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Μ ετα π ο λίτευ σ η του
1974-75 είναι μια ελ
ληνική επιτυχία που
προκάλεσε, ήδη τότε, τον διεθνή
θαυμασμό. Για το «ελληνικό
θαύμα» μιλούσε ο διεθνήε Τύποε. Το δικτατορικό καθεστώε
κατέρρευσε υπό το βάροε τω ν
καταστροφικών επιλογών του
σ τη ν Κύπρο, αλλά δεν ανατρά
πηκε από ένα εναλλακτικό κέ
ντρο εξουσίαε που θα αναλάμ
βανε τη ν ευθύνη τηε μετάβασηε. Ο κίνδυνοε του χάουε ήταν

Η

υπαρκτόε. Οι νο σ τα λ γο ί τηε
χούνταε ήλεγχαν ακόμα το ν
στρατό και μπορούσαν να απει
λήσουν τη δημοκρατία. Παράλ
ληλα, η χώρα αντιμετώπιζε μια
βαρύτατη εξω τερ ικ ή κρίση πόλεμο στη ν Κύπρο, αποτυχία
τηε επ ιστρά τευ ση ε, κίνδυνο
πολέμου στη ν ελληνοτουρκική
μεθόριο, αλλά και την αδιαφο
ρία τ ω ν συμμάχων κατά το ν
δεύτερο «Α ττίλα».
Εκείνεε τιε δραματικέε ημέρεε, το βάροε έπεσε -και η ελ

α ρ χ ή μ ια ς ν έ α ς ε π ο χ ή ς
πίδα επικεντρώθηκε- σε έναν
άνθρωπο, το ν Κ ω νσταντίνο Κα
ραμανλή. Προσωπικά αυτόε εγγυήθηκε τη μετάβαση, ομαλά
και αναίμακτα, σε μια δημοκρα
τία δυναμική και σύγχρονη, που
θα περιελάμβανε όλουε τουε πολίτεε και τιε πολιτικέε δυνάμειε.
Το εύροε και το βάθοε τηε αλλαγήε του 1974 σε όλα τα επί
πεδα -τουε θεσμούε, το πολιτικό
σύστημα, τιε εξωτερικέε σχέσειε,
τη ν ευρωπαϊκή επιλογή- περιγράφονται στο αφιέρωμα αυτό.

Ωστόσο, αναγνω ρίζονταε πάν
το τε τη δική του συμβολή, πρέ
πει να επισημανθεί ότι, σ τη ν
πράξη, ακόμη και τότε, ο Καραμανλήε δ εν ενή ρ γη σε μόνοε.
Εδρασε ωε ο ηγέτη ε μιαε σημαντικήε ομάδαε προσώ πω ν Κ. Τσάτσοε, Ε. Αβέρωφ, Γ. Ράλληε, Κ. Παπακωνσταντίνου, Π.
Παπαληγούραε, Ξ. Ζολώταε, Κ.
Στεφανόπουλοε, κ.ά.- η συμβολή
τω ν οποίων υπήρξε καταλυτική.
Το επ ιτελείο του Καραμανλή
διακρινόταν για τη ν υψηλή ποι

ό τη τα τω ν μελών του, τη ν ξε
κάθαρη ιδεολογική στόχευσή
τουε, καθώε και τη ν κοινή πο
λιτική τουε μεθοδολογία. Επι
πλέον, σ τη ν πρώτη φάση τηε
μετάβασηε, ο Καραμανλήε βα
σίστηκε σ τη συνδρομή σημα
ντικ ώ ν προσώπων από το χώρο
του Κέντρου, που μετείχαν στην
κυβέρνηση Εθνικήε Ενότηταε.
Κυρίωε όμωε, βασίστηκε στην
ανοχή, τη ν κινητοποίηση και
τη στήριξη του μέσου πολίτη ακόμη και αυτών που δεν το ν

ψήφισαν τον Νοέμβριο του 1974.
Ενώπιον του κινδύνου μιαε ολικήε καταστροφήε, το πολιτικό
σύστημα και ο ελληνικόε λαόε
απέδειξαν ότι ή τα ν ικανοί να
αντιμετωπίσουν μια παροξυσμική, υπαρξιακή κρίση και να εκπλήξουν θετικά όλη τη ν υφήλιο.
Αναρωτιέται κανείε γιατί πρέπει
να πάνε τα πράγματα τόσο άσχη
μα, πριν αποφασίσουμε να δεί
ξουμε τιε αρετέε μαε.
ΕΥΑΝΘΗΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
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Οι στρατηγικοί
στόχοι
τω ν κυβερνήσεων
τη ς Μ εταπολίτευσης
ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ Ε. ΜΠΟΤΣΙΟΥ*

Ο

όροε «μεταπολίτευση» εκ στην κυβέρνηση Εθνικήε Ενότηταε
φράζει τη διπλή αλλαγή όσο και στη ν κυβέρνηση που επότου πολιτεύματοε την πε πτευσε τη ν ψήφιση του νέου συντάγματοε. Ο ίδιοε υπερασπίστηκε
ρίοδο 1974-1975: από τη δικτατορία
σταθερά τη ν ιστορία του, μαζί και
στη δημοκρατία και από τη βασιλευομένη στην προεδρευομένη δη τη ν ιστορία τ ω ν δημοκρατικών
μοκρατία. Οι δύο μεταβάσειε απο θεσμών. Αλλωστε, τα επιτεύγματα
δίδονται εναλλακτικά -και ορθότε τηε διακυβέρνησήε του τη ν πε
ρίοδο 1955-1963 το ν έφεραν σ τη ν
ρα- με τον όρο «αποκατάσταση τηε
πρωθυπουργία όταν η χούντα προδημοκρατίαε». Η διαφορά έγκειται
κάλεσε σ τη ν Κύπρο εθνικό αδιέ
στη σχέση με το παρελθόν. Ο όροε
ξοδο. Η συνέχεια υπογραμμίστηκε
«μεταπολίτευση» προσδιορίζει το
και συμβολικά, όταν ονόμασε το ν
1974 ωε κάθετη τομή στην ελληνική
πολιτικό φορέα που ίδρυσε το 1974
μεταπολεμική ιστορία. Σε αυτήν
«Νέα Δημοκρατία». Παρόμοια στά
τη θεώρηση, η δικτατορία θεωρείται
ση τήρησε η Ενωση Κέντρου με
εκτροπή από ένα ήδη προβληματικό
πολιτικό σύστημα. Με τη ν «απο τουε ιστορικούε ηγέτεε τηε (και
κατάσταση τηε δημοκρατίαε» ανα εδώ ο νέοε φορέαε ονομάστηκε
Ενωση Κέντρου - Νέεε Δυνάμειε),
γνωρίζονται συνέχειεε με το προπαρόλο που αργότερα συνεθλίβη
δικτατορικό πολιτικό σύστημα. Η
ανάμεσα σ τη ν κ εντρ οδ εξιά και
«αποκατάσταση» δεν υποδηλώνει
τη ν κεντροαριστερά. Αντίθετα, τα
όμωε απλώε επαναφορά, αλλά και
κομμουνιστικά κόμματα και το
θεραπεία τω ν παθογενειών τηε παΠΑΣΟΚ υιοθέτησαν τη λογική τηε
λαιάε δημοκρατίαε.
ρήξηε με το παρελθόν.
Το παρελθόν έπαιξε σημαντικό
Ολεε οι πολιτικέε δυνάμειε συμ
ρόλο στο χαρακτήρα τω ν μεταρ
φωνούσαν, όμωε, ότι τα «διδάγ
ρυθμίσεων. Εν μέρει οφειλόταν
ματα» τηε μεταπολεμικήε και μεσ το ν πρωταγωνιστικό ρόλο του
τεμφυλιακήε περιόδου θα επηρέ
Κ ω νσταντίνου Καραμανλή, τόσο
αζαν καίρια τη φυσιογνωμία τηε
■■
δημοκρατίαε. Συμφωνούσαν, επίΟλες οι πολιτικές δυνάμεις
σηε, σε ένα ν θεμελιώδη στόχο:
τη ν επίτευξη εθνικήε ενότηταε.
συμφωνούσαν σε έναν θεμελιώδη
Μ ετά από έξι δεκαετίεε διχασμών
στόχο: την επίτευξη εθνικής
και εμφυλίων, που τραυμάτιζαν
ενότητας. Μετά από έξι δεκαετίες
θανάσιμα το ν κοινοβουλευτισμό,
την εθνική ασφάλεια και την πίστη
διχασμών και εμφυλίων,
σ τη δημοκρατία, η διαμόρφωση
που τραυμάτιζαν θανάσιμα
ευρύτατω ν κοινωνικο-πολιτικών
συναινέσεω ν αναγνωρίστηκε ωε
τον κοινοβουλευτισμό, την εθνική
προϋπόθεση για τη στερέωση γνή
ασφάλεια και την πίστη
σιω ν δημοκρατικών θεσμών. Δη
μοκρατία - ελευθερία - αποτελε
στη δημοκρατία, η διαμόρφωση
σματικότατα συνέθεσαν το προ
ευρύτατων κοινωνικο-πολιτικών
γραμματικό τρίπτυχο τηε μετάβασυναινέσεων αναγνωρίστηκε
σηε σ τη ν εσωτερική πολιτική.
Στην εξωτερική πολιτική υπήρξε
ως προϋπόθεση για τη στερέωση
συμφωνία για τη ν προάσπιση τηε
γνήσιων δημοκρατικών θεσμών.
εθνικήε κυριαρχίαε και την πάγια

■ ■ 23 προς 24 Ιουλίου 1974.
Πανηγυρισμοί για την επάνοδο της ελευθερίας.
συμμετοχή σε ισχυρέε πολυμερείε
συμμαχίεε. Οι αποχρώσειε ήταν
πολλέε: από το «ανήκομεν ειε τη ν
Δ ύ σ ιν» του Κ ω νσταντίνου Καρα
μανλή ή τη ν αντιθετική φιλοσο
βιετική αντίληψη του ΚΚΕ μέχρι
το ν τριτοκοσμ ισμ ό του Α νδρέα
Παπανδρέου και τη ροπή προε
τουε αδεσμεύτουε του ΚΚΕ εσω 
τερικού. Ολοι, όμωε, αναγνώριζαν
τη ν ανάγκη να ξεπεραστεί η απο
μ όνω ση που είχε επιφέρει η δι
κτατορία.
Π άνω σε αυτόν το ν ελάχιστο
κοινό παρονομαστή οικοδόμησε
τη ν πολιτική του ο Κ ωνσταντίνοε
Καραμανλήε. Στην ουσία, πρώτο
του μέλημα ήταν να το ν δημιουρ
γήσει όταν σχημάτισε τη ν κυβέρ
νηση Εθνικήε Ενότηταε στη δρα
ματική κρίση του Ιουλίου 1974.
Τριπλή αποστολή
Εκείνη η κυβέρνηση τω ν 70 ημε
ρών ανέλαβε να φέρει ειε πέραε
τριπλή αποστολή σε ελάχιστο χρό
νο και με χειρουργικέε κινήσειε:
πρώτη και επείγουσα, να αντιμε
τω π ίσ ει τη ν εθνική κρίση σ τη ν
Κύπρο ενώ επικρέματο ο κίνδυνοε
πολέμου. Δεύτερη, να ανατρέψει
το καταπιεστικό και αυθαίρετο σύ
στημα διακυβέρνησηε τηε χούνταε,
που συνέχιζε να απειλεί με εκτροπή
και συνωμοσίεε κατά τηε πολιτικήε
ηγεσίαε. Τρίτη, να προετοιμάσει

το έδαφοε για τη διεξαγωγή γνή 
σιων και ελεύθερων εθνικών εκλο
γών, ώ στε μια κυβέρνηση ευρείαε
λαϊκήε νομιμοποίησηε να ολοκλη
ρώσει το έργο τηε μετάβασηε στη
δημοκρατία. Συνδεδεμένοε με την
ανάδειξη δημοκρατικά εκλεγμένηε
κυβέρνησηε ήταν ο τερματισμόε
του ακανθώδουε πολιτειακού ζητήματοε.
Η κυβέρνηση Εθνικήε Ενότηταε
επικεντρώθηκε στην αποκατάστα
ση θεσμών και προσώπων που εί
χαν πληγεί από τη χούντα με πα
ράλληλη καθαίρεση πρω ταιτίων
και συνεργατών, ιδίωε τηε δημόσιαε σφαίραε (OTA, Δικαιοσύνη,
πανεπιστήμια). Οι οκτώ συντακτικέε πράξειε που εξέδωσε στόχευαν
σ τη δημιουργία αισθήματοε δικαιοσύνηε, αλλά όχι εκδικητικότηταε. Το κλίμα αυτό ήταν απα
ραίτητο για να ανοίξει ο δρόμοε
τω ν εθνικών εκλογών. Πολύ γρή
γορα ελήφθησαν μέτρα για τη δι
καίωση τω ν καταπιεσμένων του
καθεστώτοε (απελευθέρωση πο
λιτικώ ν κρατουμένων, κλείσιμο
του στρατοπέδου στη Γυάρο), όπωε
και την επούλωση τω ν τραυμάτων
του Εμφυλίου (νομιμοποίηση κομ
μουνιστικών κομμάτων, κατάργη
ση του νόμου 509).
Πάνω στα χνάρια τηε πάτησε η
πρώτη κυβέρνηση του Κ ω νσταν
τίνου Καραμανλή. Ο κοινοβουλευ-
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■ ■ Κέντρο ιη ς Αθήνας, νύχτα της 23ης προς την 24η Ιουλίου. Μία από τις περισσότερο εμβλημαχικές απεικονίσεις της ανάτασης και της ελπίδας,
την ώρα της πτώσης της χούντας.
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■ ■ 24 Ιουλίου 1974, ώρα 4.30 π.μ., κτίριο του Κοινοβουλίου. Μετά τπν ορκωμοσία του από τον Αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ, ο Κ. Καραμανλής

■ ■ Λεωφόρος Κέννενιυ, Θεσσαλονίκη, 31 Αυγούσιου 1974.0 Κ. Καραμανλής πραγματοποιεί τπν πρώτη δημόοια συγκέντρωση

δέχεται τα συγχαρητήρια του «προέδρου» Γκιζίκη, που αποτυπώνουν τον οριστικό χαρακτήρα της παράδοσης τπς εξουσίας.

μετά τη δικτατορία, συμβολικό γεγονός για την ανάκτηση της αυτοπεποίθησης του λαού.

τισμόε είχε πληρώσει ακριβά την
καταπίεση και το ν αποκλεισμό
τω ν ηττημένων του Εμφυλίου μετά
το 1949. Α υτήν τη φορά, η δημο
κρατία θα αγκάλιαζε όλουε τουε
πολίτεε. Από τη ν άλλη πλευρά,
αποκλειόταν η ατιμωρησία τω ν
υπευθύνων τηε δικτατορίαε και
τηε εθνικήε αποτυχίαε στην Κύπρο.
Η απόφαση να λογοδοτήσουν και
να τιμωρηθούν παραδειγματικά
οι πρωταίτιοι («δίκη τηε χούνταε»)
«προίκισε» τη δημοκρατία με περγαμηνέε υπευθυνότηταε και ψυχραιμίαε. Συνοψισμένη σ τη ν καραμανλική ρήση «ισόβια σημαίνει
ισόβια», η μετατροπή τηε αρχικήε
θανατικήε καταδίκηε σε ισόβια
κάθειρξη στέρησε από τα κόμματα
τη δυνατότητα να καιροσκοπήσουν
και από τουε οπαδούε τηε δικτατορίαε τη δυνατότητα να την ηρωο
ποιήσουν. Σε αντίθεση με ό,τι είχε
ακολουθήσει τιε μεγάλεε αντιπαραθέσειε του 20ού αιώνα (Εθνικόε
Διχασμόε, Εμφύλιοε), ο κύκλοε τηε
εκδίκησηε έκλεισε γρήγορα. Μια
αναμενόμενη παρενέργεια ήταν
η λειψή αποτίμηση τηε αντίστασηε
και τηε συνεργασίαε με τη δικτα-

6 · Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ · ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

■■

Η κυβέρνηση Εθνικής
Ενότητας ανέλαβε:
Να αντιμετωπίσει την
εθνική κρίση στην Κύπρο,
ενώ επικρέματο ο κίνδυνος
πολέμου. Να ανατρέψει το
καταπιεστικό και αυθαίρετο
σύστημα διακυβέρνησης
της χούντας, που συνέχιζε
να απειλεί με εκτροπή
και συνωμοσίες κατά
της πολιτικής ηγεσίας.
Να προετοιμάσει το έδαφος
για τη διεξαγωγή γνήσιων
και ελεύθερων εθνικών
εκλογών.

τορία ευρύτερων κοινωνικών στρω
μάτων, πέρα από τιε στρατιωτικέε
ή πολιτικέε κορυφέε. Βασικόε σκοπόε ή τα ν να αποφευχθεί η καθηλωτική κοινωνική διαίρεση ή ακό
μη και η αιματοχυσία μέσα σε ένα
χόοε αλληλοκαταδόσεων. Βάρυνε,
ωστόσο, και η αντίληψη ότι η-όποια
κοινωνική ενδοτικότητα δεν αναι
ρούσε τη ν πρωταρχική ευθύνη
του πολιτικού συστήματοε.
Η ε ξω τε ρ ικ ή πολιτική
Η κυβέρνηση εθνικήε ενότηταε
έλαβε δύο καίριεε πρωτοβουλίεε
στην εξωτερική πολιτική: την έξοδο
τηε χώραε από το στρατιωτικό σκέλοε του ΝΑΤΟ και τη ν αναθέρμαν
ση τηε Συμφωνίαε Σύνδεσηε με
τη ν ΕΟΚ. Η πρώτη απόφαση ελήφθη μετά τη δεύτερη προέλαση
τ ω ν το υ ρ κ ικ ώ ν σ τρ α τευ μ ά τω ν
σ τη ν Κύπρο και ενώ διεξάγονταν
διαπραγματεύσειε για την εξάλειψη
τω ν συνεπειών του πρώτου «Α τ
τίλα». Η Ελλάδα αντέδρασε στην
αδράνεια τηε συμμαχίαε, υποδή
λωνε δε ότι δεν απέκλειε το ν πό
λεμο με τη ν Τουρκία, ενδεχόμενο
ασυμβίβαστο με τιε νατοϊκέε δε-

σμεύσειε τηε. Σημαντικότερεε από
την επιχειρησιακή διάσταση ήταν
οι πολιτικέε διαστόσειε τηε απόφασηε, η οποία ελήφθη από σύσ
σωμη την πολιτική και στρατιωτική
ηγεσία. Με μία κίνηση εκδηλώθηκε
η πρόθεση να επέλθει ανανέωση
και στην εξωτερική πολιτική. Στην
υπόνοια ότι ο δυτικόε προσανατολισμόε τηε Ελλάδαε δεν θα επέ
τρεπε να επικριθεί η πολιτική τηε
Δύσηε απέναντι στη χούντα και
τη ν Κύπρο φώλιαζε ένα βαθύ αί
σθημα αντιαμερικανισμού, που
ευνοούσε αντιδυτικέε πολιτικέε
δυνάμειε κατά τη μεταπολίτευση.
Ικανοποιώνταε αυτό το αίσθημα,
η κυβέρνηση Εθνικήε Ενότηταε
διέσωσε την ενότητα και βημάτισε
με μεγαλύτερη σιγουριά προε την
ένταξη τηε Αριστεράε σ τη ν πολι
τική σκηνή.
Η ελληνική πολιτική ηγεσία δεν
είχε σε καμία περίπτωση την πρό
θεση να διαταρόξει τη συμμετοχή
τηε Ελλάδαε σ το ν δυτικό κόσμο.
Επρόκειτο για στρατηγική επιλογή,
βασα νισμ ένη και δοκιμασμένη
από τουε μεγάλουε πολέμουε, επι
βεβαιωμένη στο ν Ψυχρό Πόλεμο.

Αλλά και πέρα από αυτόν, η Δύση
θεωρούνταν για την Ελλάδα η μόνη
επιλογή. Οχι μόνο σαν εγγυητήε
ασφάλειαε, αλλά -π ερ ισσότερ ο
ίσωε- σαν δημοκρατία και ευημε
ρία. Σαν σύστημα αξιών. Αυτή η
οπτική ή τα ν καθοριστική σ τη ν
πολιτική ανάλυση του Κ ω νσταν
τίνου Καραμανλή. Αποτελούσε θεμελιώδεε κίνητρο τηε πολιτικήε
του για τη ν ένταξη τηε Ελλάδαε
στην προσπάθεια τηε ευρωπαϊκήε
ολοκλήρωσηε. Σήμαινε συμμετοχή
σε υψηλήε στάθμηε δημοκρατία,
ευημερία και ασφάλεια. Σε βάθοε
χρόνου υποσχόταν αντιμετώπιση
του προβλήματοε που ο Καραμανλήε θεωρούσε πηγή όλων τω ν δει
νώ ν τηε ελληνικήε πολιτικήε ζωήε:
τη ν έλλειψη δημοκρατικού ήθουε
και πολιτικήε ωριμότηταε ωε προϋποθέσειε για τη ν κοινωνική δι
καιοσύνη.
Η πίεση για εναρμόνιση που θα
ασκούσε η Ευρωπαϊκή Κοινότητα
αναμενόταν όχι απλώε να βελτιώ
σει προσωρινά την οικονομία, αλλά
να στερεώσει μακροπρόθεσμα την
ευημερία και τη ν πολιτική σταθε
ρότητα πάνω σε κράτοε δικαίου.

