑ ΟΗΕ, 292-
294, 372-373 
- άνακήρυξη τουρκοκυπριακοu 

ψευδοκράτους (15.11.83) - διαβου

λεύσεις Κ.Κ. μέ Κυπριανοu καί Πα

πανδρέου, 337-344, 346-347· παρέμ
βαση Κ.Κ. γιά άποφυγή διαμάχης 

'Αθηνών - Λευκωσίας, 340-343 
- «Φάκελλος - », εργασίες, συμπε
ράσματα εξεταστικής επιτροπής 

Βουλής, 470-496, 496-497 
- δήλωση κ.κ. γιά 20 ετη άπό 

τουρκική είσβολή (19.7.94), 711 
- συζήτηση περί - μέ πρόεδρο 

Μπούς, 587-588, 592-594· άλληλο
γραφία Κ.Κ. - Κλίντον περί -

ΕΥΡΕΤΉΡΙΟ 

(1995), 722-724 
- βλ. καί ΗΠΑ, ΤΟΥΡΚΙΆ 

Κυρατσοuς Μ., γενικός γραμματέας 

ύπουργείου Βορείου 'Ελλάδος, 334 
Κυριαζίδης, Ν., ύφυπουργός Οίκονομι-

κών, 700 
Κυριακοu, Μ., 680 
Κύρκος, Λ., 30, 118, 438, 479, 530, 648 
Κωνσταντίνος, πρώην βασιλεύς, 89, 688 
Κωνσταντόπουλος, Ν., ύπουργός 'Εσω-

τερικών, 504· πρόεδρος Συνασπι

σμοu τής' Αριστερίiς, 699, 715, 722 
Κώνστας, Γ., πρόεδρος' Αρείου Πάγου, 

420, 425 

Λ 

Λάζαρης, Α., ύπουργός Συντονισμοu, 

138· Προεδρίας, 350, 368, 381, 382, 
383, 388, 439, 479, 480 

Λαλιμιέρ, Κ. (Lalumiere, C.), γενική 
γραμματέας Συμβουλίου τής Εόρώ

πης, 555 
Λαλιώτης, Κ., ύφυπουργός Προεδρίας, 

203, 304, 383· ύπουργός Περιβάλ
λοντος, 691 

Λαμπράκης, Γρ. , 263· -, Χρ., 538 
Λαμπρινός, Χ., δημοσιογράφος, 53,235, 

332 
Λάσκαρης, Κ., ύπουργός 'Εργασίας, 16, 

20· βουλευτής, 494 
Λεβέκ, Ρ., πρωθυπουργός Κεμπέκ, 226, 

228 
Λεμπέσης, Α., 383 
Λεντάκης, Α., πρόεδρος ΕΔΑ, 530 
Λιάνης Γ., ύφυπουργός Παιδείας, 140, 

200 
Λιάσκας, Κ., πρόεδρος Τεχνικοu 'Επι

μελητηρίου 'Ελλάδος, 609 
Λιβάνης, Α., 178, 179, 222, 267, 303, 

304,376,390,391,413,436,437,476, 
669, 691 

Λογοθέτης, Στ., δήμαρχος Πειραιίi, 549, 
715 

Λουγκάνωφ, Α., πρωθυπουργός Βουλ

γαρίας, 531 
Λούνς, Γ. (Luns, Joseph), γενικός γραμ

ματέας ΝΑΤΟ, 149, 151, 160,241,253, 
325, 338, 361 

ΛΟΥΞΕΜΒΟΎΡΓΟ, σχέσεις μέ - , 91 
Λυσσαρίδης, Β. , πρόεδρος ΕΔΕΚ, 265, 

349, 530, 552, 597, 671 

Μ 

Μαγκάκης, Γ.-Α., ύπουργός Δικαιοσύ

νης,203,263,376,378,420,479, 480, 

495· άναπληρωτής 'Εξωτερικών, 722 
Μακάριος, 198, 200, 274, 275, 282, 283, 

385,420,471,472,476,480,481 , 486, 
487, 488, 489, 490, 496 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, άναφορές Κ. Κ. στήν ίστο

ρία -, 22-25, 172, 230, 235, 257-258, 
409-410, 550, 596, 688, 716 

Μάκ Κλόσκυ, Ρ. (McCioskey, Robert), 
πρεσβευτής ΗΠΑ στήν 'Αθήνα, 85, 
107, 108 

Μακρής, Δ. , θάνατος - , 91 
Μαναβής, Θ., δήμαρχος Θεσσαλονίκης, 

233, 330, 408 
Μάνεσης, Α., καθηγητής Πανεπιστη

μίου 'Αθηνών, 419, 496 
Μανίκας, Δ., ύπ. ύπουργός, 690 
Μάνος Στ., ύπουργός Περιβάλλοντος, 

532· ύπουργός ' Εθνικής Οίκονομί

ας, 621, 627, 648, 652, 659 
Μαντέλα, Ν., πρόεδρος Έθνικοu 'Αφρι

κανικοu Κογκρέσσου, πρόεδρος Νο

τίου 'Αφρικής, 692, 705 
Μαργαρίτα, πριγκίπισσα, 84 
Μαρκεζίνης, Σ., 132 
Μαρκόπουλος, Π., ύπουργός ' Εσωτε

ρικών, 374 
Μαρούδας, Δ., ύφυπουργός Προεδρίας, 

138, 273, 330, 337 
Μαρτένς, Β. (Martens, Wilfried), Βέλ-

γος πρωθυπουργός, 562 
Μάρτης, Ν,. 25, 120, 122, 128, 619 
Μασσαβέτας, Γ., δημοσιογράφος, 495 
Μασσίπ Ρ. (Massip, Roger), 212 
Μαuρος, Γ., 89, 105, 126, 132, 258, 445, 

472, 482, 486, 628 
Μαχαιρίτσας, Χρ., 178, 198, 242, 246 
Μαχτάρ Μ' Μπόου, Α., γενικός γραμ

ματέας Οόνέσκο, 224, 246, 249 
ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ, σχέσεις μέ - , 610, 

615 
Μέητζορ Τζ. (Major, John), Βρετανός 

πρωθυπουργός, 610, 615 
Μελίiς, Β., γενικός γραμματέας ' Ιδρύ

ματος' Ελληνικοu Πολιτισμοu, 649· 
- , Π., έκδήλωση γιά τά 90 χρόνια 
άπό τό θάνατο-, 716 

Μελίτων, Μητροπολίτης Χαλκηδόνος, 

16, 205 
Μενέμ, Κ.-Σ. (Menem, Carlos S.), πρόε

δρος 'Αργεντινής, 701 
Μέξι, Α. (Meksi, Alexander), 'Αλβανός 

πρωθυπουργός, 679 
Μερκούρη, Μ., ύπουργός Πολιτισμοu, 

138,144,240,312,339,351, 406,429, 
433, 691 · θάνατος - , 700 

Μέρτζος, Ν. , δημοσιογράφος, 263 
Μεσμέρ, Π. (Messmer, Pierre), 16 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ, έπισκέψεις Κ.Κ. στό - , 

95-96, 289-290 
Μηναίος, Ι., 478 
Μητρόπουλος, Δ. , 562 
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Μητσοτάκης, Κ. , ύπουργός 'Εξωτερι

κών, 15,22,30,36,43,44,57,68,89, 
98, 100, 103, 107, 109· βουλευτής, 
240, 263, 307, 330, 352· πρόεδρος 
ΝΔ, 389, 390, 391, 393, 395,400, 402, 
413,415,416,425,440,442,445,455, 
460,465,468,478,480,500,501,504, 
508· πρωθυπουργός, 509, 513, 516, 
517,519,520,521,524,525,526,535, 
540,548,549,558,576,578,583,585, 
588,590,596,598,603,607,609,610, 
612,619,621,622,623,627,628,629, 
631,632,633,634,637,640,641,644, 
649,650,652,654,656,662,663,665, 
666,669,670,672,676,678,679,680, 
683, 686, 687· Κυβέρνηση - 509 
- συνεργασία - μέ Κ.Κ. : (1984=' 
1985), 389, 397, 415, 419, 423, 424, 
436, 439· (1985-1990), 466, 470, 496, 
497, 498, 503• (1990-1993), 511-512, 
529,531,534,539,542,552,556,560-
562,566,570,575,579,595,596,598, 
607,609,610,612,616-618,619,625, 
627, 641-643, 644, 645, 650, 653-654, 
656,663,665,666,667,670,672-673, 
680, 687, 689-690 

Μιγιάτοβιτς, Τ. , πρόεδρος Γιουγκο

σλαβίας, 57, 58, 59, 60 
Μικέλις, Τζ. ντέ (Michelis, Gianni de), 

ύπουργός 'Εξωτερικών 'Ιταλίας, 615 
Μικρούτσικος, Θ . , ύπουργός Πολιτι

σμοί), 701, 712 
Μιλόσεβιτς, Σλ., πρόεδρος Σερβίας, 

568, 676 
Μιττεράν, Φρ . (Mitterand, Franι;:ois), 

πρόεδρος Γαλλικής Δημοκρατίας, 

98, 105, 146, 190, 194, 198, 206, 208, 
209,211,212,244,245,251,252,258, 
310,322,325,351,365,367,416,459, 
615, 663, 668, 679, 699 

Μιχαηλίδης, Α., πρόεδρος κυπριακής 

Βουλής, 39 
Μλαντένωφ, Π., ύπουργός 'Εξωτερικών 

Βουλγαρίας, 44, 102, 103· πρόεδρος 
Βουλγαρίας, 531 

Μολυβιάτης, Π., πρέσβης, γενικός 

γραμματέας Προεδρίας \Δημοκρα
τίας, 16, 30, 57, 88, 100, 102, 109, 
126,135,141,146,150,157,159,160, 
161, 165, 178, 180, 195, 198,200,203, 
220,223,241,242,245,258,260,267, 
272,286,294,296,297,299,303,304, 
310,321,346,353,368,376,390,391, 
402,413,416,423,440,448,458,461, 
586, 628, 631, 636, 669, 674, 678 

Μομφεράτος, Ν., θάνατος -, 437 
Μονταίηλ, Ού. (Mondale, Walter), 195, 

264 
Μοντιάνο, Μ. (Mondiano, Mario ), δη-

ΕΥΡΕΤΉΡΙΟ 

μοσιογράφος, 280 
Μουγκάμπε, Ρ., πρωθυπουργός Ζιμ

πάμπουε, 196 
Μουμπάρακ, Μ.Χ., 353, 356, 357, 358, 

360, 426, 429 
Μπαίηκερ, Τζ. (Baker, James), ύπουρ

γός 'Εξωτερικών ΗΠΑ, 568,627,628, 
629, 639 

Μπακογιάννης, Π. , 504 
Μπαλαντύρ, Ε. (Balladur, Edouard), 

Γάλλος πρωθυπουργός, 674 
Μπαλσεμάο, Π. (Balsemao, Antonio, 

Pinto ), Πορτογάλος πρωθυπουργός, 
114, 178 

Μπανιaς, 1., γενικός γραμματέας ΚΚΕ 
(εσ.), 294, 438 

Μπάρ, Ρ. (Barre, Raymond), Γάλλος 
πρωθυπουργός, 21 

Μπαρτόλομιου, Π. (Bartholomew, Re
ginald), 'Αμερικανός διπλωμάτης, 

275, 290, 294, 295 
Μπασαγιάννης, Χρ., βουλευτής, 470, 

476, 477 
Μπγιόργκ, Α., πρόεδρος Κοινοβουλευ

τικής Συνελεύσεως Συμβουλίου τής 

Εύρώπης, 579 
Μπέης, Δ., δήμαρχος 'Αθηναίων, 63, 

194, 233, 283 
Μπέιλυ, Τζ., πρόεδρος 'Αμερικανικοί) 

Κολλεγίου, 576 
Μπελλώνιας, Ε., 645 
Μπένος, Σ., δήμαρχος Καλαμάτας, 263 
Μπερεγκοβουά, Π., Γάλλος ύπουργός 

Κοινωνικών' Ασφαλίσεων, 206 
Μπέρκ, Ρ., μέλος 'Επιτροπής ΕΟΚ, 284, 

286, 351 
Μπεσμέρντνιχ, Α., ύπουργός 'Εξωτερι

κών ΕΣΣΔ, 566, 567, 568 
Μπίτι, Ρ. , είδικός απεσταλμένος προέ

δρου Κλίντον γιά τό Κυπριακό, 722, 
724 

Μπίτσιος, Δ., θάνατος -, 345 
Μπλανσάρ, Φ. , γενικός γραμματέας 

ΔΓΕ, 16 
Μπλέτσας, Στ., βουλευτής, 494 
Μποκοβός, Π., ύφυπουργός Οίκονομι

κών, 122, 123 
Μπονάνος, Γ., 471, 481, 488, 489, 494 
Μποuτος, 1., ύπουργός Συντονισμοί), 

43· βουλευτής, 151, 240, 393, 478· 
διοικητής Τραπέζης 'Ελλάδος, 697, 
700, 705, 715 

Μπούς, Τζ. (Bush, George), πρόεδρος 
ΗΠΑ, 516, 558, 568, 583, 586, 587, 
588,592,594,601,610,612,619,628, 
643, 649, 668 

Μπράντ, Β. (Brandt, Willy), πρόεδρος 
Σοσιαλδημοκρατικοί) κόμματος ΟΔ 

Γερμανίας, 49, 141· θάνατος -, 656 

765 

Μπραχίμι, Α.,' Αλγερινός πρωθυπουρ

γός, 426 
Μπρεδήμας, Τζ. , πρόεδρος Πανεπιστη

μίου Νέας 'Υόρκης, 576 
Μπρέζνιεφ, Λ., 28, 59, 269· θάνατος -, 

241, 243 
Μπρούκ, Χ. Βάν ντέρ (Broek, Η. νan 

der), ύπουργός 'Εξωτερικών· Ολλαν
δίας, 612 

Μπρούτλαντ, ΓΚ'; Χ. (Brundtland, Gro 
Harlem), Νορβηγίδα πρωθυπουργός, 
645 

Μπωντουέν, βασιλεύς Βελγίου, 146, 149, 
325· θάνατος -, 688 

Μυλωνάς, Γ., γενικός γραμματέας' Αρ

χαιολογικής 'Εταιρείας, 238, 243, 
257, 312, 362, 406, 429, 430, 478 

Μωραίτης, Γ. , ύφυπουργός Γεωργίας, 

140· ύπουργός 'Εμπορίου, 203· Γε
ωργίας, 691 

Μώραλης, Π., ύφυπουργός Παιδείας, 

140 
Μωρουά, Π. (Mauroy, Pierre), Γάλλος 

πρωθυπουργός, 194 

Ν 

Νάιλς, Τ. (Niles, Thomas), πρεσβευτής , 

ΗΠΑ σ'tήν ' Αθήνα, 721 
ΝΑΤΟ, επανένταξη 'Ελλάδος στό στρα

τιωτικό σκέλος - , 22, 49-50· θέση 
'Ελλάδος εντός -, 144-145, 150-
151, 152, 159-161, 190-192, 195-196, 
199, 200, 240-243, 253-254, 310-311, 
325, 328-329, 386-388, 548, 576-578, 
682, 695, 698-699· βλ. καί ΗΠΑ 

ΝΑΥΠΛΙΟ, επίσκεψη Κ. Κ. στό -, 67 
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΙΙΑ, 

- ανάδειξη νέων προέδρων -: 
'Αβέρωφ, 151-152· Μητσοτάκης, 

389, 390, 468· VΕβερτ, 694· επισκό
πηση αλλαγών ήγεσίας - από Μο-

\ 
λυβιάτη, 391-395 
-;- ασθένεια 'Αβέρωφ, φήμες γιά 

αλλαγή ήγεσίας - , 240, 262-263 
-μήνυμα Κ.Κ. πρός - (1987), 500 

ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ, σχέσεις μέ - , 295 
Νεμπιόλο, Π. , πρόεδρος Διεθνοuς 'Α

θλητικής 'Ομοσπονδίας, 214 
Νησιώτης, Ν., μέλος ΔΟΕ, 42, 129, 367, 

368, 383, 388 
Νιάνιας, Δ., 362 
Νικολάου, Κ., αντιπρόεδρος Εύρωπαϊ

κοu Κοινοβουλίου, 265, 314 
ΝΟΙΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, σχέσεις μέ - , 529, 692, 

705 
Ντάβος, 1., 474, 494 
Νταής - Τσιάρας, Κ., 235 
Νταίηβις, Ο . (Daνis, W.), πρωθυπουρ-
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γός 'Οντάριο, 228, 231 
Ντάνκερτ, Π. (Dankert, Pieter), πρόε

δρος Εόρωπαϊκοϋ Κοινοβουλίου, 

217, 265, 294, 295, 314, 315, 321 
Ντεγιάννης, Θ . , ναύαρχος, 156, 349 
Ντελόρ Ζ. (De1ors, Jacques), πρόεδρος 

'Επιτροπής ΕΟΚ, 413,517,611,620, 
698 

Ντεμιρέλ Σ. (Demire1, Su1eiman), πρόε
δρος Τουρκίας, 276, 337, 338, 339, 
342,587,619,679, 706,707,710,724 

Ντεμπρέ , Μ. (Debre, Miche1), 16 
Ντενκτάς, Ρ. (Denktash, Rauf), 295, 

360,370,420,426,429,472 
Ντιάζ 'Αλμπόνικο, Ρ., ύφυπουργός 

'Εξωτερικών Χιλής, 690 
Ντούμπτσεκ, Α. (Dubcek, A1exander), 

πρόεδρος Βουλής Τσεχοσλοβακίας, 

626 
Ντρυόν, Μ. (Druon, Maurice), 16, 42, 

212, 666 

Ξαρχάς, Α., βουλευτής, 494 

ο 

ΟΑΠ ('Οργάνωση γιά τήν 'Απελευθέ

ρωση τής Παλαιστίνης), θέμα προ

σφορaς άσύλου στήν ήγεσία - , 
203-204· έπισκέψεις ' Αραφάτ στήν 

'Ελλάδα, 209, 695 
'Οζάλ Τ. (Oza1, Turgut), πρόεδρος Τουρ

κίας, 501, 517, 562, 570, 578, 583, 
587, 588, 601· θάνατος-, 676 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, άπολογισμός i:ργου Κ.Κ. 

στόν τομέα -, 260, 373· όμιλίαΚ.Κ. 

στήν 'Εταιρεία Διοικήσεως ' Επιχει

ρήσεων, 544-545· ένδιαφέρον Κ.Κ. 

γιά -, 220, 380, 531 , 540, 548-549, 
555,557,646,654,659,691,697,705, 
708, 715 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ, έπίσκεψη 

Κ.Κ. στό Κέντρο- στή Γενεύη, 20· 
συνάντηση Κ.Κ. μέ Πατριάρχη Δη

μήτριο στό u Α γιο vΟρος, 543-544· 
άνάδειξη νέου Πατριάρχη, 601, 603· 
μήνυμα Κ .Κ. πρός Πατριάρχη Βαρ

θολομαίο, 659· επίσκεψη Οίκουμε
νικοϋ Πατριάρχη στήν Πάτμο, 715-
716 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ, 

- προώθηση προτάσεως Κ.Κ . γιά 

μόνιμη τέλεση - στήν 'Ελλάδα, 27, 
66-67, 99,116,129-130,214,369-370, 
376-378, 381-382, 383-384, 388, 643· 
άλληλογραφία Κ.Κ. - Σάμαρανκ, 39-
42, 123-124, 373-374· εορτασμός 20ής 

ΕΥΡΕΤΉΡΙΟ 

έπετείου ΔΟΛ, 115-ll6· παρέμβαση 
Κ.Κ. στό ζήτημα τής παραδόσεως 

τής 'Ολυμπιακής Φλόγας (1984), 
367-368, 369 
- ύποστήριξη προτάσεως γιά τέλε

ση στήν ' Ελλάδα (1996), 539, 541, 
542· πρόταση θεσμοϋ «'Ολυμπιακής 
έκεχειρίας», θέση Κ.Κ., 682 

ΟΜΑΝ, σχέσεις μέ - , 265 
ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ, μηνύματα Κ.Κ. πρός -, 

22, 70 152, 175-176, 223-224, 347-
348, 382, 383, 388-389, 531-532, 539, 
553,581,586,594,702, 72Ο· ένδιαφέ

ρον Κ.Κ. γιά -, 50, 120-122, 178, 
240,343,350,384,419,597,650, 652, 
680, 687-688, 699· βλ. καί ΑΥΣΤΡΑ

ΛΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ, ΚΑΝΑΔΑΣ, ΝΕΑ ΖΗ

ΛΑΝΔΙΑ 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΔΗΜΟΚΡΑΊΙΑ ΤΗΣΓΕΡ

ΜΑΝΙΑΣ, σχέσεις μέ - , 49, 125, 141, 
158-159,223,570,615,619, 638-640, 
675, 708· επίσκεψη κ.κ. στήν -
(29.11-1 .12.82), 252-257· έπίσκεψη 

Βαϊτσέκερ στήν 'Αθήνα, 654-656· 
βλ. καί ΕΟΚ 

Ο' Νήλ, Ρ. (Ο' Neil, R.), Βρετανός δι
πλωμάτης, 665 

'Όουεν, Ν. (Owen, Lord David), συμ

πρόεδρος διεθνοϋς διάσκεψης γιά 

Γιουγκοσλαβία, 676, 678 
Όρέχα, Μ. , γενικός γραμματέας Συμ

βουλίου τής Εόρώπης, 432 
ΟΡΜΥ ΛΙΑ, Ι. Μονή Εόαγγελισμοϋ, επι

σκέψεις Κ.Κ. , 553, 612-614 
Οόαϊνμπέργκερ, Κ. (Weinberger, Caspar 

Willard), ύπουργός 'Αμύνης ΗΠΑ, 
108, 361, 435, 447 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ, σχέσεις μέ - l 596-597 . 
ΟΥΚΡΑΝΙΑ, σχέσεις μέ -, 618 
ΟΥΝΕΣΚΟ, έπίσκεψη Κ. Κ. στήν tδρα - , 

244-252. 

π 

Πάγκαλος, Θ . , ύφυπουργός 'Εμπορίου, 

203· 'Εξωτερικών, 350· άναπληρω
τής ύπουργός 'Εξωτερικών, 705 

Πάικος, Β . , δημοσιογράφος, 524 
ΠΑΚΙΣΤΆΝ, σχέσεις μέ -, 719 
Παλαιοκρασσaς, 1., άναπληρωτής ύπουρ-

γός Συντονισμοϋ, 43, 115, 512 
Πάλλη-Πετραλιa Φ., ύφυπουργός Πο

λιτισμοϋ, 557 
Πάλμε, Ο. (Pa1me, 01of), Σουηδός πρω

θυπουργός, 308, 432 
Παναγιωτόπουλος, Γ., βουλευτής, 494, 

497 
Παναγόπουλος, Δ. , άντιστράτηγος, 156, 

352 

Παναγούλης, Στ. , ύφυπουργός 'Εσωτε

ρικών, 141 
Παντελεήμων, Μητροπολίτης Θεσσα

λονίκης, 51, 718 
Παντερμαλής, Δ. , καθηγητής Πανεπι

στημίΟυ Θεσσαλονίκης, 25, 39, 122, 
128,332,333,334,410,620,640,700 

Πάουελ, Κ. (Powell, Colin, L.), στρα

τηγός, άρχηγός άμερικανοϋ μικτοϋ 

έπιτελείου, 601 
Παπαγεωρίου, Δ., άντιπτέραρχος, 156 
Παπαγιάννης, Β . , ύφυπουργός Δημοσί

ων VΕργων, 203 
Παπάγος, Α., 703 
Παπαδημητρίου, Στ., πρόεδρος 'Ιδρύ

ματος ' Ωνάση, 653 
Παπαδήμος, Λ, ύποδιοικητής Τραπέζης 

'Ελλάδος, 697, 717 
Παπαδόγγονας, Α., βουλευτής, 480· ύφυ

πουργός 'Εθνικής 'Αμύνης, 531 
Παπαδονικολάκης, 1., ύπουργός Συγ

κοινωνιών, 397 
Παπαδόπουλος, Α., ύπουργός οικονο

μικών, 700, 717· -,Γ., 488, 489 
Παπαθεμελής, Σ.-Α., ύφυπουργός Παι

δείας, 203, 334, 382· ύπουργός Δη
μοσίας Τάξεως, 691, 710, 715 

Παπαϊωάννου, Ε. , γενικός γραμματέας 

ΑΚΕΛ, 349, 435· - , Μ., ύφυπουργός 
'Εσωτερικών, 203 

Παπακωνσταντίνου, Κ. , 127, 240, 258, 
262, 389, 390, θάνατος -, 504· - , 
Μ., βουλευτής, 260, 494· ύπουργός 
'Εξωτερικών, 652, 653, 659, 670, 
675, 682, 687 

Παπαλεξόπουλος, Θ., , πρόεδρος ΣΕΒ, 

373 
Παπαληγούρας, Α., βουλευτής 477, 483, 

498, 500· -, Π., θάνατος, 676 
Παπανδρέου, Α., 15, 39, 83, 91, 95, 99, 

118, 119, 120, 132, 133, 134, 140, 146, 
152, 155, 162, 184, 188, 189, 191, 194, 
205,208,209,212,213,222, 234,251, 
252,253,254,257,263, 275,277,278, 
280,283,284, 291,307, 309,325, 327, 
340,350, J51 , 377,388,416,432,445, 
446,450,451,452,454,455,458,460, 
461,462,465, 466,467,468, 470,479, 
480,486,488,492, 497,501 , 503,504, 
505, 508,512,516,518,520,524,525, 
528,540,552,557,571,588,601,618, 
620,621,622,623,629, 632,633,634, 
636, 646,648,661,669,674,676,679· 
Κυβέρνηση - (1981), 138· (1993), 
691 
- συνεργασία - μέ Κ.Κ. (1981-
1985): γιά θέματα έσωτερικής πολι
τικής, 86-88, 105, 126-127, 137-138, 
141-144, 178-179, 195-199, 200, 206, 
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220-221, 232-233, 238-240, 243-244, 
264, 265-267, 270-274, 289-290, 298-
304,329,330,337,352,367-369,378-
381, 382, 384-385, 390-391, 400-402, 
411-413, 414-415, 422-423, 424-425, 
435-439, 440-442, 448-449, 470· εξω
τερικής πολιτικής, 142, 144-145, 
150-151, 156-157, 158-161, 178, 195-
199, 200, 201, 203-204, 220-221, 239, 
241-244, 245-246, 262, 267-268, 270, 
273,296-297,299,305,308, ,310-311, 
321-322, 328-329, 337-338, 342-344, 
346-347, 352-353, 361, 389, 420, 434-
435· (1990-1993), 530, 556, 581-583, 
601, 661, 668-670, 676· (1993-1995), 
691,694-695,697,698,700,705,708, 
712, 714, 717, 719, 725, 726 

Παπανδρέου, Β., επίτροπος 'Ελλάδος 
στήν ΕΟΚ,_ 539· βουλευτής, 697 

Παπανικολάοu, Α., 475, 481· -,Γ., 562 
Παπανοuτσος, Ε. , 98 
Παπαντωνίου, 1., υπουργός 'Εθνικής 

Οiκονομίας, 705, 708· - , Ν. , υπ. 

υπουργός, 374 
Παπαρήγα, Α., 609, 620, 621, 632, 634, 

646, 648, 669, 678 
Παπaς, Ν., άντιναύαρχος, 178, 478 
Παπασπύρου, Δ., πρόεδρος Βουλής, 30· 

-, I. δήμαρχος Πειραιά, 233 
Παπούλιας, Γ. , υπουργός Έξωτερικ&ν, 

509· εiδικός άπεσταλμένος Κυβερνή
σεως γιά τίς διαπραγματεύσεις μέ 

ΠΓΔΜ, 675· -, Κ., υφυπουργός 

Έξωτερικ&ν, 138· άναπληρωτής 

υπουργός Έξωτερικ&ν, 352, 353, 
357, 358, 395· υπουργός Έξωτερι

κ&ν, 691, 695, 705, 707, 710, 712, 
714, 718, 721, 722 

ΠΑΡΟΣ, επισκέψεις Κ.Κ. στήν -, 540, 
595 

Παρτσαφυλλίδου, Φ., 640 
Πατουλίδου, Β., 652 
Παυλίδης, Α., βουλευτής, 494 
Παuλος, βασιλεύς (1948-1964), 703 
ΠΕΛΛΑ, επίσκεψη Κ.Κ. στήν - , 100· 

βλ. κα:ί ΠΟΛΙΙΙΣΜΟΣ 

Πεπονής, Α., υπουργός Βιομηχανίας, 

138· άνευ Χαρτοφυλακίου, 350, 368, 
369· Προεδρίας, 691 

Περέζ ντέ Κουεγιάρ, Ξ. (Perez de Cue1-
lar, Javier), γενικός γραμματέας 

ΟΗΕ, 199, 308, 327, 339, 343, 350, 
352, 385, 389, 435, 509, 609 

ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ, ενδιαφέρον Κ.Κ. γιά - , 
578-579, 609, 646, 675, 680-682 

Πέρλ Ρ. (Per1e, Richard Norman), υφυ
πουργός ' Αμύνης ΗΠΑ, 361 

Περράκης, Γ., υπουργός Δημοσίων VΕρ

γων, 395 

ΕΥΡΕΤΉΡΙΟ 

ΠΕΡΣΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ, πόλεμος στόν -, 
540, 556-557, 560, 563-564 

Περτ(νι, Α. (Pertini, A1essandro), πρόε
δρος' Ιταλικής Δημοκρατίας, 30, 63, 
66, 180, 182, 184, 185, 186, 188, 189 

Πεσμαζόγλου, Ι., 43, 90, 116, 263, 275, 
299,308,353,378,439,445,478,479 

Πέτσος, Γ., υφυπουργός 'Αμύνης, 138, 
140, 145, 382, 504, 505, 618 

Πινέιρο, Ζ. ντέ (Pinheiro, Joao-Deus), 
υπουργός 'Εξωτερικ&ν Πορtογαλί
ας, 621, 628, 631, 632, 633 

Πιτσιώρης, Δ., υφυπουργός Βιομηχα-

νίας, 140· Οiκονομικ&ν, 311, 361 
Πλαγιαννάκος Γ., υπ. ύπουργός, 690 
Πλάνιτς Μ., Γιουγκοσλάβα πρωθυπουρ-

γός, 330 
Πλυτaς Γ., ύπουργός Χωροταξίας, 90 
Πλωρίτης, Μ., δημοσιογράφος, 495 
ΠΟΛΙrΙΣΜΟΣ, μέριμνα Κ.Κ. γιά - : 
-"Α γιο VΟρος, προστασία μνημεί

ων, βλ. ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ 

- 'Ακαδημία 'Αθην&ν, ενίσχυση 

116-118 
- 'Ακρόπολη, προστασία μνημεί

ων, 62, 90, 125, 130, 201, 243, 312-
314, 712· Θέατρο Διονύσου, 408, 430 
- άνασκαφές, πρόγραμμα - σέ 

Μακεδονία-Θράκη, 25, 62, 100, 122, 
125, 128, 238, 243, 333-334, 410-411, 
620, 641, 700, 712 
- 'Αρχαιολογικά Μουσεία: Θεσ

σαλονίκης, 22-25, 619-641· Δίου, 116, 
123, 334-336· Βεργίνας, 640 
- άρχαιολογικό πρόγραμμα (1984-
1985), 340, 351, 406-408, 429-430 
- Βυζαντινό Μουσείο Θεσσαλονί

κης, 712 
-'Ελληνικό Κέντρο Λονδίνου, 715 
-'Εταιρεία Μακεδονικ&ν Σπουδ&ν 

-ΙΜΧΑ, ενίσχυση, παράδοση 'Αρ-

χείων Τουρκοκρατίας στήν ' Εται

ρεία, 116, 122, 619 
-'Ίδρυμα' Ελληνικοu Πολιτισμοu, 

649 
- Κέντρο Δελφ&ν, 68, 91 , 96, 125-
126, 433, 654 
- Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας, 96 
- ΚΘΒΕ, ενίσχυση, 641 
-- Μέγαρο Φίλων Μουσικής, 538, 
553 
- Μονή Σινa, 395· βλ. καί ΑΙΓΥ

ΠΤΟΣ 

- Μουσείο Μακεδονικοu ' Αγώνα, 

122, 234-235 
- Μουσείο Κυκλαδικής τέχνης, 

541, 575, 618 
- Μουσείο Μοντέρνας τέχνης, 654 
- Πολιτιστικό Κέντρο 'Αθην&ν, 

767 

22, 30, 91, 98 
- πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, π_ολι

τιστικής πρωτεύουσας Εόρώπης 

1996, 703 
- Σούλι, άξιοποίηση {στορικου χώ

ρου, 95, 127-128 
- συμβολή Κ.Κ. στόν -, aπολογι
σμός, 362-363, 433-434 
- έγκαίνια d.πό Κ. Κ.: έκθέσεως Με

γάλου 'Αλεξάνδρου, 22-25· Μου
σείου Πόλεως Άθην&ν, 68· έκθέ

σεως τέρνερ, 84 · μόνιμης έκθέσεως 
εργων Χατζηκυριάκιου-Γκίκα, 570 
- όμιλίες Κ.Κ.: στήν παρουσίαση 

του τόμου «Μακεδονίω>, 257-258· 
κατά τήν εναρξη του Συμποσίου 

γιά τό Μακεδονικό 'Αγώνα (1984), 
409-410· στόν εορτασμό 2.500 έτ&ν 
δημοκρατίας, 598-601 

Πολύδωρας, Β., ύφυπουργός Προεδρί

ας, 598 
ΠΟΛΩΝΙΑ, σχέσεις μέ -, 695, 719 
Πόνς, Φ., πρόεδρος ' Ισπανικής Βου

λής, 556 
Ποπώφ, Ντ., Βούλγαρος πρωθυπουργός, 

558, 559 
Π Ο ΡΊΟ Γ ΑΛΙΑ, συναντήσεις, Κ.Κ. μέ 

ήγεσία -: (Καρνέιρο), 22· Μπαλσε
μάο, 178· Σοάρες, 308· έπίσκεψη 
Κ.Κ. στήν - (24-27.6.81), 109-115· 
έπίσκεψη 'Εάνι;ς στήν 'Αθήνα ( 16-
19.3.83), 276-278 

Ποττάκης, Ι., υφυπουργός Συντονισμοu 

138· άναπληρωτής υπουργός Προε
δρίας, 203: ύπουργός Οίκονομικ&ν, 

311, 361· Προεδρίας, 720 
ΠΡΕΒΕΖΑ, έπίσκεψη. Κ.Κ. στήν - , 93 
Πρωτοπαππaς, Χ., 439, 444, 478 

Ρ 

Ράγκας, Σ., ύπ. υπουργός, 129 
Ράλλης, Γ., 15, 22, 43, 49, 79, 105, 120, 

132,133,134,137,141,151 ,262,280, 
290,303,330,380,392,393,424,444, 
458, 468,475,478,480,498,500, 501, 
534, 559, 620, 646, 653, 667, 674 
- συνεργασία μέ Κ.Κ. (1980-1981), 
15, 21, 39, 49, 57, 63, 68, 70, 85, 89, 
90, 91, 95, 96,104,107,116,123,125, 
128, 129 

Ράο, Ν., υπουργός Έξωτερικ&ν 'Ινδί-

ας, 165 
Ρεζάν, Μ., δημοσιογράφος, 390 
Ρέντυ, Ν.Σ. , πρόεδρος 'Ινδίας, 165 
Ρήγκαν, Ρ. (Reagan, Rona1d), πρόεδρος 
ΗΠΑ, 57, 85, 184, 186, 191, 201,222, 
267,269,270,308,343,374,414,446 

Ρίε, Φ. (Riihe Vo1ker), υπουργός 'Αμύ-
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νης ΟΔ Γερμανίας, 675 
Ροστενκόφσκι, Ν. (Rostenkowski, Dan), 

μέλος Βουλής' Αντιπροσώπων ΗΠΑ, 

363, 364, 365 
ΡΟΥΜΆΝΙΑ, επισκέψεις Κ.Κ. στήν -: 

(3-6.9.80), 30-38· (26-28.11.84), 416-
419· επίσκεψη Τσαουσέσκου στήν 
'Αθήνα (4-7.5.82), 189-190· επισκέ
ψεις 'Ιλιέσκου στήν 'Αθήνα, 676, 
702-703 

Ρουμελιώτης, Π., ύφυπουργός Συντονι

σμοu, 155· οικονομικών, 203· 'Ε

θνικής οικονομίας, 350, 504, 505 
Ρουμόρ, Μ. (Rumor, Mariano), μέλος 

Εύρωπαϊκοu Κοινοβουλίου, 272,273 
Ρωμαίος. Γ., άναπληρωτής ύπουργός 

'Εθνικής Οικονομίας, 705 
ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ, σχέσεις μέ -, 

648, 656, 682· επίσκεψη Γιέλτσιν 

στήν 'Ελλάδα (29.6-1.7.93), 683-687 

Σ 

Σαδίκ, Α., βουλευτής, 514 
Σακελλαρίου, Μ., άκαδημαϊκός, 257, 

649, 655 
Σαλικασβίλι Τζ. (Shalikasνili, John), 

στρατηγός, ϋπατος άρχηγός δυνά

μεων ΝΑΤΟ Εύρώπης, 650 
Σάμαρανκ, Χ.-Α. (Shamaranch, Juan

Antonio), πρόεδρος ΔΟΕ, 39, 42, 99, 
115, 116, 123, 130, 215, 216, 367, 370, 
373, 382, 383, 539, 682 

Σαμαρaς, Α., ύπουργός 'Εξωτερικών, 

557,563,597,598,618, 621,625,627, 
628,629,631,632,633,634,636,637, 
638, 687 

Σαντάμ Χουσεtν, ήγέτης 'Ιράκ, 43, 357, 
590 

Σαντάτ, Α., 130, 354, 356 
Σαντέρ, Ζ. (Santer, Jacques), πρωθυ

πουργός Λουξεμβούργου, 541 
ΣΑΟΥΔΙΚΉ ΑΡΑΒΙΑ, άλληλογραφία, Κ.Κ. 

μέ βασιλέα -, 563-564 
Σαρκίς, Ε., πρόεδρος Λιβάνου, 203, 220 
Σαρμπάνης, Π. , γερουσιατής ΗΠΑ, 447, 

576 
Σαρτζετάκης, Χρ., πρόεδρος Δημοκρα

τίας, 441, 442, 444, 446, 448, 449, 
455,461,462,465,466,509,512,528 

Σβολόπουλος, Κ., 122, 296 
ΣΕΙΣΜΟΠΛf1ΚΤΟΙ, μέριμνα Κ.Κ. γιά -, 

90, 91 
Σεραφείμ, ' Αρχιεπίσκοπος 'Αθηνών 

καί πάσης 'Ελλάδος, 105, 138, 141, 
161,189,528,557,574,594,627,666, 
698 

ΣΕΡΒΙΑ, βλ. ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ 

Σερέζης, Κ., δημοσιογράφος, 495 

ΕΥΡΕΤΉΡΙΟ 

ΣΕΡΡΕΣ, επισκέψεις Κ.Κ. στίς -, 38-39, 
299-300 

Σημίτης, Κ., ύπουργός Γεωργίας, 138· 
ύπουργός 'Εθνικής Οικονομίας, 468, 
470· Βιομηχανίας, 691 

Σιράκ, Ζ. (Chirac, Jacques), δήμαρχος 
Παρισίων, 21, 324· πρόεδος Γαλλι
κής Δημοκρατίας, 675 

Σκάλφαρο, Λ. (Scalfaro, Luigi), πρόε
δρος 'Ιταλικής Δημοκρατίας, 718 

Σκανδαλίδης, Κ., ύπουργός Αιγαίου, 691 
Σκόουκρωφτ, Β. (Scowcroft, Brent), 

στρατηγός, σύμβουλος εθνικής άσφα

λείας προέδρου ΗΠΑ, 586, 588 
Σκουλαρίκης, Ι., ύπουργός Δημοσίας 

Τάξεως, 138, 144, 305, 381 
Σκούμπης, Δ., πρόεδρος 'Αρείου Πά

γου, 202 
Σκόφιλντ, Τζ., ϋπατος πρόεδρος ΑΧΕΠΑ, 

594 
Σκυλακάκης, Α. , 632, 633 
Σκυλίτσης, Α., 233 
Σμίτ, Χ. (Schmidt, Helmut), καγκελλά

ριος ΟΔ Γερμανίας, 43, 73, 108, 135, 
141, 151, 158, 159, 160,200,201,223, 
256, 286, 432, 548, 638 

Σοάρες, Μ. (Soares, Μaήο), Πορτογά
λος πρωθυπουργός, 308, 615 

Σολάνα, Φ., ύπουργός 'Εξωτερικών 

Μεξικοu, 653 
Σομαρούγκα, Κ., πρόεδρος Διεθνοuς 

'Επιτροπής Έρυθμοu Σταυροu, 576 
ΣΟΥΗΔΙΑ, συνάντηση Κ.Κ.-Πάλμε, 308 
Σούλτς, Τζ. (Shultz, George Ρ.), ύπουρ

γός 'Εξωτερικών ΗΠΑ, 343,346,347, 
447, 496 

Σουμάν, Ρ. (Schuman, Robert), 574, 676 
Σουφλιaς Γ., ύπουργός 'Εθνικής Οικο

νομίας, 505 531· ύπουργός Παιδείας, 
556, 683 

Σοφία, βασίλισσα 'Ισπανίας, 403 
Σπαντολίνι, Τζ. (Spadolini, Gioνanni), 

'Ιταλός πρωθυπουργός, 180, 185· 
πρόεδρος ιταλικής Γερουσίας, 601, 
679, 691 

ΣΠΑΡΙΗ, επίσκεψη Κ.Κ. στή -, 67 
Σπηλιωτόπουλος, Ε., καθηγητής Πανε

πιστημίου' Αθηνών, 571· - , Σπ., ύ
φυπουργός 'Εθνικής 'Αμύνης, 671 

Σπινέλλι, Α., άντιπρόεδρος 'Επιτροπής 

ΕΟΚ, 273 
Σράυερ, Ε. (Schreyer, Edward), γενικός 

κυβερνήτης Καναδa, 192, 194, 223, 
224, 226, 231 

Σραίντερ, Π., 'Αμερικανίδα γερουσια

στής, 707 
Σταθόπουλος, Μ., ύπ. ύφυπουργός, 467· 

πρύτανης Πανεπιστημίου 'Αθηνών 

570 

Σταμάτης, Γ., 129 
Στεργιάδης, Γ., πρύτανης Πανεπιστη

μίου Θεσσαλονίκης, 39, 52, 120, 
122, 123 

Στέρνς, Μ. (Stearns, Monteagle), πρε
σβευτής ΗΠΑ στήν 'Αθήνα, 157, 
158, 159, 161, 190, 191,260,261,297, 
298, 299, 304, 353, 415 

Στεφανόπουλος, Κ., 151, 240, 389, 390, 
393, 468, 509, 530, 625, 725, 728· ε
κλογή - ώς προέδρου τής Δημο

κρατίας, 725· -,Στ., βουλευτής, 689 
Στόλτεμπεργκ, Γκ. (Sto1tenberg, G.), 

ύπουργός 'Αμύνης ΟΔ Γερμανίας, 

619 
Στράους, Φ.-Γ., Βαυαρός πρωθυπουρ

γός, 68 
Στρατήγης, Σ., βουλευτής, 477 
Στράτος, Ι., πρόεδρος ΣΕΒ, 646· - , Χ., 

129 
Στρούγκαλ, Λ. (Strougal, Lubomir), Τσε

χοσλοβάκος πρωθυπουργός, 50, 51 
Στυλιανός, 'Αρχιεπίσκοπος Αύστρα

λίας, 172 
ΣΥΜΒΟΥ ΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ, συναντήσεις 

Κ.Κ. μέ γενικούς γραμματείς-: (Κά

ρασεκ), 68· (' Ορέχα), 432-433· (Λα
λιμιέρ), 555-556· μέ πρόεδρο Συμβου
λευτικής Συνελεύσεως Μπγιόργκ, 

579 
Συμπιλίδης, Γ., βουλευτής, 689 
Συνοδινοu, Α., βουλευτής, 470, 
ΣΥΝΤΑΓΜΑ, άναθεώρηση - ( 1986), 496· 

συζήτηση γιά άναθεώρηση -(1991), 
607 

ΣΥΡΙΑ, σχέσεις μέ - , 105-107, 365, 682 
Σχλοuτερ, Π. (Schlueter, Ρ.), Δανός πρω

θυπουργός, 662 
Σωτήρχος, Μ., πρεσβευτής ΗΠΑ στήν 

'Αθήνα, 516, 558, 586, 591, 592, 594, 
667 

τ 

Τζαννετάκης, Τζ., ύπουργός Δημοσίων 

'Έργων, 90· βουλευτής, 233· πρωθυ
πουργός, 504, 505, 595· Κυβέρνηση 
-, 505 

Τζένκινς, Ρ. (Jenkins, Roy), πρόεδρος 
'Επιτροπής ΕΟΚ, 76 

Τζερμιaς, Π. , 520 
Τζιτζικώστας, Γ., ύφυπουργός Συντο

νισμοu, 115 
Τζούνης, Ι., πρέσβης, 628, 634· ύφυ

πουργός 'Εξωτερικών, 638 
Τζουράνοβιτς, Β . , Γιουγκοσλάβος πρω

θυπουργός, ll8 
τίτο, 'Ιωσήφ Μπρόζ, 58, 59, 62, 66, 114, 

196, 615, 619, 683 
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τίχονωφ, Ν., Σοβιετικός πρωθυπουρ

γός, 268, 269, 270, 432 
Τόμπρας, Θ., 505 
Τοντόρωφ, Ν., πρόεδρος βουλγαρικής 

Βουλής, 552 
Τόρν, Γκ. (τhorn, Gaston), πρόεδρος 

'Επιτροπής ΕΟΚ, 76, 90, 96, 135, 
146, 149, 151, 194,275,276,278, 308, 
315, 325, 342, 638 

Τού Ραντζί, άντιπρόεδρος Κυβερνήσεως 

ΛΔ Κίνας, 716 
Τούτζμαν, Φ. (τudjman, F.), πρόεδρος 

Κροατίας, 676 
ΤΟΥΡΚΙΆ, σχέσεις μέ -, 95, 195-196, 

199, 204, 220, 240-243, 245-246, 289, 
352-353, 370-372, 557, 558, 583, 587-
588, 592-594, 601, 619, 648, 676, 
679-680, 706-707, 710, 718, 724-725· 
βλ. καί ΗΠΑ, ΚΥΠΡΟΣ 

Τουρκμέν, ι σurkmen, Ilter), ύπουργός 
'Εξωτερικών Τουρκίας, 204, 283, 
289 

Τούτουζας, Π . , 645 
Τρακατέλλης, Α., πρύτανης ΑΠΘ, 605 
Τριαρίδης, Κ., ύπουργός Μακεδονίας-

/Θράκης, 691, 716 
ΤΡΙΠΟΛΗ, έΠίσκεψη Κ.Κ. στήν -, 67-68 
Τρίτσης, Α., ύπουργός Περιβάλλοντος, 

138, 395· δήμαρχος 'Αθηναίων, 549, 
609, 632 

Τρούμαν, Χ. (τruman, Harry), 590 
Τρυντώ, Π.-Ε. (τrudeau, Pierre Elliott), 

Καναδός πρωθυπουργός, 192, 224, 
226, 228, 309, 310, 432 

Τρυπάνης, Κ., γενικός γραμματέας' Α

καδημίας' Αθηνών, 116, 296, 312· θά
νατος-, 667 

Τσαλδάρης, Α., πρόεδρος Βουλής, 509, 
514, 525, 540, 588, 600, 601, 725 

Τσάμης, Δ., διοικητής 'Αγίου Υ Ο ρους, 

127 
Τσαουσέσκου, Ε. (Ceausescu, Elena) 189· 

-,Ν. (Nicolae), 30, 32, 33, 34, 35, 36, 
37, 58, 126, 189, 190, 347, 416, 417 

Τσατσαρώνης, Κ., πρόιiδρος 'Ενώσεως 
'Ανταποκριτών Ξένου Τύπου, 190 

Τσάτσος, Δ., καθηγητής Πανεπιστημί
ου 'Αθηνών, 337, 419· -, Κ., 130, 
267,291,296,395,458,468,532,703, 
θάνατος -, 500-501 

Τσένυ, Π. (Cheney, Richard), ύπουργός 
'Αμύνης ΗΠΑ, 539 

ΙΣΕΧΙΑ, συνάντηση Κ.Κ. - Χάβελ, 680 

ΕΥΡΕΤΉΡΙΟ 

ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ, σχέσεις μέ - , 50-51, 
626 

Τσικλητήρας, Η., σύμβουλος 'Επικρα

τείας, 420 
Τσίμας, Κ., 505 
Τσοβόλας, Δ., ύφυπουργός, Οίκονομι

κών, 140· άναπληρωτής ύπουργός 
Οίκονομικών, 374· ύπουργός Οίκο
νομικών~ 504, 505· βουλευτής, 618 

Τσόσιτς, Ν., πρόεδρος Γιουγκοσλαβί

ας, 670, 676 
Τσουδεροu, Β., ύφυπουργός 'Εξωτερι

κών, 233, 682 
Τσοχατζόπουλος, Α.-Α., ύπουργός Δη

μοσίων 'Έργων, 138, 304, 338· παρά 
τιj) πρωθυπουργιj), 399· 'Εσωτερι

κών, 691, 703 
ΙΥΠΟΣ, έγκαίνια, άπό Κ. Κ.: 'Εστίας 

Τύπου 'Ενώσεως Συντακτών Μακε

δονίας-Θράκης, 53· έκθέσεως έλλη
νικfjς γελοιογραφίας, 95· Κέντρου 
Ξένου Τύπου, 190· ένδιαφέρον Κ.Κ. 
γιά συνδικαλιστικό νομοσχέδιο, 

203· έορτασμός 70 χρόνων ΕΣΗΕΑ 
361-362· βλ. καί Κ. Καραμανλής, 

άπονομή τιμητικών διακρίσεων 

φ 

Φαίκογλου. Α., βουλευτής, 514 
Φανφάνι, Α. (Fanfani, Α.), πρόεδρος ί-

ταλικοu Κοινοβουλίου, 160 
Φαράκος, Γ., 530 
Φατοuρος, Δ., ύπουργός Παιδείας, 691 
Φάχντ, 'Αβδούλ 'Αζίζ, βασιλεύς Σαου-

δικής 'Αραβίας, 563 
Φιλάρετος, Ν., 129, 383, 388 
Φιτζέραλντ, Γκ. (FitzGerald, Garret), 

'Ιρλανδός πρωθυπουργός, 337 
Φλωράκης, Χ., 118, 132, 424, 426, 438, 

468, 505, 508, 530, 540, 556, 557 
ΦΛΩΡΙΝΑ, έπίσκεψη Κ.Κ. στήν -, 56 
Φλώρος, Ι., ύφυπουργός 'Ύγείας, 203 
Φοκίν, Β.Π., Ούκρανός πρωθυπουργός, 

618 
Φόρντ, Τζ. (Ford, Gera1d), 364 
Φραίηζερ, Μ. (Fraser, Malcolm), Αύ

στραλός πρωθυπουργός, 168, 173, 
175, 177 

Φραντζεσκάκης, Δ., πρεσβευτής' Ελλά

δος στίς Βρυξέλλες, 149 
Φρειδερίκη, πρώην βασίλισσα, 89, 119 
Φωτήλας, Α., ύφυπουργός Έξωτερι-

769 

κών, 138 
Φωτόπουλος, Χρ., βουλευτής, 494 

χ 

Χάβελ, Β. (Havel, Vaclav), πρόεδρος 
Τσεχίας, 680 

Χαίηγκ, Α. (Haig, Alexander), ύπουρ
γός 'Εξωτερικών ΗΠΑ, 108, 135, 145, 
159, 160, 161, 190, 191 

Χαλικιiiς, Δ. ; διοικητής Τραπέζης, 

'Ελλάδος, 540, 557 
Χάν Λεγκάρι, Φ.Α., πρόεδρος Πακι

στάν, 719 
Χαντάμ, Α.Χ., άντιπρόεδρος Συρίας, 

365 
Χαραλαμπόπουλος, ι, ύπουργός 'Εξω

τερικών, 138, 156, 165, 175, 180, 186, 
204,223,231,240,289,314,321,322, 
339, 344, 350, 388, 402, 416 

Χαραλάμπους, ι, ύπουργός Μεταφο

ρών, 691 
Χασμπουλάτωφ, Ρ., πρόεδρος ρωσικοu 

Κοινοβουλίου, 656 
Χατζηγάκης, Σ., βουλευτής, 494· ύπουρ

γός Γεωργίας, 607 
Χατζηδάκις, Μ., 570, 598· θάνατος -, 

708 
Χατζηκυριάκος-Γκίκας, Ν., 570 
ΧΙΛΗ, σχέσεις μέ -, 690 
Χουάν Κάρλος, βασιλεύς 'Ισπανίας, 

402,403 
Χουσείν, βασιλεύς 'Ιορδανίας, 568 
Χριστοδούλου, Ε., 296· ύπουργός άνα

πληρωτής Έθνικfjς Οίκονομίας, 

557· διοικητής Τραπέζης' Ελλάδος, 
621, 648, 654, 667~ 687, 691 

Χρυσόστομος, 'Αρχιεπίσκοπος Κύ

πρου, 351, 598, 638 
Χυτήρης, Τ., 505 
Χωραφάς, Α., πρέσβης, 16 

ψ 

Ψαρουδάκης, Ν., βουλευτής, 477, 483 

Ω 

ΩΝΑΣΗ, 'Ίδρυμα, βραβεία, έπίδοση -
άπόΚ.Κ., 104-105,189,286,369,568-
570, 645, 680· ενδιαφέρον κ.κ. γιά 
-, 653 
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1946- 1980 
ΤΟΜΟΙ 1- 11 

Οί ό:ριθμοί παραπέμπουν σέ σελίδες τοϋ κειμένου. Τά μαϋρα στοιχεία ύποδηλώνουν τούς τόμους. 