Με αυτή τη ν έννοια, ο εξευρωπαϊσμόε αποτελούσε τη ν άλλη όψη
του εκδημοκρατισμού. Η ευρω
παϊκή πολιτική αναδείχθηκε στην
«υψηλή πολιτική» του Καραμανλή,
το ν κεντρικό άξονα όλων τω ν με
ταρρυθμίσεων. Η Ελλάδα άλλαζε
για να εκδημοκρατιστεί και εκ
συγχρονιζόταν για να προετοιμα
στεί για το μεγάλο άλμα στη ν Κοι
νότητα.
Η ταχύτατη επανενεργοποίηση
τη ε Συ μ φ ω νίαε Σ ύ νδ εσ η ε του
1961-62, η οποία είχε «π αγώ σει»
από τη δικτατορία, ήταν το πρώτο
βήμα για να υπογραμμιστεί η βα
ρύτητα τηε ευρωπαϊκήε πολιτικήε.
Το δεύτερο και καταλυτικότερο
έγ ινε με τη ν υποβολή α ίτησηε

πλήρουε ένταξηε το 1975. Οι αρχικέε αντιστάσειε τηε Κοινότηταε
(1976) κάμφθηκαν από τιε καταιγισ τικ έε πρω τοβουλίεε τηε κυβέρνησηε Καραμανλή με στόχο
να επιτευχθεί η ταχύτερη δυνατή
έντα ξη πριν εξαντληθεί το πολι
τικό κεφάλαιο τηε μεταπολίτευσηε
και σχετικοπ οιηθεί η ελληνική
προσπάθεια μέσα σε ένα μεσο
γειακό «κύμα» διεύρυνσηε με την
Πορτογαλία και τη ν Ισπανία. Υπογράφονταε τη Συμφωνία Προσχώρησηε στιε Ευρωπαϊκέε Κοινότητεε το ν Μάιο του 1979, ο Καραμανλήε απέκλεισε συνάμα τουε
εναλλακτικούε δρόμουε που πρότεινα ν δυνάμειε τηε αντιπολίτευσηε, κυρίωε το δυναμικά ανερχό-

μενο ΠΑΣΟΚ, που απέρριπτε την
ένταξη, θεω ρώ νταε τη ν Ελλάδα
ανέτοιμη για τον ευρωπαϊκό οικο
νομικό ανταγωνισμό.
Η ενσωμάτωση στιε Ευρωπαϊκέε
Κ οινότητεε δεν ήταν πράξη εξισορρόπησηε τηε σχέσηε με το ΝΑ
ΤΟ. Η συμμετοχή στουε δύο οργανισμούε ήταν εκ προοιμίου συμ
πληρωματική, όχι ανταγωνιστική.
Ωε πλήρεε μέλοε τηε Κοινότηταε,
όμωε, η Ελλάδα ενδυναμωνόταν
απέναντι σε αντιπάλουε και σε συμμάχουε. Αναβάθμιζε τη θέση τηε
και στη ν ατλαντική συμμαχία. Η
επιστροφή στο στρατιωτικό σκέλοε
το 1980, σε μια φάση έντασηε του
Ψυχρού Πολέμου, έγινε με δύσκολη
και ασύμφορη ίσωε διαπραγμάτευ
ση, αλλά χωρίε εσωτερικέε πολιτικέε
αντιπαραθέσειε, από μια Ελλάδα
που βρισκόταν πιο κοντό στη Δύση,
όχι πιο μακριά.
Ο εμπλουτισμόε του δυτικού
προσανατολισμού με έμφαση στη
δημοκρατία εμπεριείχε την παρα
δοχή ότι τη ν εσωτερική ασφάλεια
δεν τη ν εγγυάται κατά κύριο λόγο
η προσφυγή στη βία, αλλά μάλλον
ο έλεγχόε τηε με αυστηρέε συν-
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@ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ
ΦΑέρΐρι ή ‘ΕΜάρ νιά τηυ μετοβοΑή
--------

ταγματικέε και θεσμικέε δικλίδεε.
Η αλλαγή συνείδησηε σε αυτό το
πεδίο ήταν καταλυτική για το ν ρι
ζικό επανακαθορισμό του ρόλου
τω ν ενόπλων δυνάμεων και ευρύ
τερα τω ν σωμάτων ασφαλείαε στην
προστασία τηε δημόσιαε τάξηε. Η
δικτατορία και η τραγωδία τηε Κύ
πρου «χρεοκόπησαν» τη μετεμφυλιακή θέση του στρατού ωε τοποτηρητή τηε δημόσιαε τάξηε, τηε
εθνικήε ασφάλειαε και του δυτικού
προσανατολισμού τηε χώραε. Η
κάθαρση του στρατού από φιλοδικτατορικά στοιχεία σε πρώτο
στάδιο απεδείχθη έργο σύνθετο
λόγω του παράλληλου κινδύνου
στρατιωτικήε αναμέτρησή με την
Τουρκία. Τα επόμενα στάδια απαρ
τίζοντα ν από μέτρα για το ν περιο
ρισμό του στρατού σε στενά εν
νοούμ ενα καθήκοντα εθνικήε
ασφάλειαε και τη ν υπαγωγή τηε
αμυντικήε πολιτικήε στην πολιτεία.
Ανάλογεε κινήσειε έγινα ν σ τη ν
αστυνομία με αλλαγέε στο σύστημα
διορισμών, προαγωγών, υπηρεσίαε,
συνεργασίαε αστυνομικών - δικα
στικών αρχών κ.λπ. Μια εντυπω
μένη ανάμνηση από τιε ημέρεε τηε
μεταπολίτευσηε είναι η απαλλαγή
του πολίτη από εικόνεε συνεχούε
αστυ νόμ ευσή και τα φαινόμενα
αυθαιρεσίαε ή «υπερβάλλοντοε ζή
λου» που συχνά αυτή γεννούσε.
Το ν έ ο Σύντα γμα
Χωρίε αμφιβολία, ο ακρογωνιαίοε
λίθοε τηε δημοκρατίαε ήταν το νέο
Σύνταγμα. Ο δρόμοε άνοιξε με το
δημοψήφισμα τηε 8ηε Δεκεμβρίου
1974, το οποίο έδωσε ποσοστό 69%
υπέρ τηε αβασίλευτα σε απόλυτα
αδιάβλητεε συνθήκεε. Η διευθέτηση
του πολιτειακού αποτελούσε προ
ϋπόθεση για να καυτηριαστεί μια
σοβαρή εστία διχασμού. Για τη θέση
του Ανώτατου Αρχοντα στη νέα συν
ταγματική τάξη οι πολιτικέε δυνάμειε
προσέβλεπαν σε Πρόεδρο τ α Δη
μοκρατίαε. Η διαφωνία επικεντρω
νόταν στο εύροε των εξουσιών του.
Κοινόε τόποε ήταν η ανάγκη να δημιουργηθούν ισχυρά κόμματα και
ισχυρέε κυβερνήσει που δεν θα πα
ρεμποδίζονταν από άνωθεν παρεμβολέε. Ο συγκεκριμένοε σχεδιασμόε
παρέπεμπε στιε παλαιέε βασιλικέε
παρεμβάσειε, προπάντων στην απο
σταθεροποίηση του 1965-1967, όταν
άνοιξαν πύλεε για την εκτροπή.
Ο Καραμανλήε επιθυμούσε να εξι
σορροπήσει το διαμορφούμενο πρωθυπουργοκεντρικό σύστημα με έναν
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■ ■Ο ραγδαίος χαρακτήρας τω ν εξελίξεω ν στις 23-24
Ιουλίου 1974 καταγράφεται στα πρωτοσέλιδα του Τύπου.

ισχυρό Πρόεδρο τ α Δημοκρατίαε,
ο οποίοε, μην έχονταε κομματικέε
δουλείεε, θα διόρθωνε ή θα απέτρεπε
την αλλοίωση του δημοσίου συμφέροντοε από κομματικέε προτεραιότητεε. Του καταλογίστηκε κρύφιοε
πόθοε να αναδειχθεί ο ίδιοε στο ανώ
τατο αξίωμα για να ελέγξει την κυ
βερνητική πολιτική του ΠΑΣΟΚ.
Αλλά αυτό το κίνητρο δεν συνάδει
με τον λεπτομερειακό τρόπο που
επέμεινε να καθοριστούν οι διαδι■■

Η ταχύτατη
επανενεργοποίηση της
Συμφωνίας Σύνδεσης
με την ΕΟΚ, του 1961,
η οποία είχε «παγώσει»
από τη δικτατορία, ήταν
το πρώτο βήμα για να
υπογραμμιστεί η βαρύτητα
της ευρωπαϊκής πολιτικής.
Το δεύτερο και
καταλυτικότερο έγινε
με την υποβολή αίτησης
πλήρους ένταξης το 1975.

κασίε3 εμπλοκήε του Προέδρου στο
πολιτικό γίγνεσθαι (π.χ. στον τρόπο
ανάθεσηε διερευνητικών εντολών
σχηματισμού κυβέρνησηε) και την
εμμονή του σε εκλογικά συστήματα
(ενισχυμένηε αναλογικήε) που θα
απέδιδαν σταθερέ3 μονοκομματικέε
κυβερνήσει με μεγάλη λαϊκή νομι
μοποίηση. Τέλθ3, δεν επιβεβαιώθηκε
από τα πράγματα όσο ο Καραμανλήε
«συγκατοίκησε» ωε Πρόεδρο3 τηε
Δημοκρατίαε με τον Ανδρέα Παπανδρέου (1980-1985) πριν η αναθεώ
ρηση του 1986 ψαλιδίσει τιε αρμοδιότητεε του Προέδρου.
Χωρίε αμφιβολία, ο Καραμανλήε
διέκρινε αρετέε στο προεδρικό σύ
στημα που είχε δημιουργήσει στη
Γαλλία ο Σαρλ ντε Γκωλ με την Ε'
Γαλλική Δημοκρατία το 1958. Αλλά
η εγκαθίδρυση προεδρικήε αντί προεδρευομένη3 δημοκρατίαε προϋπέ
θετε μια σειρά από αντισταθμίσματα,
π.χ. στην αυτονομία τη3 τοπικήε αυ
τοδιοίκησή ή τη σύνθεση τω ν κυ
βερνήσεων, που δεν περιλαμβάνον
ταν στα κυβερνητικά συνταγματικά
σχέδια του 1974-1975.
Με την ψήφιση του Συντάγματο3
το 1975, ολοκληρώθηκε ο κύκλοε
τηε αποκατάστασή τηε δημοκρατίαε.
Αλλά ο εκδημοκρατισμόε μόλιε ξε
κινούσε. Μεταγενέστερεε μεταρρυθ

μίσετε, όπωε η γλωσσική και εκπαι
δευτική του 1976,οκαθορισμό3 εξε
τάσεων διορισμού στο δημόσιο, και
μέτρα για τη σταδιακή, προσεκτική
προσαρμογή στον οικονομικό αντα
γωνισμό τηε Κοινήε Αγοράε απο
σκοπούσαν να δημιουργήσουν ευκαιρίε3 συμμετοχήε και καταξίωσηε
για όλουε, να αξιοποιήσουν για τουε
εθνικσύε στόχουε όλεε τιε δυνάμειε.
Οι κυβερνήσειε του ΠΑΣΟΚ τηε δεκαετίαε του 1980, ιδιαίτερα τηε πρώτηε τετραετίαε (1981-1985), επικεν
τρώθηκαν στην κοινωνική εξισορρόπηση αυτήε τηε συμμετοχήε. Για
να γίνει δραστικά, συνθήκεε ισότηταε
δήμιου ργήθηκαν συχνά στον προ
ορισμό και όχι στην εκκίνηση των
οικονομικών και κοινωνικών ανισο
τήτων. Η διαιώνιση αυτού του έκτα
κτου μέτρου από τΐ3 μετέπειτα κυ
βερνήσει, περισσότερο από την αρ
χική πρόθεση, γέννησε πολλέε κακοδαιμονίεε στη συνέχεια.
Το πολιτικό σύστημα ξεκίνησε να
στερεώσει μια αυθεντική δημοκρατία
το 1974.0 Κωνσταντίνοε Καραμανλήε ανέλαβε αιφνιδιαστικά τη δια
κυβέρνηση αλλά σαν «έτοιμοε από
καιρό». Είχε μελετήσει συστηματικά
τιε παθογένειεε και γνώριζε πού και
πώε να αλλάξει τα πράγματα. Το ίδιο
και ο κύκλοε των στενών συνεργατών
του, που λειτούργησε σαν μια ομάδα
με υψηλή αποστολή: Ιωάννηε Ράλληε
στα θέματα εκλογών, Σόλων Γκίκαε
στη δημόσια τάξη, Ευάγγελοε Αβέρωφ στην εθνική άμυνα, Κωνσταν
τίνοε Τσάτσοε στην κατάρτιση του
Συντάγματοε, Παναγήε Παπαληγούραε λίγο αργότερα στιε ενταξιακέε
διαπραγματεύσειε με τιε Ευρωπαϊκέε
Κοινότητεε.
Ολόκληρο το πολιτικό σύστημα
πίστευε ότι, χωρίε έξωθεν ή άνωθεν
παρεμβάσειε, θα δημιουργούσε συνθήκεε ελευθερίαε και βιώσιμηε ευημερίαε για όλουε. Φαινόταν μάλλον
αδιανόητο ότι η δημοκρατία θα άφη
νε περιθώρια αποτυχίαε.
Θα χρειαζόταν μια άλλη μεγάλη
κρίση για να αναλογιστεί το ίδιο
πολιτικό σύστημα γιατί στα σαράν
τα χρόνια που μεσολάβησαν χά
θηκαν ευκαιρίεε να ανανεωθεί η
ουσία τηε δημοκρατίαε που θέσπισε
η μεταπολίτευση.

* Η κ. Κωνσταντίνα Ε. Μπόταιου
είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια Σύγχρονης
Ιστορίας του Τρήματος Πολιτικής
Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων

■ ■ Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και ο πρόεδρος της Βουλής, Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου, συνοδεύουν τον μόλις ορκισθέντα Πρόεδρο

του Πανεπιστημίου Πελοποννήοου.

της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τσότσο, 20 Ιουνίου 1975.
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Η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας
ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΙΔΗ*

«Εις την ζωήν όλων των εθνών υπάρχουν στιγμαί που επιβάλλουν
έξαρσιν ηθικήν και εθνικήν. Είναι αι στιγμαί εκείνοι κατά τας οποίας
ένας λαός, απογοητευμένος από το πρόσφατον και το απώτερον
παρελθόν, αναζητεί με αγωνία τον δρόμον του. Και τας στιγμάς αυτάς
ακριβώς ζη σήμερον η χώρα μας.»
Κ. Καραμανλής, διάγγελμα προς τον ελληνικό λαό, 25 Ιουλίου 1974

■ ■ Το στρατόπεδο της Γυάρου, σύμβολο της στέρησης
των ελευθεριών των Ελλήνων κατά τη δικτατορία.

■ ■ Ο Ιωάννης Χαραλαμπόπουλος
επιστρέφει από τη φυλακή, τέλη Ιουλίου 1974.

■ ■ Επιστροφή της Μελίνας Μερκούρη
από το εξωτερικό.
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τιε 23 Ιουλίου 1974, λίγα ει
κ ο σ ιτετρ ά ω ρ α μ ετά τη ν
τουρκική εισβολή στη ν Κύ
προ και τη ν επιβεβαίωση τω ν ανη
συχιών για τη ν αδυναμία του ελ
ληνικού στρατού να ανταποκριθεί
στην κρισιμότητα τω ν περιστάσεων,
η δικτατορία τω ν Αθηνών καταρ
ρέει. Μ ετά από σύσκεψη υπό τον
Φαίδωνα Γκιζίκη, με τη συμμετοχή
τω ν Παναγιώτη Κανελλόπουλου,
Σπυρίδωνα Μαρκεζίνη, Στέφανου
Στεφανόπουλου, Γεώργιου Αθανασιάδη-Νόβα, Γεώργιου Μαύρου, Ξενοφ ώ ντα Ζολώτα, Ευάγγελου Αβέρωφ, Πέτρου Γαρουφαλιά, καθώε
και τω ν αρχηγών τω ν ενόπλων δυ
νάμεων, αποφασίστηκε η ανάθεση
τηε πρωθυπουργίαε στον Κωνσταν
τίνο Καραμανλή, που συμπλήρωνε
ήδη έντεκα χρόνια στο Παρίσι, μα
κριά από τη ν Ελλάδα και τη ν πο
λιτική. Η επάνοδοε του Μακεδόνα
πολιτικού και η αποθεωτική υπο
δοχή του από εκατοντάδεε χιλιάδεε
Αθηναίουε συμβόλιζαν τη ν πτώση
του αυταρχικού καθεστώτοε τω ν
συνταγματαρχών και τη ν απαρχή
μιαε νέαε εποχήε για τη χώρα. Στη

Το Εγχείρημα
της μειαροσπς
σχη δημοκρατία ήταν έργο
ενός πολιτικού προσωπικό
που, αν και προερχόταν απ
διαφορετικούς πολιτικούς
χώρους, μοιραζόταν
κοινούς στόχους
για την Ελλάδα της
μεταδικτατορικής εποχής.

σκιά τηε τραγωδίαε τηε Κύπρου
και υπό το φόβο μιαε γενικευμένηε
ελληνοτουρκικήε σύρραξηε, η νέα
κυβέρνηση κλήθηκε να οδηγήσει
τη χώρα στην πολιτική ομαλότητα,
υπό συνθήκεε εξαιρετικά δυσμενείε.
Μετά τη ν ορκωμοσία του Κ. Καρα
μανλή, η κυβέρνηση Εθνικήε Ενότηταε περιέλαβε τον Γεώργιο Μαύ
ρο, από την προδικτατορική Ενωση
Κέντρου, στη θέση του αντιπρο
έδρου και υπουργού Εξωτερικών,
καθώε και στελέχη που είχαν μετάσχει σε προηγούμενεε κυβερνήσειε τηε ΕΡΕ, όπωε οι Γεώργιοε Ράλληε, Ευάγγελοε Αβέρωφ, Κωνσταντίνοε Παπακωνσταντίνου, ενώ το
κρίσιμο υπουργείο Συντονισμού
ανατέθηκε στον Ξενοφώντα Ζολώ
τα. Λίγεε ημέρεε αργότερα, το κυ
βερνητικό σχήμα συμπληρώθηκε
με προσωπικότητεε που είχαν αναδειχθεί στον αντιδικτατορικό αγώνα
ή προέρχονταν από το ν ευρύτερο
κεντρώο χώρο, όπωε οι Ιωάννηε
Πεσμαζόγλου, Γεώργιοε Μυλωνάε,
Δημήτριοε Παπασπύρου, ΓεώργιοεΑλέξανδροε Μαγκάκηε και Χαράλαμποε Πρωτοπαπάε. Γίνεται συνεπώε σαφέε ότι το εγχείρημα τηε
μετάβασηε στη δημοκρατία ήταν
έργο ενόε πολιτικού προσωπικού
που, αν και προερχόταν από διαφορετικούε πολιτικούε χώρουε, μοι
ραζόταν κοινούε στόχουε για την
Ελλάδα τηε μεταδικτατορικήε επο
χήε. Στόχουε όπωε η εξασφάλιση
πολιτικήε σταθερότηταε, ο έλεγχοε
τω ν ενόπλων δυνάμεων, η αποκα
τάσταση του θεσμικού πλαισίου
του κράτουε σε νέεε και δημοκρατικότερεε βάσειε και η επίλυση του
χρονίζοντοε πολιτειακού ζητήματοε.
Τα προτάγματα, μάλιστα, αυτά όφειλαν να πραγματωθούν σε συνθήκεε
έντονηε αμφισβήτησηε, έξαρσηε
τω ν αντιδυτικών αντανακλαστικών

■ ■ Πανηγυρισμοί για την πτώση της χούντας, 24 Ιουλίου 1974. Οι προσδοκίες ήταν μεγάλες, αλλά και οι προκλήσεις παρέμεναν.

και ριζοσπαστικοποίησηε μεγάλων
τμημάτων τηε ελληνικήε κοινωνίαε,
μετά τη ν επτάχρονη δικτατορία
και την εξελισσόμενη εθνική κρίση
στη Μεγαλόνησο.
Στιε 24 Ιουλίου, λίγο μετά τη ν ορ
κωμοσία τω ν πρώτων υπουργών,
ανακοινώθηκε η κατάργηση του
στρατοπέδου τηε Γυάρου, η από
λυση όλων τω ν πολιτικών κρατου
μένων, η απόδοση ιθαγένειαε σε
όσουε τη ν είχαν στερηθεί βάσει
Συντακτικών Πράξεων τηε δικτατορίαε και η αμνήστευση όλων τω ν
πολιτικών αδικημάτων, από τη ν

οποία βεβαίωε εξαιρέθηκαν οι πρω
ταίτιοι τηε δικτατορίαε με ειδική
Συντακτική Πράξη που εκδόθηκε
στιε αρχέε Οκτωβρίου. Παράλληλα,
κομβικήε σημασίαε πρωτοβουλία
αποτέλεσε η επαναφορά σε ισχύ
του συντάγματοε του 1952, το οποίο
είχε καταλυθεί από τουε συνταγματάρχεε τη ν 21η Απριλίου 1967.
Από τη ν παραπάνω ρύθμιση εξαι
ρέθηκαν οι διατάξειε που αφορού
σαν στη μορφή του πολιτεύματοε,
η οποία θα κρινόταν από το απο
τέλεσμα σχετικού δημοψηφίσματοε, που επρόκειτο να διενεργηθεί

■■

Με τη νομιμοποίηση
του κομμουνιστικού
κόμματος συντελέστηκε
ένα βήμα μείζονος
σημασίας στην κατεύθυνση
της αποκατάστασης
των πολιτικών ελευθεριών.

σε σύντομο χρονικό διάστημα. Εντόε του διμήνου Αυγούστου - Σε
πτεμβρίου 1974, η κυβέρνηση Εθνι
κήε Ενότηταε προχώρησε στη ν
απόλυση τω ν γενικών γραμματέων
τω ν υπουργείων και τω ν διορισμέ
νω ν από το καθεστώε νομαρχών
και δημάρχων, καθώε και στην αλ
λαγή τω ν διοικήσεων τω ν συνδι
καλιστικών φορέων, τω ν Νομικών
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και
τω ν τραπεζών. Τέλοε, ανάλογεε
πρωτοβουλίεε αναλήφθηκαν και
για τη ν απομάκρυνση όσων καθη
γητών Ανώτατων Ιδρυμάτων είχαν
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■ ■ Ο πρωθυπουργός και η Ελένη Βλάχου στα γραφεία της «Καθημερινής» αμέσως μετά την
επανέκδοσή της, γεγονός επίσης συμβολικό για την επάνοδο της δημόσιας ζωής στην ομαλότητα.

διοριστεί παρανόμωε από το καθεστώε. Επρόκειτο για κινήσειε που
κατέτειναν στην αποχουντοποίηση
τηε δημόσιαε διοίκησηε, τη ν απο
τροπή περαιτέρω οξύνσεων και τη
δημιουργία τω ν κατάλληλων προ
ϋποθέσεων για τη ν εύρυθμη λει
τουργία του πολιτεύματοε στη νέα
εποχή.
Ο « Α ττίλ α ς II»
Τα ξημερώματα τηε 14ηε Αύ
γουστου 1974, η Τουρκία εξαπέ
λυσε το ν «Α ττίλα II», ενώ στη Γε
νεύη συνεχίζονταν οι διαπραγμα
τεύσεις για την ανεύρεση ειρηνικήε
λύσηε. Σε μια κίνηση που εξέφραζε
πλήρωε το κοινό αίσθημα, η κυ-
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Η κυβέρνηση Εθνικής
Ενότητας παραμένει έως
σήμερα παράδειγμα
πολιτικής ηθικής,
συνεργασίας, έμπρακτης
αποτελεσματικότητας
και εθνικής προσφοράς
σε συνθήκες πρωτοφανούς
κρίσης.

βέρνηση αποφάσισε τη ν αποχώ
ρηση τηε χώραε από το στρ α τιω 
τικό σκέλοε του ΝΑΤΟ, «κατόπιν
τηε αποδειχθείσηε ανικανότητοε
τηε Ατλαντικήε Συμμαχίαε να ανα
χαίτιση τη ν Τουρκίαν από του να
δημιουργήση κατάστασιν συρράξεωε μεταξύ δύο συμμάχων». Πα
ράλληλα, εντείνοντα ν οι διαδικα
σίες για το ν εκδημοκρατισμό τω ν
ενόπλων δυνάμεων μέσω τηε επαναφοράε σ τη ν ενεργό υπηρεσία
τω ν αξιωματικών που είχαν διωχθεί
για τη συμμετοχή τους στο Κίνημα
του Ναυτικού το 1973 και σειράε
νομοθετικών παρεμβάσεων με τιε
οποίεε η π ολιτική η γ εσ ία του
υπουργείου Αμύνης ανέκτησε τον

έλεγχο τω ν Ενόπλων Δυνάμεων.
Τέλοε, μέσα σ το ν ίδιο μήνα αντικαταστάθηκαν οι αρχηγοί του Γε
νικού Επιτελείου Στρατού και του
Γενικού Επιτελείου Εθνικήε Αμύνηε. Επρόκειτο για στοχευμένεε
παρεμβάσεις της κυβέρνησης, που
αποσκοπούσαν στη ν αποδυνάμωση ενεργών θυλάκων αμετανόητων
υποστηρικτών τηε δικτατορίας, οι
οποίοι εξακολουθούσαν να απερ
γά ζοντα ι τη ν ανατροπή τηε κυ
βέρνησης και τη ν επαναφορά του
στρατού σ τη ν εξουσία.
Α ν όμωε υπήρξε μια πρωτοβου
λία που έκλεινε εκκρεμότητες δε
καετιών για την ελληνική πολιτεία,
αυτή ήτα ν αναμφισβήτητα η δη
μοσίευση του υπ’ αριθμόν 59 νο 
μοθετικού διατάγματος στιε 23 Σε
πτεμβρίου 1974, με τίτλ ο «Π ερί
συστάσεωε και επαναλειτουργίαε
πολιτικών κομμάτων». Με τον τρό
πο αυτό καταργήθηκε ο αναγκαστικόε νόμοε 509, που ίσχυε από
τη ν εποχή του Εμφυλίου Πολέμου,
βάσει του οποίου είχε τεθεί εκτόε
νόμου το ΚΚΕ. Με τη νομιμοποίηση
του κομμουνιστικού κόμματοε συντελέστηκε ένα βήμα μείζονοε σημασίαε στη ν κατεύθυνση τηε αποκατάστασηε τω ν πολιτικών ελευ
θεριών, στοχεύονταε «ειε τη ν θεμ ελίω σιν μιαε πραγματικήε και
προοδευτικήε δημοκρατίαε ειε το
πλαίσιον τηε οποίαε θα έχουν θέσιν
όλοι οι Ελληνεε», όπωε διαβεβαίωνε
ο ίδιοε ο Καραμανλήε.
Ο βίοε τηε κυβέρνησηε Εθνικήε
Ενότηταε έληξε στιε 9 Οκτωβρίου
1974, εν όψει τω ν εκλογών για ανά
δειξη Αναθεωρητικήε Βουλήε, που
είχαν ήδη προκηρυχθεί για τιε 17
Νοεμβρίου. Στην υπηρεσιακή κυ
βέρνηση που σχηματίσθηκε παρέμειναν μόνο ο πρωθυπουργόε
και οι υπουργοί Ε ξωτερικών και
Εθνικήε Αμύνηε Γ. Μαύροε και
Ευ. Αβέρωφ αντίστοιχα, λόγω τηε
κρισιμότηταε τω ν χαρτοφυλακίων
τουε. Τα κόμματα που πήραν μέροε σ τιε εκλογέε ή τα ν η Ενωση
Κέντρου-Νέεε Δυνάμειε, υπό το ν
Γεώργιο Μαύρο, το ΠΑΣΟΚ του
Α νδρέα Παπανδρέου, η Νέα Δ η 
μοκρατία υπό τη ν αρχηγία του
Κ ω νστα ντίνου Καραμανλή και η
Ενωμένη Αριστερά, σ τη ν οποία
μετείχαν το ΚΚΕ και το ΚΚΕ εσ ω 
τερικού. Η Ν.Δ. επικράτησε συν
τριπτικά με ποσοστό 54,37% έναν
τι 20,42% τηε ΕΚ-ΝΔ, 13,58% του
ΠΑΣΟΚ και 9,47% τηε Ενωμένηε
Α ριστεράε. Με το ν τρόπ ο αυτό
διαμορφώθηκε ένα εντελώ ε δια
φ ορετικό πολιτικό σκηνικό, σε
χρονικό διάστημα μόλιε λίγων μη
ν ώ ν από τη ν κατάρρευση του δικτατορικού καθεστώτοε.

■■

,

Στη σκιά μιας εθνικής
τραγωδίας, με υπαρκτό
το ενδεχόμενο μιας
ελληνοτουρκικής σύρραξης,
η επίλυση άμεσων και
χρονιζόντων προβλημάτων
κατέδειξε τις δυνατότητες
του πολιτικού προσωπικού
και την ωριμότητα της
ελληνικής κοινωνίας.

Το δ η μ ο ψ ή φ ισ μ α
Στιε 8 Δεκεμβρίου 1974, με νωπό
ακόμη το εκλογικό αποτέλεσμα, διενεργήθηκε το δημοψήφισμα για τη
μορφή του πολιτεύματοε, που επρόκειτο να κλείσει ένα ακόμη ταραχώδεε κεφάλαιο τηε έωε τό τε πολιτικήε ιστορίαε τηε Ελλάδαε. Η ου
δέτερη στάση που τήρησε ο Ελληναε
πρωθυπουργόε κατέτεινε στη ν ορι
στική επίλυση του προβλήματοε, με
τρόπο που δεν θα επιδεχόταν αμ
φισβήτηση, και επέδρασε στην απο
φυγή εντάσεων μεταξύ τω ν αντίπα
λω ν παρατάξεων. Τελικά, η υπερ
ψήφιση τηε αβασίλευτηε δημοκρα
τίαε από το 69% του εκλογικού σώματοε έκλεισε ένα ακόμη ζήτημα
που παρέμενε εκκρεμέε, διαμορφώνονταε τιε αναγκαίεε συνθήκεε για
τη ν αναθεώρηση του Συντάγματοε
το αμέσωε επόμενο διάστημα.
Η κυβέρνηση Εθνικήε Ενότηταε
παραμένει έωε σήμερα παράδειγμα
πολιτικήε ηθικήε, συνεργασίαε, έμπρακτηε αποτελεσματικότηταε και
εθνικήε προσφοράε σε συνθήκεε
πρωτοφανούε κρίσηε. Στη σκιά μιαε
εθνικήε τραγωδίαε, με υπαρκτό το
ενδεχόμενο μιαε ελληνοτουρκικήε
σύρραξηε, η επίλυση άμεσων και
χ ρ ο νιζόντω ν προβλημάτων κατέδειξε τιε δυνατότητεε του πολιτικού
προσωπικού και την ωριμότητα τηε
ελληνικήε κοινωνίαε, καθορίζονταε
-κατά τρόπο καταλυτικό- τα πολιτικά
και κοινωνικά δεδομένα μιαε ολόκληρηε εποχήε.

* 0 κ. Χρηστός Χρηοτίδης είναι διδάσκων
στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

■ ■ 24 Νοεμβρίου 1974,
από τον πρώτο εορτασμό
της εξέγερσης
του Πολυτεχνείου: στοχασμός
και απόδοση τιμής.
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■ ■ Εκλογές 1974: εκλογικά κέντρα και προσέλευση πολιτών, σε μια χώρα που ξαναβρίσκει το κλίμα της ελευθερίας.

■ ■ Ο πρωθυπουργός ψ η φ ίζει

■ ■ Εορτασμός της πρώτης επ ετείου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, 24 Νοεμβρίου 1974.

στις εκλογές της 17ης Νοεμβρίου.

■ ■ Ο αρχηγός της ΕΚ-ΝΔ Γεώργιος Μαύρος και ο Ηλίας Ηλιού ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα.
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■ ■ Δημοψήφισμα για το πολιτειακό. Πολίτες διαδηλώνουν τη χαρά τους για την επικράτηση της αβασίλευτης δημοκρατίας.
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Η απότομη
«π ροσγείω ση »
του Α. Παπανδρέου
ΤΟΥΣΠΥΡΟΥ ΔΡΔΪΝΔ*

Κ

αθώε κατέρρευσε η ελλη χουν όμωε και περιπτώσειε που
νική χούντα στιε φλόγεε μία εθνική κρίσιε ημπορεί να αφύ
του Κυπριακού, ήρθε η ώρα πνιση ταε συνειδήσειε και να γίνη
του Κωνσταντίνου Καραμανλή.
Με
αφετηρία
μιαε πολιτικήε και ηθικήε
αναγεννήσεωε ενόε λαού».
τη χώρα σε ακυβερνησία και στα
Η αποστολή που ανέλαβε ο Κα
πρόθυρα ενόε πολέμου το ν οποίο
ραμανλήε, όπωε τη ν κατανοούσε
δεν ήταν έτοιμη να πολεμήσει, ο
ο ίδιοε, ήταν να ανταποκριθεί σε
Καραμανλήε ορκίστηκε ωε πρωμια μοναδική ιστορική πρόκληση:
θυπουργόε ενώπιον του προέδρου
τη ν ειρηνική μετάβαση τηε Ελλάτηε χοϋνταε του Ιω αννίδη, του
στρατηγού Φαίδωνα Γκιζίκη.
δαε από μια ήδη διαλυμένη στρα
τιωτική δικτατορία σε ένα στέρεο,
Ηδη, στιε 16 Ιουλίου, μία ημέρα
κατά τιε δικέε του προδιαγραφέε,
μετά την ανατροπή του Μακαρίου,
ο Καραμανλήε είχε κάνει μια δή δημοκρατικό πολίτευμα.
λωση (την τέταρτη και τελευταία
Κι ενώ ο Καραμανλήε στεκόταν
κατά τη διάρκεια τηε δικτατορίαε)
σ το επίκεντρο τω ν εξελίξεω ν, ο
που άνοιξε το δρόμο για τη ν επι Ανδρέαε Παπανδρέου βρέθηκε στο
περιθώριο. Στην κυβέρνηση Εθνιστροφή του. Με τη ν επισήμανση
ότι «σ τη ν Ελλάδα υπάρχει το πρω κήε Ενότηταε που ο Καραμανλήε
τοφανέε καθεστώε τηε Αφανοήε
έσπευσε να σχηματίσει, ο Ανδρέαε
Αρχήε», απευθύνθηκε στιε Ενοπλεε
ήταν ο μεγάλοε απών. Μάλιστα, η
Δυνάμειε. Χαρακτηρίζονταε τη ν
επιστροφή του σ τη ν Ελλάδα θα
«αποκατάστασιν τηε δημοκρατικήε
αργήσει για τρειε ακόμη εβδομάδεε.
ομαλότητοε ειε τη ν χώραν μαε»
Ετσι, με τη ν πτώση τηε χούνταε,
ωε «υψ ίστην εθνικήν ανάγκην»,
ο πιο δραστήριοε, επίμονοε και
ετέθη «ειε την διάθεσιν τηε χώραε.»
μαχητικόε πολέμιόε τηε ήταν εκτόε
Καταλήγονταε, έκανε μια εντυπω πεδίου δράσεωε.
σιακή παρατήρηση, που πιθανό
τατα είχε εμπνευσθεί από την προ Το μεγάλο ερ ω τη μ α τικ ό
τροπή στο ν Lorenzo de Medid, με
Ο μεγάλοε απών ή τα ν τα υ τό 
την οποία κλείνει ο Μακιαβέλι τον
χρονα το μεγάλο ερωτηματικό. Κα«Ηγεμόνα»: «Η ιστορία διδάσκει
νείε, ούτε ο ίδιοε, δεν ήξερε πώε
ότι εθνικαί κρίσειε οδηγούν συακριβώε θα κινηθεί μέσα στιε καινήθωε ειε την καταστροφήν. Υπάρ νούργιεε συνθήκεε που δημιούρ
γησε η αιφνίδια τροπή τω ν πραγ
μάτων. Στιε 20 Ιουλίου, μόλιε άρ
χισε η τουρκική απόβαση σ τη ν
Κύπρο, ο Παπανδρέου επιχείρησε
να προεξοφλήσει τη σημασία τω ν
Ενώ ο Καραμανλής στεκόταν
πολιτικών εξελίξεων σ τη ν Ελλάδα
εν όψει τηε επικείμενηε κατάρστο επίκεντρο των εξελίξεων,
ρευσηε τηε χούνταε.
ο Ανδρέας Παπανδρέου βρέθηκε
«Ο αγώναε πρέπει να συνεχιστεί
με όλα τα μέσα, όποιο και αν είναι
στο περιθώριο. Στην κυβέρνηση
το νέο προσωπείο, όποια και αν
Εθνικής Ενότητας που ο Καραμανλής είναι η νέα ΝΑΤΟϊκή φρουρά που
θα εγκατα στήσει σ τη ν Αθήνα η
έσπευσε να σχηματίσει, ο Ανδρέας
Ουάσινγκτον για να επιφέρει τη ν
ήταν ο μεγάλος απών. Μάλιστα,
εκτόνω ση τηε αγανάκτησηε του
ελληνικού λαού».
η επιστροφή του στην Ελλάδα θα
Τιε επόμενεε μέρεε, καθώε ανα
αργήσει για τρεις ακόμη εβδομάδες. φάνηκε το κενό εξουσίαε σ τη ν
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■ ■ 16 Α υ γο ύσ ιο υ 1974.0 Ανδρέας Παπανδρέου επιστρέφει στπν Ελλάδα.
Αθήνα, πολλά ονόματα θα παίζο
νταν, όπωε του Πέτρου Γαρουφαλιά
και του τό τε διοικητή του Τρίτου
Σώματοε Στρατού, Ιωάννη Ντάβου,
ωε φαβορί για να αναλάβουν τη ν
αρχή. Στιε 23 του μηνόε, μόλιε έμα
θε για τη ν κάθοδο του Καραμανλή
από το Παρίσι, ο Ανδρέαε έβγαλε
μια λιτή ανακοίνωση σαν επικύ
ρωση τηε προηγούμενηε. «Η νέα
ΝΑΤΟϊκή φρουρά εγκ α τεσ τά θ η
σ τη ν Ελλάδα. Πηγή τηε εξουσίαε
τηε παραμένουν οι Αμερικανοί, το
ΝΑΤΟ και οι ελληνικέε ένοπλεε
δυνάμειε που βαρύνονται σήμερα
και με τη ν εθνική προδοσία στο
Κυπριακό».
Αυτή η δήλωση ήταν τουλάχι
στον άτυχη. Την ώρα που χιλιάδεε
Ελληνεε πλημμύριζαν τουε δρόμουε
για να πανηγυρίσουν τη ν πτώση
τηε χούνταε, τη ν κάθοδο του Κα
ραμανλή και το πέρασμα τηε εξου

σίαε στο ν προϋπάρχοντα πολιτικό
κόσμο, ο Παπανδρέου, ανοιχτά
και δημόσια, απαξίωνε τη μεταβολή
ωε πλασματική. Στο ευρύτερο κοι
νό, η δήλωση προκάλεσε απορίεε,
ενώ οι οπαδοί του τη ν δέχτηκαν
με αμηχανία. Για τουε δυσφημιστέε
του -δεξιούε, κεντρώουε και αρι
στερού ε- απέδειξε για μία ακόμη
φορά το ν «στείρο αρνητισμό» (η
έκφραση είναι του Τάκη Λαμπρία)
που, κατά τη γνώμη τουε, χαρα
κτήριζε τη στάση του καθ’ όλη τη
διάρκεια τηε δικτατορίαε- και ιδι
αίτερα στα θέματα συνεργασιών
με άλλα πρόσωπα και οργανώσειε.
Ταυτόχρονα τουε δημιουργήθηκε
μια σιωπηρή ικανοποίηση, επειδή
φάνηκε να επιβεβαιώνει τη ν πε
ριθωριοποίησή του.
Σε τι οφείλεται αυτή η ατυχήε
δήλωση; Αναμφίβολα, α ν τα ν α 
κλούσε τιε ριζοσπ αστικέε, νεο-

μαρξιστικέε αντιλήψειε, στιε οποίεε
το ν είχε οδηγήσει σταδιακά η πο
ρεία τηε ελληνικήε υπόθεσηε. Βέ
βαια, λίγουε μήνεε μετά την ίδρυση
του ΠΑΚ το ν Φλεβάρη του 1968,
ο Παπανδρέου είχε ήδη πάρει θέση
υπέρ τηε δυναμικήε αντίστασηε
ενα ντίον τηε χούνταε, μια θέση
που θεωρήθηκε ακραία ακόμη και
από παραδοσιακούε αριστερούε.
Αλλά η προώθηση τηε δυναμικήε
αντίστασηε απείχε σημαντικά από
ένα κάλεσμα για μαζικό ένοπλο
αγώνα. Στην πρώτη φάση, ο Πα
πανδρέου θεωρούσε τη δυναμική
αντίσταση ωε μια τακτική επιλογή,
έναν τρόπο να μεγαλώνει το πο
λιτικό κόστοε για τουε Αμερικανούε για την υποστήριξή τουε στη
χού-ντα, ένα μοχλό να πετύχει μια
πολιτική λύση του ελληνικού «προβλήματοε» σ το πλαίσιο τηε ΝΑΤΟϊκήε οικογένειαε.

Η αναζήτηση πολιτικήε λύσηε
περιελάμβανε και παρασκηνιακέε
επαφέε -και με το ν Καραμανλήκατά τϊε οποίεε ο Α νδρέαε είχε
δεχθεί, υπό όρουε, μια «λύση Κα
ραμανλή». Μάλιστα, η πρώτη τ έ 
τοια επαφή έγινε το ν Σεπτέμβρη
του 1967, ό τα ν ο Π απανδρέου
ή τα ν ακόμη «φ ιλ ο ξενο ύ μ εν ο ε»
στιε φυλακέε Αβέρωφ.
Π ά ντω ε, μ έσω τρ ίτω ν , ο Πα
πανδρέου διατύπωσε τη ν τελευ
ταία παρασκηνιακή πρόταση προε
το ν Καραμανλή τη ν άνοιξη του
1969, σε μια περίοδο όπου ορί
στηκε αλλά σ τη συνέχεια μαται
ώθηκε μια σ υ ν ά ντη σ η του Πα
πανδρέου με το ν τό τε σύμβουλο
Εθνικήε Ασφάλειαε του προέδρου
Νίξον, τον Χένρι Κίσινγκερ. Εξίσου
ενδιαφέρον είναι και το γεγονόε
ότι η τελευταία του πρόταση ε
μπιστεύεται στον Καραμανλή «τον

όλο χειρισμό του θέματοε του βασιλέωε».
Α νέφ ικ τη η πολιτική λύση
Εν πάση περιπτώσει, η αναζή
τηση μιαε πολιτικήε λύσηε τελεί
ωσε οριστικά για τον Παπανδρέου
με τη ν επίσημη επανάληψη τηε
αμερικανικήε στρατιωτικήε βοήθειαε το ν Σεπτέμβρη του 1970. Σε
συνδυασμό με τη ν αδυναμία ή την
απροθυμία, είτε του αμερικανικού
Κογκρέσου είτε τω ν ΝΑΤΟϊκών
χωρών, όπωε τηε Δανίαε και τηε
Νορβηγίαε, να πιέσουν αποτελε
σματικά τον Λευκό Οίκο να αλλάξει.
πολιτική προε τη χούντα, ο Πα
πανδρέου αποκήρυξε κάθε προ
σπάθεια για πολιτική λύση σαν
παραπλανητική και αντιπαραγωγική, αλλά, προπαντόε, ανέφικτη.
Χαρακτήριζε πλέον το στρατιωτικό
καθεστώ ε ωε μια «Αμερικάνικη