Α 

'Αβέρωφ, Γ. , 7: 227 
'Αβέρωφ-Τοσίτσας, Ε., 1: 98, 99, 147, 

148, 342, 382, 386· 2: 30, 81, 83, 87, 
91,103,104,110,112,113,114,116, 
117, 119, 120, 131,144, 147, 148, 170, 
176, 181, 184, 188, 194,210,211,218, 
220,224,227,229,232,233,235,238, 
244,246,275,283,286,300,307,324, 
328,337,343,378,384,387,394,399, 
403,414,415,416,422,427,438,440, 
441 , 443,444,445,449,452,453,454, 
455,472,473,476,477,498,500,501, 
502, 504·3:34,37,39,40,54,57,58, 
59, 60, 61 , 62, 64, 65, 67, 69, 74, 128, 
132, 137, 139, 140, 148, 157, 162, 163, 
166, 171, 178, 187,188, 190, 198,203, 
205,206,207,229,232,236,249,251, 
252,254,255,264,265,272,276,284, 
294,295,296,303,306,320,321,324, 
341,344,351,364,365,366,368,379, 
382,392,395,396,397,400,402,404, 
406, 407, 420, 427· 4: 18, 22, 23, 24, 
60, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 71, 75, 76, 
77, 84, 94, 95, 96, 97, 103, 111, 112, 
118, 123, 133, 134, 152, 153, !55, 160, 
161,167, 169, 170,175, 176, 182, 189, 
194, 195, 196, 199,200,201,203,204, 
205,209,213,217,233,243,244,258, 
263,270,282,283,285,286,295,308, 
309,314,315, 318,320,321,329,330, 
331,342,348,350,351,356,358,359, 
364,368,370,423,424,425,427,428, 
437,441,452,453,464,465,466,471, 
481,487, 488,501,509,510, 512,513, 
514, 516, 519, 521, 524, 527, 534· 5: 
17, 21, 22, 23, 32, 34, 35, 39, 42, 43, 
44, 45, 57, 59, 51, 63, 68, 70, 72, 82, 
92, 94, 95, 98,102,104,109,117,118, 

127, 128, 129, 141, 143, 165, 169, 180, 
203,227,239,247,248,249,258,260, 
264,270,273,283,285,290,292,304, 
307,309,315,334,337,338,340,342, 
343,345,362,368,369,376,392,393, 
415,417,418,419,423,429,430,446, 
463,473,476,479,491,494,495,508, 
509,510,565,566,570,572,575,576, 
577,578,581,599,609,611,616,618, 
622, 623, 625, 634, 644, 654, 660· 6: 
20, 48, 49, 71, 85, 108, 121, 131, 137, 
153, 192, 211, 236,258,261,265,281, 
294,300,305,308, 334· 7:32,46,70, 
82, 84, 86, 105, 116, 139, 176, 178, 
180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 197, 
207,214,217,222,225,252,264,269, 
270,277,281,284,286,287,288,292, 
293,306,309,317,323,327,333,338· 
8: 16,22,32,33,34,36,42,43,50,52, 
57, 66, 67, 80, 84, 85, 86, 93, 99, 101, 
112, 120, 122, 123, 124, 126, 128, 130, 
135, 149, 151,153,162,163,170,171, 
181, 194, 198,233,240,241,246,247, 
248,249,296,312,318,323,324,325, 
351, 383, 392, 446· 9: 97, 123, 158, 
165, 178,215,216,227,298,370, 394 
400,422,424,431,465,473,490,499, 
502· 10:56,77,79,127,131,153,173, 
174,175,351,362,364,366,370,374, 
396· 11: 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. 

'Αβραάμ, Ν. , 1: 49 
· Αβραμίδης, Α., 10: 330· 1f: 19, 98,430, 

454. 
'Αγγελής, 0 ., 7: 60, 180, 194, 234, 249, 

253,260, 269,275,276,282,283,325· 
8: 394, 498, 501· 9: 123. 

'Αγγελόπουλος, Α. , 1: 37· 2: 209· 8: 53· 

9: 83· 10: 227, 420, 421. 
'Άγκνιου, Σ. (Agnew, Spyros), 7: 135, 

292, 293, 319. 
'Άγκτ, Α . βάν (Agt, Andreas van), 10: 

160, 161, 162, 163, 164· 11: 131, 132, 
133, 134, 135, 136, 138, 139. 

'Αγνίδης, Α . , 2: 148. 
'Αγόρος, Γ., 5: 246. 
'Αδαμόπουλος, Κ., 1: 267, 269· 2: 456, 

Κ., 3: 128, 148, 218, 257, 258, 351, 
392· 4: 104, 122, 140, 173, 174, 241, 
242, 255, 326, 376, 457, 523· 5: 95, 
119, 120, 143, 145, 165, 169, 227, 245, 
270, 309, 318, 360, 361, 439, 501. 

'Αθανασιάδης, Γ., 4: 216· 7:47,48, 117, 
119,161, 163,173,177, 206,,214, 269, 
299, 318, 321, 324, 325, 330· 11: 62, 
360. 

'Αθανασιάδης - Νόβας, Γ. , 2: 367· 3: 
420·4:257,414,493,501,510·5: 173, 
176· 6: 48, 100, 130, 192, 195, 297, 
332· 7: 224, 225, 333· 9: 416. 

'Αθανασίου, Ν., 1: 386· 2: 388· 8: 330. 
'Αθηναγόρας, Μητροπολίτης Καναδά, 

5: 23, 263· -, Οίκουμενικός Πατρι
άρχης,3:204,396· 4:36,71,75,177, 
245, 258· 5: 214. 

'Αϊζενχάουερ, Ντ. (Eisenhower, Dwight), 
1: 384· 2: 26, 129, 164, 193, 194, 199, 
201,202,203,204,208,211,248,283, 
296,304,309,310,311,314,463,484, 
498, 500, 501, 50~ 3: 137, 171, 313, 
379· 4: 20, 46, 136, 145, 163, 164, 178, 
189,208,214,218,219,220,223,224, 
226,227,229,234,298,305,306,333, 
494· 5: 20, 59, 431, 642· 7: 97, 131, 
256· Δόγμα, 2: 328-334, 337-339, 
341-346, 407, 441-442· 3: 171, 172. 

Αίλιανός, Μ. , 1: 46, 47, 49. 
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'Άκκερμαν, Γκ. (Ackeπnann, Georg), 
8: 238· 10: 208. 

' Ακρίτα, Σ., 9: 98. 
Άλαβάνος, Κ., 8: 32, 171. 
'Αλεξάνδρα, πριγκήπισσα Κέντ, 5:611 , 

613· 6: 19. 
'Αλεξανδράκης, Μ., 8:483,9: 178, 179, 

257, 389, 486· 10: 242, 247, 253. 
Άλεξανδρfjς, Σ., 10: 179. 
'Αλεξιάδης, Γ., 7: 195. 
'Αλεξόπουλος, Κ., 9: 348 
'Αλευράς, Ί., 9: 37, 233, 234, 468, 474· 

10: 65· 11: 21. 
'Αλιπράντης, Δ., 1: 267, 386· 2: 86, 90, 

271,372·3: 128,349,374,377·5: 132, 
227, 245, 309, 481· -,Ε., 1: 138. 

'Αλλαμανfjς, Σ., 2: 86, 345· 3:45, 83, 93, 
148, 420· 4: 209, 255, 257, 399, 457, 
510· 5: 176· 6: 100, 195, 196, 328· 7: 
334, 345. 

"Αλλεν, Ρ. (Allen, Sir Roger), πρεσβευ
τής Μ. Βρετανίας στήν 'Αθήνα, 2: 
12,352,414,415·3:57,132, 135,138, 
188, 203· 4:244, 514• 5:117, 118· -, 
Τζ. (Allen, George), πρεσβευτής 

ΗΠΑ στήν 'Αθήνα, 2: 49, 180, 181, 
310, 329, 331, 454, 455. 

'Αλφάνζι, Ντ., 4: 300. 
'Αμούργης, Σ., 10: 124. 
' Αμπατιέλλος, Α., 5: 611. 
'Αμπατιέλλου, Μπ., 5: 611, 612, 613' 6: 

19, 34. 
'Αναστασόπουλος, Γ ., 5: 318, 388, 540· 

6: 270· -, Κ., 11: 189. 
'Αναστόπουλος, Γ., 7: 87, 321. 
'Ανδρεάδης, Γ., 11: 126· -, Θ., 3: 74· 5: 

501, 585, 586· -, Στ., 2:268, 269· 3: 
303· 7:262, 334· 9:101. 

'Ανδρεόπουλος, Α., 9: 304. 
'Ανδριανόπουλος, Α., 9: 264, 296· 10: 

56· 11: 452· -, Γ., 1: 206· 3: 128,291, 
303· 4: 180, 206, 432· 5: 86, 87. 

'Ανδριώτης, Δ., 7: 18. 
'Ανδρόνικος, Ε., 10: 316· 11: 35. 
'Ανδρονόπουλος, Ν., 9: 297. 
'Ανδρουλιδάκης, Ε., 3: 285· 6: 245. 
'Ανδρουτσόπουλος, Α., 7: 202, 205, 214, 

225, 234, 344. 
"Ανθιμος, Μητροπολίτης Κιτίου, 2: 22, 

64, 119, 123, 154· 3: 132, 366, 404, 
410· 4: 307. 

"Αννα Μαρία, πριγκήπισσα, 5:542, 589. 
'Άννινος-Καβαλλιεράτος, Φ., 7: 230· 8: 

108. 
'Αντενάουερ, Κ. (Adenauer, Konrad), 2: 

386, 483, 484· 3: 190, 215, 271, 272, 
273,276,280,281,283,284,285,287, 
288, 290, 301· 4: 136, 224, 226, 242, 
355,363,386,451,452,455·5:30,43, 
44, 60, 126, 127, 153, 213, 307, 342, 
345,360, 423,428,500,576· 7:209·8: 
386, 391. 
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'Άντερσεν, Κ. (Andersen, Knud, Bor-
ge), 9: 297. 

Άντρέγιεφ, Γκ., 9: 104. 
'Αντρέι, Στ. (Andrei, Stefan), 11: 401. 
Άντρεόττι, Τζ. (Andreotti, Giulio), 8: 

151, 152· 9: 411, 429, 436, 437, 442, 
453, 454, 457, 458, 465· 10: 161, 166, 
167, 168, 170, 172,220,333,370,371, 
372, 396,408· 11:139,148,162,419. 

'Αντωνακάκης, Α., 1: 359, 378· 2: 359, 
406· 3: 84· 6: 265. 

'Αντωνάκος, Δ., 7: 60. 
'Αντωνόπουλος, Α., 1: 138. 
'Αποσκίτης, Κ., 3:54,7:180, 181· 8:32, 

33, 43· 9: 396, 468. 
'Αποστολάκος, Χ., 3: 47, 256, 293· 4: 

161,216,288, 437· 11:446. 
'Αποστολάτος, Γ., 10: 56, 346· 11: 438, 

454. 
'Αποστολίδηζ Α. , 1:267,281,294,295, 

331,342,347,348,349,386·2:27,30, 
87, 132, 155, 288, 329, 337, 387, 408, 
410· 3: 84, 86· 5: 439, 440, 533, 540, 
546. 

'Αποστόλου, Α., 8: 181. 
'Αραβανfjς, Π., 9: 417. 
' Αραπάκης, Π., 7: 199, 224, 226, 227· 8: 

52, 66, 101, 287. 
'Αραφάτ, Γ., 10: 324· 11: 385. 
'Αρβανιτάκης, Ε., 2: 346· 3: 420. 
'Αργυράκος, 1., 8: 181. 
'Αργυρόπουλος, Α., 2: 471. 
'Αρλιώτης, Κ., 1: 341· 3: 89· 5: 180· 6: 32. 
"Αρμουρ, Ν. (Armour, Norman), 2:289, 

292. 
'Αρμπούζης, Δ., 4: 373· 7: 18, 103· 8: 101, 

112, 323· 9: 178,218, 297, 519. 
'Αρναούτης, Μ., 6: 334· 7:42,44, 51, 79, 

103, 258· -, Γ. 9: 123, 124, 125. 
'Αρόν, Ρ. (Aron, Raymond), 8: 27, 186, 

226. 
'Ασλανίδης, Κ., 7:239, 275· 8: 198, 394. 
"Ασσαντ, Χαφέζ αλ, 10: 246· 11: 51, 52, 

53, 54, 72, 73, 108, 195. 
'Ατατούρκ, Κ. (Atatίirk, Kemal), 2: 324· 

3:306,392,397,408·4:35, 60,62,69, 
75, 76, 77,423,424, 425,427· 8:360. 

"Άτσεσον, Ντ. (Acheson, Dean), 1: 47, 
49· 6: 128. 

Αόγέρης, Σ., 5: 246, 517. 
Αόγερόπουλος, Γ., 3: 420. 
Αόξεντίου, Γ., 2: 289. 
'Αφεντάκης, 1., 5: 585. 

Β 

Βαγιακάκος, 1., 11: 425. 
Βάγκνερ, Ρ. (Wagner, Robert), 5: 53. 
Βάλλας, Στ., 9: 348. 
Βάλντχάιμ, Κ. (Waldheim, Kurt), 8: 64, 

75, 76, 121, 124, 126, 128, 130, 131, 
256,305,315, 316,317,318,319,320, 
321,332,338,339,351,371,376,408, 
425,426,430,464,473,495·9:21,42, 

63, 100, 101, 161, 194,353,381,417, 
494· 10:87,88,98,162,163,171,193, 
194,202,204,244, 254,255,305· 11: 
21, 74, 139, 223, 273, 337, 338, 364. 

Βαμβέτσος, Α., 1: 66, 86, 115, 116· 6: 
245. 

Βαν Ζέελαντ, Π. (Van Zeeland, Paul), 3: 
230. 

Βαν Φλήτ, Τζ. (Van Fleet, James Α.), 1: 
99· 2: 194, 311. 

Βάνς, Σ. (Vance, Cyrus), 7: 46, 48, 49· 9: 
436, 486, 487• 10: 92, 93, 94, 95, 97, 
98, 99, 127, 145, 174, 175, 176, 190, 
226,253,254,258,260,264,296,346, 
369, 370· 11: 104, 203, 332, 383, 384. 

Βάντερμπεργκ, Χ.Σ. (Vanderberg, 
Hoyt), 1: 134, 135. 

Βαρβαρέσος, Α., 3: 47. 
Βαρβιτσιώτης, 1., 7: 139, 288, 290· 8: 32, 

43,233,286,299,306,312,323, 513· 
9:383, 478· ι~ 5~ 330· ιι: 19, 35~ 
360, 416. 

Βαρδινογιάννης, Β . , 7: 180· -, Ν., 7: 
180· -, Π., 6: 262· 7: 101, 197, 278, 
337· 10: 221. 

Βαρδουλάκης, Γ., 4: 376· 6: 245. 
Βάρναλης, Κ., 8: 276. 
Βαρσάμου, Γ., 5: 525. 
Βάρφης, Γ., 9: 304. 
Βασιλάτος, Γ., 6: 40, 173, 315. 
Βασιλειάδης, Π., 1: 237· - , Κ., 8: 181. 
Βασιλείου, Β ., -1: 45, 263, 272· 3: 86, 254· 

6: 333· 7: 56, 119, 131, 135, 146, 151, 
160, 161, 162, 175,239,240, 244, 247, 
252,256,269,275,283,301,311,319, 
334· 8: 214· 9: 98, 216, 332· 11: 361, 
406· -, 1., 7: 134. 

Βασιλικός, Β., 1: 138, 267· -, Στ., 10: 
154. 

Βατικιώτης, Π., 7: 189. 
Βγενόπουλος, Α., 1: 130· -, Ν. , 10: 121. 
Βεγλερfjς, Φ., 6: \7· 7: 17, 60, 83, 145, 

272· 8: 236· 11: 443, 446. 
Βέιλ, Σ., (Veil, Simone), 11: 419. 
Βέκμαν, Λ. (Weckman, Mufioz, Luis), 8: 

237, 238, 241 , 275. 
Βελισσαρόπουλος, Δ., 4: 82. 
Βελλίδης, 1., 1: 382· 8: 513. 
Βέλλιος, Π., 5: 517. 
Βενακίδης, Θ., 2: 378. 
Βενέδικτος, Πατριάρχης' Ιεροσολύμων, 

4: 166. 
Βενιζέλος,' Ελευθ., Κ., 1:28, 30, 44, 149, 

262,365· 2:29,30,70, 156,324·3:42, 
210,306,311,312,392,397,408,418· 
4: 35, 60, 61, 69, 70, 75, 76, 77, 362, 
424, 425, 427, 468, 469, 518· 5: 213, 
309, 479, 486, 652· 6: 24, 51, 95, 145, 
146, 191, 215, 222· 7: 69, 88, 336· 8: 
203, 267, 269, 282, 286, 396· 9: 168, 
309,406, 420· -, Ν., 7: 100, 101, 180, 
181, 183, 185· 10: 56·11: 184, 443· -, 
Σοφ. Ε., 1: 46, 49, 50, 52, 72, 94, 95, 
99, 101, 120, 121, 127, 128, 129, 130, 
132, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 140, 
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141, 144, 145, 147, 150, 151, 163,255, 
262,274,308,3~4,346,347,366,378, 

381,)83· 2: 23, 32, 47, 64, 68, 72, 86, 
112, 177,211,213,214,215,216,246, 
288,289,304,324,325,337,339,341, 
345,360,374,378,408,410·3:45,83, 
84, 86, 87, 91, 94, 96, 124, 140, 269, 
309, 327, 369, 370, 373, 374· 4: 35, 
111, 128, 136, 139,209,220,227,231, 
255,257,283,286,344,346,347,348, 
368,369,408,414,439,467,470,526, 
527, 529· 5: 81, 173, 174, 176, 177, 
207,215,217,226,237,238,239,242, 
283,288,320,352,431,432,433,434, 
462,531,535,536,555,581,582,583, 
584, 596, 622, 645· 6: 32, 34, 40, 41, 
42, 43, 46, 48, 50, 53, 54, 56, 57, 59, 
60, 68, 69, 85, 100, 108, 124, 135, 147, 
178, 268, 283, 287· 7: 80, 101. 

Βεντήρης, Ν., 6: 331, 335· 7: 87. 
Βεντοβάτο, Τζ., 8: 171, 238. 
Βέξλερ, Α. (Wexler, Anne), 11: 378. 
Βεργκίν, Ν. (Vergin, Nuπedin), 3: 366· 

4: 64, 150, 168, 233. 
Βερνέρ, Π. (Werner, Pieπe), 4: 451· 5: 

500, 572. 
Βέρρος, Δ., 6: 40, 41, 42, 52, 57, 59, 60, 

61, 68, 69, 113, 116, 130, 131, 136, 
144, 150, 151, 154, 165, 180,279,282, 
284, 286, 288, 289, 295, 297, 298· 7: 
44. 

Βερυβάκης, Ε., 10: 224. 
Βερύκιος, Π . , 2: 477· 3: 237· 5: 566. 
Βήχος, Γ., 4: 216, 328· 5: 149· 6: 245. 
Βιδάλης, 0., 7: 98, 108, 132, 258, 283, 

345. 
Βικέντιος, Σέρβος πατριάρχης, 1: 288. 
Βίντας, Κ., 9: 148, 149. 
Βλάχος, Α., 2: 148, 154, 309, 504· 3: 366, 

382, 393, 403· 5: 309· 7: 216· 8: 51, 
181· -,Γ., 8: 157. 

Βλάχου, Ε., 2: 155, 174· 3: 86· 6: 241, 
248, 260, 261, 321, 326· 7: 73, 189, 
241, 257, 258· 8: 27, 157· 9: 502· 11: 
169. 

Βοβολίνης, Κ., 5: 462. 
Βογιατζής, Γ., 1: 138, 188, 218, 267, 349· 

3: 128, 184, 260, 272, 305, 377· 4: 23, 
51, 146, 161,257,448,449, 500· 5:82, 
117,149, 168·8:233,294,446·9: 104, 
250, 320, 321. 

Βόιτατσεκ, Ε. (Woitaszek, Emil), 10: 
357. 

Βορίδης, Ε., 9: 491. 
Βοροσίλωφ, Κλ., 4: 126. 
Βουδούρης, Δ., 8: 286· 10: 225· 11: 126, 

454. 
Βούζας, Θ., 11: 126. 
Βουκμάνοβιτς-τέμπο, Σ., 2:224,235,315. 
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Βουλοδήμος, Α., 8: 356. 
Βουλπιώτης, Θ., ύπόθεση-, 1:251-253. 
Βοuλτσος, Α.-Κ., 7: 195. 
Βουρδουμπίiς, Δ., 1: 203, 267, 284, 297· 

2: 430· 4: 456· 5: 468, 479, 480, 481, 
501,524,526,598·6:223,265·7:293. 

Βρανόπουλος, Δ., 3: 54· 4: 107, 505· 5: 
227, 299, 309. 

Γ 

Γάγγας, Σπ., 9: 519. 
Γαζής, Ν., 3: 248· 4: 93, 94, 234· 5: 113, 

180· 6: 147· 8: 287. 
Γαλάνης, Δ., 2: 360· 3: 325· 4: 328, 405, 

418, 419· 5: 95, 247, 301, 304, 310, 
318, 387,415, 511. 

Γαλατσάνος, Α., 7: 224, 226· 8: 88, 101, 
112. 

Γαλενιανός, Μ., 10: 128, 306· 11: 126. 
Γαληνός, Μ., 2: 346· 3: 420· 5: 95. 
Γανίτης, Ν., 6: 138. 
Γαρουφαλιiiς, Π., 1:37, 39, 121· 2: 84· 3: 

148· 5: 250, 25&; 294, 384, 504· 6: 32, 
171, 180, 195, 237, 289, 297· 7: 48, 
178, 181, 224, 225. 

Γεννηματaς, Ι., 5: 517, 6: 195, 310. 
Γερανόπουλος, Κ., 1: 316. 
Γεροκωστόπουλος, Α., 1: 267, 289, 298· 

2: 358, 367, 372- 3: 25, 27, 68· 5: 227, 
402, 530, 563, 650· 6: 142, 144, 155, 
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3: 205· - , Γκ., 4: 127. 
Χούτας,Σ.,2:74,86,177,346· 3:42,420 · 

4: 439· 5: 174· 6: 100· 11: 184, 446. 
Χόφμαν, Π. (Hoffman, Ρ.), 1: 98, 104, 

115. 
Χρηστίδης, Θ . , 2: 470, 477- 4: 38, 152, 

258,313,369,429,468,508,524,528, 
533, 534· 5: 17, 67, 68, 113,427, 576· 
7:49. 