κατοχή» και κατέκρινε ακόμη και
τη Σοσιαλιστική Διεθνή σαν συ
νοδοιπ όρο του αμερικάνικου ι
μπεριαλισμού. Στράφηκε προε τον
λεγόμενο Τρίτο Κόσμο, με κεντρικό
άξονα τη ν υποστήριξη του παλαι
στινιακού αγώνα, ενώ χαρακτήριζε
το ν αγώνα τω ν Ελλήνων κατά τηε
χούνταε ωε εθνικοαπελευθερωτικό
- έναε προσδιορισμόε που έπρεπε
να περιμένει τη ν ανάπτυξη του
φοιτητικού κινήματοε και το Πο
λυτεχνείο για να αποκτήσει κάποια
εγχώρια κοινωνικά ερείσματα.
Ετσι, δεν είναι καθόλου δύσκολο
να καταλάβει κανείε τη ρητή δυ
σπιστία με την οποία ο Παπανδρέ
ου υποδέχτηκε τη ν πολιτική με
ταβολή του 1974. Και σίγουρα, η
δυσπιστία του δεν ή ταν εντελώε
αβάσιμη. Βάσει τω ν πληροφοριών
του από τη ν Ουάσινγκτον, ήξερε
ότι, για μήνεε πλέον, Αμερικανοί
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αξιωματούχοι είχαν σοβαρέε ανησυχίεε όσον αφορά τη βιωσιμότητα
τηε νέαε Ιωαννιδικήε χούνταε και
προσδοκούσαν ένα πιο σταθερό
καθεστώε. Και αναμφιβόλωε, η πα
ρέμβαση του Καραμανλή στιε 16
Ιουλίου δ εν μπορούσε παρά να
ενισχύσει τιε υποψίεε του για παρασκηνιακά μαγειρέματα.
Ωστόσο, υπήρχε μια δυσαρμονία
μεταξύ τηε εμφατικήε διαπίστωσηε
περί «αλλαγήε φρουράε» και τηε
πραγματικότηταε όπωε αυτή εξε
λισσόταν στην Ελλάδα. Εάν πράγ
ματι έναε Γαρουφαλιάε ή έναε
στρατηγόε Ντάβοε είχαν πάρει τη
σκυτάλη από τη χούντα, πιθανόν
η αρνητική στάση του να είχε κά
ποια απήχηση. Αλλά το γεγονόε
ότι την πρωτοβουλία τω ν κινήσεων
είχε πλέον ο Κωνσταντίνοε Καραμανλήε έδωσε μια άλλη διάσταση,
εισή γαγε ένα ν νέο σ υ ν τελ ε σ τή
στην πολιτική εξίσωση. Σημειώνω
εδώ τη μαρτυρία του Κώστα Τσίμα,
κεντρικού στελέχουε σ το σ τρ α 
τιωτικό σκέλοε του ΠΑΚ που, σε
ανύποπτεε στιγμέε, υποστήριξε
σ το ν Παπανδρέου ότι «κάποια
μέρα οι Αμερικανοί θα βρουν σαν
λύση το ν Καραμανλή, αν δουν ότι
δεν τουε τραβάει άλλο με τη χού
ντα». Από τιε αντιδράσειε του Πα
πανδρέου, ο Τσίμαε διαπίστωσε
ότι «ο Ανδρέαε ποτέ δεν πίστευε
ότι ο Καραμανλήε θα δ εχτεί να
παίξει αυτόν το ρόλο».
Η άποψη αυτή αντανακλά μια
εκτίμηση που ο Ανδρέαε είχε για
το ν Καραμανλή, παρά το πολιτικό
χάσμα μεταξύ τουε. Βέβαια, θα
ήταν δύσκολο να βρει κανείε δύο
πολιτικούε που να διαφέρουν τόσο
διαμετρικά στα οράματα, στην πο
λιτική αντίληψη, στιε μεθόδουε,
στιε επιδιώξειε - ακόμη και στη ν
προσωπική τουε ζωή. Ομωε υπήρχε
μια αλληλοεκτίμηση, μια αλληλοαναγνώριση μεταξύ τουε. Σίγουρα,
ο Παπανδρέου ήξερε ότι ο Καρα
μανλήε, ωε πολιτικόε ταυτισμένοε
με τη Δεξιά και αφοσιωμένοε υποστηρικτήε του Δυτικού στρατοπέ
δου στο πλαίσιο του Ψυχρού Πο
λέμου, θα έκανε ό,τι περνά από το
χέρι του προκειμένου να διαφυλάξει τιε σχέσειε τηε Ελλάδαε με
τη Δύση απέναντι στη δικαιολο
γημένη αγανάκτηση του λαού. Αλ
λά σχεδόν από τη ν πρώ τη τουε
συ νά ντη ση το 1960, ο Ανδρέαε
είχε εκτιμήσει το ν Καραμανλή ωε
έναν πολιτικό ποιοτικά ξεχωριστό
από τουε άλλουε -ωε έναν αυτόνομο
ηγέτη που είχε το δικό του εθνικό
όραμα, καθώε επίσηε και το ν δυ
ναμισμό, το πείσμα και τη δεξιοτεχνία να το προωθήσει. Επιπλέον,
σ τη ν προκειμένη περίπτωση, ο
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Την ώρα ηου χιλιάδες
Ελληνες πλημμύριζαν
τους δρόμους για να
πανηγυρίσουν την πτώση
της χούντας, την κάθοδο
του Καραμανλή και το .
πέρασμα της εξουσίας
στον προϋπάρχοντα
πολιτικό κόσμο, ο
Παπανδρέου, ανοιχτά και
δημόσια, απαξίωνε τη
μεταβολή ως πλασματική.
Στο ευρύτερο κοινό, η
δήλωση προκάλεσε
απορίες, ενώ οι οπαδοί του
τη δέχτηκαν με αμηχανία.
■η

Στα προαπαιτούμενα
«διαφοροποίησης»
ανήκουν η άρνησή του
να ηγηθεί της
ανασυγκρότησης της
Ενωσης Κέντρου, ο
χαρακτηρισμός του ΠΑΣΟΚ
ως Κινήματος και όχι
Κόμματος, η εισαγωγή του
όρου «σοσιαλισμός» στο
κέντρο του δημόσιου λόγου
του, η πρόσκληση στον λαό
για αυτο-οργάνωση και
ακόμη το ζιβάγκο και το
πέτσινο σακάκι.
νέσε πρωθυπουργόε αντιμετώπιζε
μια άμεση και επιτακτική πρόκλη
ση - τίποτα λιγότερο από τη διά
σωση τηε χώραε από μια επικεί
μενη καταστροφή.
Το δίλημμα της επ ισ τρ ο φ ή ς
Αλλά εδώ μπαίνει μια ενδιαφέ
ρουσα απόχρωση τηε τοποθέτησηε
περί «αλλαγήε ΝΑΤΟϊκήε φρουράε».
Εφόσον υπονοεί ότι, σ τη ν ουσία,
τίποτε δεν άλλαξε, η δήλωση θε
μελίωνε την εκδοχή ότι δεν πρέπει
να κάτέβει ο Παπανδρέου σ τη ν
Ελλάδα. Και ήταν μια εκδοχή που
παιζόταν έντονα ανάμεσα στουε
πιο πιστούε συνεργάτεε του στο
εξωτερικό, όπωε το ν Κώστα Τσίμα
και το ν Νίκο Σκουλά. Οπωε μαρ
τυρεί ο Τσίμαε: «Εγώ ήμουν έναε

απ’ αυτούε που έλεγαν να μην πάμε
σ τη ν Ελλάδα, να μην αναγνωρί
σουμε τη ν κυβέρνηση και να συνεχίσουμε το ν αγώνα μαε για τη ν
υλοποίηση τω ν στόχων του ΠΑΚ».
Η εκδοχή τηε μη επιστροφήε
τέθηκε και στουε στενούε εγχώριουε συνεργάτεε του, όπωε το ν
Αντώνη Λιβάνη και τον Γιάννη Χαραλαμπόπουλο. Δ ια φ ώ νη σ α ν έ
ντονα και ζήτησαν τη ν άμεση επι
στροφή του. Σε ποιο βαθμό ταλα
ντευ ό τα ν ο ίδιοε ο Παπανδρέου
ανάμεσα στιε δύο εκδοχέε; Σ’ αυτή
τη ν ερώτηση δεν μπορεί να υπάρ
ξει μια οριστική απάντηση. Το σί
γουρο είναι ότι το ενδεχόμενο τηε
μη επιστροφήε το ν απασχόλησε
έντονα. Ενδεικτικά, συνέχισε να
εκφράζει επιφυλάξειε μέχρι και
τη ν παραμονή τηε επ ιστροφ ήε
του. Από τη Ρώμη, στιε 15 Αυγούστου, μία μέρα πριν φθάσει σ τη ν
Αθήνα, ο Παπανδρέου πήρε τηλέ
φωνο το ν διευθυντή του «Βήματοε», Γιώργο Ρωμαίο. Ρώτησε τη
γνώμη του για το εάν πρέπει να
επιστρέψει ή όχι. Ο Ρωμαίοε τού
απάντησε, όπωε γράφει ο ίδιοε,
ότι, ανεξάρτητα από τη ν άποψή
του για τη δοθείσα λύση Καραμαν
λή, η χώρα είχε πια εισέλθει σ το ν
ομαλό κοινοβουλευτικό βίο και συνεπώε ή θα επέστρεφε τώ ρα για
να μετάσχει ενεργά σ τη διαμόρ
φωση του μεταπολιτευτικού πο
λιτικού τοπίου ή θα έμενε οριστικά
εκτόε τηε πολιτικήε σκηνήε.
Π ιστεύω ότι το βασικό επιχεί
ρημα του Ρωμαίου, δηλαδή «ή έρ
χεσαι ή θα μείνειε οριστικά εκτόε
πολιτικήε σκηνήε», εκφράζει πιστά
το συλλογισμό και το υπόστρωμα
τη ε απόφασηε τηε επιστροφήε.
Για δύο λόγουε. Πρώτον, η ανάλη
ψη τηε εξουσίαε από το ν Καρα
μανλή ακύρωσε το κεντρικό στρα
τηγικό αξίωμά του ότι όποια πο
λιτική λύση που θα προκύπτει θα
είναι πλαστή. Δεύτερον, ο χαρακτηρισμ όε τηε χού νταε από το
ΠΑΚ ωε προϊόντοε και οργάνου
του αμερικανικού ιμπεριαλισμού
απηχούσε πλέον τη συνείδηση ευ
ρύτερων στρωμάτων του λαού αλλά
και τηε πολιτικήε ηγεσίαε - από
τη Δεξιά μέχρι τη ν Αριστερά. Ακό
μη και ο Ιωαννίδηε θα δηλώσει αντι-Αμερικανόε. Κάτω από αυτέε
τιε συνθήκεε, η απουσία του πιο
επαναστατικού και θορυβώδουε
επικριτή τηε αμερικανικήε πολιτικήε θα ήταν τουλάχιστον μια κα
τάφωρη ασυνέπεια.
Αλλά, όπωε δείχνουν οι κινήσειε
του, ο Παπανδρέου είχε ήδη καταλήξει σε αυτό το συμπέρασμα
πριν από τη ν αποχώρησή του από
το Τορόντο, δύο εβδομάδεε πριν

από τη ν κουβέντα με το ν Ρωμαίο.
Την επομένη κιόλαε τηε εγκαθίδρυσηε του Καραμανλή ωε πρω
θυπουργού, ο Παπανδρέου είχε
σ τείλει το ν Νίκο Σκουλά, μέλοε
του Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑΚ,
από το Τορόντο σ το Μόναχο, για
να συναντήσει ηγετικά στελέχη
στο ΠΑΚ Ευρώπηε και να αρχίσουν
τη ν εκπόνηση μιαε διακήρυξηε
αρχών, βασισμένηε στα υπάρχοντα
σχέδια του ΠΑΚ για ένα καινούργιο
κόμμα.
Ταυτόχρονα, έστειλε ένα τέλεξ
από το Τορόντο στουε Χαραλαμπόπουλο και Λιβάνη, απαντώνταε
θετικά στη ν παράκλησή τουε να
επιστρέψει αμέσωε. Με μια μινιμαλιστική ορολογία, το μήνυμα
κατέληγε, κάπωε άβολα, ωε εξήε:
«Αε ενωθούμε για να ξεπεράσουμε
τη σκοτεινή αυτή ώρα με άθικτη
τη ν ακεραιότητα του Εθνουε και
με τη ν ευκαιρία να θέσουμε τα θε
μέλια για μια γνήσια Δημοκρατία,
για μια Κυρίαρχη και ανεξάρτητη
Ελλάδα». Με αυτό το μήνυμα ο
Παπανδρέου προφανώε ήθελε να
προαγγείλει στουε πιο έμπιστουε
εγχώριουε σ υ νερ γά τεε του τη ν
πρόθεση να δημιουργήσει έναν
καινούργιο πολιτικό φορέα. Η
απάντηση από τη ν Αθήνα, όμωε,
τον ξάφνιασε, εφόσον έδειχνε την
πρόθεσή τουε να αρχίσουν συνομιλίεε με εκτόε του ΠΑΚ πολιτικούε.
«Μα τι κάνουν;» έλεγε ενοχλημένοε
και αμήχανοε. «Δ εν τουε είπα να
κάνουν τέτοιεε κινήσειε». Προφα
νώε, είχαν διαβάσει τη ν έκκλησή
του να «ενω θο ύ ν» σαν ένα σήμα
ότι επιδίωκε μια ενδεχόμενη ανα
συγκρότηση τηε Ενωσηε Κέντρου.
Αυτό, βέβαια, ήταν το τελευταίο
πράγμα που ήθελε. Α ντιθέτω ε, η
Ενωση Κέντρου, ωε προϊόν του
παλαιού πολιτικού κατεστημένου,
εκπροσωπούσε ένα ν φορέα και
μια περίοδο που ήθελε να αποχαιρετήσει οριστικά.
Αυτά τα δύο περιστατικά δείχνουν
ότι ο Παπανδρέου άρχισε από νωρίε
να σχεδιάζει την επιστροφή, ανηλαμβανόμενοε ότι, με τη μεταβολή -όπωε
αυτή είχε γίνει- δεν υπήρχε καν ζήτημα
επιστροφήε ή μη. Το ζήτημα τηε επιστροφήε είχε κριθεί ήδη από την ίδια
την εξέλιξη τω ν πραγμάτων. Ο Πα
πανδρέου έζησε με τον πιοοικείο τρόπο
τη σοφή παρατήρηση του Μαρξ ότι
«οι άνθρωποι κτίζουν την ιστορία τουε,
αλλά όχι ακριβώε όπωε τη θέλουν». Ο
περιθωριοποιημένοε Παπανδρέου α
ντιμετώπιζε μια υπόθεση υπαρξιακήε
φύσεωε - ένα κλασικό «Το ήθ ο γ ηοΐ Ιο
ήθ». Το ζητούμενο του δεν ήταν αν θα
πρέπεινα επιστρέψα η όχι. Η πρόκληση
που αντιμετώπισε ήταν το κατά πόσον
και πώε θα μπορέσει να ανταποκριθεί

■ ■ 3 Σεπτεμβρίου 1974.0 Ανδρέας Παπανδρέου παρουσιάζει την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ

στο απρόοπτο, ανατρεπτικό και, κατά μία
έννοια, ανεπιθύμητο κάλεσμα τηε τύχηε.

Προαπαιτούμενα
Σχεδιάζονταε τη ν απ άντηση σε
αυτό το κάλεσμα, ο Παπανδρέου αντιλήφθηκε ότι υπήρχαν κάποια προαπαιτούμενα που έπρεπε να εκπλη
ρωθούν για τη ν επιτυχή συνέχιση
του αγώνα του για ριζοσπαστικέε αλλαγέε μέσα στο πλαίσιο του κοινο
βουλευτισμού. Αυτά τα προαπαιτούμενα ανήκαν κυρίωε σε δύο κατηγορίεε: προαπαιτούμενα «διαφοροποίησηε» από το παλαιό πολιτικό κατε
στημένο και προαπαιτούμενα «σταΘεροποίησηε» μιαε ακόμα ασταθούε
μεταβολήε. Το πρώτο επιβλήθηκε
από τη ν ανάγκη να διαφοροποιηθεί
με κάθε δυνα τό τρόπ ο από όλουε
τουε τύπουε και συμβολισμούε του
παλαιού πολιτικού κατεστημένου και
συγκεκριμενοποιήθηκε με τη ν άρ
νησή του να ηγηθεί τηε ανασυγκρότησηε τηε Ενωσηε Κέντρου, με το
χαρακτηρισμό του ΠΑΣΟΚ ωε Κινήματοε και όχι Κόμματοε, με τη ν ει
σαγωγή του όρου «σοσιαλισμόε» στο
κέντρο του δημόσιου λόγου του, με
τη ν πρόσκληση σ το ν λαό για αυτοοργάνωση και ακόμη με το ζιβάγκο
και το πέτσινο σακάκι.

■■

Η εκδοχή της μη επιστροφής
τέθηκε και στους Αντ. Λιβάνη
και Γ. Χαραλαμπόπουλο.
Διαφώνησαν έντονα και
ζήτησαν την άμεση
επιστροφή του. 0 Γ. Ρωμαίος
τού τόνισε ότι η χώρα είχε
πια εισέλθει στον ομαλό
κοινοβουλευτικό βίο και
συνεπώς ή θα επέστρεφε
τώρα για να μετάσχει ενεργά
στη διαμόρφωση του
μεταπολιτευτικού πολιτικού
τοπίου ή θα έμενε οριστικά
εκτός της πολιτικής σκηνής.

Χαρακτηριστικά στη ν κατηγορία
τω ν προαπαιτούμενων σταθεροποίησηε ήταν οι δημόσιεε διαβεβαιώσειε,
τρειε μέρεε μετά τη ν άφιξή του στην
Αθήνα, ότι δεν πρόκειται να οργα
νώ σει διαδηλώσειε και πορείεε διαμαρτυρίαε, η ενσυνείδητη αποχή από
τη ν προβολή ανατρεπτικών συνθη
μάτων και απαιτήσεων, και η χάραξη
μιαε σταθεροποιητικήε αντιπολιτευτικήε γραμμήε. Σημειώνω ότι, ενώ
το περιεχόμενο τηε Διακήρυξηε τηε
3ηε Σεπτέμβρη υπονοεί ριζοσπαστικέε
κοινωνικέε αλλαγέε, οι άμεσεε απαιτήσειε που βρίσκονται στον πρόλογο
(που έγραψε ο ίδιοε αφού τελείωσε
η επεξεργασία του κειμένου από τουε
συνεργάτεε του) είναι μετρημένεε:
«Τιμωρία τω ν ενόχ ω ν», «Κάθαρση
του κρατικού μηχανισμού» και «Απο
κατάσταση τω ν θυμάτων τηε χού
ντα ε.» Ουσιαστικά, άσκησε πιέσειε
που στόχευαν σ τη ν ενίσχυση του
Καραμανλή να εξουδετερώσει τα κα
τάλοιπα τηε χούνταε που απειλούσαν
τη ν επαναφορά του κοινοβουλευτι
σμού.
Πέρασαν οι εκλογέε και άρχισε ο
κοινοβουλευτισμόε πάλι να λειτουργεί.
Στη μία από τιε πρώτεε συνεδριάσειε
τηε Βουλήε αναγνώρισε ρητά την ορ
θολογικότατα τηε λαϊκήε ετυμηγορίαε.

«Η μεγάλη πλειοψηφία που συγκέ
ντρωσε ο κ. Καραμανλήε στιε εκλογέε
χωρίε αμφιβολία οφειλόταν στην πε
ποίθηση του λαού ότι, λόγω τηε προϊστορίαε και τηε προέλευσήε του τηε
πολιτικήε, ήταν σε θέση να προστα
τεύσει τη χώρα από νέο στρατιωτικό
πραξικόπημα και νέα δικτατορία».
Εν τω μεταξύ, ήδη είχε προχωρήσει
στη ν εκπλήρωση μιαε τρίτηε κατηγορίαε προαπαιτούμενων για τη ν
προώθηση τω ν επιδιώξεών του: την
καθιέρωση τηε θέσηε του μέσα στο
ΠΑΣΟΚ σαν του αδιαμφισβήτητου
αρχηγού, ανεξάρτητου και κυρίαρχου,
με πλήρη ελευθερία κινήσεων.
Οπωε ο Καραμανλήε, έτσ ι και ο
Παπανδρέου ασκούσε μια ηγετική
πολιτική. Μαζί, σε μια δημιουργική
αντιπαλότητα, θα καθορίζουν το ιδε
ολογικό πλαίσιο του κοινοβουλευτικού
συστήματοε για τιε επόμενεε τρειε
δεκαετίεε, με το ν Καραμανλή να με
τατοπίζει τη Δεξιά προε το Κέντρο
και ο Παπανδρέου το Κέντρο προε
τη ν Αριστερά. Και μαζί, θα αποτελέσουν τιε γιγάντιεε μορφέε μιαε εποχήε
ηρώων, που έχει πλέον περάσει.

* Ο κ. Σπύροε Δραΐναε είναι συγγραφέαε.
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Η Αριστερά
τη στιγμή
της Μεταπολίτευσης
ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΜΑΡΑΝΤΖΙΔΗ*

π τώ ση τηε δικτατορίαε
αποτέλεσε για τη ν Α ρι
στερά μια ιστορική πρό
κληση. Η νομιμοποίηση του ΚΚΕ
από τη ν κυβέρνηση Εθνικήε Ενότηταε του Κ. Καραμανλή στιε 23
Σεπτεμβρίου 1974 (νομοθετικό διά
ταγμα αρ. 59 «περί συστάσεωε και
επαναλειτουργίαε πολιτικών κομ
μάτων»), που ακύρωσε το νόμο 509
και έδωσε για πρώτη φορά από το
1947 τη δυνατότητα στουε Ελληνεε
κομμουνιστέε να λειτουργούν υπό
συνθήκεε νομιμότηταε στο πλαίσιο
μιαε φιλελεύθερηε δημοκρατίαε,
υπήρξε μία από τιε μεγάλεε τομέε
αυτών τω ν στιγμών. Η κομμουνι
στική Αριστερά θα έπαιρνε για πρώ
τη φορά από το 1936 μέροε σε ελεύθερεε εκλογέε - στιε εκλογέε του
1946 το ΚΚΕ, ωε γνωστόν, είχε απο
φασίσει να απέχει.
Εντούτοιε, πολλά είχαν αλλάξει
για την Αριστερά, όχι μόνο από την
περίοδο του Μεσοπολέμου, αλλά
και από τα μετεμφυλιακά και προδικτατορικά χρόνια, όπου η παρου
σία του κόμματοε τηε Ενιαίαε Δημοκρατικήε Αριστεράε (ΕΔΑ) απο
τέλεσε, σε εκλογικό επίπεδο τουλά
χιστον, τη νόμιμη εκδοχή του ΚΚΕ.
Οι εξελίξειε στον κομμουνιστικό
κόσμο, τόσο σε εσωτερικό όσο και
σε διεθνέε επίπεδο, από τη δεκαετία
του 1950, σηματοδότησαν ευρύτερεε αλλαγέε αλλά και εσωτερικέε
συγκρούσειε που κατέληξαν σε
τραυματικέε διασπάσειε και ισχυρέε
εσωτερικέε αντιθέσειε. Επιπλέον,
διαμόρφωσαν το μονιμότερο ίσωε

Η

■■

Τον Νοέμβριο του 1974 η
κομμουνιστική Αριστερά θα έπαιρνε
για πρώτη φορά από το 1936 μέρος
σε ελεύθερες εκλογές - στις εκλογές
του 1946 το ΚΚΕ, ως γνωστόν,
είχε αποφασίσει να απέχει.
20 · Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ · ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

χαρακτηριστικό του ελληνικού
κομμουνιστικού κινήματοε, που
είναι ο διπλόε του χαρακτήραε, ο
χωρισμόε του δηλαδή σε ένα ορ
θόδοξο φιλοσοβιετικό (μέχρι το
1989) κομμάτι και σε ένα άλλο «ανα
νεω τικό» τμήμα.
Από το 1956 σ το 1968
Ο θάνατοε του Στάλιν το 1953,
η άνοδοε του Χ ρουστσόφ σ τη ν
ηγεσία τηε ΕΣΣΔ το 1955, το 20ό
συνέδριο του ΚΚΣΕ το 1956, όπου
μέσω τηε μυστικήε έκθεσηε Χρου
στσόφ καταγγέλθηκε η σταλινική
περίοδοε για εγκλήματα και καλ
λιέργεια τηε προσωπολατρίαε, εί
χαν ωε συνεπακόλουθο τη μετα
φορά τηε σοβιετικήε κρίσηε στο
εσωτερικό όλων τω ν κομμουνιστι
κών κομμάτων.
Τον Μάρτιο του 1956, με τιε αποφάσειε τηε 6ηε Ολομέλειαε τηε Κεντρικήε Επιτροπήε του ΚΚΕ, που
πραγματοποιήθηκε στη Ρουμανία,
καθαιρέθηκε ο γενικόε γραμματέαε
του Κόμματοε, Νίκοε Ζαχαριάδηε.
Μερικούε μήνεε αργότερα, τον Φε
βρουάριο του 1957, η 7η Ολομέλεια
διέγραψε τον Ζαχαρώδη, και κάποια
πιστά σε αυτόν στελέχη, από μέλοε
του κόμματοε. Η διαγραφή και στη
συνέχεια η άνοδοε σ τη ν ηγεσία
του ΚΚΕ του Κ. Κολιγιάννη χώρισε
το ΚΚΕ σε κολιγιαννικούε και ζαχαριαδικούε για αρκετά χρόνια.
Η έλευση τηε δικτατορίαε το ν
Απρίλιο του 1967 βρήκε το ΚΚΕ σε
μια έντονη εσωτερική κρίση. Το ζή
τημα τηε ΕΔΑ, του κατά πόσο δη
λαδή ήτα ν ορθή η απόφαση του
1958 να μετασχηματιστεί η ΕΔΑ σε
ενιαίο πολιτικό κόμμα, αποτελούσε
ένα από τα θέματα που διαιρούσαν
το κόμμα βαθιά. Το 1968 υπήρξε
κομβικό έτοε και για την ελληνική
Αριστερά. Η γνω στή σ τη ν ιστορία
του κομμουνιστικού κόμματοε 12η
Ολομέλεια, που πραγματοποιήθηκε
τον Φεβρουάριο αυτήε τηε χρονιάε

■ ■ Βουλευτές της Αριστερός στην πρώτη μεταδικχατορική Βουλή. Από δεξιά, οι βουλευτές του ΚΚΕ Δημήτρης Γόντικας, Κώστας Κάππος, Γρηγόρης
Φαράκος, Χαρίλαος Φλωράκης και Μίνα Γιάννου και σε -ενδεικτική- απόσταση οι Μπάμπης Δρακόπουλος και Λεωνίδας Κύρκος από το ΚΚΕ Εσ.

στη Βουδαπέστη, καθόρισε σε με
γάλο βαθμό τιε εξελίξειε του ελλη
νικού κομμουνισμού. Η Ολομέλεια
πραγματοποιήθηκε σε μια εποχή
που το κομμουνιστικό κίνημα παγκοσμίωε είχε τριχοτομηθεί μεταξύ
τηε ΕΣΣΔ και τω ν δορυφόρων τηε,
τηε Κίναε και τέλοε του αναδυόμενου ευρωκομμουνισμού με επίκε
ντρο αναφοράε το ιταλικό ΚΚ. Μια
σειρά από ζητήματα δίχαζαν τη ν
ηγεσία του ΚΚΕ, αλλά, αναμφισβή
τητα, η καθαίρεση τριών μελών του
Πολιτικού Γραφείου, τω ν Μήτσου
Παρτσαλίδη, Ζήση Ζωγράφου και
Πάνου Δημητρίου, άνοιξε τον ασκό
του Αιόλου και είχε ωε συνέπεια
την αποχώρηση σημαντικού μέρουε
στελεχών και μελών του κόμματοε.
Στουε διαφωνούντεε προστέθηκαν
και άλλα στελέχη του «Γραφείου
Εσωτερικού», δηλαδή του τμήματοε
τηε ηγεσίαε που δρούσε στο εσω 
τερικό τηε χώραε σε καθεστώε παρανομίαε. Υπό αυτέε τιε συνθήκεε
πολιτικήε κρίσηε μέσα σ το ν κομ-

■ ■ ΗλίαςΗλιού, ιστορική
ηγετική φυσιογνωμία ιης
Αριστερός, πρόεδρος της ΕΔΑ.

μουνιστικό κόσμο γεννήθηκε το
ΚΚΕ Εσωτερικού, τα στελέχη του
οποίου ονομάτιζαν ωε «ΚΚΕ-Εξωτερικού» το τμήμα του κόμματοε
που ακολούθησε τιε αποφάσειε
τηε 12ηε Ολομέλειαε, γεγονόε που
προκάλεσε έντονη ρήξη και ένταση
στιε σχέσειε τω ν δύο κομμουνι
στικών κομμάτων. Η αντίθεση ανά
μεσα στα δύο κόμματα, μέσα σε
συνθήκεε μάλιστα δικτατορίαε
στην Ελλάδα, βάθαινε διαρκώε πα
ρά τιε κάποιεε προσπάθειεε να βρε
θεί μια ενωτική φόρμουλα.
Η Ανοιξη τηε Πράγαε έδωσε μια
νέα δυναμική στα πράγματα. Η ει
σβολή τω ν τεθωρακισμένων του
Συμφώνου τηε Βαρσοβίαε σ τη ν
Τσεχοσλοβακία τον Αύγουστο του
1968 άνοιξε το κουτί τηε Πανδώραε
για τη ν ενότητα του κομμουνιστι
κού κόσμου. Την εισβολή αμέσωε
καταδίκασε η πλειονότητα τω ν δυ
τικοευρωπαϊκών κομμουνιστικών
κομμάτων, καθώε και τρία κομ
μουνιστικά κράτη: η Αλβανία, η

Γιουγκοσλαβία και η Ρουμανία.
Υπέρ τηε επέμβασηε τάχθηκαν μό
νο τέσσερα δυτικοευρωπαϊκά κόμ
ματα, ανάμεσα στα οποία το ΚΚΕ
και το ΑΚΕΛ τηε Κύπρου. Για μερικά
από τα παραπάνω κομμουνιστικά
κόμματα, όπωε το ιταλικό και το
ισπανικό, τα γεγονότα τηε Τσεχοσλοβακίαε αποτέλεσαν το κα
θοριστικό σημείο, τον «Ρουβίκωνα»,
για τη στάση τουε απέναντι στη ν
ΕΣΣΔ. Από εκείνο το σημείο και
έπειτα, θα συγκροτήσουν ένα νέο
ρεύμα, το ν «ευρωκομμουνισμό»,
και θα πάρουν σαφείε αποστάσειε
απέναντι σε αυτό που ονομάστηκε
υπαρκτόε σοσιαλισμόε. Αυτό συ
νέβη και με το ΚΚΕ Εσωτερικού.

Η Μ εταπολίτευση βρήκε, λοι
πόν, την κομμουνιστική Αριστερά
κατακερματισμένη: ένα τμήμα
τηε, το μεγαλύτερο, έμεινε πιστό
στο ΚΚΕ και στη ν ΕΣΣΔ. Ενα άλλο
κομμάτι, σημαντικό σε επίπεδο

:ο<

στελεχών, αλλάχωρίε ισχυρή απή
χηση στη ν εκλογική βάση, δημι
ούργησε το «ευρωκομμουνιστικό»
ΚΚΕ Εσωτερικού και τέλοε μια τρί
τη ομάδα δεν προσχώρησε ούτε
σ το ένα ούτε σ το άλλο κόμμα,
αλλά αποφάσισε να διατηρήσει
εν ζω ή τη ν ΕΔΑ. Καθένα από τα
τρία κόμματα είχε ωε ηγέτη μια
σημαντική πολιτική φυσιογνωμία
τηε Αριστεράε με διακριτά χαρα
κτηριστικά αντίστοιχα του χώρου
που εξέφραζε: το ν Χαρίλαο Φλωράκη, το ν Μπάμπη Δρακόπουλο
και το ν Ηλία Ηλιού.
Ο Χαρίλαοε Φλωράκηε υπήρξε
μέλοε του ΚΚΕ από το ν Μεσοπό
λεμο με συνδικαλιστική δράση
στα ΤΤΤ, αλλά περισσότερο έγινε
γνω στόε για τη δράση του στον
εμφύλιο πόλεμο ωε διοικητήε τηε
Ιηε Μεραρχίαε του Δημοκρατικού
Στρατού Ελλάδαε (ΔΣΕ). Εκλέχτηκε
γενικόε γραμματέαε του ΚΚΕ το
1972, διαδεχόμενοε το ν Κώστα
Κολιγιάννη. Ο Μπάμπηε Δρακό-
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Λ-ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ. ΠΙΕΣΤΗΡΙΑ

Η ΚΑΘΗΜ ΕΡΙΝΗ

Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 0Μ ΑΛ0ΤΗΤ0Σ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ Κ.Ε. ΤΟΥ Κ.Κ.Ε.
Πρός τήν εργατική τάξη, τήν αγροτιά, τούς εργαζόμενους, όλο τό λαό

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΦΟΡΝΤ
ΚΑΙ ΚΙΣΣΜΚΕΡ
ΣΤΟΝ κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ
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■ ■ Ο Μίκης Θεοδωράκης επιστρέφει στην Ελλάδα.
πουλοε, άνθρωποε χαμηλών τό νω ν
αλλά υψηλή5 ηθική5 στάθμη5, στέλεχοε τηε ΟΚΝΕ και τηε ΕΠΟΝ, στέλεχοε του παράνομου μηχανισμού
του ΚΚΕ και αργότερα τηε ΕΔΑ, ήταν
ο γραμματέαε του «Γραφείου Εσω τε
ρικού» πριν από τη ν έλευση τηε δικτατορίαε του ’67 και εκλέχτηκε ο
πρώτοε γραμματέαε του ΚΚΕ Εσω τε
ρικού. Ο Ηλίαε Ηλιού, ο μεγαλύτεροε
ηλικιακά από τουε τρειε ηγέτεε τηε
Αριστεράε, είχε μακρά πολιτική δράση.
Ωε φοιτητήε υπήρξε υποψήφιοε βουλευτήε Λέσβου τηε Δημοκρατικήε
Ενωσηε του Παπαναστασίου. Μέλοε
του ΚΚΕ από το 1945, έγινε ευρύτερα
γνω στόε σ τη ν ελληνική πολιτική ωε
κοινοβουλευτικόε εκπρόσωποε τηε
ΕΔΑ, καθώε διακρίθηκε τόσο για τη
ρητορική του δεινότητα όσο και για
τη μετριοπάθειά του. Εξελέγη πρόεδροε τηε ΕΔΑ το 1974.
Εν όψει τω ν εκλογών τηε 17ηε Νο-

¿ï=^=

■ ■ Το πρώτο φύλλο ίου νόμιμου «Ριζοσπάστη»,

■ ■ Τ ο πρωτοσέλιδο της «Καθημερινής» που αναγγέλλει

25 Σεπτεμβρίου 1974.

τη νομιμοποίηση του ΚΚΕ.

«V

#

■■

■ ■ Ο Μπάμπης Δρακόπουλος, ηγετική μορφή
της ανανεωτικής Αριστερός κατά τη Μεταπολίτευση.
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Το μέτριο εκλογικό αποτέλεσμα .
υπονόμευσε τις όποιες
προσπάθειες κοινής παρουσίας
της κομμουνιστικής Αριστερός
στην ελληνική πολιτική σκηνή.
Σταδιακά, τα δύο κόμματα, το ΚΚΕ
και το ΚΚΕ Εσωτερικού, θα
τραβήξουν ξεχωριστή πορεία.

εμβρίου 1974, τα τρία κόμματα απο
φάσισαν να συγκροτήσουν έναν εκλο
γικό συνασπισμό, τη ν Ενωμένη Αρι
στερά, προκειμένου η Αριστερά να
μην παρουσιαστεί διαιρεμένη στιε
πρώτεε εκλογέε που τελούσε υπό καθεστώε νομιμότηταε, με στόχο να κα
ταγράψει καλύτερα αποτελέσματα.
Τελικά, η εκλογική επίδοση τηε Ενωμένηε Αριστεράε κυμάνθηκε σε μέτρια
επίπεδα: κέρδισε 464.787 ψήφουε
(9,4%) και μόλιε 8 έδρεε, μένονταε
αρκετά πίσω και από το νεοσύστατο
ΠΑΣΟΚ (13,5%). Από τιε 8 έδρεε, τιε
5 πήρε το ΚΚΕ, τιε 2 το ΚΚΕ εσω τε
ρικού και 1 η ΕΔΑ.
Το μ έτριο εκλογικό αποτέλεσμα
υπονόμευσε τιε όποιεε προσπάθειεε
κοινήε παρουσίαε τηε κομμουνιστικήε
Αριστεράε σ τη ν ελληνική πολιτική
σκηνή. Σταδιακά, τα δύο κόμματα, το
ΚΚΕ και το ΚΚΕ Εσωτερικού θα τρα
βήξουν ξεχωριστή πορεία. Θα συγκλί
νουν μετά από δεκαπέντε χρόνια πε
ρίπου, το 1988, όταν για άλλη μία φορά
οι εξελίξειε στο διεθνέε κομμουνιστικό
σύστημα (Γκορμπατσόφ - Περεστρόικα)
θα επηρεάσουν με καθοριστικό τρόπο
τιε εγχώριεε διεργασίεε. Ομωε αυτό
είναι μια άλλη ιστορία.
* Ο κ. Νίκος Μαραντζίδης
είναι αναπληρωτής καθηγητής
στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
και επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο
του Καρόλου στην Πράγα
και στο Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας.

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ · Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ·23

40 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ

Το νέο πλαίσιο
της ασφάλειας
ΤΟΥΔΙΟΝΥΣΗ ΧΟΥΡΧΟΥΛΗ *

Μ

ετά το χουντικό πρα
ξικόπημα εναντίον του
προέδρου τηε Κυπριακήε Δημοκρατίαε, Αρχιεπισκόπου
Μακαρίου (15 Ιουλίου 1974), η
Τουρκία εισέβαλε σ τ η ν Κύπρο
σ τιε 20 Ιουλίου επιτυγχάνονταε
τη δημιουργία προγεφυρώματοε.
Οι αποδιοργανωμένεε δυνάμειε
τηε κυπριακήε Εθνοφρουράε δεν
κ α τό ρ θ ω σ α ν να προβάλουν α
ν τίσ τα σ η στουε εισβολείε, ενώ
και η ελλαδική ηγεσία, παρά του5
αρχικούε λ εο ν τα ρ ισ μ ο ύ ε, δ εν
αποτόλμησε σύγκρουση με τη ν
Τουρκία ή τη ν ουσιαστική εν ί
σχυση τω ν ελλαδικών δυνάμεων
σ τη ν Κύπρο. Επίσηε, αποκαλύφθηκε το μέγεθοε τηε διπλωματικήε απομόνωσηε σ τη ν οποία
είχε π ερ ιέλθ ει η Α θ ή να (και η
Λευκωσία). Η σχεδόν ταυτόχρονη
κατάρρευση του βραχύβιου καθεστώ τοε του Νικολάου Σαμψών
σ τη ν Κύπρο και τηε απριλιανήε
δικτατορίαε σ τη ν Ελλάδα δ εν θα
μπορούσε να προκαλέσει άμεσα
και αλλαγή του διπλω μ ατικού
και, κυρίωε, του σ τρ α τιω τικ ο ύ
συσχετισμού ισχύοε, που ολοφά
ν ε ρ α ε υ ν ο ο ύ σ ε τ η ν το υ ρ κ ικ ή
πλευρά. Ετσι, το ν Α ύγουστο του
1974, παράλληλα με τη ν εκδή
λω ση τηε τουρκικήε επιθετικότη ταε σ τη ν Κύπρο με τη ν εξαπό
λυση του «Α ττίλ α II» και τη ν κα
τάληψη του 37% τηε Κύπρου, κλι-

■ ■

Ηδη από τα μέσα Αυγούσιου
του 1974 διάχυτη ήταν η αίσθηση
Ελλήνων αξιωματούχων
και αναλυτών ότι η Τουρκία επιδίωκε
την επιβολή τετελεσμένων διά
της βίας και ότι δεν επένδυε απλώς
σε πολιτικές λύσεις από ευνοϊκή
{για την Αγκυρα) θέση.
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μακώθηκαν και τελικά παγιώθηκαν και οι τουρκικέε προκλήσειε
και διεκδικήσειε σ το Αιγαίο, που
για πρώτη φορά είχαν διατυπωθεί
σ τα τέλη του 1973.
Η σχέση μ ε τις ΗΠΑ
Τα γεγονότα του Ιουλίου και του
Αυγούστου 1974 αποτέλεσαν τραυ
ματική εμπειρία για τη ν Ελλάδα
(και βέβαια τη ν Κύπρο) και σημα
τοδότησαν τη ν απαρχή μιαε νέαε
περιόδου σ τη ν ελληνική ε ξω τε 
ρική πολιτική και πολιτική ασφάλειαε. Π ρώ τα από όλα αυξήθηκε
κατακόρυφα ο αντιαμερικανισμόε
τη ε ελληνικήε κοινήε γνώ μ ηε,
ενώ καταδείχθηκε σαφ ώ ε ότι η
συμμαχική σχέση με τιε ΗΠΑ και
η συ μ μ ετοχ ή σ τ η ν Α τλ α ν τικ ή
Συμμαχία δ εν αποτελούσαν πα
νάκεια για τη ν κατοχύρωση τηε
ασφάλεια3 τη ε χ ώ ραε και τ ω ν
συμ φ ερόντω ν τηε. Ακόμη και με
τά τ η ν π ολιτειακή αλλαγή τη ε
24ηε Ιουλίου 1974 οι ΗΠΑ τή ρ η 
σ α ν πολιτική ίσ ω ν α π ο σ τά σ εω ν
ανάμ εσα σ τ η ν Ελλάδα και τη ν
Κύπρο, από τη μια πλευρά, και
τη ν Τουρκία από τη ν άλλη, και
π ερ ιό ρ ισ α ν τιε μ εσολαβη τικέε
τουε προσπάθειεε στη ν αποτροπή
τηε έκρηξηε ενόε ελληνοτουρκι
κού πολέμου. Ιδίωε ο ρόλοε του
υπουργού Ε ξω τερικ ώ ν Χ ένρι Κίσινγκερ και του υφυπουργού Εξω
τερ ικ ώ ν Τζό ζεφ Σίσκο ή τα ν ελά
χ ισ τα εποικοδομητικόε κατά τη
διάρκεια τηε κυπριακήε κρίσηε
και τηε τουρκικήε εισβολήε. Δεύ
τερον, σταδιακά αναθεωρήθηκε
το δόγμα τού «από Βορρά κινδύ
νο υ », αφού π λέον κ α τέσ τη φα
νε ρ ό ό τι τ η ν κύρια απειλή για
τη ν ελληνική ασφάλεια και εδα
φική ακεραιότητα αποτελούσε η
Τουρκία, ετα ίρ ο ε τη ε Ελλάδαε
σ το ΝΑΤΟ· συνεπώ ε η ελληνική
αμυντική στρατηγική έπρεπε να
αναθεω ρηθεί αναλόγωε, παρότι
προφανώε δεν θα συμβάδιζε πλέ
ο ν με τιε ψυχροπολεμικέε προτεραιότητεε και το ν στρατιω τικό
σχεδίασμά του ΝΑΤΟ σ τη ν ανα-

■ ■ 0 Ευάγγελος Αβέρω φ επιθεωρεί μαχητικά αεροσκάφη.
Η ενίσχυση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της χώρας αποτέλεσε
μείζονα προτεραιότητα των κυβερνήσεων της Μεταπολίτευσης.

Τα γεγονότα του Ιουλίου
και του Αυγούστου 1974
αποτέλεσαν τραυματική
εμπειρία για την Ελλάδα
και την Κύπρο και
σηματοδότησαν
την απαρχή μιας νέας
περιόδου στην ελληνική
εξωτερική πολιτική και
πολιτική ασφάλειας.
τολική Μ εσόγειο και σ τα Βαλκά
νια. Τ ρίτον, δεδομένηε τηε αδυναμίαε τηε Ελλάδαε να αντιδράσει
δυναμικά κατά τη διάρκεια του
«Α ττίλ α II», ωε μοναδικό εναπομείναν μέσο α ν τίδ ρ α σ ή και πίεσηε τη ε Α θήναε προε τιε ΗΠΑ,
τη ν Τουρκία και το ΝΑΤΟ κρίθηκε
η αποχώρηση από το στρατιωτικό
(αλλά όχι και το πολιτικό) σκέλοε
τηε Συμμαχίαε.
Ηδη από τα μέσα του Αυγού
σ το υ του 1974 διάχυτη ή τα ν η
αίσθηση Ελλήνων αξιωματούχων
και αναλυ τώ ν ότι η Τουρκία επι
δίωκε τη ν επιβολή τετελεσμ ένω ν
διά τηε βία3 και ότι δ εν επένδυε
απλώε σ ε πολιτικέ3 λύσειε από
ευνοϊκή (για τη ν Αγκυρα) θέση.
Π ράγματι, οι παραπάνω φόβοι
επαληθεύτηκαν. Τόσο η κυβέρ
νη ση του Μ πουλέντ Ετσεβίτ (και
οι διάδοχε3 βραχύβιε3 κυβερνή
σ ε ι τ ω ν Σαντί Ιρμάκ και Σουλεϊμάν Ν τεμιρέλ), όσο και το τουρ 
κικό σ τρ α τιω τικ ό κα τεστη μ ένο
που διαδραμάτιζε κυρίαρχο ρόλο
σ τη διαμόρφωση τηε τουρκική3

εξω τερικ ήε πολιτικήε σ τη δεδο
μένη χρονική συγκυρία, ενέτειν α ν τιε προκλήσειε σ το Αιγαίο,
συντηρώ ντα3 τη ν έν τα σ η με εμπρηστικέε δ η λ ώ σ ε ι και κυρίω3
με μαζικέε παραβιάσειε του ελ
ληνικού εναέριου χώρου. Η α τζέ
ν τ α τ ω ν ελληνοτουρκικ ώ ν δια
φορών, όπωε είχε πλέον οριστικά
διαμορφωθεί από το καλοκαίρι
του 1974, π εριλάμ βανε, εκ τόε
από το Κυπριακό, και το ζήτημα
τη3 οριοθέτη σηε τηε υφαλοκρηπίδαε του Αιγαίου (το οποίο η Ελ
λάδα αναγνώριζε ωε το μόνο πρό
βλημα προε επίλυση, καθώε οι
υπόλοιπεε διαφορέε είχαν προ
κόψει από τουρκική αμφισβήτηση
ελληνικώ ν κυριαρχικών δικαιω
μάτων), το εύροε του ελληνικού
εναέριου και θαλάσσιου χώρου
σ το Αιγαίο και τη στρατιω τικ οπ οίηση τ ω ν ελλη νικ ώ ν ν η σ ιώ ν
που λάμβανε χώρα μ ετά το κα
λοκαίρι του 1974. Ακόμη, είχαν
ανακύψει προβλήματα που άπτον τ α ν του νατοϊκού επιχειρησια
κού σχεδιασμού σ τη ν περιοχή,
όπου η Αγκυρα είχε αρχίσει να
εκ μ ετα λ λ εύ ετα ι τ η ν ελλη νικ ή
απουσία από τα αρμόδια όργανα
και στρατηγεία τηε Συμμαχίαε.
Α π οχώ ρηση από το ΝΑΤΟ
Η απόφαση για τη ν αποχώρηση
τηε Ελλάδαε από το στρατιωτικό
σκέλοε του ΝΑΤΟ ελήφθη στιε 14
Αυγούστου 1974, λίγεε ώρεε μετά
τη ν εξαπόλυση του «Αττίλα II», μέ
σα σε ένα κλίμα έντονηε απογοή
τ ε υ σ ή και οργή3 τω ν στελεχώ ν
τηε κυβέρνησηε Εθνικήε Ενότηταε
και προσωπικά του πρωθυπουργού,
Κ. Καραμανλή. Και τούτο διότι η
αδράνεια τω ν οργάνων τηε Συμ-

■ ■ Ο Κ. Καραμανλής και ο υπουργός Εξωτερικών Δημήτρης Μπίτσιος συναντούν τον Αμερικανό πρόεδρο Τζέραλντ Φορντ
και τον υπουργό Εξωτερικών Χένρι Κίσινγκερ - Ελσίνκι, 30 Ιουλίου 1975.
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■ ■ Η ανακοίνωση της αποχώρησης της Ελλάδας από
το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ, 14 Αυγούστου 1974.