Χριστοδούλου, Ν., 5: 585, 586· 8: 181 . 
Χριστολουκί'iς, Λ . , 9: 123. 
Χριστόπουλος, Γ., 2:224, 235· 3: 54, 57, 

188, 281· 4: 345· 5: 284· 7: 240, 242· 
-,Κ., 2: 86, 346· 5: 250, 504, 512· 7: 
195· 8: 287· - Χ., 7: 214. 

Χριστοφίδης, Ι., 8: 239, 241, 243, 245, 
246,248,314,315,316,317,318,338, 
376, 377, 492· 9: 472. 

Χριστόφορος, Πατριάρχης 'Αλεξαν

δρείας, 4: 177, 305. 
Χρονόπουλος, Δ., 8: 203· -,Η., 10: 180, 

266. 
Χρουστσώφ, Ν., 3: 120, 121, 124, 208, 

281, 287· 4: 20, 68, 85, 86, 87, 212, 
223,227,228,230,282,284,285,286, 
298, 306, 326, 333, 352, 356, 363· 5: 
35, 88, 139, 141, 153, 154, 157, 182, 
213,217,218,225,248,292,318,378, 
383, 485, 496. 

Χρυσανθόπουλος, Κ., 3: 128, 351· 4:32, 
161,450· 5:227,464,509,534·8:287, 
323· 9: 248, 296. 

Χρυσοσπάθης, Σ., 9: 490. 
Χρυσοστάλης, Κ., 6: 307· 7: 38, 66, 76, 

230, 231, 249. 
Χρυσόστομος, 'Αρχιεπίσκοπος 'Αθη

νών, καί πάσης 'Ελλάδος, 5: 301, 
302, 395, 481, 598· 7: 26· -, 'Αρχιε
πίσκοπος Κύπρου, 10: 35· 11: 165. 

Χωραφί'iς, Α., 8: 88. 
Χωρέμης, Κ. , 3: 68. 

ψ 

Ψαθί'iς, Δ., 8: 139. 
Ψαρρέας, Ι., 1: 387· 2: 104, 191,270,293, 

311,315·3: 128·4:372·5:227,299·7: 
294. 

Ψαρρός, Χ., 2: 86. 
Ψυχάρης, Στ., 9: 361. 

Ω 

Ώμπέρ, Π. (Aubert, Ρ.), 10: 215, 217. 
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Οί aριθμοί παραπέμπουν σέ σελίδες τοϋ κειμένου. Τά μαϋρα στοιχεία ύποδηλώνουν τούς τόμους. 

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ, aπόφαση έορτασμοϋ 

χιλιετίας, 5: 407-408, 563, 615 646· 
επίσκεψη κ.κ. - μέριμνα γιά -, 
(1975)· 8: 518· 9: 247-248· έφαρμογή 
εiδικοϋ καθεστώτος στά πλαίσια 

ΕΟΚ, 11: 92 

ΑΘΗΝΑ (εuρύτερη περιοχή -), 
άποχετευτικά εργα, 1: 160, 169, 171, 

194, 200, 208-211, 214, 242, 256;3 
348· 4:42-43, 103·5:440-441, 683· 8: 
351, 475· 9:286,302, 316,372· 10:90, 
392, 398· 11: 352, 416, 493 

έξωραϊστικά, 1: 171, 172, 173, 179, 182-
185, 188-189, 192-196, 209-212; 217-
218, 224, 236-237, 249· 2: 122-125 
176, 260, 271-274, 389, 429-431, 505· 
3:56, 165-166, 334,350, 354-355,361· 
4: 32-33 96-103, 173-174, 376, 420, 
495-497· 5: 118, 150-152, 266, 402, 
440-441, 478,683,589·8:351,475·9: 
82, 158-160, 218, 259-260, 270-271, 
299-302, 316-317, 369, 434, 480· 10: 
190-192, 355-357, 390-392, 397, 398, 
425· 11: 62-64, 285, 404-406, 416, 
418-419, 426-428, 433, 492-493· βλ. 

και ΑΘΗΝΑ, Ρυθμιστικό Σχέδιο 

(1979-), ΕΡΓΑ τουριστικά 
ηλεκτροδότηση, 1: 58-60, 61-70 
ύδροδότηση , 1: 156-157, 160, 163-164, 

182, 190, 196-204, 209, 218-220, 229-
223, 242-256· 2: 103, 104, 169, 265, 
271, 410-411 , 465-468, 504-505· 3: 
348· 5:441, 683·8:319·9:218· 10: 88, 
119, 120, 196· 11: 282-283, 353, 493 

Ρυθμιστικό Σχέδιο (1979-), 5: 118· 9: 
259-260· 10: 354-357, 389-392, 397-
398· 11: 36, 80-84, 97-98, 204-207, 
285, 338, 416, 491 

βλ. καί ΕΡΓ Α, όδοποιίας, συγκοινω-

νιακά, τουριστικά, ΠΟΛΙΠΣΜΟΣ, 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

ΑΘΛΗτΙΣΜΟΣ, σύσταση Γενικfjς 

Γραμματείας -, 2: 372· 3: 349· προ
γραμματικές κατευθύνσεις -θεσμικά 

μέτρα, 2: 281 , 429· 3: 25, 155-156· 4: 
41-42, 51, 216· 5: 155-156, 189, 530, 
686· 8: 380-381· 9: 41-42, 380-381, 
408-409· 11: 361-362· Κατασκευή 

άθλητικών έγκαταστάσεων, Καυτα~ 
τζόγλειο Στάδιο Θεσσαλονίκης, 2: 
175, 185,364· 3:230·4:100, 328, 420, 
436, 497·5:530,686·11:497·'Αθλη

τικό Κέντρο Νέου Φαλήρου, 9: 41, 
317· 11: 361, 493· 'Ολυμπιακό Στά
διο Καλογρέζας, 4: 99, 328· 9: 215, 
380· 11: 61-63, 359-361, 493· άνέγερ
ση σταδίων - γυμναστηρίων ~ κο
λυμβητηρίων, 2: 209, 315-316· 4: 42, 
99, 328, 420, 460, 496, 498• 5: 149-
151, 165,491,530, 686· 9:41-42,302, 
317, 380, 408-409· 11: 361-362, 497-
498· βλ. καί ΟΛ ΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ. 

ΑΛΙΕΙΑ (-ίχθυοτροφία), 2: 55, 317· 3: 
44, 346· 4: 39, 235, 461 , 491· 5: 276, 
522·9: 132,388· 10:89·11:62· ίχθυό

σκαλες, 1: 332· 2: 55, 100· 3: 255· 4: 
136, 235, 290, 475, 485, 491, 498· 5: 
276 

ΒΑΛΚΆΝΙΑ - σχέσεις, συνεργασία 

μεταξύ τών Κρατών -
πολυμερής-, Τριμερfj Σύμφωνα (1953-

1954), 1: 322· 2: 212, 221-223, 230-
232, 236-237, 442-444, 449-450, βλ. 
καί ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (διμερείς -
'Ελλάδος μέ Γιουγκοσλαβία, Τουρ

κία)· ρουμανικές προτάσεις περί - , 

(1957), 2:417-422,445-446, (1959)· 4: 
89-90· πρωτοβουλία Κ. Κ. γιά άνάπτυ
ξη - (1975-1988), 8: 330-331, 337, 
395-396, 404-405, 431, 434, 461-464, 
468, 492-493, 499-501· 9: 148-152, 
172-173, 190, 220, 282-283, 322-325· 
10: 281· 11:68, 76, 106-107, 127-129, 
324 

διμερής-, βλ. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (δι

μερείς - 'Ελλάδός μέ 'Αλβανία, 

Βουλγαρία, Γιουγκοσλαβία, Ρουμα

νία, Τουρκία) 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, 

- γενικές κατευθύνσεις-aπολογισμός, 

1:332·2:46,54-55, 131-132,151-153, 
263, 317, 319-320, 327-328, 380-383, 
3: 19, 44, 56, 104, 115, 144-145, 166, 
184, 212-213, 255-256, 269-270, 346, 
369·4:29,35-36,40,54, 126-128, 157, 
160, 181, 213, 248-250, 262, 267, 
276-277, 281, 30j, 325, 391-392, 420, 
444, 460-461, 476, 491, 529· 5: 63, 
83-89, 96, 148, 158-159, 161, 169, 188, 
254-255, 277, 299-301, 303-304, 311-
314, 325-327, 331, 341 , 363-365, 368, 
388,401, 405,417, 456-457, 462, 501, 
510-511, 532, 536-539, 562-563, 586, 
605-608, 615, 621-622, 658, 669, 671 , 
675-677· 6: 73, 74-75, 81-82, 89, 118, 
208-209· 8: 375· 9:166, 181-182, 
401-404, 434, 484, 495-496· 10: 55, 
60-61 , 62, 70, 89, 130-131, 192, 268, 
269, 297, 313, 341-343, 344, 352, 360, 
387, 394· 11: 214-217, 476-477, 488, 
495-496 

ϊδρυση-λειτουργία βιομηχανικών μονά

δων- έργοστασίων, 

&.λουμίνας-άλςιυμινίου, 2: 385, 
456, 459-460· 3: 19· 4: 104, 114, 281, 
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324-325, 328-329, 382-385, 399-400, 
46 Ι· 5: Ι 88, 277, 563, 605-608, 676, 
677· 6: 159, 187-Ι88, Ι91-192, 223-
232· 9: 168· 10: 342 

αμιάντου, 9: 484, 495• 11: 488 
βαμβακουργίας - κλωστοϋφαν

τουργίας, 5: 90-91, 264· 10: 343 
γεωργικών βιομηχανιών, 2:263, 

471· 3: 56· 4: 421, 461, 491, 501, 
533-534·5:83, 166,364,438,488-489, 
533-534· 6: 80· 11: 496 

διυλιστηρίων πετρελαίου, 2: 
263, 464· 3: 19, 41, 104, 266-267, 
269-270· 4: 235, 281, 461, 491· 5: 
83-85, 188, 277, 364, 479-480, 506, 
526-530, 563, 676, 677· 6: 133-134, 
212· 8: 357· 9: 352-353· 10: 298· 11: 
189, 495 

ελαστικών αυτοκινήτων, 4: 177, 
216, 461 

μαρμάρων επεξεργασίας, 5: 83 
κλιβάνου ΑΓΕΤ, 4: 315 
λιπασμάτων: dζωτούχων, 2: 45-

46, 104-108, 147-148,385,436-437· 3: 
19, 104, 169-170,305, 378· 4:45,235, 
281, 288, 292, 461, 491· 5: 188, 277, 
480, 677· 9: 495· 10: 342· 11: 488· 
φωσφορικών 3: 230· 4:115, 177,281 , 
46Ι· 5: 85, 188, 270, 360-361, 438, 
486-487· 9: 83-86, 676, 677 

μεταλλουργικών βιομηχανιών, 

σιδηρούχου νικελίου, 2:51-52, 385, 
458· 5: 676· σιδήρου καί χάλυβα, 3: 
19• 4: 114, 380-381· 5: 83, 148-149, 
169, 188, 479-480, 676· 9: 484, 495· 
11: 488, 495· σιδηροκραμμάτων, 4: 
104, 281· ύψικαμίνου, 4: 506· 5: 
129-13 1, 676, 677· ψευδαργύρου, 5: 
83· σιδηροχρωμίου, 9: 484, 495· 10: 
342 

ναυπηγείων, 1: 295· 2: 100, 152, 
162-165, 459· 3: 19, 104, 346· 5: 188, 
364, 438, 676, 677· 8: 356· 9: 84 

κινηματογραφίας, ενίσχυση πα

ραγωγής, 3: 210 
πετροχημικών, 9: 401-404, 484, 

495· 10: 34~ 11:488 
πολεμικής βιομηχανίας, γενικά, 

10: 352· 11: 19, 222, 342, 425· καλυ

κοποιείου, 3: 305· 4: 213, 314· 5: 85, 
152· ΕΑΒ, 9:89, 383-384· 10: 352· 11: 
341-342· στρατιωτικών Οχημάτων, 9: 
303· 10: 352· φορητοu όπλισμοu, 9: 
502-503· 10: 352· 11: 19, 342· πυρίτι
δας, 10: 352· νιτροκυτταρίνης, 10: 
352· επισκευής άρμάτων, 10: 352· 11: 
342· πυροβόλων, 10: 352 

πυρείων,2:388-389,459·3: 19·4: 
461·5:676 
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σακχάρεως, 2: 46, 54, 357-358, 
384, 456, 459· 3: 19, 104, 1 Ι8, 305· 4: 
45, 127, 217, 235, 250-251, 263, 281, 
290,461, 491• 5: 17, 157-159· 165,261, 
277 

τηλεπικοινωνιακοί) ύλικοu, 5: 
87, 188· 9: 484, 495· 10: 342 

φαρμάκων, 9:495 
χάρτου-χαρτόμαζας, 4: 45, 177, 

281, 461· 5: 87, 133, 169, 188, 601, 
676, 677· 9: 214 

χημικών προϊόντων, 4: 114, 177, 
461· 5: 87, 270, 364, 676- 10: 342 

βλ. καί ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΉ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ 

ΚΟΙΝΟΤΉΤΑ, ΕΡΓΑ ένεργειακά, 01-

ΚΟΝΟΜΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΑ, 

γενικές κατευθύνσεις-aπολογισμός, 1: 
366, 368· 2: 29, 30-31, 44-45, 53-54, 
91-92, 151-152, 178,259,264, 361· 3: 
18-19, 118, 120, 145, 218-219, 382, 
384-390· 4: 391, 502-504, 504-505· 5: 
398-401, 439-440, 678-682· 6: 75, 8: 
200-202, 356, 377-378, 501· 9: 58, 
105-106, 337-341, 361-363, 387-388, 
515-518· 10: 24-26, 55-56, 387-389, 
409-410· 11: 24-25, 281-284, 326-328, 
339, 489 

πενταετές πρόγραμμα (1959), 4: 46-51 
επενδύσεις, 2: 96, 97, 98, 100, 105, 107, 

108, 136,359·3: 18-19,102, 184,345· 
4:52,54,228,235,242,278,280,299-
300,421-422,475, 502-504· 5:29, 166, 
168,186, 270-271,276,488,522, 525-
526, 533-534, 540, 541, 679· 6: 80· 9: 
106, 132, 387-388, 432-433· 10: 89, 
342 

πιστοδότηση -χρηματοδότηση, 1: 281, 
285, 312, 331-332, 366· 2: 27, 30, 45, 
54,75-76,83,91, 97, 98, 111-112, 136, 
139, 150, 152, 175,260,262,317, 319, 
359, 432-4~4, 457· 3: 18, 44-45, 102, 
118, 218-2119~230, 258, 260,333,345, 
392· 4: 51 , 104, 124-125, 137, 247, 
248, 260, 337, 427-428, 504· 5: 168, 
186, 196, 399, 425, 440, 487-488, 533, 
534,540,541,671,679·6:73, 79, 105· 
8: 476· 9: 83, 105-106, 340-341 , 515-
518· 10: 25, 61, 191, 314· 11: 284 

προστασία - απορρόφηση προϊόντων, 

γενικά, 1:313, 357, 360· 2:27, 31, 
44-45,54, 112,227,316-317, 433-434· 
3: 105, 120, 145, 218-2Ι9· 4: 129, 173-
174, 186-187,248, 260,276, 325-326, 
450, 501 · 5: Ι20, 134, 157-159, 166, 
168, 186, 204, 261, 270-271, 276, 399, 
410, 412, 425, 440 488-489, 533-534, 
584, 678-679, 680-68Ι. 6: 80-81· 9: 

105-106, 433-434· 10: 19Ι 
αμπελουργία- οtνοποιία, 2: Ι 19, 

141, 150-151, 395· 3: 178· 4: 174-175, 
240, 288, 325, 377" 5: 119, 199-200, 
420-421, 431-435, 440· 9: 321 

aνθοκομικά, 9: 339, 518· 10: 89, 
389 

βαμβάκι, 1: 316· 2: 155, 320, 437· 
3: 172, 260, 351· 4: 124, Ι 75, 238, 423· 
5:245-246,361-362·8:306·9:83,338, 
516· 10: 388· 11: 38 

σιτηρά- δημητριακά, 2: 83, 9Ι, 
132, 152,368·3: 106, 149-150· 4:112, 
122, 124-125, 140, 314, 325· 5: 93-94, 
95, 96, 155, 397-399, 488, 598· 6: 80, 
194·8:306· 9:246,337-338·,473,515-
516· 10: 387-388· 11: 38 

ελαία- ελαιόλαδο: 1: 316· 2: 30, 
91, 182-183, 456· 4: 187· 5: 171, 200, 
598· 6: 80· 9: 100, 321 

ζαχαρότευτλα, 2: 357-358, 384, 
459· 5: 157-159, 165, 245-246· 9: 338, 
516· 10: 388· 11: 38 

καπνός, 1: 53, 121-128, Ι48, 281, 
285, 316, 333-334· 2: 31-32, 45, 51, 
117-119, 152, 175, 183-184,276,278, 
321-322,397,437·3:26,49-54, 73-74, 
106, 108, 117, 132, 256, 258, 260, 272, 
392,345·4:23,32, 124-125,240, 262, 
263-264,274,288, 290, 325,375, 402-
405, 419, 493· 5: 90, 170, 195-196, 
203, 271-272, 276, 461-462, 489, 501, 
585-586, 617-618· 6: 80· 9: 338, 388, 
516· 10: 388· 11: 38 

όπωροκηπευτικά, 2: 168-169, 
370-371, 471· 3: 26· 4: 166, 173-174, 
325· 9: 338-339, 341, 517-518· 10: 
282-3, 388-389 

όσπρια, 9:338, 516-517· 10: 388· 
11: 38 

πατάτα, 4: 174· 9: 339, 517· 10: 
389 

ρύζι, 4: 174· 9: 338, 516· 10: 388 
βελτίωση - αξιοποίηση εδαφών 2: 34, 

53-54, 158· 3: 257· 4: 54, 276· 8: 476· 
9:337-340, 387-388,434, 515-518· 10: 
187, 192, 387-389· 11:54-55, 281-284• 
βλ. καί ΕΡΓ Α έγγειοβελ τιωτικά 

εξοπλισμός σέ μηχανικά μέσα - Ι:κσυγ

χρονισμός, 1:312·2:97, 136, 139· 3: 
18, 26, 44, 218-219, 272· 4: 166, 175, 
325-326, 372, 376-377, 501• 5: 166, 
270,489, 533, 679-680·8:476·9:339-
341, 387-388, 460, 515-518· 10: 89, 
342,387-389· 11:54-55, 281-284,327-
328 

αναδιάρθρωση καλλιεργειών, 2: 31, 44-
45, 258· 3: 218· 4: 48, 124, 175, 252, 
325, 391, 419, 423· 5: 93, 170, 203-
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204, 245-246, 254, 361-362, 399, 425, 
439-440, 456, 462, 468, 487-490, 546, 
618,678,680· 6:73,80,208·8:476·9: 
337-340, 387-388, 515-518· 10: 387-
389· 11: 281-284 

aξιοποίηση δασικοu πλούτου - όρεινές 

καλλιέργειες, 2: 30, 45, 54· 3: 18-19, 
120, 219, 387-388· 4:48, 49, 152, 260, 
467,475,.502-503, 527· 5:270, 276' 6: 
80· 11: 334-335· βλ. καί ΠΕΡΙΒΆΛ

ΛΟΝ 

αναδασμός - παραχώρηση γαιών σέ 

ακτήμονες, 2: 30· 3: 219· 4: 48-50· 5: 
270,680· 8:202· 9:340,426,460· 10: 
186· 11: 19, 54-55, 282-284 

γεωργικοί συνεταιρισμοί, 2: 54, 433· 5: 
671 · 9: 135,341-342, 460· 8: 164-165, 
169· 10: 25,61, 186-187, 283· 11: 166-
169, 339, 396 

εξαγωγή γεωργικών προϊόντων, 2: 30, 
31, 150, 152, 155, 168-169, 182-183, 
317, 370-372, 385, 395, 428, 433-434, 
457,460, 471·3:24,26, 105,120,145, 
170, 219, 272, 281, 351, 353-354• 4: 
32, 34, 112, 114, 166, 187, 192, 193, 
210-212, 216, 240, 263-264,290, 299, 
325-326, 372, 382, 389, 391, 523, 532· 
5: 27, 90-91, Ι 19, 161, 166, 456, 457, 
489, 671-672' 7: 21· 9: 376, 482· 10: 
55-56, 344, 405-406· βλ. καί ΔΙΕ

ΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

κτηνοτροφία,2:54, 188, 392,457· 3:56, 
258, 385, 390, 392· 4: 46-51 , 54, 137, 
173, 175, 238, 276, 369, 428, 502· 5: 
157, 165, 440· 8: 306· 9: 341, 388· 10: 
89· 11: 282, 396 

προσαρμογή- στό κοινοτικό πρόγραμ

μα, 2: 169, 385· 3: 72, 213-214, 279-
280, 353-354· 4: 22, 38, 95, 162, 170, 
195-196, 206-208, 295-299, 309-311, 
313,326, 337,340,342-343,354,356, 
360, 369-372, 386-387, 394-396, 400-
402, 404, 405, 451, 465-467, 471-473, 
487-488, 497, 499, 508, 521, 528, 533, 
536, 538, 539-544, 551-553, 558-559· 
5: 26, 69-70, 104-105, 109, 145-146, 
148, 293-295, 468-469, 659· 7: 20-21 · 
8: 115, 149-151 , 200-202· 9: 57-58, 
106,135,297,298,342,388, 515· 10: 
26, 55-56, 61, 180-188, 193, 342, 344, 
409-410, 414· 11: 24, 281, 362-368, 
406, 407, ,477-480 

βλ. καί ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤ Α, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

ΔΗΜΟΣΙΆ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

οργάνωση - λειτουργία-, 1: 158, 160-
161, 162, !65-168, 175, 178, 185-188, 
190, 333, 334, 335· 2: 47, 56, 97-98, 
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171-174, 177-180· 3: 47-49, 56, 297, 
305, 325,348-349,377,390-391 · 4:31, 
90-93, 182-183, 296, 381, 482· 5: 155, 
232, 249, 255-256, 265, 283, 327-328, 
463, 517-518· 8: 183, 258, 299-302, 
340·9:82, 108,128,296-297,303-304, 
510-511· 10:73, 121-123,294,409· 11: 
62-64, 165, 197, 201, 204, 352-353, 
375, 388-389, 416, 418-419 

αποκατάσταση νομιμότητας στή -
('Ιούλιος- Όκτ. 1974) 8: 17, 41-43, 
64-66, 98, 154-155, 158, 171 

αποκέντρωση, 1: 293-294· 2: 47, 171-
174, 177-180, 189-190,319,389,428-
429, 472· 3: 47, 390-391· 4: 182, 296· 
5: 256, 301 , 463· 8: 258· 9: 73· 11: 83, 
165, 416· βλ. καί ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ περι
φερειακή ανάπτυξη 

ένίσχυση τοπικfjς αύτοδιοικήσεως, 2: 
57, 105, 318, 341, 389, 429· 3: 230-
231·4:489-490,505·5:289,419,425-
426, 428-429, 463· 9: 163-164· 10: 
322-323· 11: 206, 375· βλ. καί ΕΚΛΟ
ΓΕΣ δημοτικές 

μέτρα ύπέρ δημοσίων λειτουργών, 1: 
310, 335, 344-346· 2: 136, 180, 251, 
374, 472· 3: 102, 144, 172, 256, 291-
294, 320, 325, 327· 4: 216-217, 288, 
435, 437, 507-508, 523· 5: 117, 131-
133, 171, 504-505, 517' 8: 105, 182, 
302· 9: 134, 407-408· 10: 72, 81 , 84, 
261, 322· 11: 325-326, 407 βλ. καί 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, εiσοδηματική πολι

τική 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓ ΑΝΙΣΜΟΙ 

ΔΑΣΕ (Διάσκεψη γιά τήν · Ασφάλεια 
καί τή Συνεργασία στήν Εύρώπη), 

συμμετοχή Κ.Κ. στήν - , 8, 485-498· 
aπόψεις κ.κ. περί - , 11: 428-429 

ΕΖΕΣ (Εύρωπαϊκή Ζώνη ' Ελευθέρων 

Συναλλαγών), θέση 'Ελλάδος εναντι 

-1955-1959· 2:279-280,316, 352-357, 
385-386, 413-414, 428-436, 450-451 , 
461, 468-471, 481-483·3: 70-73, 74, 
89-91 , 178, 184, 213-214, 255, 256, 
271, 277-280, 326, 376-377' 4: 22, 37-
38, 95, 146-148, 162, 539, βλ. καί 

ΟΕΟΣ 

ΕΟΚ, βλ. ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΟΜΕΚΟΝ, διεύρυνση εμπορικών επα

φών μέ χώρες-, 3: 44· 4: 210-212· 
βλ. καί ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (διμερείς 

• Ελλάδος μέ ΕΣΣΔ) 
ΝΑΤΟ, 

θέση. Ελλάδος εναντι-, 1: 131, 
137 

θέση ·Ελλάδος εντός-, (1952-
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1963), 1: 273, 277-280, 282-283, 285, 
316-317, 352-353· 2: 37, 41, 43, 194-
196, 212, 455· 3: 37-39, 101 , 114, 120-
121, 122, 142, 148, 150, 162-165, 166, 
167-169, 220, 223-224, 227-229, 236, 
243-244, 246, 250, 264-265, 276, 280, 
287, 295, 314-316, 326, 377-378· 4: 
64-65, 111-112, 153, 155, 195, 209, 
217, 223-224, 235, 242, 270-274, 300, 
340, 463, 464-465, 494, 523· 5: 18-21 , 
35-36,43-44, 60, 82, 96, 121-125, 156, 
247-248, 252-253, 260, 286, 309-310, 
321-325, 331-334, 345, 353-357, 365-
379, 385, 401, 413-414, 415, 417-419, 
430-431 , 452, 463, 465, 481-483, 485, 
491-496, 512-515, 546-548, 571-572, 
575, 577, 578-580, 599, 608, 614-615, 
617, 618-620, 636-637, 645, 661-663· 
6: 210-211· βλ. καί ΟΟΣΑ, σύσταση 
κονσόρτσιουμ γιά ·Ελλάδα 

aποχώρηση .Ελλάδος dπό τό 

στρατιωτικο σκέλος- (1974), 8: 88-
90, 95, 97, 109, 120, 131-133, 150, 
152, 161, 191, 211, 244 