■ ■ Ο Κ. Καραμανλής με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Γιόζεφ
Λουνς. Η διασάφηση της σχέσης της Ελλάδας με τη δυτική Συμμαχία
μετά την τραυματική εμπειρία του «Αττίλα II» υπήρξε ένα από τα
ζητούμενα της Μεταπολίτευσης το 1974-75.

n
«

■ ■ Βομβαρδισμός της Αμμόχωστου κατά τον δεύτερο «Αττίλα». Η απραξία της δυτικής Συμμαχίας προκάλεσε τπν αποχώρηση
της Ελλάδας από το στρατιωτικό σκέλος της.
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μσχίσε και η απάθεια τω ν ΝΑΤΟϊκών αξιωματούχων (με προεξάρχοντα το ν γενικό γραμματέα του
ΝΑΤΟ, Γιόζεφ Λουνε) οτιε εκκλήσειε
τηε Αθήναε για άμεση πολιτική
παρέμβαση του ΝΑΤΟ ώστε να ανα
κοπεί η τουρκική προέλαση και να
εκλείψει ο κίνδυνοε ελληνοτουρ
κικού πολέμου υπήρξαν παροιμιώδειε. Παρά τη σταθερή προσήλωση
του Καραμανλή και τω ν μελών τηε
κυβέρνησηε Εθνικήε Ε νότη ταε
σ το ν προσανατολισμό τηε χώραε
προε τη Δύση, κρίθηκε αναγκαία
μια γενναία και δραματική πρω
τοβουλία από ελληνικήε πλευράε,
τόσο για λόγουε εθνικήε αξιοπρέπειαε, όσο και για να κατευναστεί
η ελληνική κοινή γνώμη. Η από
φαση για έξοδο τηε χώραε από το
στρατιωτικό σκέλοε του ΝΑΤΟ έτυχε τό τε τηε γενικήε επιδοκιμασίαε
του ελληνικού λαού και τω ν πολι
τικών δυνάμεων τηε χώραε.

τπόφΟ Ο Ι
ί.,ι,,ροζ

Ω στό σο , η κίνηση εκείνη δεν
πρέπει να ιδωθεί μόνο ωε μια «εν
θερμ ώ » απόφαση τηε ελληνικήε
ηγεσίαε. Α σ χ έτω ε του α ν τελικά
εξυ π η ρ έτη σε τα ελληνικά συμ
φ έρ ο ν τα (η σ χ ετικ ή σ υ ζή τη σ η
ήδη α ν α π τύ σ σ ετα ι σ τη βιβλιο
γραφία), η έξοδοε από το σ τρ α 
τιω τικ ό σκέλοε του ΝΑΤΟ είχε
συγκεκριμένουε πολιτικούε, διπλωματικούε και στρατιω τικούε
στόχουε. Συγκεκριμένα, αποσκο
πούσε στη ν άσκηση πίεσηε στουε
Δυτικούε συμμάχουε και σ τη ν
Αγκυρα, επισείονταε το ν κίνδυνο
τηε γεωγραφικήε αποκοπήε τηε
Τουρκίαε από τη Δύση, προκειμένου η τελευταία να προσέλθει
σ το τρ α π έζι τ ω ν διαπραγματεύ
σ εω ν προε ανεύρεση δίκαιηε λύση ε σ τ η ν Κύπρο. Α κόμη, σ το
π ρώ το κρίσιμο στά διο τηε ελλη
νικήε αμυντικήε ανασυγκρότησηε, κ ρ ινό τα ν αναγκαίο οι ένο-

πλεε δυνάμειε τηε χώραε να τ ε 
θούν υπό αμιγώε εθνικό επιχει
ρησιακό έλεγχο. Ιδίω ε εφ ό σον
α κ ολού θη σε ε κ τε τα μ έ ν η α να 
διοργάνω ση, ταχύε επανεξοπλισμόε, καθώε και αναδιάταξη δυ
νάμεων προε κάλυψη τηε Θράκηε
και κυρίωε τ ω ν ν η σ ιώ ν του ανα
τολικού Α ιγαίου. Οι ελληνικέε
αμυντικέε ανάγκεε τηε περιόδου
1974-75 δεν συμβάδιζαν, βέβαια,
με τιε ΝΑΤΟϊκέε προτεραιότητεε
σ τη ν ευρύτερη περιοχή. Παράλ
ληλα, η αποχώρηση από το στρα
τιω τικ ό σκέλοε τη ε Συμμμχίαε
παρείχε σ τη ν ελληνική πλευρά
τη δυνα τότη τα να κρατήσει, στο
μέτρο του δυνατού, σ το σκοτάδι
τιε τουρκικέε στρατιωτικέε αρχέε
σχετικά με τιε λεπτομέρειεε τηε
αναδιοργάνωσηε και αναδιάταξηε
τ ω ν ελλη νικ ώ ν ενόπ λω ν δυνά
μεων: δ εν πρέπει να παραγνω
ρίζεται ότι, στο πλαίσιο του στρα-
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τιωτικού σχεδιασμού του ΝΑΤΟ,
στα αρμόδια όργανα και στιε επιτροπέε α ναλύονταν λεπτομερώε
οι σ τρ α τιω τικ έε ικα νότη τεε, οι
ελλείψετε και τα πλάνα κάθε κράτουε-μέλουε.
Βέβαια, η αποχώρηση από το
σ τρ α τιω τικ ό σκέλοε του ΝΑΤΟ
δεν σηματοδότησε κάποια αλλαγή
σ το ν γενικό διεθνή π ρ οσα να το
λισμό τηε Ελλάδαε. Α λλω στε, γ ι’
αυτόν το λόγο η κυβέρνηση Εθνικήε Ε νό τη τα ε δ εν π ρ οχ ώ ρ η σε
σ τη ν πλήρη αποχώρηση τηε χώραε από τη Συμμαχία. Η παρα
μονή σ το πολιτικό σκέλοε τήε
έδινε τη δυνατότηα για διενέργεια
διμερών επαφών ανάμεσα σε Ελληνεε και Τοϋρκουε η γέτεε και
αξιωματούχουε, εν ώ απ έτρεπ ε
τη στρατη γική απομόνωση τηε
Ελλάδαε από τη Δύση, προε όφελοε τηε Τουρκίαε. Επίσηε, παρά
τη ν ύφεση σ το ν ψυχροπολεμικό
α ντα γω νισ μ ό Α να τολή ε-Δ ύση ε
και τη σημαντική βελτίω ση τω ν
σ χ έσ εω ν τηε Ελλάδαε με τα πε
ρισσότερα κράτη του ανατολικού
συνασπισμού και τουε Βαλκάνιουε γείτονεε, η ηγεσία μιαε μικρήε
χώραε ευρισκόμενηε σ το μεταίχ
μιο τω ν δύο κόσμων δεν μπορού
σε να παραβλέψει ότι ο Ψυχρόε
Πόλεμοε συνέχιζε να υφίσταται.
Ετσι, η προσχώρηση σ το σ τρ α 
τόπεδο τω ν αδεσμεύτων δεν απο
τελούσε ρεαλιστική (ούτε επιθυ
μητή) επιλογή για το ν Κ. Καρα
μανλή και τουε σ υνερ γά τεε του,
κ αθώ ε θα υ π ο ν ο μ ε ύ ο ν τα ν οι
αμυντικέε ικα νότητεε τηε Ελλά
δαε αλλά και ο δρόμοε για ένταξη
σ τη ν Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοι
νότη τα .
Σε κάθε π ερίπ τω ση , μ ετά τη
μεγάλη εκλογική νίκη τηε 17ηε
Νοεμβρίου 1974, ο Κ. Καραμανλήε
επ ιβεβαίω σε τ η ν απόφ αση για
αποχώρηση τηε Ελλάδαε από το
σ τρ α τιω τικ ό σκέλοε του ΝΑΤΟ
και για μερική τουλά χιστον απε
ξά ρ τη σ η από τη ν αμερικανική
επιρροή. Π ά ντω ε, ήδη από τα
τέλη του 1974 είχε κ α τα σ τεί φα
νερό ότι η ελληνική πρωτοβουλία
δ εν είχε αποδώσει τα αναμ ενό
μενα σ το πολιτικό και διπλωμα
τικό πεδίο: παρά τιε αρχικέε ανησυχίεε τηε Συμμαχίαε ό τι η ελ
ληνική α π οχώ ρηση θα προκαλούσε σημαντικό ρήγμα σ τη ΝΑΤΟϊκή άμυνα σ τ η ν α να το λικ ή
Μεσόγειο, τη στιγμή μάλιστα που
η Σοβιετική Ενωση εξακολουθού
σε να διατηρεί σημαντικέε ναυ-
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τικ έε δυνά μ ειε σ τ η ν περιοχή,
κάτι τέτο ιο δ εν επαληθεύτηκε.
Ετσι, το ΝΑΤΟ κατόρθωσε να δια
χ ειρ ισ τεί τιε συνέπ ειεε τη ε ελλη νικ ή ε α π ο χ ώ ρ η σ η ε από το
σ τρατιω τικ ό σκέλοε, τό σ ο σε πο
λιτικό επίπεδο όσο και σε επιχει
ρησιακό. Δ ε ν πρέπει, άλλω στε,
να λη σμ ονείται ότι η Συμμαχία
είχε κατορθώ σει να «απορροφή
σ ε ι» τουε κραδασμούε που είχε
προκ αλέσει η ανάλογη π ρ ω το 
βουλία του Γάλλου προέδρου Σαρλ
ν τ ε Γκολ το 1966, παρόλο που η
Γαλλία ή τα ν χώρα ασύγκριτα μεγαλύτερηε ισχύοε και στρατηγικήε σημασίαε από ό,τι η Ελλάδα.
Τ α υ τό χ ρ ο ν α , ε ξα ιτία ε και τη ε
ύφεσηε του ανταγωνισμ ού Ανατολήε - Δύσηε και τηε βελτίωσηε
τ ω ν σ χ έσ εω ν ΕΣΣΔ - Τουρκίαε,
η τουρκική ηγεσία δεν πτοήθηκε
από τη ν ελληνική πρωτοβουλία
και την, έστω μερική, γεωγραφική
αποκοπή τη ε από τα υπόλοιπα
μέλη του ΝΑΤΟ. Α ντίθ ετα , η Α 
γκυρα κλιμάκωσε π εραιτέρω τιε
προκλήσειε τη ε σ το Αιγαίο και
δεν κατέστη διαλλακτική στο Κυ
πριακό.

Επίσηε, γινό τα ν αντιληπτό ότι
και η ίδια η Ελλάδα επηρεαζόταν
αρνη τικά από τη ν επιλογή τηε
να αποχωρήσει από το σ τρ α τιω 
τικό σκέλοε του ΝΑΤΟ. Η διάλυση
ή ακόμη και η μόνιμη υπονόμευ
ση τηε συνοχήε τηε ν ό τια ε πτέρυγαε τηε Συμμαχίαε θα υπονό
μευε καίρια και τ η ν ίδια τ η ν ελ
λη νικ ή ασφ άλεια. Εξω από το
πλαίσιο του δυτικού σ τρ α το π έ
δου, η Ελλάδα θα έμενε ξανά ευά
λωτη σε νέεε πιέσειε τω ν Βόρειων
γειτόνω ν, δίχωε να βελτιώσει και
τη θέση τηε έναντι τηε Τουρκίαε.
Γ ι’ αυτό ά λ λ ω σ τε και η Α θή να
επιδίωξε να θέσει σε νέο πλαίσιο
τη σχέση τηε με τιε ΗΠΑ, με σκο
πό τη γεφ ύρω ση του χάσματοε
με τη ν Ουάσιγκτον. Μια πολιτική
πλήρουε ρήξηε δ εν αποτελούσε
ρεαλιστική ελληνική επιλογή, κα
θώε η διατήρηση, και πολύ πε
ρισ σ ότερ ο η αύξηση, τηε πολεμικήε ετοιμ ότη τα ε και του αξιό
μαχου τ ω ν ελληνικώ ν ενόπ λω ν
δυνάμεων δ εν μπορούσε να εξα
σφ αλιστεί, του λά χιστον βραχυ
πρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, δί
χωε τη συνέχιση τηε παράδοσηε
παραγγελθέντων οπλικών συστη
μ ά τω ν και πυρομαχικών και τηε
συνεχούε ροήε ανταλλακτικών,

παροχήε εκπαίδευσηε κ.λπ. Αλ
λ ω σ τε το 1974-75 σ χ εδ όν το σύ
νολο του πολεμικού υλικού και
τω ν τρ ιώ ν κλάδων τ ω ν ενόπ λω ν
δ υ νά μ εω ν ή τα ν αμερικανικήε
προέλευσηε, αν και τό τε σ υ σ τη 
ματοποιήθηκε η διασπορά τω ν
σ τρ α τιω τικ ώ ν παραγγελιώ ν (σε
κράτη όπωε η Γαλλία, η Δυτική
Γερμανία και η Ιταλία, πλην τω ν
ΗΠΑ). Και πάλι, όμωε, τα ευρω
παϊκά κράτη δ εν μπορούσαν να
καλύψουν το σύνολο τω ν ελλη
νικ ώ ν α π α ιτή σ εω ν σε νέεε παραγγελίεε.
Εξάλλου, θα ήταν πρακτικά αδύ
να το για τη ν Ελλάδα να επιτύχει
μια στοιχειώ δη αεροναυτική εξισορρόπηση τηε Τουρκίαε στο Αι
γαίο δίχωε τη συ νεχ ή ροή τη ε
αμερικανικήε στρατιω τικήε βοήθειαε στη ν Ελλάδα. Παρότι λοιπόν
η Αθήνα την επαύριον του «Αττίλα
II» έθετε και ζήτημα «αναθεωρήσεω ε του κα θεστώ τοε τω ν εν Ελλάδι αμερικανικών βάσεων», επι
δίωξε τελικά τη ν εξασφάλιση υλι
κώ ν ανταλλαγμάτω ν και πολιτι
κ ώ ν δεσμ εύσεω ν, προκειμένου
να επιτευχθεί μια νέα συμφωνίαπλαίσιο για τη λειτουργία τουε
και όχι το κλείσιμό τουε. Συγκε
κριμένα, κατόπιν υποδείξεων και
Δυτικοευρωπαίων αξιωματούχων,
οι οποίοι τό νισ α ν στουε Ελληνεε
ομολόγουε τουε ό τι η ΕΟΚ δ εν
αποτελούσε υποκατάστατο του
ΝΑΤΟ και ότι οι ΗΠΑ αποτελού
σαν το ν ακρογωνιαίο λίθο τηε δυτικοευρωπαϊκήε άμυναε, η ελλη
νική κυβέρνηση ήδη από τα τέλη
του 1974 αποφάσισε να κινηθεί
στο εξήε πλαίσιο: επιζήτηση μιαε
ειδικήε σχέσηε με το ΝΑΤΟ σ το ν
στρ α τιω τικ ό τομέα ώ σ τε να μην
α ν α β α θ μ ισ τε ί π ε ρ ισ σ ό τε ρ ο η
στρατηγική σημασία τηε Τουρκίαε
για τη Δύση- σύ νδεση τηε επανα δια π ραγμ άτευσηε του καθε
σ τώ το ε τ ω ν αμ υντικώ ν διευκο
λ ύ ν σ εω ν τη ε Ελλάδαε προε τιε
ΗΠΑ (περιλαμβανομένων τω ν βά
σ εω ν) με τη χορήγηση σημαντικήε αμερικανικήε στρατιω τικ ήε
βοήθειαε προε εξισορρόπηση τηε
τοηρκικήε απειλήε- διερεύνηση
τηε δυνατότηταε αγοράε στρατιω
τικού υλικού από τιε ΗΠΑ επί πι
στώσει και με ευνοϊκούε όρουε.

Επίσηε, η Ελλάδα επιδίωκε μια
έστω έμμεση δέσμευση τηε Ουάσιγκτον ότι θα συγκροτούσε τη ν
ελληνοτουρκική ένταση σε ειρηνικό

■ ■ Βρυξέλλες, 31 Μαΐου1975, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ. 0 Κ. Καραμανλής συναντάται με τον Τούρκο πρωθυπουργό
Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ και τον υπουργό Εξωτερικών Ιχσάν Σαμπρί Τσαγλαγιαγκίλ.

πλαίσιο και ότι ταυτόχρονα δεν θα
επέτρεπε τη διεύρυνση τηε ανισορροπίαε ισχύοε στο ν Εβρο και
στο Αιγαίο προε όφελοε τηε Τουρ
κίαε. Δηλαδή, μέσω τηε διατήρησηε
του δεσμού τηε με τιε ΗΠΑ και το
ΝΑΤΟ, η Αθήνα εν τέλει επιδίωκε
να πραγματώσει διττό στόχο: να
περιφρουρήσει τα ελληνικά κυ
ριαρχικά δικαιώματα στο Αιγαίο
έναντι τω ν τουρκικών προκλήσεων
και διεκδικήσεων, αλλά να επιτύχει

ταυτόχρονα και τη διαφύλαξη τηε
ειρήνηε. Πράγματι, η πολιτική αυτή
στέφθηκε από επιτυχία, καθώε μετά
το 1976 οι αμερικανικέε κυβερνήσειε ακολούθησαν το ν κανόνα «7
προε 10» στη χορήγηση στρατιωτικήε βοήθειαε σ τη ν Ελλάδα και
τη ν Τουρκία, επιτρέπονταε έτσι
στην πρώτη να διατηρήσει μια σχε
τική ισορροπία ισχύοε στο Αιγαίο.
Παράλληλα, ήδη από τα τέλη του
1974 και τιε αρχέε του 1975 Ελληνεε

αξιωματούχοι εξέφραζαν την άποψη
ότι η Αθήνα θα μπορούσε ίσωε να
ασκήσει κάποιαε μορφήε πίεση
στουε Δυτικούε συμμάχουε όχι παρατείνονταε επ’ αόριστον την απο
χώρησή τηε από το στρατιωτικό
σκέλοε του ΝΑΤΟ, αλλά διαπραγματευόμενη τουε όρουε επανεισδοχήε τηε. Αρχικά η ελληνική κυ
βέρνηση δεν ήτα ν διατεθειμένη
να επιταχύνει τιε εξελίξειε, προσδοκώνταε μάταια τη ν άσκηση δυ

τικών πιέσεων στη ν Τουρκία, την
κάμψη τηε αδιαλλαξίαε τηε Αγκυραε
και κάποια θετική εξέλιξη στο Κυ
πριακό. Τελικά οι διαπραγματεύσειε
για την πλήρη επανένταξη τηε Ελ
λάδαε στη Συμμαχία ξεκίνησαν το
φθινόπωρο του 1978 και ολοκλη
ρώθηκαν δύο έτη αργότερα.
* 0 κ. Διονύσης Χουρχούλης
είναι διδάκτωρ
ίου Πανεηιοτημίου του Λονδίνου.
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■ ■ Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής
και ο Βαλερί Ζισκάρ ν ι ’ Εστέν στο Συμμαχικό
Κοιμητήριο στη Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 1975.