θέση 'Ελλάδος εντός - (1974-
1980), 8: 258, 264-265, 269-271, 278, 
295, 379, 380, 385-386, 409-412· 9: 
17-18, 21-22, 59-61, 62, 66, 72, 77, 
102,104,202\ 203,233,252,332-333, 
354, 389-390, 437-439, 452, 448-449· 
10:17,22, 24,64-65,69· Διαπραγμα
τεύσεις γιά πλήρη επανένταξη στό 

- (1978-1980), 10: 69, 76, 94-95, 
102-104, 112, 115-116, 156, 176-177, 
228-229, 232, 234-235, 238-240, 253, 
262, 353, 362-367, 369, 371-374, 382-
383, 400, 423· 11:22-23,30-31 , 58-61, 
104, 113-119, 134-135, 201-203, 223-
226, 267-268, 274-276, 280, 285, 332, 
365, 369 372, 383-385, 389-391, 397-
401, 421 

συμμετοχή Κ.Κ. στίς διασκέ

ψεις κορυφfjς - : (1957), 2: 476-485, 
497-502· (1975), 8: 409-424· (1977), 9: 
434-439· (1978), 10: 238-242 

βλ. καί ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (δι

μερείς - ·Ελλάδος μέ ΗΠΑ, ' Ιταλία, 

Μεγάλη Βρετανία, ΟΔ Γερμανίας, 

Τουρκία), ΚΥΠΡΟΣ 

ΟΕΟΣ [μετά τό 1961 ΟΟΣΑ), θέση • Ελ
λάδος εντός -, 2: 148, 279-280, 413-
414, 352-357, 436, 450-451, 468-471· 
3: 44, 89-91, 178, 184, 213-214, 256, 
326, 327-329, 376-377' 4: 37-38, 95, 
148, 162, 468, 539· 8: !51, 279, 292· 9: 
128, 247, 292· 10: 55, 150, 269· σύ
σταση κονσόρτσιουμ γιά ·Ελλάδα, 

5: 244, 333, 377-378, 401 , 415, 417, 
426-428, 509-510, 545 
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έκθέσεις - γιά έλληνική ο{κο

νομία, 2: (1957), 251-254· 6: (1966), 
208-209· 11: (1979), 219 

ΟΗΕ ('Οργανισμός 'Ηνωμένων 'Εθνών), 

1: 93, 133, 285, 290, 308, 310, 321, 
346· μηνύματα Κ. Κ. γιά έπέτειο {δ ρύ
σεως -, 2: 183· 3: 260· 4: 180, 433-
435· 5: 486· 11: 280· επισκέψεις κ. κ. 
στήν εδρα - , 2: 194-209· 5: 57-59· 
10: 255-258· βλ. καί ΚΥΠΡΟΣ 

ΟΟΣΑ, βλ. ΟΕΟΣ 

Συμβούλιο τής Εύρώπης, άντιδράσεις 

- κατά τής δικτατορίας, 7: 20, 37, 
38, 73· εξωση • Ελλάδος άπό - , 7: 
92-94, 125-128, 255, 269· έπάνοδος 
Έλλάδος στό -, 8: 171, 238· συμμε
τοχή · Ελλάδος στό - , 11: 428-430 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (διμερείς - 'Ελ

λάδος μέ) 

Αίγυπτος, 

2:37-39,462·3: 162-165· 4: 127,146,262, 
366·5: 141-143,289,302,344· 8:349, 
426· 11: 266· προστασία 'Ελλήνων 
στήν -, 2: 275-276, 287-288, 400-
402, 403, 406, 407· 

επισκέψεις κ.κ. στήν - : (1957), 
2: 399-408· (1976), 9: 139-146· επί
σκεψη προέδρου Νάσερ στήν 'Ελλά

δα (1960), 4: 315-324 
βλ. καί ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΉ. 

'Αλβανία, 1: 321, 354, 2: 212, 232, 446· 
8: 499· 9: 487· 10: 153· 11: 20-21· βλ. 

ΒΑΛΚΆΝΙΑ 

'Αργεντινή, 5: 249· έπίσκεψη προέδρου 
-, Φροντίσι στήν 'Ελλάδα (1961), 
5:249 

Αύστρία, 9: 259· έπίσκεψη Κ.Κ. στήν 

-, (1976), 9: 329-332 
Βατικανό, 11: 195· έπισκέψεις Κ.Κ. στο 

- : (1959), 4: 200· (1979), 11: 279 
Βέλγιο, 4: 451-452· 8: 409-411 · έπισκέ

ψεις Κ.Κ . στό -: (1962), 5: 334-344· 
(1976), 9: 325-329· (1978),10: 104· βλ. 

καί ΕΟΚ 

Βιετνάμ, 10: 81 
Βουλγαρία, 

(1946-1955), 1: 131-133· (1955-
1963) 1: 350· 2: 35-37, 212, 230, 411, 
446· 3: 40-41, 135, 230· 4:80-84, 128, 
228, 247, 335-336, 450-451, 463-464· 
5: 136, 165-166, 316, 378-379, 419-
420,479, 515-516, 584· (1963-1967), 6: 
144, (1967-1974)· 7: 209-210· (1974-
1980),8:289,306,331,446,492,499, 
500· 9: 20, 102-104, 134, 189-198, 
287-290, 322-325· 10: 46-47· 11: 20-
21, 61, 104-112, 127, 135, 136, 407, 
418 
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έπισκέψεις Κ.Κ. στήν -: (1975), 
8: 460-473· (1978), 10: 276-282 

έπισκέψεις προέδρου Ζίφκωφ 

στήν Έλλάδα: (1976), 9: 189-198· 
(1979), 11: 104-112 

βλ. καί ΒΑΛΚΆΝΙΑ 

Γαλλία, 

(1955-1963), 1: 285, 323, 325· 4: 
20-23, 103, 144, 339-342, 382, 396, 
428-429, 478-481· 5: 70-71, 97-104, 
244, 258-260, 419, 426-427, 496, 506, 
623-625, 626-645· (1974-1980),. 8: 
106-109, 149-150, 327-328, 424-425, 
446, 496, 499· 9: 22-37, 168-169, 
179-180, 260, 265, 377-378, 416, 465, 
474-475, 487· 10: 110, 113· 11: 40, 
92-93, 99-104, 190-192, 222, 280 

έπισκέψεις Κ.Κ . στή -: (1960), 
4: 348-366· (1961), 4: 521-523· (1962), 
5: 345-346· (1963), 5: 576-581 · (1975), 
8: 364-374· (1976), 9: 251-252· (1976), 
9: 329· (1977), 9: 439-441· (1978), 10: 
110, 372-374· (1978), 10: 110, 372-374· 
(1979), 11: 273-274 

επισκέψεις προέδρων - στήν 

·Ελλάδα: στρατηγοί> Ντέ Γκώλ 

(1963), 5: 626-645· Ζισκάρ ντ' 

Έσταίν (1975), 9: 22-37 
έπισκέψεις πρωθυπουργών - , 

στήν Έλλάδα: Ντεμπρέ (1961), 5: 
97-104· Μπάρ: (1977), 9: 474-475· 
(1979), 11: 190-192 

βλ. καίΕΟΚ,ΚΥΠΡΟΣ 

Γιουγκοσλαβία, 

(1946-1955), 1: 131, 140· (1955-
1963), 1:273,288,321 , 322,353-354· 
2: 35-37, 39, 134, 193, 197, 205, 288, 
315,393,438-450·3:31, 131,162-165, 
171, 304-305· 4: 66, 67, 97, 108-111, 
136-139, 160-161, 266, 421· 5:72-75, 
149, 239, 264-265, 283-284, 306-307, 
315-316, 362, 475-477, 510· (1967-
1974)· 7: 209-210· (1974-1980)· 8: 
102-105,271,306,425,492,499, 500· 
9:218-225,307-308,404·10: 130,261, 
350-351· 11: 20-21, 127-129, 443 

επισκέψεις κ.κ. στήν - : (1956), 
2: 217-238· (1960), 4: 329-335· (1975), 
8: 426-439· (1979), 11: 61, 64-75, 79 

έπισκέψεις προέδρου τίτο στήν 

Έλλάδα: (Ρόδος, 1959), 4:16-20· 
(1976), 9: 218-225· 

άντιπροέδρου Βουκμάνοβιτς -
τέμπο στήν Έλλάδα (1957), 2: 315· 
άντιπροέδρων 'Ομοσπονδιακοί> 

'Εκτελεστικοί> Συμβουλίου-, στήν 

'Ελλάδα, Καρντέλλι (1957), 2: 438-
450· Ράνκοβιτς (1961), 5: 72-75 

βλ. και ΒΑΛΚΆΝΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ 

Δανία, 7: 38· 9: '297, 10: 399, 406, 408, 
409· έπίσκεψη Κ.Κ. στήν -, (1978), 
10: 154-160 

'Ελβετία, 9: 344· 10: 215-220· επίσκεψη 
Κ.Κ. στήν -, (1978), 10: 215-220 

ΕΣΣΔ, 

(1955-1963), 2: 34-35, 84, 112-
117, 181, 212, 486-498· 3: 120-121, 
149, 207-210· 4: 84-89, 181-182, 189, 
212-213, 258, 285-287, 326-328, 493-
494· 5: 149, 153-155, 273, 284, 290-
292, 301, 318-319, 363, 378-379, 383, 
491-496,625-626, 646· (1974-1980), 8: 
59-61, 156-157,295, 331· 9: 105,214, 
246-247, 315,404· 10:84,86,225-227, 
306-311, 423· 11: 328-330 

έπίσκεψη Κ.Κ. στήν -, (1979), 
11: 219-221, 229-254, 306-311 

Ζαίρ, 11: 113 
Ζιμπάμπουε, 12: 196 
ΗΑΔ ( 'Ηνωμένη 'Αραβική Δημοκρα

τία, βλ. Αίγυπτος, ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΉ 

ΗΠΑ, 

(1946-1955), 1: 46-50, 93, 99, 
101-102, 104, 105, 115, 130, 132, 134, 
151 

(1955-1963), 1: 278-280, 285, 
294-295, 296-297, 308, 310-311, 386· 
2: 88, 123, 144-146, 158-159, 181, 
194-209, 212-213, 256-258, 289-292, 
295-296, 320-321, 328-334, 337, 360, 
378, 417, 437-438, 471, 498-502· 3: 
25-26, 54, 56-57, 133-135, 234, 246-
248,268,326,378·4:59,96, 145-146, 
155, 160, 163-166, 178, 208, 214-215, 
218-228, 234, 283-285, 296-300, 306-
307, 442-444, 465-467, 494· 5: 45-46, 
87-90, 95-96, 121-126, 129, 135-136, 
145-148, 152-153, 156-157, 232, 285, 
296, 302-303, 316-317, 321-325, 353-
357, 369-371, 393-394, 414, 419, 421-
422, 423, 436-438, 442-443, 446-452, 
475,477-478,481-483,496,501,502-
504, 510, 551-552, 598-600, 608, 614-
615,618-620,657~658,659-666, 1963-
1967· 6: 85 

(1967-1974, στάση - εναντι 

Χούντας), 7: 25-26, 34-37, 59, 68-69, 
97-98, 122-124, 130-132, 134-136, 
141-145, 212-213, 218, 251, 255, 256-
257, 258, 272-274, 277, 282, 283-284, 
286-287, 291, 292, 300, 307, 310, 312, 
319, 325, 330, 333-334, 336-337, 345 

(1974-1980), 8: 36-37, 53-54, 66-
67, 79-80, 90, 93-94, 95-98, 131, 153, 
163-164, 269-270, 275, 279-281, 307, 
331, 347-349, 358, 413-419, 488-492, 
501· 9:56-57, 59-61, 83, 164, 176-180, 
184-189, 230, 257-258, 270, 272, 279-
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280, 284-286, 297, 306, 307, 312-313, 
320, 321-322, 372-376, 389-395, 432, 
436-437,484-487, 490-491 · 10:21-24, 
92-99, 124-125, 152-153, 173-176, 
188-190, 200, 231-234, 240-255, 272, 
294-297, 298-301, 323-326, 362-370· 
11: 19-20, 22-23, 34-35, 84-85, 104, 
112-113, 118-119, 201-203, 221-222, 
223-226, 332, 383-385, 387-388, 401-
402, 420-424, 435 

έπισκέψεις Κ.Κ . στίς - , (1946), 
1: 45-52· (Δεκέμβριος 1951-Φεβρουά
ριος 1952), 1: 146· (9-23.11.1956), 2: 
194-209· (17-24.4.1961), 5: 27-63· 
(1966), 6: 210-211· (25.24.3.1967), 6: 
257· (Μάιος 1967), 7: 2~28 · (27.5-
5.6.1978), 10: 231-262 

έπισκέψεις προέδρων - άντιπρο
έδρων στήν ·Ελλάδα: ' Αϊζενχάουερ, 

(14-15.12.1959), 4: 218-227· Τζόνσον 
(21-22.5.1961), 5: 87-90• (31.8 -2.9 
1962), 5: 446-452· • Αγκνιου (Σεπτέμ

βριος 1970), 7: 135 
βλ. καίΚΥΠΡΟΣ, ΝΑΤΟ 

'Ινδία, 2: 108· 4: 176-177· 11: 304· έπί
σκεψη πρωθυπουργοϋ Νεχροϋ στήν 

'Ελλάδα, (1956), 2: 108 
'Ινδονησία, στάση 'Ελλάδος εναντι θέ

ματος - , 2: 289 
' Ιορδανία, 2: 462· Βλ. καί ΜΕΣΗ ΑΝΑ

ΤΟΛΉ 

'Ιράκ, έπίσκεψη Κ.Κ. στό -, 11: 229, 
311, 320· βλ. καί ΜΕΣΉ ΑΝΑΤΟΛΉ 

'Ιράν, 8: 452· 9: 308· βλ. καί ΜΕΣΉ 

ΑΝΑΤΟΛΉ 

'Ιρλανδία, 9: 428, 429· 11: 195, 322-324, 
389· έπίσκεψη Κ.Κ. στήν -, (1978), 
10: 374-377 

·Ισπανία, 3: 153· 9: 473 
'Ιταλία, (1955-1963), 3: 340-345· 4: 94-

97, 143-144,314,336-337,451,454·5: 
68, 359-360, 388, 506-509· (1974-
1980), 8:151-152, 184,484,493,495· 
9: 428, 429, 453-458, 465-466· 10: 
223-225, 396· 11: 419 

έπισκέψεις Κ.Κ. <i(τήν - , (1959), 
4: 189-205· (1975) 9: 42-52· (1978), 10: 
166-172, 370-372· (1979), 11:277-279 

έπίσκεψη προέδρου Σέννι στήν 

'Ελλάδα (1962), 5: 506-509 
έπισκέψεις πρωθυπουργών -

στήν 'Ελλάδα: Φανφάνι, (1959), 3: 
340-345· ' Αντρεόττι, (1977), 9: 453-
458 

βλ. καί ΕΥΡΩΠΑ·Ι ·ΚΗ ΟΙΚΟΝΟ

ΜΙΚΉ ΚΟΙΝΟΤΉΤΑ 

Καναδάς, 8: 496· 9: 436· 11: 19· έπίσκε
ψη Κ.Κ. στόν - , (1961), 5: 17-26· 
βλ. καί ΝΑΤΟ 
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Κίνα,2:209,472· 10:329,423·έπίσκεψη 

Κ.Κ . στήν - , (1979), 11: 207, 286-
304, 306-311 

Κούβα, 11: 328· κρίση-, 5: 44-45, 61, 
468, 485, 491-496 

Κουβέιτ, 11: 201 
Λίβανος,2:35,39, 147, 417,456,462·5: 

408· βλ. καί ΜΕΣΉ ΑΝΑΤΟΛΉ 

Λιβύη, 9: 480· 11: 36, 207, 336· βλ. καί 

ΜΕΣΉ ΑΝΑΤΟΛΉ 

Λουξεμβοϋργο, 8: 412-413, 456-458· 9: 
464· 10: 159-160· έπισκέψεις Κ.Κ. 

στό - , (1963), 5: 572-576· (1978), 10: 
160· έπισκέψεις πρωθυπουργοϋ, 

Τόρν στήν 'Ελλάδα: (1975), 8: 456-
458· (1977), 9: 464 

Μάλτα, 9: 183-184, 198· έπίσκεψη πρω
θυπουργοί) Μίντωφ στήν · Ελλάδα, 

(1976), 9: 183-184 
. Μεγάλη Βρετανία, 

(1955-1963), 1: 285, 303-308, 
317-319· 4: 103-104, 117· 5: 82-83, 
117-118, 413· (1974-1980), 8: 98-99 
113-114, 229, 232, 270-271, 419-420, 
445,493-496·9:179-180,238, 296· 10: 
102 

επισκέψεις βασιλέων στή - : 
(1963), 5: 555-556, 611-Μ4, 622-623· 
6: 15-17, 19-23, 33-34 

έπισκέψεις Κ.Κ. στή - : (1961), 
4: 510-521· (1975) 9: 62-71· (1978), 
10: 101-102· (1979), 11: 274-277 

έπίσκεψη πρωθυπουργοϋ Μάκ 

Μίλλαν στήν 'Ελλάδα (1958), 3: 
187-202 

βλ. καίΕΟΚ,ΚΥΠΡΟΣ 

Νιγηρία, 11: 415-416 
ΟΑΠ ('Οργάνωση γιά τήν • Απελευθέ

ρωση τής Παλμιστίνης), 10: 324, 
326· 11: 226-227, 385 

• Ολλανδία, 4: 295-296· 5: 575-576· 8: 
133, 353· 9: 465· 10: 160-166· 11: 43, 
131-138· έπισκέψεις Κ.Κ. στήν - : 
(1963), 5: 565-572· (1978), 10: 160-
166· έπίσκεψη πρωθυπουργοϋ Βάν 
• Αγκτ στήν 'Ελλάδα (1979), 11: 131-
138· βλ. καί ΕΟΚ 

'Ομοσπονδιακή Δημοκρατία τής Γερ

μανίας 

(1955-1963) 2: 84, 313-314, 384-
386, 461-462· 3: 210-215, 297-302, 
339• 4: 104, 137, 241-242, 266-267, 
314, 325, 360-362, 386-387, 441-442, 
451-452, 531-532· 5: 118, 126-127, 
232, 244, 373-376, 423· κρίση Βερο
λίνου (1961), 5: 126, 139-141, 153· 
(1974-1980), 8: 150-151, 161-162,380, 
426, 451 , 453-456, 496· 9: 111-123, 
169, 170, 179-180, 214, 238, 239, 257, 
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264-265, 395, 396, 498-501, 518-519• 
10:27, 110-111, 114, 130, 264-266· 11: 
37, 59-61, 93, 95, 163-164, 391-395, 
397-401 

έπισκέψεις Κ.Κ. στήν -: (1958), 
3: 271-291, 305· (1975), 8: 381-391· 
(1978), 10: 110, 112, 200-215· (1979), 
11:267-273 

έπίσκεψη προέδρου Χόυς στήν 

'Ελλάδα (1956), 2: 84· έπίσκεψη 

καγκελλαρίου Σμίτ στήν 'Ελλάδα 

(Δεκέμβριος 1975-'Ιανουάριος 1976), 
9: 111-123· έπίσκεψη άντικαγκελλα
ρίου 'Έρχαρτ στήν 'Ελλάδα (1959), 
4: 146-148 

βλ. καί ΕΥΡΩΠΑ ·Ι·ΚΉ ΟΙΚΟΝΟ

ΜΙΚΉ ΚΟΙΝΟΤΉΤΑ 

Ούγγαρία, έξέγερση στήν - , 2: 142, 
202, 204, 212, 217, 225-228, 233-234· 
σχέσεις μέ - , 5: 292· έπίσκεψη Κ. Κ. 
στήν - , (1979), 11: 254-258 

Πακιστάν 9: 325, 355-361· 10: 282· έπί
σκεψη Κ.Κ . στό - , (1976), 9: 355-
361· βλ. καί ΚΥΠΡΟΣ, μεσολάβηση 

Ζ.-Α. Μποϋτο 

Πολωνία, 10: 357· 11: 164 
Πορτογαλία, 9: 508, 510 
Ρουμανία, 

(1955-1963), 2: 150, 417-422, 
445-446·3:74·4:89-90, 125-126,466· 
(1974-1980), 8: 142-143,330-331,493, 
499, 500• 9: 280, 395, 400-401· 11: 
20-21 , 127, 128, 401, 438 

έπισκέψεις Κ.Κ. στή - : (1975), 
8: 395-409· (1979), 11: 43, 61, 75-79 

έπίσκεψη προέδρου Τσαουσέ

σκου στήν 'Ελλάδα (1976), 9: 170-176 
βλ. καί ΒΑΛΚΆΝΙΑ 

Σαουδική 'Αραβία, έπίσκεψη Κ. Κ. στή 

- , (1979), 11: 45-51 , 61 , 79· βλ. καί 

ΜΕΣΉ ANAfOΛfl 
Σενεγάλη, 11: 28o-i8I 
Σουδάν, 2: 391 
Σουηδία, 9: 280· 10: 398 
Συρία, 2: 39, 462· 11: 195· έπίσκεψη 

Κ.Κ. στή -, (1979), 11: 51-54, 61, 
79· βλ. καί ΜΕΣΉ ΑΝΑΤΟΛΉ 

Ταϋλάνδη, διέλευση Κ.Κ . άπό 

(1979), 11: 304 
Τουρκία, 

( 1955-1963), 1: 225-226, 256-257, 
260, 272-273, 277-278, 281-284, 285-
288,292-293,3\9-321,325-329·2:43, 
119, 322-323, 416-417, 443-444, 501-
502· 4:34,40, 155, 116-122, 167-169, 
233-234, 307-309 400, 423-427· 5: 
429-433· συναντήσεις Κ .Κ. - Μεντε
ρές: (Ζυρίχη, 5-11 .2.1959), 3: 392-399· 
(Λονδίνο , 17-19.2.1959), 3: 400-410· 
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(1967-1974), 7: 34, 124-125, 207-209, 
214· (1974-1980), 8: 38-41, 57, 156, 
157-158, 184, 199-200, 259, 269-271, 
295-296, 297-299, 308-311, 338-340, 
357, 362, 391, 392-393, 420-423, 451, 
452,476-477,499: 9:15,17,40,52-56, 
78-81, 100-101, 104-105, 158-170, 
198-212, 233, 251, 254-257, 271-282, 
287-290, 295, 303, 310-315, 318, 354, 
383,389-395,404,431,447-448,452-
453, 464, 487· 10: 62-63, 66-68, 86, 
91-92, 125, 133-149, 199-200, 201-
206, 232-238, 243-244, 247, 250-252, 
264, 266, 273-275, 326, 329, 330-331, 
378-382, 383-384, 386, 400, 412-413· 
11: 21 -22, 29-32, 34, 38-40, 55-58, 61, 
93-95, ll2-l13, 127, 128, 164, 192-
195, 264, 280, 364, 369, 387, 395-396, 
401-402, 415-416· συνάντηση Κ.Κ. -
Ντεμιρέλ (Βρυξέλλες, 31.5.1975), 8: 
420-423· συνάντηση Κ. Κ.-' Ετσεβίτ 
(Μοντραί, 10-11.3.1978), 10: 133-149· 
πρόταση Κ.Κ. πρός - γιά σύναψη 

συμφώνου μ ή επιθέσεως ('Απρίλιος 

1976), 9: 198-212 
επίσκεψη Κ.Κ. στήν - , (7-12.5. 