Ευρώπη
και δημοκρατική
μετάβαση:
μια αμφίδρομη σχέση
ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΡΑΜΟΥΖΗ *

■ ■ Κ. Καραμανλής και Δ. Μπίτσιος με τον Χέλμουτ Σμιτ, Βόννη,
Μάιος 1975. Η αρωγή της Δυτικής Γερμανίας στη μεγάλη προσπάθεια
της χώρας για ένταξη στην ΕΟΚ θα αποδειχθεί καθοριστική.
τιε 12 Ιουνίου 1975, λίγεε
μόνο ημέρεε μετά την ψή
φιση του νέου συντάγματοε,
η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου
Καραμανλή υπέβαλε επίσημη αί
τηση ένταξηε στην Ευρωπαϊκή Κοι
νότητα. Την ίδια ημέρα, ο Καρα
μανλήε κάλεσε τουε πρέσβειε τω ν
εννέα κρατών-μελών τηε Κοινότηταε και τουε τόνισε ότι «η Ελλάε
ανήκει και επιθυμεί να ανήκη ειε
την Ευρώπην, όπου την έχουν το 
ποθετήσει η γεωπολιτική τηε θέσιε,
η ιστορία και η παράδοσίε τηε, που
είναι κοινή με τη ν πολιτιστικήν
κληρονομιάν τω ν χωρών σαε. Η ση
μερινή πρωτοβουλία τηε κυβερνήσεώε μου αποτελεί την φυσικήν συ
νέχειαν τηε πολιτικήε που είχα χα
ράξει προ 15 και πλέον ετών. [...]
Θα ήθελα, πάντωε, να τονίσω ότι
η Ελλάε δεν επιθυμεί τη ν ένταξίν
τηε αποκλειστικώε και μόνον για
λόγουε οικονομικούε. Την επιδιώκει
προ πάντων για λόγουε πολιτικοόε,
που αναφέρονται ειε την σταθεροποϊησιν τηε δημοκρατίαε και ειε
το μέλλον του έθνουε». Στην Αθήνα,
ειδικά στην αντίληψη τηε πολιτικήε
ελίτ, υπήρχε έναε στενόε σήνδεσμοε

Σ

■■

Η πολυμέρεια στην εξωτερική
πολιτική δεν συνεπαγόταν το τέλος
της στενής σχέσης Ελλάδας και
ΗΠΑ. Ωστόσο, την επαύριον
των τραυματικών γεγονότων
του 1974, η ΕΟΚ θεωρήθηκε
το πλέον αρμόζον πεδίο στο οποίο
η Ελλάδα μπορούσε να ενισχύσει
την ανεξαρτησία της και
να ανακτήσει την εθνική
της αυτοπεποίθηση.
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μεταξύ τηε ευρωπαϊκήε επιλογήε
και τηε διαδικασίαε εκδημοκρατι
σμού: στην πράξη οι δύο διεργασίεε
θεω ρ ού ντα ν εξα ρτώ μ ενεε η μία
από τη ν άλλη.
Η μετάβαση σ τη δημοκρατία
στη ν Ελλάδα, τονίζουν πολλοί πο
λιτικοί επιστήμονεε, ήτα ν πρωτίστω ε ένα εγχείρημα «από πάνω»,
καθώε η επτάχρονη δικτατορία
και τα γεγονότα που είχαν προκαλέσει τη ν πτώση τηε δεν προσφέρονταν για τη διαμόρφωση μιαε
συνολικήε, συλλογικήε στρατηγικήε εκδημοκρατισμού. Κατά τη ν
επιστροφή του στην Ελλάδα, ο Καραμανλήε βρέθηκε ενώπιον μιαε
«λευκήε σελίδαε», σε επίπεδο δο
μών και θεσμών. Η μοναρχία και
ο στρατόε, που είχαν υπάρξει ση
μαντικοί παράγοντεε σ τη ν ελλη
νική εσωτερική και εξωτερική πο
λιτική, είχαν πλήρωε απαξιωθεί.
Επομένωε, το βάροε τηε μετάβασηε
στη δημοκρατία αναπόφευκτα έπε
φτε στουε ώμουε του Καραμανλή
και τω ν σ τεν ώ ν συνεργατώ ν του.
Τ ε ρ ά σ τιε ς δ υ σ κ ο λ ίες
Το εγχείρημα εμπεριείχε τεράστιεε δυσκολίεε. Από τη μία πλευρά,
ο πρωθυπουργόε θεώρησε ότι έναε
πόλεμοε με τη ν Τουρκία αποτε
λούσε εξαιρετικά επικίνδυνη επι
λογή, καθώε η επταετία τηε χούνταε είχε αφήσει τιε ελληνικέε ένοπλεε δυνάμειε απροετοίμαστεε,
πλημμελώε εξοπλισμένεε και σε
αδυναμία να εκπληρώσουν μια τέ
τοια αποστολή. Επιπλέον, η εξάρ
τηση από τιε ΗΠΑ και τη ν Α τλα
ντική Συμμαχία, όπωε είχε διαμορ
φωθεί μετά το τέλοε του Β' Πα
γκοσμίου Πολέμου, έπρεπε να μει
ωθεί, έσ τω επιφανειακά, με δεδο
μένο το ν ραγδαία κλιμακούμενο
αντι-αμερικανισμό τηε κοινήε γνώμηε. Α ν και η σύγχρονη έρευνα
έχει αποδομήσει το μύθο ότι οι
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ΗΠΑ είχαν δώσει το «πράσινο φωε»
για το πραξικόπημα που είχε φέρει
τη βάρβαρη χούντα σ τη ν εξουσία
το 1967, η πλειοψηφία τω ν Ελλή
ν ω ν ήταν πεπεισμένοι για τούτο.
Ετσι, ο Ελληναε υπουργόε Ε ξωτε
ρικών, Γεώργιοε Μαύροε, μιλώνταε
με το ν Γερμανό καγκελάριο Χέλμουτ Σμιτ, σημείωσε με δραματικό
τρόπο ότι όλοι οι Ελληνεε ήταν
πεπεισμένοι πωε η ελληνική δι

κτατορία είχε υποστηριχθεί από
τιε ΗΠΑ. Από τη ν άλλη πλευρά,
όσο η Αγκυρα παρέμενε η βασική
απειλή, μια ενδεχόμενη απομόνω
ση τηε Ελλάδαε από τιε ΗΠΑ και
το ΝΑΤΟ θα είχε ωε μοναδικό απο
τέλεσμα να ωφελήσει τον αντίπαλο.
Ενώπιον αυτού του διλήμματοε,
η κυβέρνηση επιχείρησε μια προ
σεκτική κίνηση εξισορρόπησηε.
Στιε 14 Αυγούστου 1974, ο Καρα-

μανλήε ανακοίνωσε τη ν αποχώ
ρηση τηε χώραε από το στρ α τιω 
τικό σκέλοε του ΝΑΤΟ. Χρόνια
αργότερα, εξήγησε ό τι η αποχώ
ρηση δεν ήτα ν απλώε δικαιολο
γημένη, αλλά και απαραίτητη: η
μόνη εναλλακτική επιλογή θα ήταν
ο πόλεμοε με τη ν Τουρκία.
Η στρ οφ ή προε τη ν Ευρώπη,
επομένωε, θεωρήθηκε ένα είδοε
υποκατάστατου τηε παλαιάε ελ-

ληνοαμερικανικήε σχέσηε. Ωστόσο,
τα διαθέσιμα αρχειακά τεκμήρια
δείχνουν ξεκάθαρα ότι, με τη ν ευ
ρωπαϊκή πολιτική του αλλά και με
τη ν αποχώρηση από το στρατιω 
τικό σκέλοε του ΝΑΤΟ, ο Καρα
μανλήε δεν αποκήρυξε συνολικά
τη σχέση τηε χώραε με τιε ΗΠΑ.
Επέλεξε μια πολυδιάστατη εξω τε
ρική πολιτική, που θα απεμπλεκόταν από τιε μονολιθικέε δομέε του

Η επάνοδος στο Συμβούλιο
της Ευρώπης και
η ενεργοποίηση της
Συμφωνίας Σύνδεσης
υπογράμμιζαν με τον πιο
εμφατικό τρόπο
το ότι η Δυτική Ευρώπη
καλωσόριζε την επιστροφή
της δημοκρατίας
στην Ελλάδα.
παρελθόντοε: η πολυμέρεια δεν
συνεπαγόταν το τέλοε τηε στενήε
σχέσηε Ελλάδαε και ΗΠΑ. Ωστόσο,
τη ν επαύριον τω ν τραυματικών
γεγονότων του 1974, η Ευρωπαϊκή
Κοινότητα θεωρήθηκε το πλέον
αρμόζον πεδίο στο οποίο η Ελλάδα
μπορούσε να ενισχύσει τη ν ανε
ξαρτησία τηε και να ανακτήσει την
εθνική τηε αυτοπεποίθηση. Το πά
γωμα τηε Συμφωνίαε Σύνδεσηε με
τη ν ΕΟΚ, μετά το πραξικόπημα
του 1967, και η εκβολή από το Συμ
βούλιο τηε Ευρώπηε το 1969 είχαν
ταυτίσει, στα μάτια τω ν Ελλήνων
τη ν Ευρώπη με τη δημοκρατία. Σε
άμεση αντίθεση με τη ν αμερικα
νική ανοχή έναντι τηε χούνταε, η
Κοινότητα είχε χρησιμοποιήσει τη
διπλωματική και τη ν οικονομική
τηε ισχύ για να αμφισβητήσει τη
δικτατορία και επομένωε εμφανι
ζόταν ωε έναε απαραίτητοε καταλύτηε τηε διαδικασίαε εκδημοκρα
τισμού. Είναι αλήθεια, βέβαια, ότι
η Κ οινότητα δ εν έπαιξε κάποιο
ρόλο στα γεγονότα που είχαν οδη
γήσει στη ν πτώση τηε χούνταε: ο
ρόλοε τηε αφορούσε στη ν απονομιμοποίηση του καθεστώ τοε τα
προηγούμενα χρόνια. Με τον τρόπο

αυτό, πάντωε, αναδείχθηκε σε πα
ράγοντα που διέθετε υψηλό κύροε
μεταξύ τω ν μελών τηε νέαε ελληνικήε ηγεσίαε, ειδικά κατά το κρί
σιμο έτοε τηε μετάβασηε, 1974-75.
Από τη ν πρώτη κιόλαε ημέρα τηε
Μεταπολίτευσηε, ο Καραμανλήε
έδωσε έμφαση στο ρόλο τηε Κοινότηταε, σ τη ν προσπάθεια εκδη
μοκρατισμού. Δ εν ή ταν αναπάν
τεχο, συνεπώε, ότι το ελληνικό
υπόμνημα προε τη ν Κοινότητα,
τηε 22αε Αυγούστου 1974, που ζη
τούσε τη ν ενεργοποίηση τηε Συμ
φωνίαε Σύνδεσηε, υπογράμμισε
το ρόλο τηε Κοινότηταε στον αγώνα
κατά τω ν δικτατόρων και τη συ
νέδεε με το σεβασμό τω ν αξιών
τηε φιλελεύθερηε δημοκρατίαε.
Ηταν εμφανέε ότι από την αρχή ο
Καραμανλήε σκόπευε να προβάλει
την Ευρωπαϊκή Κοινότητα ωε υπε
ρασπιστή τηε δημοκρατίαε και των
δημοκρατικών αξιών. Ο Πέτροε
Μολυβιάτηε έχει τονίσει αυτήν τη
στρατηγική επιλογή: σημείωσε ότι
όλεε οι αποφάσειε που ελήφθησαν
τουε πρώτουε κρίσιμουε μήνεε τηε
μετάβασηε αποτελούσαν οργανικά
τμήματα τηε ευρωπαϊκήε πολιτικήε
και τω ν ευρωπαϊκών φιλοδοξιών
τηε κυβέρνησηε.
Δείγμα αυτήε τηε σύνδεσηε με
ταξύ τηε ευρωπαϊκήε πολιτικήε
τηε χώραε και τηε διαδικασίαε εκ
δημοκρατισμού ήταν η παράλληλη
πορεία τω ν πρω τοβουλιώ ν που
αναλήφθηκαν στουε δύο τομείε.
Σε όλεε τιε φάσειε τηε μετάβασηε
στη δημοκρατία, η κυβέρνηση Κα
ραμανλή έδειχνε ότι η μία διαδι
κασία συμπλήρωνε τη ν άλλη. Στιε
23 Σεπτεμβρίου 1974, κατάργησε
τον Α.Ν. 509, που είχε θέσει το ΚΚΕ
εκτόε νόμου. Ετσι νομιμοποιήθηκε
το ΚΚΕ, για πρώτη φορά από το
1947. Σε συνέντευξή του στον Γάλ
λο δημοσιογράφο Ροζέ Μασίπ, ο
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Καραμανλήε εξομολογήθηκε ότι η
νομιμοποίηση του ΚΚΕ ήταν απα
ραίτητο μέτρο ώ στε να εξομοιωθεί
η Ελλάδα με τιε άλλεε δυτικέε χώρεε.
Σημείωσε μάλιστα ότι, εάν δεν το
είχε κάνει, θα ήταν δύσκολο να πεί
σει τιε ευρωπαϊκές χώρεε για την
ειλικρίνεια τηε προσπάθειας να
αποκατασταθεί η δημοκρατία.
Ευρωπαϊκή επιβράβευση
Οι Ευρωπαίοι έσπευσαν να επιβραβεύσουν τα πρώτα βήματα για
την αποκατάσταση τηε δημοκρα
τίαε και έτσι να ενθαρρύνουν τη
διαδικασία: στιε 27 Σεπτεμβρίου
1974 η Ελλάδα έγινε εκ νέου δεκτή
στο Συμβούλιο τηε Ευρώπηε, ενώ
η Ευρωπαϊκή Κοινότητα ενεργο
ποίησε ξανά τη Συμφωνία Σύνδεσηε
στιε 17 Σεπτεμβρίου. Για να αντιληφθεί κανείε τη σημασία αυτών
τω ν αποφάσεων, πρέπει να τονιστεί
ότι εκείνη τη ν ώρα σ τη ν Ελλάδα
δεν είχαν ακόμα διενεργηθεί ελεύθερεε εκλογέε. Το Συμβούλιο τηε
Ευρώπηε θα μπορούσε να λάβει
μια νομικιστική θέση απέναντι
στην ελληνική επανένταξη, βάσει
του άρθρου 25, που αποκλείει μια
χώρα έωε ότου διενεργήσει ελεύθερεε εκλογέε. Ωστόσο, ωε το θε
ωρούμενο λίκνο του ευρωπαϊκού
πολιτισμού, η Ελλάδα έγινε αποδέκτηε μιαε ιδιαίτερα θετικήε διάθεσηε: από την πλευρά τουε οι Ευ
ρωπαίοι ήλπιζαν ότι το μέτρο αυτό
θα ενθάρρυνε και θα ισχυροποι
ούσε τη ν πορεία του εκδημοκρα
τισμού. Η επάνοδοε στο Συμβούλιο
τηε Ευρώπηε και η ενεργοποίηση
τηε Συμφωνίαε Σύνδεσηε υπογράμ
μιζαν με τον πιο εμφατικό τρόπο
το ότι η Δυτική Ευρώπη καλωσόριζε
τη ν επιστροφή τηε δημοκρατίαε
στη ν Ελλάδα.
Ο Καραμανλήε, από την πλευρά
του, γνώριζε ότι η πλήρηε αποκα
τάσταση τω ν σχέσεων με την Κοι
νότητα εξαρτιόταν όχι μόνο από
τη ν ύπαρξη μιαε πολιτικήε διοίκησηε, αλλά και από την ανάδειξη
μιαε δημοκρατικά εκλεγμένηε κυβέρνησηε. Αυτό ήταν ένα από τα
κίνητρα για τη ν προκήρυξη εκλο
γώ ν για τιε 17 Νοεμβρίου 1974,
τη ν πρώτη επέτειο τηε εξέγερσηε
του Πολυτεχνείου. Οι εκλογέε εκείνεε ήταν έναε προσωπικόε θρίαμβοε για τον Καραμανλή. Η Νέα Δη
μοκρατία εξασφάλισε το 54% τω ν
ψήφωνκαι 219 βουλευτέε στο Κοι
νοβούλιο. Λίγο αργότερα, και πάλι
με στόχο τη διασφάλιση τηε σταθερότηταε, ακολούθησε το δημο
ψήφισμα για τη μορφή του πολι-
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Σε συνέντευξή του
στον Γάλλο δημοσιογράφο
Ροζέ Μασίη, ο Καραμανλής
εξομολογήθηκε ότι
η νομιμοποίηση του ΚΚΕ
ήταν απαραίτητο μέτρο
ώστε να εξομοιωθεί
η Ελλάδα με τις άλλες
δυτικές χώρες. Σημείωσε
μάλιστα ότι, εάν δεν το είχε
κάνει, θα ήταν δύσκολο
να πείσει τις ευρωπαϊκές
χώρες για την ειλικρίνεια
της προσπάθειας
να αποκατασταθεί
η δημοκρατία.

τεύματοε. Με τον ίδιο σεβασμό στιε
δημοκρατικές διαδικασίες, στιε 8
Δεκεμβρίου περίπου το 70% τω ν
Ελλήνων επέλεξε τη ν αβασίλευτη
δημοκρατία. Στα τέλη του 1974,
δύο πρώην βασικοί εταίροι του πα
λαιού καθεστώτος -ο στρατός και
η μοναρχία- είχαν στερηθεί τηε πολιτικήε επιρροήε τουε. Στο εξήε, η
πολιτική ισχύε θα συγκεντρωνόταν
στα χέρια τω ν πολιτικών δυνάμεων
και τηε Βουλήε, εξέλιξη που ενίσχυε
τη ν εικόνα τηε Ελλάδαε ωε μιαε
αναδυόμενηε γνήσιαε δημοκρατίαε.
Κατά τη διάρκεια συνέντευξηε προε
το ν ξένο Τύπο, ζητήθηκε από τον
Καραμανλή να υποδείξει τα σημα
ντικότερα επιτεύγματα τηε κυβέρνη σηε Εθνικήε Ενότηταε και να
καθορίσει τουε βασικούε στόχουε
τηε νεοεκλεγείσαε κυβέρνησήε του.
Απάντησε απλά: η αποκατάσταση
τηε δημοκρατίαε και η εδραίωση
τηε δημοκρατίαε αντιστοίχωε. Η

■ ■ Γ ιουγκοσλαβία, Ιούνιος 1975.
Συνάνιησπ του Κ. Καραμανλή με τον Γιόζιπ Μπροζ Τίτο.
Το βαλκανικό «άνοιγμα» της Ελλάδας αποτελούσε βασικό
μοχλό για την κατοχύρωση της ασφάλειας της χώρας, αλλά
και αναγκαία προσαρμογή της οτο κλίμα της ύφεσης
μεταξύ των δύο συνασπισμών.

Κοινότητα είχε παίξει κρίσιμο ρόλο
στα ελληνικά επιτεύγματα, καθώε
η ενθάρρυνση που προσέφερε είχε
ενισχύσει τη νομιμοποίηση τηε
νέαε κυβέρνησηε. Και κάτι ίσωε
περισσότερο σημαντικό: η κυβέρ
νηση Καραμανλή είχε σε μεγάλο
βαθμό βασιστεί σ τη ν προοπτική
τηε ένταξηε σ τη ν Κοινότητα, ωε
οργανικό τμήμα τηε διαδικασίαε
μετάβασηε στη δημοκρατία. Ωστό
σο η επόμενη φάση έμελλε να αποδειχθεί ακόμη πιο δύσκολη. Ο Κα
ραμανλήε είχε αντιληφθεί από την
αρχή ότι η ευρωπαϊκή υποστήριξη
δεν θα ήταν δεδομένη μακροπρό
θεσμα. Δ εν εκπλήσσει, επομένωε,
το γεγονόε ότι τη ν επαύριον τω ν
εκλογών τόνισε με έμφαση το πλέγ
μα Ευρώπηε και φιλελευθερισμού,
τόσο δημοσίωε όσο και κατά τη
διάρκεια τω ν επαφών του με τουε
ηγέτεε τηε Κοινότηταε και τω ν με
λών τηε.
Πάντωε, η στρατηγική του Κα
ραμανλή για σύνδεση του εκδημο
κρατισμού με την ένταξη στουε ευ
ρωπαϊκούς θεσμούε δεν γινόταν
πλήρωε αποδεκτή από όλουε τουε
δ ρώ ντεε σ το ελληνικό πολιτικό
σκηνικό. Στην πράξη, ακόμη και
πριν από την υποβολή τηε επίσημηε
αίτησηε για ένταξη στην Κοινότητα,
μια σειρά κοινοβουλευτικών συζη
τή σ εω ν έδειχνε ότι η ένταξη θα
αποτελούσε ένα διαμφισβητούμενο
ζήτημα σ τη ν πολιτική σκηνή. Με
τη ν εξαίρεση τηε ΕΚ-ΝΔ, η οποία
υπό το ν Γ. Μαύρο αποδεχόταν τιε
ευρωπαϊκές προτεραιότητεε του
κυβερνώντοε κόμματοε, το ΠΑΣΟΚ
και το ΚΚΕ ανατάχθηκαν στην επι
λογή τηε Κοινότηταε, με το επιχεί
ρημα ότι θα απειλούσε τη ν εθνική
ανεξαρτησία και θα υπηρετούσε
τα συμφέροντή του διεθνούε κα
πιταλισμού.
Παρά τη ν εκδήλωση αυτήε τηε
αντίδρασηε, ο Καραμανλήε ενέμεινε
στην ευρωπαϊκή επιλογή. Οι πρώτοι
μήνεε τηε ενεργοποίησηε τηε Συμ
φωνίαε Σύνδεσηε το ν είχαν πείσει
ότι αυτό το θεσμικό πλαίσιο ήταν
ανεπαρκέε για τιε πολιτικές και οικονομικέε φιλοδοξίες τηε χώραε.
Με άλλα λόγια, γινόταν σαφήε η
ανάγκη να ενταχθεί η Ελλάδα στην
Κοινότητα ωε πλήρεε μέλοε. Στιε
24-25 Φεβρουάριου 1975, κατά τη
διάρκεια επίσημηε επίσκεψηε του
Γάλλου υπουργού Εξωτερικών, Ζαν
Σοβανιάργκ, ο Καραμανλήε ανα
φέρθηκε εκ νέου στο ευρωπαϊκό
του όραμα, αλλά αυτήν τη φορά
ζήτη σε ρητά τη ν πλήρη ένταξη.
Συζητώνταε για τη ν Κοινότητα με

■ ■ Πρώτη επίσημη επίσκεψη Ελληνα πρωθυπουργού στη Σόφια από την ίδρυση του βουλγαρικού κράτους, 2 Ιουλίου 1975. Αριστερά, ο Τοντόρ Ζίβκοφ.