1959), 4: 59-77 
βλ. καί ΚΥΠΡΟΣ, ΒΑΛΚΆΝΙΑ, 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (διμερείς 'Ελ

λάδος μέ ΗΠΑ, ΝΑ ΤΟ, ΕΣΣΔ, Γαλλία, 

'Ιταλία, Μεγάλη Βρετανία, ΟΔ 

Γερμανίας) 

Τσεχοσλοβακία, 9: 465· ε{σβολή στήν 
- , 7: 80· έπίσκεψη Κ.Κ . στήν -, 
(1979), 11: 258-264 

Τυνησία, 9: 508 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΉ, συμπαράσταση Κυβερ

νήσεως στο έργο -, 4: 387-388· 5: 
295-296, 391-392, 597· 9: 260, 264-
265, 282, 348-352, 400, 479· 10: 128-
129· 11: 189· 11: είρηνεύσεως μέτρα, 
1: 296· 2:47,58,61, 159-162, 314-315• 
3: 222-223· 5: 408-409, 518, 525, 581, 
597, 616, 622-623· 6: 20-21· 7: 88· 9: 
86-87· πρόταση γιά σύσταση 'Ανω
τάτου Δικαστικοϋ Συμβουλίου, 4: 
468-470, 490· άνέγερση Δικαστικοϋ 
Μεγάρου 'Αθηνών 5: 295-296· 11: 
265-281· 12: 90· άποκατάσταση εϋ
ρυθμης λειτουργίας-, 8: 58, 146-
149, 152 

ΕΘΝΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣτΙΚΗ ΕΝΩΣΉ 

(ΕΡΕ), σύσταση -, 1:337-341, 382-
383· εορτασμός γιά συμπλήρωση 10 
έτών άπό ϊδρυση -, 6: 202-209 

ΕΚΚΛΗΣΙΆ, τής 'Ελλάδος: ενδιαφέ-
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ρον γιά θέματα-, 2: 34, 394· 3: 184, 
306, 349, 377· 4: 36-37, 212· 5: 149, 
290,301-302,481,597-598· 7:26,206· 
9: 128, 298, 343-344· 11: 19, 416 

ΕΚΛΟΓΕΣ, 

γενικές (1946), 1: 43-44· (1950), 1: 119-
120· (1951), 1: 144-145· (1952), 150-
151 : (1956),1:263,270-277,294,316, 
331, 343-344, 346-347, 349, 359-360, 
375, 377-381, 383-384· 2: 167-168· 
(i958), 3: 81-89, 97-109, lll-129· 
(1961), 5: 177-223, άμφισβήτηση 

άποτελέσματος - 5:214-288 (passim), 
301, 347-353, 379-387, 412-413, 462-
463, 469, 506, 590-597· 7: 90· (1963), 
6: 38-40, 42-65, 69-70, 77-79, 67-98, 
287,288, 289· (1964), 6: 102-105, 120-
121, 123, 124, 130, 282-285· (προκή
ρυξη - 1967), 6: 263-264, 270, 275, 
329-337· (1974), 8:174-176, 181, 188, 
190-229· (1977), 9: 503-507, 510-511, 
514, 515, 519• 10: 15-43 

δημοτικές, 3: 369· (1959), 4: 34-35, 93, 
107• (1975), 8: 311-312, 323, 346-347, 
356-357· (1978), 10: 357 

εκλογικός νόμος, (1951), 1: 141-144, 
148-149· (1956),1: 300-302· (1958), 3: 
75-79, 91-96· (1961), 5: 75-82· συζή
τηση γιά νέο - (1963), 6: 26-27, 33, 
37-40,42-45,51, 53· πρόταση γιά νέο 
- (1966-7), 6: 262· (1974), 8: 158-
161· (1978), 9: 464, 468 

ΕΜΠΟΡΙΚΉ ΝΑ ΥτΙΛΙΑ, άνάπτυξη -, 
" 1: 349-350· 2: 55, 265-269, 317, 428· 

3: 46, 291, 303-304, 349, 350-351 · 4: 
180,206, 307,430-433,493· 5:86-87, 
189, 198, 273-274, 289, 315, 407, 672, 
684-685· 8: 296, 363-364· 9: 433, 482· 
10: 149-150, 344· 11: 340, 489-490 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΉ ΠΟΛΙτΙ

ΚΉ, 

πρόγραμμα έξηλεκτρισμοϋ, 2: 34, 45-
46, 96, 101, 131-132, 137-138, 263, 
339-341,411·3: 19,118,333-334,346, 
388· 4: 24, 145, 277, 281-282, 392, 
463,471,476·5:63,188,313,328-331, 
481,677-678·6:73·9:56·11:340· βλ. 
καί ΑΘΉΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΉ, ηλε

κτροδότηση 

εξόρυξη-εκμετάλλευση πετρελαίων Θά

σου, 8:332-333,357-358, 450-451· 9: 
58-59, 75, 84-86, 90-91, 94-95, 377· 
10: 394· 11: 189, 215-217 

γενικές κατευθύνσεις- (1975-1980), 8: 
356, 357-358, 363· 9: 17, 57, 58-59, 
164-165, 320, 352-353, 470· 10: 298, 

353-354· 11: 188-189, 207, 211-214, 
340-341 

σύσταση-λειτουργία 'Επιτροπής 'Ατο

μικής 'Ενεργείας - έρευνητικοϋ κέν
τρου «Δημόκριτος», 4:235, 369,437, 
476· 5: 139, 148, 678· 8: 333, 354· 9: 
467 

άντιμετώπιση πετρελαϊκής κρίσεως 

(1979-), 11: 49-50, 95-97, 187, 188-
189, 190-191, 195-197; 198-199, 207, 
2ll, 217, 222, 235-238, 245, 279-280, 
315-318, 322-325, 333, 344, 386-387, 
414-415 

βλ. καί ΕΡΓ Α ένεργειακά, ΟΡΥΚΤΟΣ 

ΠΛΟΥτΟΣ 

ΕΝΟΠΛΕΣ Δ ΥΝΑΜΕΙΣ, 

1950, Σεπτέμβριος-Νοέμβριος, ύπουρ
γία Κ.Κ., 1: 129-137 

1955-1963, κατάσταση ετοιμότητας -
ένίσχυση -, 1: 134-132, 136, 280, 
284-285· 2: 141, 142, 169, 198, 256, 
258,274-275,291-292,349,383,460-
461· 3: 133, 135, 167-169, 179, 207-
208, 219, 220, 268, 295, 337· 4: 61, 
104, 152-153, 160, 161, 164-166, 214-
215,228,260,268,388,422,436,442· 
5: 28-29, 45, 96, 121-125, 156-157, 
165-166, 254, 260, 285, 303, 319-321, 
322-324, 332-333, 353-357, 378, 415, 
417-419, 421-422, 436-437, 452, 465, 
475,481-483,490,512-515,585, 598" 
600, 618-620, 661-663, 664, ύπηρεσι
ακές μεταβολές - λειτουργία -, 1: 
130, 133-134, 136, 137· 2: 274· 3: 234· 
4: 26, 206, 422, 463• 5: 246, 516-517, 
εκτέλεση δημοσίων έργων μέ τή 

συμβολή -, 2: 264, 288-289· 3: 68-
69, 414· 4: 39-40, 483 

1963-1967, ένδιαφέρον Κ.Κ. γιά -, 6: 
136, 179-180, 194, 195-198,240,261-
262,272-275,290,298,299,302,306, 
313-314,319,323,325,332,336,337 

1967-1974, ενδιαφέρον κ.κ. γιά - , 18, 
19-20, 26, 27, 34, 39-42, 44-46, 54-55, 
56, 57, 59-60, 80, 102-103, 104, 113, 
131, 135-136, 170, 177-181, 182-187, 
203-204, 208-209, 239, 249, 270, 271, 
307,309-310,326,327,335,337,341 

1974, Ίούλιος-Όκτώβριος, κατάσταση 
ετοιμότητας- ένίσχυση -, 8: 33-34, 
51-53, 61, 71-75, 144-145, 153, 178, 
215· διερεύνηση δυνατοτήτων γιά 

άνάληψη στρατιωτικής δράσεως 

στήν Κύπρο, 8: 74-75, 84-85, 85-88, 
93, 98-102, 239-240, 244-245· άποκα
τάσταση εϋρυθμης λειτουργίας -, 
8:34-36,50-51, 53, 61, 66,67-69, ll2-
l13, 127, 136, 140-142, 162, 168, 169, 
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174, 176, 188-190, 198,200,215,252, 
257, 323-327, 351 

1974-1980, κατάσταση έτοιμότητας -
ενίσχυση - , 8: 236, 248-249, 259, 
279-280,~ 295, 338, 347, 368, 370, 383-
385, 395, 411, 446, 473-474, 505-509· 
9: 25-26 32, 76-77, 83, 89-99, 118, 
157-158, 164, 165, 176-180, 184-189, 
199,228,239,252,287,303,329,370, 
404, 431, 465, 473· 10: 17, 40-41, 69-
70,82-84, 86, 110,273,305-306,351-
354, 387· 11: 20, 98, 104, 214, 218, 
335-336, 386-388, 401-402, 430, ύπη
ρεσιακές μεταβολές- λειτουργία -, 

8: 61, 112-113, 287, 296, 327· 9: 128, 
218, 297, 400, 431, 502· 11: 98, 374 

άνάπτυξη πολεμικής βιομηχανίας, βλ. 

ΒΙΟΜΉΧΑΝΙΑ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΉ ΠΟΛΙτΙΚΉ, βλ. ΔΙΕ

ΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓ Α

ΝΙΣΜΟΙ, ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΉ ΟΙΚΌΝΟΜΙ

ΚΉ ΚΟΙΝΟΤΉΤΑ, ΚΥΠΡΟΣ 

ΕΡΓΑ, 

εγγειοβελτιωτικά, γενικά περί προγράμ

ματος,1: 154,170,172,175-176,246-
248, 255, 331-335· 2: 45, 53-54, 91, 
238, 261-262, 264, 320, 336-337, 457· 
3: 257, 337· 4: 44-45, 176, 208, 303, 
502· 5: 185-186, 265-266, 276, 542, 
679·6:79-80·8:358,375·9: 131,132-
134, 198, 371· 10: 89-90• 11: 351· 
'Αλιάκμονα (βλ. Θεσσαλονίκης πε

διάδα)· ' Αλφειοϋ, 3: 336· 4: 235, 486· 
5:170, 186,200-201,265,276·8:345-
346· 9: 131-372· 11: 351· • Αξιοϋ (βλ. 
Θεσσαλονίκης πεδιάδα)· 'Αργολι

κοϋ πεδίου, 5: 200· 8: 346· 11: 351 
(σύλληψη πηγών' Αναβάλου)· • Αρ
δα (βλ. 'Έβρου)·· Αρτας, 1: 179,211, 
238, 255, 335· 2: 98, 262· 'Αχελώου, 
1: 172, 176, 185, 204-206, 211, 225, 
246,255-256,331,334-335·2:98,238, 
336, 416, 457, 459, 504-505· 3: 117, 
118,336,399~400·4:44,235,470-471, 

485· 5: 265, 276· 8: 345-346· 9: 131, 
371· 11: 351· 'Αχέροντα, 1: 176, 179, 
~38, 332· 3: 336· 4: 235, 486· 5: 276· 
Βοιωτικοϋ Κηφισοϋ, 9: 345· 11: 351· 
'Έβρου (-" Αρδα), 1: 173, 225, 244-
248,255-256·2:53,98,238,262,408, 
504· 3: 336· 4: 44, 486, 5: 265-266· 
Εόήνου, 2: 336· Θεσσαλίας πεδιάδα 
(Κάρλα-Κακκάρα), 1: 332, 334-335· 
2:98,238,262,327,334-336,358-360· 
3: 118· 4: 44, 235, 486· 5: 160, 276· 
Θεσσαλίας ύπόγεια ϋδατα, 1: 160· 9: 
131· Θεσσαλονίκης πεδιάδα (Άλι-
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άκμονας-' Αξιός), 1: 154, 165, 167-
168,170,175, 176,182,185,189, 190, 
211,225,226,246-249,255-256,331, 
334-335·2:53,98,238,262,320,336, 
416,457,504-505·3: 118,260,336·4: 
235, 461, 486· 5: 265, 276· 8: 346, 9: 
131· 11: 351· 'Ιεράπετρας, 8: 346· 9: 
372· 11: 351 · 'Ιωαννίνων πεδιάδας 
(Λάγκαστα-Λάψιστα), 1: 173, 176, 
185-189, 190, 204, 206-207, 225-226, 
237-238, 255-256, 331-332· 2: 53, 98, 
238, 262, 327, 336, 387, 486, 504· 3: 
118, 336· 4: 369, 486· 5: 276· Κακκά
ρας, (βλ. Θεσσαλίας πεδιάδα) Κα

λαμa, 1: 173· 2: 98, 262, 336, 504· 3: 
118, 336· 4: 235, 486· 5: 265, 276• 
Κάρλας, (βλ. Θεσσαλίας πεδιάδα)· 

Κρήτης δυτικής, 2: 336, 262· Κωπαί
δας,2:430-432·3:336·4:235,486·5: 

265, 276· Μέγδοβα (βλ. Ταυρωποϋ)· 
Νέστου, 1: 154, 173, 176, 182-183, 
189,211,246,256,335·2:53,98,262, 
504· 3: 118,336·4:235,287-290,486· 
5: 127, 265, 276• 8: 345-346· 9: 372· 
11: 351· Πηνειοϋ, 1: 154, 169, 176, 
255, 335· 2: 98, 336, 504· 3: 118, 336· 
4: 176,235,486·5:169-170, 186,169-
170,200-201,265,276·8:345·9: 1~1, 
134, 371 · 11:351·Στρυμόνος, 1:156, 
173, 175-176,211,254,255,331, 335· 
2: 53, 98, 238, 262, 336, 361 · 4: 485-
486· 5: 265· 8: 345· 9: 131· 11: 351· 
Ταυρωποϋ (Μέγδοβα) 3: 118· 4: 235, 
437,486· 5: 127,265·8:345· 11:251· 
Χαβρία, 1: 176, 189, 190, 204, 225-
226, 256, 331, 335· 2: 262, 336, 504· 
μικρότερα -τοπικά εργα, 1: 160, 173, 
175-176, 188, 211, 225-226, 255-256, 
331-333· 2: 98, 262, 335, 336, 408, 
504· 3: 118, 230, 234, 336· 4: 44-45, 
235,486· 5:265,276,410·8:345-346· 
9:38,131,132-134,371, 372· 11:351 

ενεργειακά, γενικές κατευθύνσεις προ

γράμματος-,1:280,297-298·2:339-

341,411,457-458·4:491·5: 188,678· 
9: 320· 10: 298· 11: 340-341· 'Αλιάκ
μονα, 9: 17· 11: 341· Άλιβερίου, 1: 
331· 4: 491· 10: 298 Άράχθου· 9: 17, 
19· 10: 89· 11: 341· 'Αχελώου, 1: 172, 
185, 297-298· 2: 339-340, 411, 456· 3: 
19, 24, 117, 134, 210, 333-334, 346, 
399-400· 4: 181, 183-186, 234, 236, 
282, 287, 325, 392, 394, 470-471 · 5: 
85, 188,276,313,330,481,678·9: 17· 
11: 341· 'Αώου, 11: 341· 'Εδεσσαίου, 
1: 172, 185, 331 · 2: 339-340, 458· 3: 
19, 333· 4: 181,282, 491• 5:276,330, 
678· Λάδωνα, 1: 185, 331· 4: 491 · Λά
ρυμνα, 2: 341· Λαυρίου, 10: 298· 11: 
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341· Λούρου, 2:339-340, 458· 4:236, 
282,491·3: 19· 5:33Ο· Μεγαλοπόλε

ως, 4: 45, 213, 304, 461· 5: 82, 200, 
276,328,330,423,4~1,678·9: 17· 11: 
341· Μέγδοβα (βλ. Ταυρωποϋ)· Νέ
στου, 9: 17, 103· 11: 341· Πτολεμαί
δας (-' Αμυνταίο), 1: 280, 297-298, 2: 
45, 149-150, 263, 319-320, 339-340, 
341,384-385,389-390,411,458·3: 19, 
134, 210, 260, 291, 333, 346, 490· 4: 
45, 128, 181, 213, 236, 282, 392, 394, 
491· 5:85,276,330,423,481,678• 9: 
17, 32, 95, 11: 341· Ταυρωποϋ (Μέ
γδοβα), 1: 172, 185,297-298,323-325, 
331·2:45,98, 151,263,339-340,358-
360, 458· 3: 19, 150, 333· 4: 135, 181, 
236, 282, 394, 437-438, 491· 5: 330, 
480-481, 678· βλ. καί ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΉ ΠΟΛΙτΙΚΉ, ΚΑΡΑ

ΜΑΝΛΗΣ, Κ. , (1963-1974) 
εξωραϊστικά, 1: 154, 170, 171, 172, 173, 

179, 182-185, 188-191, 192-196, 209-
212, 217-218, 224, 228-229, 236-237, 
249, 332· 2: 123-125, 176, 185, 260, 
271-274, 361-364, 388, 389, 429-430, 
504-504· 3:73, 165-166, 350-351, 422· 
4: 32, 99, 376, 420, 496, 497· 5: 118, 
265,402,478,491,622·8:351,475·9: 
160, 228, 295-296, 302, 316-317· 11: 
426· βλ. καί ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ

ΚΗ, εξωραϊστικά ΕΡΓ Α 

λιμενικά, κατασκευή τοπικών εργων: 1: 
154, 175, 204, 209, 238, 249-250, 254, 
256, 332· 2: 97-100, 263, 271, 288, 
337, 395·3:221,336,364·4:78, 145, 
176,235,245,283,290,303,476,485, 
491, 496, 526· 5: 265, 276, 402, 478, 
682·9:258-259,371• 11:350-351,491· 
Πειραιάς, 'Οργανισμός Λιμένος-, 

1: 154, 157-158, 162-163, 170, 190-
192, 204, 212-213, 216-217, 233-236, 
254-255·2: 159,238,265,389,430·4: 
39, 144, 283, 433· 5: 265, 478, 682· 
Θεσσαλονίκη, 1: 154, 160-161, 165-
166, 167, 170-171, 173-174, 183, 332· 
2: 288· 3: 320· 4: 283, 290, 303, 485, 
498· 5:265,682· 9:287, 11:350,495· 
Πάτρα, 1: 168, 169· 2: 216-217, 260, 
288· 4:283,460,485· 5:265,682· 11: 
350 

όδοποιίας, γενικά, 1: 154, 161, 167, 171-
172, 173, 174, 176,178,188-189,192-
193, 194, 221-224, 238-242, 256, 332, 
334-335· 2: 150, 260-262, 504· 3: 270, 
336, 348, 387, 414· 4: 245, 328, 483-
484· 5: 188-189, 277, 542, 682· 6: 73· 
9: 132· 10: 89· 11: 346-349, 491· περι
οχή εόρύτερη 'Αθηνών, 1: 162, 171, 
172, 173, 174-175, 179, 182, 183, 189, 
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192, 193-194, 196, 211, 221, 224, 240, 
255-256, 332· 2: 123-125, 238, 265, 
285-287, 318-319, 389· 3: 20, 364· 4: 
42-44, 98, 376, 420, 495· 5: 118, 266, 
402, 420, 440-441, 589-591, 683· 8: 
353-354· 9: 316, 372· 10: 292-293, 
390-392, 397· 11: 346, 347, 348, 349, 
416, 492· Θεσσαλονίκης, 1: 165, 170, 
174-175,178,183,190,220,221,228-
229, 256· 2: 388· 3: 230· 4: 99, 420, 
437, 497· 5: 118,402, 491· 9: 228· 11: 
347-348, 416, 494· δδική άρτηρία 

' Αθην&ν-Θεσσαλονίκης-Εuζώνων, 

1: 154, 156, 160, 167, 173, 183, 188, 
211,241, 332· 2:238,263, 286· 3: 19, 
134, 270, 333-334, 336· 4: 44, 160, 
176, 215, 236, 245, 287, 303-304, 315, 
437, 483-484• 5: 189, 265, 277, 401, 
444-446· 11: 346, 348· Θεσσαλονί
κης-Καβάλας-'Έβρου, 1: 154, 179, 
188, 209, 211, 241, 332· 2: 238, 263, 
286, 318-319, 408· 3: 19, 336· 4: 437, 
484· 5: 189,265,277, 401· 9: 371· 11: 
346-347· 'Αθην&ν-Κορίνθου-Πατρ&ν, 
1: 154, 160, 168· 3: 334, 336· 4: 176, 
245,484· 5: 189,265,401,504,277·9: 
371· 10: 293· 11: 346, 348· Κορίνθου
Τριπόλεως-Καλαμάτας, 9: 371· 11: 
347· δδικό δίκτυο Βόρειας 'Ελλά
δος, 1: 156, 167, 173, 174-175, 179, 
183, 185, 190, 211, 220, 229, 241, 256, 
332· 2: 97-98, 100, 263, 286, 318-319, 
408· 3: 19-20, 230, 333-334, 336, 364· 
4:44, 79,328,484·5: 189,265·9: 104, 
258-259, 371· 11: 346, 347, 348, 349· 
Κεντρικfjς 'Ελλάδος, 1: 162, 167, 
173, 174-175,211,221,222-223,256, 
332, 335· 2: 97-98, 238, 263, 286-287, 
318-319· 3: 20, 270, 364· 4: 136, 245, 
484· 5:265,277,401· 9:371· 10:285· 
11:346, 347, 348· Δυτικfjς 'Ελλάδος, 
1: 154, 162, 167, 173, 174-175, 192, 
214,221,242,244,256,332·2:97-98, 
100,238,263,286-287,318-319·3: 19, 
333-334, 336, 364· 4: 79, 152, 176, 
245,369,484·5: 189,265,277,401·9: 
258-259, 371· 11: 346-348· Πελοπον
νήσου, 1:154,173,174-175,192,211, 
212, 221, 241, 256, 332· 2: 97-100, 
238, 263, 286-287, 318-319· 3: 20, 73, 
334,336,364· 4:484-485·5: 189;265, 
277, 401, 412· 9: 258-259, 371· 10: 
285· 11: 346, 347, 348· Κρήτης καί 
νήσων, 1: 163, 174-175 188,221,253-
254,256,332,335·2:97-98,263,286-
287, 318-319· 3: 20, 333, 364· 4: 484· 
5:412, 277· 9: 258-259, 371· 11: 347, 
348, 349 

συγκοινωνιακά, σιδηροδρομικό δίκτυο, 
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1: 332· 2: 98, 263, 408, 505· 3: 333 
334·4:236,487·5: 159-160,165,189, 
277, 299· 8: 345-346· 9: 102, 104· 10: 
89, 283, 286-287, 289· 11: 402, 491, 
497· ύποδομή άστικ&ν συγκοινωνι
&ν, 1: 192-193, 179-182, 190, 209· 2: 
125,364,505·3:337, 351,392·4: 103, 
245,376,495· 5: 152,266· 9:259· 10: 
89-90, 194,287-292· 11:402,494· κα
τασκευή-έπέκταση άεροδρομίων, 'Ελ

ληνικοu,3:20,230,334· 4:236,245, 
274-275, 485· 5: 189, 265-266, 277, 
388-389, 401, 683· 9: 135, 354, 371· 
10: 283-286, 288-291· 11: 345, 403, 
491· Θεσσαλονίκης, 3: 20· 4: 236, 
420,485,498· 5:265,401,491·9:371· 
11: 345, 491, 497· έπαρχιακ&ν πόλε
ων, 2: 97-98· 3: 20, 334, 336· 4: 45, 
236, 245, 369, 442, 476, 485· 5: 189, 
265, 277,401·9:259,354,371· 10:89· 
11:403, 491· κατασκευή μετρό, 9:82, 
135, 218, 354· 10: 88, 194-196, 283, 
288-291· 11: 402-403, 419, 491· βλ. 

καί ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

τουριστικά, περιοχή 'Αθην&ν, 

2:5, 100, 125, 174-175,274,278-279, 
373, 430, 459· 3: 26, 231, 334, 348, 
350, 354-355, 362-364, 402· 4: 45, 78-
79, 102-103, 136, 178-180, 236, 244, 
422, 496· 5: 262, 263, 276, 363, 402, 
475, 533· 9: 215, 316-317, 369-370· 
Θεσσαλονίκη, 2: 185, 388· 4: 78-79, 
100, 236, 244, 497-498· 5: 277, 402, 
491, 533· 9: 369-370, 295-296· Βόρεια 
'Ελλάδα, 2: 50-51, 97, 373· 3: 231, 
356-357, 362-364, 4: 46, 78-79, 236, 
422· 5:262,277,363,474-475·8:518· 
9: 215, 369-370· Κεντρική 'Ελλάδα, 
2: 50-51, 97, 263, 373-374· 3: 334, 
358-364· 4: 45-46, 78-79, 136, 236, 
422·5: 160,262,363,474-475·9:215, 
369-370· Δυτική 'Ελλάδα, 2: 50-51, 
97, 373-374, 388· 3: 350-354· 4: 45, 
78-79, 145,236,422·5:263,276,363, 
474-475· 9:215, 369· Πελοπόννησος, 
2: 50-51, 97, 263, 373-374· 3: 73, 334, 
358-364· 4: 23, 45, 78-79, 236, 422, 
527· 5: 262, 276-277, 363, 474-475· 9: 
369-370· Νησιά Αίγαίου-Κρήτη, 2: 
50-51, 100, 263, 373-374· 3:221, 231, 
334, 355-357, 359-364· 4: 16, 46, 78-
79,236,282,377,422·5:262,276-277, 
363, 474-475· 9: 369-370· Νησιά Αί
γαίου - Κρήτης, 2: 50-51, 100, 263, 
373-374· 3: 221, 231, 334, 355-357, 
359-364· 4: 16, 46, 78-79, 236, 282, 
377, 422· 5: 262-263, 277, 363, 410-
412, 417, 474-475· 9: 369-370· Βλ. καί 

ΠΟΛΠΙΣΜΟΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

ύδρευτικά, 1: 182· 3: 336-337· 4: 
487· 9: 372· 11: 353, βλ. καί ΑΘΗΝΑ, 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ύδροδότηση 

μικρά κοινωφελfi (1956-1963), 2: 
96-98, 100, 261-262, 457· 3: 18, 118, 
184, 333-334, 348, 387· 4: 51, 236, 
257, 476, 486-487· 5: 683 

ΕΡΓ ΑΣΙΑ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΉ ΠΟΛΙΠΚΗ, 

άπασχόληση, 1: 52· 2: 46, 55-56· 3: 
145· 4: 56-57, 166-167, 278· 5: 134-
135,155,188, 197,255,384,45~ 10: 
55, 268, 314, 340, 360-361· 11: 211, 
219· συλλογικές συμβάσεις, 1: 52-
53, 299-300· 2: 351· 3: 145, 215-218, 
347· 4: 255-256, 381, 385-386, 428· 5: 
388-391· 8: 328-330· 9: 367, 380-381· 
10: 268, 358· 11: 325· έπιδότηση 

άνεργίας, 1: 52, 299, 311-312· 2: 55-
56· 3: 166-167, 347· 4: 186· 5: 188· 
συνθfjκες-άμοιβή έργασίας, 1: 52-
53, 299· 2: 349~350, 365· 3: 105, 131-
132, 145,347,386·4:186·5: 155,188, 
197-198,464-465,534-535,675·6:73-
74, 206, 8: 358, 9: 367, 380-381, 434• 
10:59,70,123-124,268,314,358-360, 
405· 11: 24, 197, 219, 325, 485-486, 
βλ. καί συλλογικές συμβάσεις συ

ναντήσεις-διαπραγματεύσεις μέ συν

δικαλιστική ήγεσία, 2: 62, 352, 364-
365· 4: 104, 127-128, 255-256, 328, 
381, 385-386, 529· 5: 517· 9: 212-214, 
371,434· 10:54,222, 396· 11:36,64, 
197· άποκατάσταση ('Ιούλιος

Όκτώβριος 1974) -, προστασία 
συνδικαλιστικ&ν έλευθερι&ν, 8: 57, 
156, 170, 176-178, 182, 307· 8: 328· 9: 
233-234, 473-474· έπίσκεψη Γ. Διευ
θυντfi ΔΟΕ στήν 'Αθήνα (1978), 10: 
330· κοινωνική άσφάλιση, βλ. καί 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΠΟΛΠΙΚΗ 

ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΉ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΚΟΙ

ΝΌΤΗΤΑ (ΕΟΚ), 

θέση 'Ελλάδος εναντι- (1955-1959), 2: 
385-386,413-414,461,470,485·3:74, 
89-91, 214, 255, 271, 279-280, 326, 
327-329, 376-377· 4:22, 37-39, 94-95, 

Σύνδεση 'Ελλάδος μέ-, 

διαπραγματεύσεις (1959-1961 ), 
4: 131-132, 146-148, 152, 162-163, 
170-173, 195-199, 206-208, 242, 264-
266, 299, 309-313, 326, 339-342, 342-
344, 348-366, 369-371, 386-387, 394-
396,400-402,405,428-429,437,442, 
451-455, 461, 465-467, 471-473, 478-
481, 487-488, 498-500, 507-508-509, 
512, 520-521, 521-523, 524, 527-528, 
~32-544· περιεχόμενο Συμφωνίας 
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Συνδέσεως, 4: 545-559· Μονογραφή 
Συμφωνίας (30.3.61) 4: 532-544 

Τελετή ύπογραφfjς Συμφωνίας 

- , 9.7.61 5: 104-117· έπικύρωση-θέ
ση σέ iσχύ Συμφωνίας Συνδέσεως, 5: 
292-295, 441-442, 496-501 

εφαρμογή Συμφωνίας Συνδέσεως 

5: 26-27, 67-61, 94-95, 96, 137-139, 
231-232, 249, 303-304, 474, 658-659· 
6: 72, 74· έπίσκεψη Καραμαvλfj στήν 
εδρα- 5: 336-338, 342-343• συμμετο
χή 'Ελλάδος στήν πολιτική συνερ

γασία 5: 127-129, 244-245, 296-299, 
392-393· 10: 262, 266, 

άναστολή διατάξεων Συμφωνίας 

Συνδέσεως, 7: 20-25, 113, 145, 155, 
171, 269,287,299, 304, 306-307,310, 
314· έπανεργοποίηση Συμφωνίας 

Συνδέσεως (1974)· 8: 112, 115-116, 
133, 148-152, 158, 238, 249-250, 364-
366, 370, 381, 456, 484-485· Β χρη
ματοδοτικό πρωτόκολλο, 8: 484· 9: 
398-399· 10: 86-87 

Ένταξη 'Ελλάδος στήν - , 
αίτηση έλληνικfjς κυβερνήσε

ως, 8: 446-450 
περίοδος διαπραγματεύσεων, δια

βουλεύσεις έλληνικfjς Κυβερνήσεως 

μέ 'Εννέα, 8: 149-152, 158, 184, 
249-250, 327-328, 353, 359, 364-374, 
381-391 , 411-412, 420, 441 , 445, 446, 
447-450, 451, 453-456, 456, 457-458, 
483, 484-485• 9: 22-37, 42-52, 62-71, 
102, 111-122, 152-157, 168-169, 230, 
238, 239, 248, 251-252, 266-269, 291, 
296, 297, 298, 308-309, 325-329, 333, 
336,377, 386,398-399,411,417,425, 
428-431 , 434-442, 453-458, 464-466, 
474-475, 490, 496, 498·501 , 515· 10: 
79-80, 101-116, 118, 121, 131, 153-
172, 173, 178, 190,200-206,231,260, 
266, 275-276, 333-345, 348-350, 370-
378, 387, 396, 399-400, 400-401 , 406-
409,413-419· 11:35, 40, 59-60,91-93, 
99-104, 131-134 

εκτιμήσεις - προοπτικές ένόψει 
εντάξεως, 8: 109, 160-161, 178, 191, 
202,208,211 , 217, 259, 262-265-281 , 
290, 327-328, 350, 354, 360, 364-374, 
377, 379, 380, 381-391 , 431 , 446-450, 
451 , 456-458, 477, 484-485, 516·9: 15, 
21 , 26-37,42-52, 62-71, 75, 76, 80-81, 
111-122, 127, 135, 152-157, 166-167, 
182, 228, 230, 239, 245-246, 248, 251-
252, 266-269, 287, 291-292, 297, 298, 
299, 303-304, 313-315, 325-329, 333, 
336, 337, 345, 348, 353, 363-364, 384-
386, 401, 411-416, 421, 427, 444, 445, 
452-453, 453-458, 464-466, 474-475, 
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498-501, 513· 10: 16-17, 22-24, 27-30, 
38-39,42,46-52,54-55, 56,58,65,68-
73,76-78,86-87,88-90,101-116, 118-
119, 121-123, 130, 153-172, 180-188, 
191, 193, 196-197, 200-206, 215-220, 
227, 234, 262, 266-272, 312-317, 320, 
329, 333-345, 346, 370-378, 400-401, 
40~, 413-423, 424· 11: 15-18, 23-28, 
33-34, 41-42, 46, 49, 66-67, 73, 99-
104, 107, 120, 131-134, 139-163, 164, 
165-166, 169-185, 207-208, 215, 234, 
267-280, 281, 286, 288-291, 306-308, 
310-311, 314, 334, 338, 339, 354, 365-
368, 372-373, 375, 410-414 

συμφωνία γιά - 10: 413-424· 
Τελετή ύπογραφfjς Συνθήκης Προ

σχωρήσεως 11:40, 139-151· Σχόλια 
έλληνικοu καί διεθνοuς τύπου, 11: 
151-163· κύρωση Συνθήκης άπό τήν 
Βουλή, 11: 169-185· άντιδράσεις πο
λιτικών κομμάτων καί κοινωνικών 

φορέων, 11: 151, 169-170, 176-185, 
368, 372-373· Περιεχόμενο Συνθή
κης, 11: 475-483 

κυβερνητικά Μέτρα ένόψει 

εφαρμογfjς - (Μάιος 1979 - Μάιος 
1980), 10: 118· 11: 199, 284, 326-328, 
334, 406-407' βλ. καί εκτιμήσεις -
προοπτικές ένόψει έντάξεως 

βλ. καί ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΕΥΡΩΠΉ, άπόψεις Κ.Κ. περί ένωμένης 

- , 5: 100, 110, 336, 442, 498, 568, 
570, 624· 6: 89· 7: 171· 8: 173, 184, 
191,259,366,370,377,379,383,387-
389,412, 431,448,456-457·9:21 , 26, 
29, 37, 44, 48,68, 76,99-100, 112-114, 
169, 236, 266, 326-328, 344-345, 444-
445, 456· 10:30, 68-69, 104-105, 118, 
158, 160, 165, 166, 168, 170, 181,200, 
206-215, 217, 220, 234, 338, 375-376· 
11: 123, 131-133, 139-140, 142-146, 
162, 171-172, 190, 288-289, 307, 407-
414 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΉ, 

άποχετευτικά εργα, 1: 190· 4: 99, 437, 
498·9:372· 10: 198·11:352,416,496-
497 

έξωραϊστικά 1: 170, 183, 188-191, 211 , 
228-229· 2: 185, 361-364, 388, 505• 3: 
230· 4:96-103, 290,420, 436,497-498· 
5:82, 118, 165, 402, 491,622, 683· 9: 
228, 230, 295-296, 369· 10: 317· 11: 
494-498 

ηλεκτροδότηση, 1: 58-60, 67-68 
ύδροδότηση, 8: 319· 9: 228, 372· 10: 90· 

11: 353, 496-497 
Διεθνής WΕκθεση-, παρουσία Κ.Κ. στά 
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έγκαίνια -, 2: 151-154, 411-413· 3: 
229-230, 339· 4: 155-158, 388-393· 5: 
160-165, 452-459· 8: 140, 512-518· 9: 
291-296· 10: 311-316· 11:207-214 

βλ. καί ΕΡΓ Α, δδοποιίας, λιμενικά, 

συγκοινωνιακά, τουριστικά, ΠΟΛΙ

τΙΣΜΟΣ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

ΚΑΡΑΜΑΝΛΉΣ, Κ. 

1946-1963, 1974-1980, passίm 
Νοέμβριος 1963 -' Ιούλιος 1974 

άπόφαση γιά άποχώρηση άπό 

τήν ένεργό πολιτική, 6:97-98, 108-117, 
147, 279-282, 284 

συκοφαντικές επιθέσεις σέ βά

ρος- (1964-1965), 6: 101-102, 125-
128, 131-132, 136-147, 153-155, 179, 
192, 291-292, 294-298, 302-305, 307-
305, 307-308· 6: πρόταση περί παρα
πομπfjς - ενώπιον Εiδικοu Δικαστη

ρίου, 6: 157-167, 172-192, 312, 314-
316, 320, 339-367· 7: 80· δήλωση 
περιουσιακfjς καταστάσεως -, 6: 
151-153 

θέμα επανόδου - στήν ' Ελλάδα, 

6: 141-144, 193, 201, 210-211, 219-
223, 233-234, 241-244, 256-261, 286, 
312, 319, 321-325, 328· 7: 97-102, 
106-112, 130, 136, 145-146, 149-164, 
187-189, 257-258, 262-265, 272, 278-
279, 280-281, 286, 292-293, 294-299, 
301-306, 308-309, 311-316, 322-324, 
328-338, 340-342, 344-345, 347· επά
νοδος - στήν ' Ελλάδα, 7: 224-237 

δηλώσεις - κατά τήν δικτατο

ρία, 7:19-20, 51-59,112-124, 169-173, 
181-182, 190-193, 214, 220, 230, 232, 
251-252, 268-269, 316-322, 325-326 

έπιστροφή - στήν 'Ελλάδα, 7: 
224-237, 354-356, 359-362· μηνύματα 
ξένων ήγετών πρός - , 8: 17-20, 
220-222· δηλώσεις γιά πολιτική με
ταβολή-δμιλίες, 8: 29-30, 41 , 94-95, 
126-127, 205-207, 136-139, 374· συ
νεντεύξεις, 8: 186-187, 229, 359-362, 
378-380· 9: 20-21 , 61-62, 333-336, 
344-347 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΠΟΛΙτΙΚΉ, 

ύγεία, 5 ετές πρόγραμμα - (1960), 4: 
46, 382· 5: 189, 563·'ίδρυση Έθνικοu 

Συμβουλίου 'Υγείας - γενικές κα

τευθύνσεις (1975-), 9: 248-249, 404-
405, 462, 501-502· 11: 222, 432· νο
σοκομεία-Ιατρικά κέντρα, 1: 332-
333· 2: 97, 100, 154, 263, 270, 364· 3: 
20, 44, 230, 347· 4: 46, 258-259, 300, 
382, 405, 460·5: 188, 299, 410, 674·9: 
93, 228, 286, 386-387, 404-405, 501-
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502· 10: 149, 199· 11: 36, 222, 432, 
497· ιατρική περίθαλψη δημοσίων 

ύπαλλήλων-συνταξιούχων, 1: 310, 
344-345· 2: 472· 3: 294, 325, 327· 4: 
435, 437· 5: 132, 170-171, 563· 9: 249· 
11: 325· ιατρική περίθαλψη άγρο

τών, 1: 312-315· 2: 91 , 191 · 3: 118, 
347, 354· 4: 314, 382· 5: 186, 674· 6: 
81· 9:249,405,462,501-502· 10:25· 
11: 222· συνθήκες έργασίας ιατρών, 

2: 104, 191· 4: 314-315, 372-373- 9: 
502· 11: 222, 432 

κοινωνική άσφάλιση, γενικές κατευ

θύνσεις, 1:52, 299, 311-312· 2:46,56, 
472· 3: 145,303,334, 347·5:255,534-
535· 9: 248-249, 461-462· 10: 71, 81, 

~ ~ 197-198, 222-223· 11: 438-442· άγρο
τών - , ΟΓΑ, 1:312-315, 325· 2: 91 · 
3: 102, 118, 234-236• 4:240,241, 251-
255, 441, 444-448, 456-458· 5: 71-72, 
120-121, 143-145, 168, 195, 204, 208, 
281, 395-397, 400, 489, 674, 681-682· 
6:81· 8:253-254· 9:249,462· 10:24-
25, 59-60, 119-121 · 11: 382, 439-440· 
ΙΚΑ, · 1: 299, 311-312· 2: 56, 357, 
504·3:347· 4:303,393-394, 428,441· 
5:464-465,491 , 534, 674·9:249, 462· 
10: 59, 123-124, 197-198, 345· 11: 
440-442· κλαδικά ταμεία, 1: 315· 2: 
268-269· 3: 303-304, 349· 4: 530· 5: 
155, 289, 363-364, 407· 8: 363-364· 9: 
462· 10: 60, 197, 222-223, 262, 346· 
11: 284, 387, 440 

στέγαση, γενικές κατευθύνσεις στεγα

στικής πολιτικής, 1: 335· 2: 46, 263, 
371. 3: 272· 4: 262· 5: 255, 387, 620-
621· 8: 319· 9: 296, 372· 10: 71· 11: 
388-389· άποκατάσταση παραπηγμα

τούχων-προσφύγων, 1: 299, 300, 333· 
2: 270-271 , 311, 315, 370-371· 3: 20, 
272, 347· 4: 153, 259, 302-303, 366-
368, 436, 496-497, 503• 5: 189, 406-
407,491 , 505, 620-621· εργατική κα
τοικία, 1: 299-300, 333· 2: 46, 56, 97, 
210, 270, 351-352, 394, 453, 504· 3: 
15-16, 20, 272, 347· 4: 158-160, 262, 
290·5:402,465,535,601 , 620,675·8: 
335, 358· 9: 38· πρόγραμμα στεγάσε
ως άγροτών, 5: 186, 620· άξιωματι

κών, 1: 136· δημοσίων ύπαλλήλων 1: 
311,335, 344-345· 5: 675· χορήγηση 
στεγαστικών δανείων (1975- ), 8: 
290, 292,358· 9:32,40,258,262, 378· 
10:71 , 124· 11: 43· σύσταση ΔΕΠΟΣ, 

9: 296· 10: 90· 11: 388-389 
περίθαλψη - άποκατάσταση, άνταρ

τόπληκτων (1948-1950) 1: 71-77, 
79-89,91,93-94,96-101, 104, 107-109, 
I 15· βλ. καί «ΠΡΟΝΟΙΑ-ΕΡΓ ΑΣΙΑ» 

ΓΕΝΙΚΟ ΘΕΜΑΎΙΚΟ ΕΥΡΕΤΉΡΙΟ 1946-1980 

Πρόγραμμα σεισμόπληκτων, 1: 154, 
173,212, 216-217,224-225,229,249, 
254, 255· 2: 125-128, 140, 292-295, 
318,365-367· 3:21 , 54-56,348·4: 136· 
5:465·10:263-264,293-294,316,397· 
11: 36-37 

ΚΥΠΡΟΣ, ζήτημα -, 

1955-1959 
ενοπλος άγώνας - ΕΟΚΑ, 1: 

259-260· 2: 61 , 81-82, 142, 148, 149, 
170, 289· 2: 148-149, 309, 311-312 

διεθνοποίηση θέματος-, προ

σφυγές · Ελλάδος στον ΟΗΕ, 1: 206-
208,258,285, 290-292,308-310, 361· 
2: 26-27, 67, 80, 83, 86, 89, 168, 
180-181, 194,201 , 204-211,214,216, 
232-233, 249-250, 283-286, 296-308, 
386, 415-416, 422-428, 439, 451-453, 
462-464, 472-476, 502-504· 3: 269, 
294-297· -σέ l:iλλους Δ.Ο., 2:31,58, 
67, 80-81 , 83-84, 182· άπόψεις Κ.Κ. 

γιά τήν άνακίνηση - , 1: 257-258, 
273, 276-277, 290-293· όμιλία Κ .Κ. 

στή ΓΣ ΟΗΕ (1956), 2: 206-209 
χειρισμός θέματος - άπό έλλη

νική Κυβέρνηστ], Τριμερής Διάσκε
ψη Λονδίνου (1955), 1: 256-257· δια
πραγματεύσεις Μακαρίου- Χάρντιγκ 

(1955-1956), 1: 290-293, 302-309, 311 , 
317-319, 329-331, 334, 341, 350, 360-
362, 369, 375, 384-386· 2: 14-21, 42, 
58-60, 65-72, 86, 213-214• εκτόπιση 
Μακαρίου (Μάρτιος 1956), 2: 20-26, 
42-43, 67, 70, 82-83· παραίτηση Θεο
τόκη - άνάληψη ΥΠΕΞ άπό 'Αβέ

ρωφ, 2:58-61 , 62-74,86, 88-89· ενημέ
ρωση διεθνοϋς κοινής γνώμης, 2: 24, 
37-39, 83-84, 89, 106, 185-188, 204, 
210, 384, 392,415, 471· χειρισμός θέ
ματος - άπό Κυβέρνηση μετά εκτό

πιση Μακαρίου, 2: 92-93, 103, 104, 
108, 119-123, 128-133, 150, 164-167, 
176, 180-182,184,196-197, 200,204-
205, 211-215, 232-233, 295, 304-309· 
προτάσεις Ράντκλιφ (Δεκέμβριος 

1956), 2: 130-131, 238-250, 278· άπε
λευθέρωση Μακαρίου ('Απρίλιος 

1957), 2:200,202,295, 309-312,314, 
322-325· ΝΑΤΟ, διαμεσολάβηση 

(1957), 2:310-311, 312,328,344-345, 
426-427· νέοι προσανατολισμοί έλ
ληνικής πλευράς (1957-1958), 2: 
393-394, 504· 3: 34-40, 101 , 122, 269, 
306-320· άπόρριψη προτάσεως γιά 
νέα Τριμερή Διάσκεψη (1957), 2: 
394, 414-416, 426-427, 452· ελληνο
βρετανικές συνομιλίες (1958), 3: 57-
70, 187-204· σχέδιο ΜακΜίλλαν . 

(1958), 3: 135-142, 150-153, 165, 187-
204, 206-207, 223-229· συνέντευξη 

Μακαρίου στήν Μπ. Κάστλ (Σε

πτέμβριος 1958), 3: 231-232· διαβου
λεύσεις μέ Π.-Α. Σπάακ (Σεπτέμβρι

ος-Όκτώβριος 1958), 3: 231-232· δια
βουλεύσεις με Π., - Α. Σπάακ (Σε

πτέμβριος-' Οκτώβριος 1958), 3: 236-
246, 249-255, 262-268· άνακίνηση 

«θέματος μνημονίου» (Δεκέμβριος 

1958), 327, 369-376· γενική επισκό

πηση - (1954-1958), 3: 157-162 
Συμφωνίες Ζυρίχης-Λονδίνου, 

έλληνοτουρκικές, συνομιλίες (Δε

κέμβριος 1958-Φεβρουάριος 1959), 
3: 296-297, 303, 320-325, 329, 364-
368, · συνομολόγηση - , 3: 382, 392-
399, 400-410, 414-417, 420-422, 429-
436· διεθνής κοινή γνώμη εναντι - , 
3: 410-414· σημείωμα Κ.Κ. γιά - , 4: 
15-16· τοποθέτηση Μακαρίου εναντι 
- , 3: 397-399, 403-410, 422-427· 4: 
94, 104-105 

έλληνική κοινή γνώμη εναντι 

θέματος- (1955-1958), λαϊκές έκδη
λώσεις, 1: 289· 2: 23, 82-83, 84, 87· 
στάση άντιπολιτεύσεως, 1: 293, 308, 
360-362, 375· 2: 23, 32, 47-48, 62-74, 
84-87, 210-217, 296-309, 304, 451-
453· 3: 38-40, 215, 257-258, 306-309, 
418-420· συζητήσεις στή Βουλή πε
ρί - , 2: 37, 61, 62-74, 84-87, 184, 
210-216,296-309,437,451-453· 3:34-
40, 142-143, 306-320, 414-420. 

διεθνής κοινότητα εναντι -, 
στάση Τουρκίας, 2: 119, 129: 130, 
132-133, 212, 322-323, 393-394, 415, 
426, 436, 475-476, 500-502· ΗΠΑ, 2: 
23-26, 128-131, 150, 176, 180-181, 
196-197, 200, 202-205, 244-250, 309-
311, 463-464, 500-502· 3: 137-140, 
224-226· ΟΔ Γερμανίας, 3: 276-281· 
Γιουγκοσλαβίας, 2:232-233,235-237, 
439, 443· άραβικών Κρατών, 2:37-39, 
403-404· ' Εργατικοϋ Κόμματος Μ. 

Βρετανίας, 2: 434-436, 452 
1959-1974 

έφαρμογή Συμφωνιών Ζυρίχης

Λονδίνου (1959-1963): εκπόνηση 

κυπριακοϋ Συντάγματος, 4: 24-26, 
35, 63-64, 140-142, 147-152, 167-169, 
179, 205, 274· άντιγνωμίες Μακαρί
ου-Γρίβα (1959), 4: 122-124, 132-135, 
142, 152, 169-170. Ζήτημα παρανό
μων δπλων-ύπόθεση «Ντενίζ», 4: 
175-176· σύναψη τριμεροϋς συμμα
χίας, 4: 181 · προεδρικές εκλογές, 4: 
218· όριοθέτηση βρετανικών βάσε

ων στήν -, 4: 103, 242-244, 256, 268, 
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344-346· άνακήρυξη άνεξαρτησίας, 
4: 377-380· εiσδοχή -, σέ κοινοπο
λιτεία, 4: 528-529· επιστολή Κ.Κ. 

πρός Μακάριο (15.8.61), 5: 155· κρί
ση γιά φορολογικό νομοσχέδιο, 5: 
17· επισκέψεις Μακαρίου στήν 

'Αθήνα, 5: 169, 403, 465-468- οiκο

νομική βοήθεια Έλλάδος πρός -, 
246-247, 302· επιστολή 'Αβέρωφ 

πρός Μακάριο (19.4.63), 5: 609-611· 
άπόψεις Μακαρίου γιά τό Σύνταγμα, 

6: 85· πρόταση άναθεωρήσεως Συν
τάγματος, 6: 105-108, 127-128· 

1963-1974 
διαχείρηση - άπό Κυβέρνηση 

Παπανδρέου, 6: 126-128, 135-137, 
211-212, 269-270, 290, 293, 297, 298, 
300-302, 304, 309-310· κρίση Νοεμ
βρίου 1967, 7:46-49, 51, 54,240-241, 
242-244· ί:νταση στίς σχέσεις 'Αθη
νών-Λευκωσίας (1967-1974), 7: 132, 
139-141, 206, 214-220, 337, 342-343, 
346· πραξικόπημα κατά Μακαρίου, 
7: 220, 350-351, 356 

1974, τουρκική εiσβολή 
'Αττίλας Ι, 7: 220-224, 351-354, 

357-359· 'Αττίλας Π, 8: 85-98· διε

ρεύνηση δυνατοτήτων γιά άναχαί

τιση τουρκικής εiσβολfjς, 8: 74-75, 
84-88, 93, 98-102 

διαπραγματεύσεις Γενεύης, 8: 
30-32, 43-49, 63, 75-79, 80-84 

ΟΗΕ αποφάσεις, 8: 49, 90-93, 
198, 332, 375 

διαβουλεύσεις μέ τήν κυπριακή 

ήγεσία, 8: 51, 64, 114, 120-126, 151, 
170-171, 187 

διεθνής κοινότητα εναντι - , 
στάση ΗΠΑ, 8: 36-38, 53-56, 66-67, 
79-80, 90, 93-94, 95-98, l09-ll2, 131, 
153,164,165, 183-184,229-231·ΕΣΣΔ, 
8: 59-61, 116-119, 156-157· Τουρκίας, 
8: 38-41, 199-200· Μ. Βρετανίας, 8: 
30, 44-49, 75-78, 80-83, 93, 113-114, 
232· Γαλλίας, 8: 106-109, 149· ΟΔ 
Γερμανίας, 8: 114-115, 150· Γιου
γκοσλαβίας, 8: 102-105· Ρουμανίας, 
8: 143-144· Πακιστάν, 8: 127-128, 
153-154· διαβουλεύσεις γενικοu γραμ
ματέα ΟΗΕ, 8: 128-131 

1974-1980 
επάνοδος Μακαρίου στήν Κύ

προ, 8: 196, 238, 252-253, 257 
άποφάσεις ΟΗΕ, 9: 90· 10: 32, 

386-387, 400 
διαβουλεύσεις μέ κυπριακή ήγε

σία, 8: 238-284, 312-318, 338, 376-
377, 445-446, 492· 9: 37-38, 71-72, 
166, 262-263, 283-284, 370-371, 470-
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473, 508· 11:95,98-99, 139, 165, 187, 
222-223, 336-339 

διακοινοτικές συνομιλίες, 8: 
237-238, 275-276, 305-306, 307-308, 
319-323, 350-351, 376, 425-426, 475-
476, 498· 9: 15-16, 21, 37, 72-73, 105, 
135, 160-162, 165-166, 189, 297, 299, 
417, 453, 480· συναντήσεις Μακα
ρίου-Ντενκτάς, 9: 381-383· συμφωνία 
Κυπριανοu-Ντενκτάς, 11: 139 

άνακήρυξη τουρκοκυπριακοu 

«όμόσπονδου Κράτους» 8: 312-319 
χειρισμός θέματος - άπό έλλη

νική Κυβέρνηση, 8: 237, 250-252, 
255, 259, 269-271, 275, 289, 294-295, 
307, 308-311, 327-328, 330-331, 332, 
368, 375-376, 385-386, 392, 399-400, 
419-420, 424-425, 430, 432-434, 446, 
462-464, 469, 474, 483-484, 488-496, 
493-496· 9: 26, 42, 63-64, 78-81, 83, 
100, 119, 145-146, 168, 176, 196, 198-
199, 219-220, 246-247, 251-252, 284-
286, 307, 312, 360, 372-373, 389-395, 
436-437, 447-448, 452, 454, 499· 10: 
21, 59, 66-68, 76-78, 87-88, 93-99, 
117-118, 125-128, 133, 193-194, 201-
205,222,225,226,232,236,238,242-
247, 252-254, 258-259, 262-266, 293, 
302-305, 330, 346-348· 11: 21, 51, 53, 
74, 78, 107-108, 202, 223, 224, 241-
243, 246, 254, 256, 263, 273, 276, 
277-278, 291, 292, 364, 394, 397, 
420-421, 364 

εσωτερικές έξελίξεις στήν -, 
βουλευτικές έκλογές, 9: 296 · θάνα
τος Μακαρίου, 9: 491-494· έκλογή 
Κυπριανοu, 9: 496-498 

βλ. καί ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (διμερείς -
'Ελλάδος με . Γαλλία, ΕΣΣΔ, ΗΠΑ, 

Μεγάλη Βρετανία, ΟΔ Γερμανίας, 

Τουρκία) 

ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΉ (-' Αραβικός κό

σμος), 

στάση Έλλάδος εναντι ζητήματος-, 

2: 103,212,238,462·3: 142,205-207, 
276, 297· 4: 199, 322, 355, 357, 363, 
365-366· 5:43-44,252· 7:28,34, 199· 
8: 259, 349-350, 360-361, 408, 431, 
434-436,469·9:45-46,48,61-62, 118, 
139, 143-147, 194, 219, 222-223, 360, 
384, 388-389· 10: 66, 98-99, 149-150, 
227, 266, 301-302, 310, 323-326, 423· 
11:45-49,52, 71-74,76, 108, 191-192, 
254,256,263,300-301,311-315,362-
363, 424 

στάση 'Ελλάδος εναντι: 'Αλγερίας ζη

τήματος, 2: 147, 280, 472" 4: 21, 67-
69, 137, 340, 355-356· 5: 63· Σουέζ 
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κρίσεως (1956), 2: 143-147, 155, 188-
189, 202, 204-206, 212, 228-229, 234, 
236, 238, 399-400, 406-408, 440· 'Αϊ
ζενχάουερ, Δόγματος - (1957), 2: 
328-334, 337-339, 341-346, 407, 441-
442· 3: Ι 71, 172· Συρίας κρίσεως 

(1957), 2: 400, 415, 440-441, 445, 
454-456, 501· Λιβάνου-'Ιορδανίας 

κρίσεως ( 1958), 3: 166, 171, 178-179 
βλ. καί ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (διμερείς -

Έλλάδος μέ Αίγυπτο, 'Ιράκ, Λίβα

νο, Λιβύη, ΟΑΠ, Σαουδική 'Αραβία) 

ΝΑΤΟ, βλ. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑτΙΑ ϊδρυση - , 8: 
172-174, 196-198, 353· όργάνωση -, 
10: 124, 131-133, 385, 410· σύνοδοι 
κο -, 8: 237, 474· 9: 108-109, 238-
239,406-407· 10:63-64,384-386,410-
411· 11: 87-91, 165, 382-383, 396· 
εορτασμός διετίας άπό 'ίδρυση -
καί ΟΝΝΕΔ, 9: 307, 336-337· Προ
συνέδριο ('Απρίλιος 1977), 9: 417-
425· Α' Συνέδριο (Μάιος 1979), 11: 
119-127· περιφερειακά συνέδρια, 11: 
266-267, 417· διακήρυξη άρχών 

('Οκτώβριος 1977), 9: 512-514, έκλο
γή Γ. Ράλλη στήν ήγεσία, 11: 451-
452 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

γενικές κατευθύνσεις-άπολογισμός: 1: 
272,288·2:27-29,43-44,53-57,89-90, 
95, 151-154, 167-168, 251-254, 265-
266, 316-318, 319-320, 327-328, 347-
348,380-383,413,428,456-460·3: 15, 
16-25, 31-34, 46-47, 74, 79-80, 101-
105, 109-110, 112-ll6, 143-146, 179-
186, 234, 320, 329, 344-347, 350-351· 
4: 15, 28-32, 40, 155-15~, 238-240, 
247-248, 296, 304, 346, 388-393, 405-
406, 473-477, 532· 5: 133-135, 160-
165, 185-191, 202-203, 232-233, 233-
234, 304-306, 310-315, 318, 324-325, 
332-333, 361, 405-406, 415-417, 452-
459, 601-605, 617, 667-668, 673· 6: 
72-74, 77, 88-89, 92, 104, 202, 205-
207, 288· 7: 90, 304, 307· 8: 59, 
105-106, 208-210, 259-262, 279-280, 
290-292, 334, 354-356, 394-395, 512-
518· 9: 79-80, 292-295, 343, 401-404, 
424, 432-434, 450, 468-470, 480-484, 
495-496· 10: 18, 27, 32, 53-56, 59-62, 
70-72, 130-131, 190-191, 268-269, 
312-316, 340-344, 346, 357-358, 392, 
402-406· 11: 24-25, 187, 197-199, 
207-214, 285-286, 324-325,, 333, 344, 
386-387, 483-488 
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προϋπολογισμός, (1955-1956), 1: 281, 
310-311, 323· 2:84, 100-101, 139-141, 
346· (1957), 2: 258-260, 281, 346· 
(1958), 3: 16-24, 144, 172-177· (1959), 
4: 23· (1960), 4: 248, 260-262, 346· 
(1961), 4: 465· 5: 120· (1962), 5: 304, 
465· (1963), 542-543• (1975), 8: 333-
337· (1976), 9: 86, 87-88, 98, 292-294· 
(1977), 347-348· (1978), 480-483, 10: 
60, 81-82, 150-152, 357, 361 · (1979), 
10: 357, 392, 398· 11: 86-87, 197-198, 
208· (1980), 11: 332-334 

5ετές πρόγραμμα (1959, προσωρινό), 3: 
334-335· 4: 34, 51-57, 128, 163, 208· 
(1960), 4: 233, 275-282, 421, 474-475· 
5: 27, 29-31, 39-42, 122-123· (νέο)-, 
(1975 κ.έ.), 8: 513, 516-518, 9: 134, 
166-168, 460-461· 10: 59-62, 81, 125, 
190-193· - οικονομικής καί κοινω

νικής άναπτύξεως , 10: 190-193· 11: 
81-84· σύσταση - λειτουργία όργά

νων παρακολουθήσεως -ελέγχου 

προγραμμάτων, Ειδική οικονομική 

'Επιτροπή Συμβούλιο-, 2: 52-53, 
87· 'Επιτροπή ερεύνης καί όργανώ
σεως οικονομικοί) προγραμματι

σμοί), 3: 219-220· 'Επιτροπή μελέτης 
τής όργανώσεως τών δημοσίων επι

χειρήσεων, 3: 325· ΕΛΚΕΠΑ, 2: 315· 
4: 382· Συμβούλιο Κοινωνικής καί 
οικονομικής πολιτικής, 10: 125, 
266-272· 11: 36 

επενδύσεις, 1: 223, 331, 333· 2: 95-101, 
238, 254, 260-264, 456-460· 3: 16-24, 
110, 114, 155, 297, 305, 330-337· 4: 
29, 30-31, 54-56, 128, 157, 206, 216, 
228, 235-238, 245, 277-278, 296, 391, 
405, 419-420, 474-475, 477, 531· 5: 
28-31, 120, 162, 253-254, 274-279, 
325, 405-406, 454-455, 518-524, 669-
670·8:290,319,356·9:101-102, 128-
134, 282, 292-294, 299, 342-343, 469-
470, 480· 10: 60, 71, 88-90, 149, 152, 
313, 342, 357-358, 392, 394, 396-397, 
398· 11: 197-198, 208, 215, 485· Βλ. 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (διμερείς -,' Ελ

λάδος μέ ΗΠΑ, ΟΔ Γερμανίας, κλπ) 

πιστωτική πολιτική - χρηματοδότηση, 
1: 281, 288· 2: 44, 46, 57, 74-80, 138-
139, 151, 312-313, 318, 319-320, 325, 
360, 368-371, 382, 385-387, 392-393, 
395-397, 437-438, 461 • 3: ll2, 153-
156, 327-328· 4: 28-29, 157, 260, 279, 
300-302, 410· 5: 162, 670-671· 8: 105, 
290-292, 394· 9: 18-19, 180-181, 317-
318, 402· 10:60,71,81, 125, 192,357, 
392· 11: 200· μείωση επιτοκίων, 4: 
ll2-113, 127, 256-257· 9: 18-20, 317-
318, 483-484, 495, 511 
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δημοσιονομική πολιτική, 1: 295-296, 
323, 375· 2: 44, 56-57, 100-101, 133-
134, 139-141, 313, 346-347, 410· 3: 
105, 112-114, 120, 143-144, 177-178, 
182-185,220-222,303, 305· 4:29,35, 
239-240,296,346,389-391,444· 5:28, 
253, 313-314, 423-425, 608, 670· 8: 
105, 210, 260-262, 290, 306, 313-314, 
334-335, 345, 346, 360· 9: 87-88, 292, 
446,450,480-484,502· 10:28,55,71-
72, 80-81, 125, 152, 192· 11:204,208, 
325-326, 333, 344, 407, 486-487· βλ. 
καί «προϋπολογισμός» 

νομισματική πολιτική, 2:53,78-79, 139-
141, 269-270, 316, 381· 3: 105, 153-
156, 327-329· 4:28,97,112-114, 156-
157, 239-240, 256-257, 279, 346, 389, 
473-474· 5: 28, 133, 325-327, 670• 8: 
260, 332, 394-395, 513-514· 9: 168, 
367-368, 383, 387, 433, 469-470· 10: 
61, 72, 125, 223, 268-269, 313, . 341, 
357-358, 392, 401-406· 11: 25, 199-
201, 210-212, 219, 222, 324-325, 333, 
386-387, 420-421, 485-486 

εισοδηματική πολιτική, 1: 298-3οο, 345-
346· 2: 46-47, 55-56, 61-62, 136, 180, 
251, 374, 378· 3: 21, 102, 105, 109-
111, 144-146, 172, 174,230,256-257, 
291-294, 320, 327· 4: 216-217, 257, 
386, 435, 437, 474, 500-501, 507-508· 
5: 131-133, 135, 253-254, 585· 8: 105, 
210, 253-254, 260-262, 302-305, 394, 
514· 9: 98, 168, 294, 343, 348, 367-
368,380-381,387,407-408,434,445-
446, 450-452, 470· 10: 18, 29, 54-55, 
59, 61-62, 70, 72, 81, 84, 123-124, 
128-129, 150-15c2, 261, 268, 314, 358-
362, 393, 398, 402-406· 11: 24, 36, 
200, 210-212, 219, 324-326,. 382-383, 
407, 485 

περιφερειακή άνάπτυξη, μέτρα γιά -, 
5: 301, 3ll-312, 409-412· 6: 75· 9: 
38-40, 409-410, 495· 10: 61, 192, 
317-319, 320-323, 387· 11: 80-84, 
214-219, 284, 327-328, 388-389, 416· 
βλ. καί ΔΗΜΟΣΙΆ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, άπο

κέντρωση 

δημοσίου χρέους διακανονισμός, 3: 248· 
4: 93-94, 177-178, 381-382, 405· 5: 
387, 414-415, 422, 436, 483-485· 6: 
147 

«παγωμένες πιστώσεις», ρύθμιση θέμα

τος -, 1: 347-349, 281· 2: 44, 108-
ll1, 153, 155-158 

ενδιαφέρον Κ. Καραμανλή γιά πορεία 

έλληνικής - (1964-1967), 6: 104, 
105, 118-119, 131, 133-134, 148, 194, 
204-209, 212, 247, 288-289, 293, 301, 
305-301, 313 

ΟΙΚΟΥΜΕΝJ;ΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ, έπί

σκεψη Κ.Κ. στό - (1959), 4: 71-72· 
άλληλογραφία Κ.Κ. μέ Πατριάρχη 

'Αθηναγόρα, 4:36, 177,245-246, 258· 
5: 214· βλ. καί ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

(διμερείς - 'Ελλάδος μέ Τουρκία) 

ΟΛ ΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ, ένίσχυση 

όλυμπιακής ίδέας, 9: 260-261, 269-
270· πρόταση Κ.Κ. γιά μόνιμη τέλε

ση - στήν 'Ελλάδα (1976) 9: 269-
270· (1980), 11: 321, 361, 375-382, 
428, 430, 435-438 

ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ, &ρευνα ύπεδά

φους - εκμετάλλευση -, 1: 280, 
332,333· 2:46,52, 100, 151,262,317, 
325, 379-380, 385, 458· 3: 104, 29c1, 
346, 400· 4: 97, ll5-ll6, 178, 213, 
217-218, 236, 258, 266, 304-305, 307, 
324,325,393,422,429-430,461,476, 
491, 505, 524-525· 5: 189, 277, 299, 
3:31, 423· 8: 354, 357, 375· 9: 90-91, 
93-95,97,128,162-163,297,341,377, 
404, 434, 484· 10: 71, 341, 393-394· 
11: 189 217· βλ. καί ΕΝΕΡΓΕΙΑ, εξό
ρυξη-έκμετάλλευση πετρελαίων Θά

σου 

ΠΑΙΔΕΙΑ, 

γενικές κατευθύνσεις έκπαιδευτικής πο

λιτικής: 2: 47, 97, 98, 209, 259, 263, 
280-281, 378, 429· 3: 248-249, 258, 
272, 339, 349· 4: 26-27, 55, 105-107, 
161, 342, 396-399· 5: 15-17, 189, 256, 
268-269, 281-283, 347, 361, 362, 394, 
403-405, 434-435, 5ll-513, 531-S32, 
545, 551, 685-686· 8: 192, 206, 262, 
335, 380· 9: 16-17, 98-99, 131, 132, 
135-139, 342, 424, 477-479, 508· 10: 
73, 89-90· 11: 357 

στοιχειώδης - μέση -, άναμόρφωση 
προγράμματος, 3: 18, 248-249, 272· 
4: 27, 105-107· 5: 269, 282, 403, 435, 
8:475·9: 16-17, 135-139,477-479· 10: 
73, 90, 328, 330· διδακτικό προσωπι
κό: 2: 274, 378· 3: 184, 349· 4: 51, 
257, 500-501· 5: ll7, 189, 281-282, 
308, 539-540, 544-545, 548-549· 9: 
478, 479· 10: 73· άνέγερση- άποπερά

τωση νέων κτιρίων: 2: 98· 3: 349· 4: 
23, 51· 5: 16, 189, 394, 435· 10: 73, 
330· 11: 349 

άνώτατη-: μέτρα γενικής έφαρμογής, 

3: 18, 349· 4: 27, 105-107 372, 448-
449, 508· 5: 16, 189, 268, 512, 361, 
362, 404-405, 435, 531-532· 8: 144, 
184, 186, 207, 353, 474-475· 9: 17, 
136-138, 286-287, 383, 386-387, 424, 
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478, 479, 508· 11: 215, 357-358, 360, 
397, 416-417· Πανεπιστήμιο 'Αθη
νών, 2: 98· ,3: 24, 68, 272· 4: 483, 508· 
5:167, 168,282,362,443-444· 8:351· 
353· Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 

2: 98, 154, 364· 3: 68, 230, 249, 260, 
272· 4:291,483,497·5:82,282,299, 
362,491,492, 516·8: 190·9:228,352· 
11:494-495 

τεχνική-επαγγελματική - : 1: 298, 333· 
2: 98, 100, 280-281, 504· 3: 184, 249, 
305-306, 349·4:27, 105-107,244,342· 
5: 16,189,268-269,281-282,388,394, 
403-404, 435, 505· 8: 299-300, 375· 9: 
17, 136-138, 321, 383, 396, 398, 477-
479· 10:90 

σύσταση-πορίσματα εiδικfjς έπιτροπfjς 

μελέτης προβλημάτων - (1957-
1959): 2: 367-368· 3: 27-31 

εκπαιδευτική μεταρρύθμιση (1975-
1977): 9: 16-17, 135-139, 321, 386-
387, 396-397, 424, 477-479· 10: 73 

ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ, 

σύσταση 'Εθνικοu Συμβουλίου Χωρο

ταξίας καί Περιβάλλοντος -γενικές 

κατευθύνσεις, 9: 230-233, 259-260· 
11: 80-84 

ί:δρυση-στόχοι ΥΠΕΧΩΔΕ, 11: 62, 83, 
388-389, 407 

δημιουργία οiκιστικών περιοχών, 9: 
296, 372, 378-380· 10: 192· 11: 82-84, 
187-188, 215, 389 

προστασία δασικοu πλούτου - αναδα

σώσεις, 9: 132, 270-271, 434-435· 10: 
89, 90-91 · 11: 334-335, 425 

προστασία ίστορικών μνημείωv, βλ. 

ΠΟΛΠΙΣΜΟΣ 

Ρυθμιστικό Σχέδιο ' Αθηνών, βλ. ΑΘΉ

ΝΑ, Ρυθμιστικό Σχέδιο, ΠΟΛΠΙ

ΣΜΟΣ 

ΠΟΛΠΕΥΜΑ 

Σύνταγμα (1952), πρόταση Κ.Κ. περί 
αναθεωρήσεως - , 5: 191-192, 478-
479, 552-555, 556-562· 6: 50-51 , 54-
56, 75-77,83-84, 89· ά.ναστολή έφαρ
μογfjς - (1952-1967), 7: 15-17, έπα
ναφορά σέ iσχύ - (1974), 8: 49-50, 
58· (1975), 8: 176, 276, 281 -287, 341-
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345, 392, 393-394, 441-445, 450 
ά.νατροπή δημοκρατικοu - (1967 -197 4 ), 

έπικράτηση-c':iσκηση έξουσίας άπό 

πραξικοπηματίες , 7: passim. Δίωξη

κατάδικη πρωταιτίων πραξικοπήμα

τος - ύπευθύνων γιά πράξεις βίας, 8: 
152-154, 176, 186, 192, 198, 292-294, 
332, 394, 456, 458-460, 4&4, 498, 
501-505, 507, 512· 9: 18, 73, 123, 134, 
398 

άποκατάσταση δημοκρατικοu - ('Ιού

λιος-Όκτώβριος, 1974), 7: 224-235· 
8: 15-179 (passim) 

δημοψήφισμα-άνακήρυξη προεδρευο

μένης δημοκρατίας (8.12. 74), 8: 176, 
205, 235-236, 252, 254-256 

ΠΟΛΠΙΣΜΟΣ, 

πολιτιστικό πρόγραμμα - γενικές κα

τευθύνσεις : 1: 332· 2: 97, 98· 3: 210, 
349· 4: 448, 482-483, 505-506· 5: 277· 
8:262, 335, 474-475· 9: 131 , 132, 160, 
247-248, 260, 261, 299-303, 369-370, 
431, 466-467· 10: 89, 397· 11: 166, 
321 , 385-386, 403-404, 424-425, 493, 
496 

κατασκευή - διαμόρφωση ίστορικών -
άρχαιολογικών χώρων: περιοχή ' Αθη

νών, 1: 183, 185, 194-196, 217-218, 
236-237· 2: 97-98, 105, 125· 4: 482-
483, 496, 526· 9: 247-248, 271, 299-
303, 317, 466-467· 11: 425-428, 493· 
Βόρειος 'Ελλάδα, 4: 482-497· 5: 165· 
9:228,247-248,466-467· 10:316,317, 
395· 11: 35-36· Πελοπόννησος 2: 98, 
100· 3: 73· 4: 482, 527· 9: 370· VΗπει
ρος - Θεσσαλία -Στερεά · Ελλάδα, 4: 
482-483· Κρήτη, 2: 98· 4: 482· 'Υπό
λοιποι νfjσοι, 4: 282, 482 

σύσταση - ένίσχυση πολιτιστικών φο

ρέων- ίδρυμάτων, Εόρωπαϊκό Πολι

τιστικό Κέντρο Δελφών, 2: 373-374· 
9: 82, 487-488· 11: 386, 428, 436· 
'Εθνική Πινακοθήκη, 2: 105· 9: 230· 
Μέγαρο Μουσικfjς 9: 230, 232· Πο
λιτιστικό Κέντρο 'Αθηνών (Πνευ

ματικό - ), 2: 273· 3: 56· 9: 302· 
11: 264-266, 321 , 386, 403-406, 425· 
Φεστιβάλ 'Αθηνών, 2: 51, 172-173, 
174-175· 11: 386· 'Εθνικό Θέατρο, 2: 

803 

51 , 9: 248, 302· Νέο Κρατικό Θέα
τρο, 9: 302· 'Ωδείο' Αθηνών, 4: 505-
506· Κρατικό Θέατρο Βορείου 'Ελ
λάδος, 4: 505· 11: 496· 'Εβδομάδα 
έλληνικοu κινηματογράφου (Θεσσα

λονίκη), 4: 400· Κρατική 'Ορχή
στρα Θεσσαλονίκης, 11: 496· Φε

στιβάλ 'Επιδαύρου, 4: 527, 5: 141, 
142 

διάσωση-μελέτη-προβολή πολι τιστικfjς 

κληρονομιάς: 4: 104, 372, 482-483· 8: 
518·9:260,262,299-303,466-467· 10: 
316-317, 319, 397· 11: 19, 104, 280, 
403-404, 425-428 

βλ. καί ΟΛ ΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 

«ΠΡΟΝΟΙΑ-ΕΡΓ ΑΣΙΑ», Πρόγραμμα

(1949-1950), 1: 72, 73-75, 76-77, 78, 
82, 87, 89, 9?-96, 99-101, 106-107, 
109, 110, 114, 139, 169 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, βεροπορικές, 1: 60, 
137, 218, 226-227, 250· 2: 136-137, 
151-152, 458-459· 8: 257, 294· 9: 134· 
10: 153, 283, 286, 291 · 11: 403· άστι
κές-ύπεραστικές, 1: 55-56, 63, 66, 67, 
220,227-228,236,238· 2:384·3:351 , 
392· 4: 244-245, 437, 463· 5: 152• 9: 
135, 218s, 238, 320-321, 353-354· 10: 
287-290· 11: 402· aτμοπλοϊκές, σύν
δεση Έλλάδος-'Ιταλίας, 1: 350· 2: 
51 , 260,263,373,388·3:26,333-334· 
4:79, 145, 180,357-358,375,525-526· 
σύνδεση 'Ελλάδος-Συρίας, 9: 388-
389,10:89, 150,227·11:402·σιδηρό

δρομοι, 1: 60, 63, 66, 220, 226, 236, 
250, 332· 2: 259,( 261-262, 505· 3: 20, 
337· 4: 262, 372: 5: 444• 9: 135· 10: 
286-287, 289-291· 11: 403· βλ. καί 

ΕΡΓ Α συγκοινωνιακά 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, προγραμματικές κατευ

θύνσεις, 2: 50-51, 55, 176, 262-263, 
372-374· 3: 26-27, 54, 231, 348, 354, 
364· 4: 54, 77-80, 178-180, 206, 244, 
277, 372, 392, 422-423, 437· 5: 119, 
188, 262-263, 362-363, 394-395, 474-
475, 532-533, 672, 683-684· 9: 368-
370· 11: 431-432, 490· βλ. καί ΕΡΓΑ 

τουριστικά 
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Τό φωτογραφικό ύλικό πού πλαισιώνει τό κείμενο τής εκδόσεως 

έχει άντληθεζ κατά κύριο λόγο, άπό τό φωτογραφικό 

άρχείο τοv 'Ιδρύματος «Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής». 

Συμπληρωματικά, άναζητήθηκε καί άξιοποιήθηκε ύλικό άπό 
τά φωτογραφικά πρακτορεία 

Apeiron Ε.Π.Ε. 

Ντίμης 'Αργυρόπουλος Photopress 
«Δέλτω> Φωτογραφικά Γεγονότα Π. Δεληκάρης 

Έλληνικά Φωτογραφικά Νέα Κώστας Γ. Μεγαλοκονόμου 

'Ηνωμένοι Φωτορεπόρτερ 

I.D. V. Press Photos 'Ιωάννης Δ. Βασιλειάδης 
Μ. Παππούς-Κ. Εύαγγελίδης Ο.Ε. 

Φωτογραφική Είδηση Νικόλαος Α Φλώρος 

Θερμές εύχαριστίες οφείλονται καί στήν εφημερίδα «Ή Καθημερινή», 

καθώς καί σέ μεμονωμένους lδιώτες γιά τήν προσφορά φωτογραφιών 

πού εμπλούτισαν τήν παρούσα έκδοση. 

ΠΑΡΟΡΑΜΑ 

σελίδα 142: έσφαλμένη άναφορά τοϋ Ε. Βερυοάκη, άντί τοϋ 
κυοερνητικοϋ άρμοδίου γιά 'Επικοινωνίες. 
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