τον Γκαστόν Τορν, τον πρωθυπουρ
γό του Λουξεμβούργου, ο πρωθυπουργόε εμφανίστηκε βέβαιοε ότι
η ελπίδα και η επιδίωξη τηε πλήρουε
ένταξηε, με όλα τα οικονομικά και
πολιτικά τηε πλεονεκτήματα, θα
επιτάχυνε τη ν αποκατάσταση τηε
δημοκρατίαε και θα καταδείκνυε
στη ν ελληνική κοινή γνώμη τον
κρίσιμο ρόλο τηε ενσω μάτω σηε
στουε ευρωπαϊκούς θεσμούε, στην
προσπάθεια για τη διασφάλιση τηε
σταθερότηταε. Ο Καραμανλήε πί
στευε ακράδαντα ότι υπήρχε μια
διαδραστική σχέση ανάμεσα στην
εδραίωση τηε δημοκρατίαε και την
ένταξη στην Κοινότητα. Η συνέπεια
τηε σύλληψήε του καταδείχθηκε
αργότερα, κατά τη διάρκεια τω ν
επίσημων επισκέψεών του στη Γαλ
λία και τη Δυτική Γερμανία το ν
Απρίλιο και τον Μάιο του 1975.
Το ν έ ο σ ύ ν τα γ μ α
Τον επόμενο μήνα ψηφίστηκε
το νέο σύνταγμα και τέθηκε σε ισχύ
στιε 11 Ιουνίου 1975. Αν και το πρώ
το κυβερνητικό προσχέδιο είχε δε
χτεί σκληρή κριτική από τα κόμματα

τηε αντιπολίτευσηε, οι βασικέε προβλέψειε του είχαν παραμείνει αναλλοίωτεε, κάτι που οδήγησε στη ν
απόφαση τηε αντιπολίτευσηε να
αποχωρήσει από τη ν ψήφισή του
στιε 7 Ιουνίου 1975. Παρ’ όλα αυτά,
το νέο σύνταγμα σηματοδοτούσε
την ομαλοποίηση του δημοσίου βί
ου και ήταν το τελικό βήμα για την
πλήρη, και τυπικά, αποκατάσταση
τηε δημοκρατίαε. Επιπλέον, εμπε
ριείχε προβλέψειε που θα διευκό
λυναν την ένταξη τηε Ελλάδαε στην
Κοινότητα. Μόλιε μία ημέρα μετά
τη θέση σε ισχύ του νέου Κατα
στατικού Χάρτη, η κυβέρνηση υπέ
βαλε την αίτηση για πλήρη ένταξη.
Η αίτηση αυτή ήταν το τελικό στά
διο τηε δημοκρατικής μετάβασηε
στην Ελλάδα. Επιπλέον ήταν, κατά
έναν περίεργο τρόπο, και η έναρξη
τηε προσπάθειας για την εδραίωση
τηε νεαρήε δημοκρατίαε. Με άλλα
λόγια, η προοπτική τηε ένταξηε
υπήρξε σημαντική κατά το έτοε
τηε δημοκρατικής μετάβασηε, ενώ
η επίσημη αίτηση ένταξηε και η
τελική επίτευξη του στόχου θα απο
τελούσαν την ύψιστη εγγύηση τω ν

■■

Μόλις μία ημέρα μετά
τη θέση σε ισχύ του νέου
Καταστατικού Χάρτη,
η κυβέρνηση υπέβαλε
την αίτηση για πλήρη
ένταξη στην ΕΟΚ. Η αίτηση
αυτή ήταν το τελικό στάδιο
της δημοκρατικής
μετάβασης στην Ελλάδα.
Επιπλέον ήταν και η έναρξη
της προσπάθειας για
την εδραίωση της νεαρής
δημοκρατίας.

ελληνικών δημοκρατικών θεσμών
στο μέλλον. Το επιχείρημα αυτό
επανεμφανίστηκε το 1980, λίγο
πριν από τη ν επίσημη ένταξη στην
Κοινότητα, από τον τότε υπουργό
Εξωτερικών, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, ο οποίοε τόνισε ότι ουδείε
ανέμενε, ασφαλώε, από τουε εννέα
εταίρους τηε Κοινότηταε να ενερ
γήσουν ωε εγγυητές τηε ελληνικής
δημοκρατίας- ω στόσο, αυτή κα
θαυτήν η ένταξη σε μια ευρύτερη
ένωση ομόφρονων δυτικών δημο
κρατιών ενίσχυε τουε ελληνικούς
δημοκρατικούς θεσμούε. Ο Μητσοτάκηε υπενθύμισε ότι οι όποιοι επί
δοξοι δικτάτορες γνώ ρ ιζα ν πωε
ανατροπή τηε δικτατορίας θα συ
νεπαγόταν άμεση εκδίωξη από την
Κοινότητα και θα είχε σοβαρέε εσω
τερικές και εξωτερικές συνέπειες.
Υπ’ αυτήν την έννοια, συμπλήρωσε,
η Κοινότητα προσέφερε ασφάλεια.

* Ηκ. Ειρήνη Καραμούζη είναι λέκτορας
ίου Πανεπιστημίου Σέφιλντ και Max Wfeber
Fellow στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό
Ινστιτούτο της Φλωρεντίας.
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Το Σύνταγμα του 1975 και οι «μπλε σελίδες»
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ*
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Υ Α Μ Π Ρ Ε Σ ΟΙ Π Ρ Ο Ο Π Τ ΙΚ Ε Σ
ΤΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ^
ο Σύνταγμα του 1975 ψηφίσθηκε λιγότερο από ένα
χρόνο από τη ν πτώση τηε
δικτατορίαε, στιε 7 Ιουνίου 1975.
Η ταχεία -σχεδόν αγχωτική- υιο
θέτησή του ήταν ένα από τα με
γάλα «στοιχήματα» του Κων. Κα
ραμανλή. Γι’ αυτόν και τουε πολιτικούε τηε γενιάε του, η παράμετροε «χρόνοε» μετρούσε πολύ,
καθώε παλαιότερα είχαν πολλέε
φορέε αυτοπαγιδευθεί με τιε παλινωδίεε και τιε ατέρμονεε συζητήσειε πλαδαρών αναθεωρητικών
Βουλών.
Μολαταύτα, η ψήφιση του νέου
Συντάγματοε δεν πανηγυρίστηκε,
αλλά συνοδεύθηκε από γκρίνιεε.
Γιατί, αντίθετα με ό,τι είχε συμβεί
στη Γαλλία το 1946 και τη ν Ιταλία
το 1947 -και με ό,τι επρόκειτο να
συμβεί σ τη ν Ισπ ανία το 1977-,
στη χώρα μαε ο νέοε θεμελιώδηε
νόμοε δεν ψηφίσθηκε συναινετικά.
Σύσσωμη η τό τε αντιπολίτευση από τη ν μετριοπαθή Ενωση Κέντρου-Νέεε Δυνάμειε του Γεωργίου
Μαύρου έωε το ΚΚΕ του Χαρ. Φλωράκη- είχε αποχωρήσει από τη
Βουλή σ τη ν τελευταία φάση τηε
συζήτησηε, καταγγέλλονταε τιε
λεγόμ ενεε «υ π ερ εξο υ σ ίε ε» του
Προέδρου τηε Δημοκρατίαε. Οξύτεροε όλων ήταν ο Ανδρέαε Παπανδρέου, ο οποίοε δεν δίστασε
τ ό τ ε να μ ιλήσει για πολίτευμα
«τραγελαφικό», «πολίτευμα καισαρικήε δημοκρατίαε», το οποίο
«ματαίωνε» τη ν κοινοβουλευτική
δημοκρατία, «καταργούσε» τη ν
λαϊκή κυριαρχία και «υπονόμευε
τη ν ενότη τα του λαού». Κάτι που
δεν το ν εμπόδισε, λιγότερο από
7 χρόνια αργότερα, να πετύχει με

Τ

■■
Ιδωμένες με την απόσταση των
σαράντα χρόνων, οι επιφυλάξεις
που συνοδέυσαν την ψήφιση
του νέου Συντάγματος αδικούσαν
δίχως άλλο τόσο το ίδιο όσο
και το επίπεδο των συζητήσεων
στην Αναθεωρητική Βουλή.
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■ ■ Η «Καθημερινή» αναγγέλλει την ψήφιση του νέου
Συντάγματος, 8 Ιουνίου 1975.

το ΠΑΣΟΚ το ιστορικό 48% στιε
εκλογέετηε 18.10.1981 και να κα
ταλάβει επί μακράν τη ν εξουσία.
Αλλά και σ τη λεγάμενη «κοινό
τητα τω ν συνταγματολόγων», που
τό τε συγκροτούνταν, το κλίμα δεν
ήταν διαφορετικό. Από τιε εικόνεε
εκείνων τω ν ημερών του Ιουνίου
του 1975 μού έχει αποτυπωθεί η
απογοήτευση του Φαίδωνα Βεγλερή. Ο μεγάλοε δημοσιολόγοε, από
τουε σφοδρότερουε πολέμιουε τηε
δικτατορίαε και συντάκτηε ενόε
ιστορικού «Υπομνήματοε για ένα
Σύνταγμα του ελληνικού λαού»
(1974), επέκρινε το νέο Σύνταγμα
για τη ν «εξαιρετικά ισχυρή, αν όχι
και αυταρχική θέση» που επιφύ
λασσε σ τη ν εκτελεστική εξουσία,
με «τηε Βουλήε τα δικαιώματα [να]
βγαίνουν εξαιρετικά και αθερά
πευτα μειωμένα». Το ίδιο και ο νεότερόε του και πολύ «πολιτικότεροε» Α ριστόβουλοε Μ άνεσηε, ο
κορυφαίοε συνταγματολόγοε εκείνηε τηε περιόδου, ο οποίοε, από
τιε στήλεε του «Νομικού Βήματοε»,
κατακεραύνωνε τιε «υπερεξουσίεε»

του Προέδρου τηε Δημοκρατίαε.
Οταν μάλιστα, λίγουε μήνεε αρ
γότερα, εκδόθηκαν τα Επίσημα
Πρακτικά τηε Ε' Αναθεωρητικήε
Βουλήε, θυμάμαι και τουε δύο να
εφιστούν τη ν προσοχή ημών τω ν
νεοτέρων στιε ακροτελεύτιεε μπλε
σελίδεε του σχετικού τόμου. Σε
αυτέε, καθ’ υπόδειξιν προφανώε
του Κων. Τσάτσου, αναδημοσι
ευόταν το κείμενο τηε «βαθείαε
τομήε», δηλαδή τηε πολύ αμφιλεγόμενηε πρότασηε που η κυβέρ
νη ση Καραμανλή είχε υποβάλει
το ν Φεβρουάριο του 1963 για τη ν
αναθεώρηση του Συντάγματοε του
1952. Τι χρείαν έχομεν άλλων μαρ
τύρων; υποστήριζαν οι δύο κορυ
φαίοι δημοσιολόγοι μαε: τουλάχι
σ το ν σε ό,τι αφορά το Σύνταγμα,
η Νέα Δημοκρατία του 1975 δεν
ήταν παρά η συνέχεια τηε προδικτα τορική ε ΕΡΕ. Ή μήπωε δ εν
ήταν ακριβώε έτσ ι τα πράγματα;
Ιδωμένεε με τη ν απόσταση τω ν
σαράντα χρόνων που μεσολάβησαν
από τότε, οι επιφυλάξειε που συ
νοδέυσαν τη ν ψήφιση του νέου

Συντάγματοε αδικούσαν δίχωε άλλο
τό σο το ίδιο όσο και το επίπεδο
τω ν συ ζη τή σ εω ν που είχαν διεξαχθεί στη ν Αναθεωρητική Βουλή
για την υιοθέτησή του. Γιατί, παρά
τη ν ασυνήθιστα μεγάλη ηλειοψηφία που διέθετε (213 τελικά βουλευτέε στη Βουλή τηε 17.11.1974),
η Νέα Δημοκρατία έδειξε πνεύμα
συνεργασίαε. Ετσι, με λίγεε εξαιρέσειε, άπωε για παράδειγμα τα
ατομικά διοικητικά μέτρα του άρ
θρου 5 παρ. 4, η δυνατότητα απαγόρευσηε υπαίθριων συναθροίσε
ω ν από τη ν αστυνομία (άρθρο 11
παρ. 2) και η απαγόρευση τηε καταχρησηκήε άσκησηε δικαιώματοε
(άρθρο 25 παρ. 4), τα άρθρα του
Συντάγματοε για τα ατομικά και
κοινωνικά δικαιώματα ψηφίσθηκαν
σχεδόν ομόφωνα και χωρίε τριβέε.
Ενδεικτική για το συναινετικό
κλίμα που επικράτησε ήταν η απά
λειψη τηε τόσο προσφιλούε σ το ν
Κων. Τσάτσο ιδέαε του Συνταγμα
τικού Δικαστηρίου, που θα μπο
ρούσε να θέτει εκτόε νόμου «ανα
τρεπτικά» πολιτικά κόμματα. Το
ίδιο και η ψήφιση του σοσιαλδημοκρατικήε εμπνεύσεωε άρθρου
106, που προβλέπει το ν προγραμ
ματισμό και το ν συντονισμό τηε
οικονομικήε δραστηριότηταε από
το κράτοε και επιτρέπει τη ν υπό
άρουε εθνικοποίηση επιχειρήσεων
που έχουν «χαρακτήρα μονοπωλίου
ή ζωτική σημασία για την αξιοποί
ηση πηγών του εθνικού πλούτου».
Α ν και κατ’ ουσίαν οι διατάξειε αυ
τέε δεν εφαρμόσθηκαν έκτοτε, εί
ναι εκείνεε που περισσότερο από
κάθε άλλη επιτρέπουν το ν χαρα
κτηρισμό του Συντάγματοε ωε κοι
νωνικοοικονομικά «ανοιχτού».
Δεν θα πρέπει πάντωε να παραβλεφθεί ότι, για κάποια θέματα
τουλάχιστον, η συναίνεση αυτή
οδήγησε σε απίθανεε επιπολαιότητεε. Ετσι, για παράδειγμα, το
άρθρο 16 του νέου Συντάγματοε,
με μια διάταξη που θυμίζει τιε πιο
σκοτεινέε στιγμέε τηε πολιτικήε
μαε ιστορίαε, θέτει ωε σκοπό τηε
εκπαίδευσηε (όλων τω ν βαθμιδών,
σημειωτέον, συμπεριλαμβανομένηε δηλαδή και τηε πανεπιστημιακήε) «τη ν ανάπτυξη τηε εθνυαϊε

■ ■ Η ορκωμοσία ίο υ Μιχαήλ Στασινόπουλου ως προσωρινού Προέδρου της Δημοκρατίας, στις 17 Δεκεμβρίου 1974.
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■ ■ Υπογραφή του νέου Συντάγματος μετά ιπν ψήφισή του, 9 Ιουνίου 1975. Με τη θέση σε ισχύ του νέου Καταστατικού Χάρτη τερματιζόταν και
επισήμως η διαδικασία της συγκρότησης του νέου δημοκρατικού καθεστώτος.

και θρησκευτικήε συνείδησηβ»
τω ν μαθητών και τω ν σπουδαστών.
Το ίδιο άρθρο απαγορεύει, ωε γνω 
στόν, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια
και θέτει σχεδόν ανυπέρβλητα ε
μπόδια στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια
γενικά. Αλλο χαρακτηριστικό πα
ράδειγμα είναι οι εξαιρετικά φλύαρεε δ ια τό ξειε για τη δικαστική
εξουσία, συμπεριλαμβανομένων
τω ν δικαστικών υπαλλήλων, τω ν
υπαλλήλων τ ω ν υποθηκοφυλα
κείων, ακόμη και τω ν συμβολαι
ογράφων (άρθρο 92).
Αε επανέλθουμε όμωε στο μείζον
διακύβευμα τηε ψήφισηε του νέου
Συντάγματοε, δηλαδή τιε αρμοδιότητεε του Προέδρου τηε Δημοκρατίαε. Θα πρέπει κατ’ αρχάε
να τονισθεί ότι όλα τα κόμματα
συμφωνούσαν πωε το πολίτευμα
θα έπρεπε να είναι κοινοβουλευ
τικό: η χάραξη και η εφαρμογή
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Οι συνθήκες από το 1974
είχαν αλλάξει και κανένας
Πρόεδρος δεν θα
μπορούσε να διεκδικήσει
υπό τα νέα δεδομένα
κυρίαρχο ρόλο.
τηε γενικήε πολιτικήε τηε χώραε
θα έπρεπε να ανήκει αποκλειστικά
σ τη ν κοινοβουλευτικά υπεύθυνη
κυβέρνηση. Με άλλα λόγια, η Δη
μοκρατία μαε θα ήταν «προεδρευομένη» (άρθρο 1 παρ. 1) και όχι προ
εδρική. Από εκεί και πέρα, το ερώ
τημα ήταν αν ο Πρόεδροε τηε Δημοκρατίαε θα είχε μόνον ονομαστικέε (δηλαδή συμβολικέε) αρμοδιότητεε ή μήπωε θα ήταν σκό
πιμο να εφοδιασθεί και με μερικέε

«εξου σ ίεε» (όπωε η διάλυση τηε
Βουλήε ή η προκήρυξη δημοψηφίσματοε), οι οποίεε, αν οι συνθήκεε το επέβαλλαν, θα του επέ
τρεπαν να επηρεάζει -ωε «ρυθμισ τή ε » βέβαια του πολιτεύματοε
και όχι ω3 δ υ νά σ τη - τιε πολιτικέ3
εξελίξετε.
Τΐ3 «υπερεξουσίε3» αυτέε υπο
στήριζε, βέβαια, η τό τε κοινοβου
λευτική πλειοψηφία και ο Κων. Καραμανλήε, ο οποίοε σχεδίαζε από
τότε τη μεταπήδησή του στην Προ
εδρία τη3 Δημοκρατίαε. Η ταν φυ
σικό, ωε εκ τούτου, να απεχθάνεται
το ρόλο ενόε αποδυναμωμένου αρ
χηγού του κράτουε. Οσο για την
αντιπολίτευση, έβλεπε στΐ3 ίδιεε
εξουσίε3 ισάριθμα εμπόδια στην
εφαρμογή τη ε «π ροοδευ τική3 »
ατζένταε που τό τε ευαγγελιζόταν.
Το λάθθ3 τηε ήταν ότι έβλεπε στον
Πρόεδρο τηε Δημοκρατίαε έναν

«εκκολαπτόμενο Γλυξβούργο».
Η στάση αυτή εγκλώβισε επί
μία δεκαετία τη συζήτηση για το
Σύνταγμα και το μέλλον τη3 δη
μοκρατίαε. Συναισθηματικά, ήταν
ίσω3 δικαιολογημένη εν όψει τω ν
πρόσφ ατων τό τε ακόμη «Ιουλιαν ώ ν » του 1965, αν όχι και του
Εθνικού Διχασμού. Ιστορικά εν
το ύ το ιε, ή τα ν α δικαιολόγη τη .
Γιατί οι συνθήκεε από το 1974 εί
χαν αλλάξει και κανέναε Πρόεδροε
δεν θα μπορούσε να διεκδικήσει
υπό τα νέα δεδομένα κυρίαρχο
ρόλο. Ε τσι, σ τρ α μ μ ένη καθώε
ήταν προε το παρελθόν, η σχετική
συζήτηση παρέβλεψε ότι οι καιροί
είχαν αλλάξει και ότι οι μεγάλεε
προκλήσειε τηε σύγχρονηε συνταγματική3 δημοκρατίαε είναι
πλέον διαφορετικέε.
Σ τη ν ανιστορική εκείνη προεδρολογία έθεσε, βέβαια, τέρμα η

■ ■ Ο Κωνσταντίνος Τσάτσος ορκίζεται πρώτος Πρόεδρος της Δημοκρατίας, 20 Ιουνίου 1975.

συνταγματική αναθεώρηση του
1985-86: με τη συνδρομή του ΚΚΕ,
το ΠΑΣΟΚ αφαίρεσε τό τε από τον
Πρόεδρο τη3 Δημοκρατίαε όλεε
τιε «υπερεξουσίε3» του και κατέ
στη σε το ν πρωθυπουργό τηε χώ
ραε θεσμικά ισχυρότερο απ’ όλουε
τουε ομολόγου3 του στην Ευρώπη
(με μοναδική ίσω3 εξαίρεση το ν
Βρετανό). Διότι σε έναν κοινοβου
λευτισμό πλειοψηφικό όπου, ελέω
εκλογικού συστήματοε, τα δύο με
γάλα κόμματα εξουσία3 αλληλοδιαδέχονταν στην κυβέρνηση, καλύπτοντα3 το καθένα τιε «αμαρτίε3» του άλλου, ήταν μοιραίο ο
πρωθυπουργόε να αναδειχθεί όχι
απλώε ωε ο αδιαφιλονίκητοε, αλλά
ωε μοναδικόε πόλοε τηε πραγματικήε εξουσίαε. Αυτή η υπερσυγκ έντρ ω σ η ισχύοε σ το Μέγαρο
Μαξίμου, σε συνδυασμό με τη ν
έλλειψη θεσμικών αντιβάρων, που

■ ■

0 απολογισμός, πάντως,
του Συντάγματος του 1975
είναι εντέλει θετικός:
με καθυστέρηση 30
χρόνων σε σχέση
με τις άλλες χώρες
της Δυτικής Ευρώπης,
αποτέλεσε
το πλαίσιο για
τον συνταγματικό
εκσυγχρονισμό της χώρας.

θα μ πορούσαν να αποτρέψ ουν
τη ν εκάστοτε πλειοψηφία να γίνει
αλαζονική, να εμποδίσουν τιε ατασθαλίεε και τιε μικροεκτροπέε τηε
καθημερινότηταε και να επιβάλουν
τη λογοδοσία τω ν κυβερνώντων,
ήταν κατά τη γνώμη μου μία από
τιε αιτίεε που οδήγησαν τη χώρα
στα πρόθυρα τηε καταστροφήε το
2010. Διότι δεν υπήρχε κανέναε
θεσμόε επιφορτισμένο3 να τρ α 
βήξει το σήμα κινδύνου μπρθ3 στο
επερχόμενο τσουνάμι.
Ο απολογισμόε, πάντω3, του
Συντάγματοε του 1975 είναι εν τέλει θετικόε: με καθυστέρηση 30
χρόνων σε σχέση με τιε άλλεε χώρεε τηε Δυτική3 Ευρώπηε, αποτέ
λεσε το πλαίσιο για το ν συνταγ
ματικό εκσυγχρονισμό τη3 χώραε.
Α φ ’ ότου ψ ηφίσθηκε -και παρά
τη ν επιβάρυνσή του με πολλέ3 πε
ριττέ ε όσο και ατυχείε δ ια τά ξ ε ι

το 2001-, άντεξε το ν κλυδωνισμό
ενόε μ είζονοε σκανδάλου, του
σκανδάλου Κοσκωτά, το 1989-91.
Ηδη φαίνεται να τα βγάζει πέρα,
χωρίε σοβαρέε απώλειεε, και με
τη ν τρέχουσα δημοσιονομική κρί
ση. Γιατί, παρά τιε εξωτερικέε ομοιότητεε, επρόκειτο για νέο Σύνταγ
μα. Οι «μπλε σελίδεε» δεν είχαν
δώσει τελικά το ν τόνο.
Απομένει να δούμε αν, με τΐ3
αναγκαίεε προσαρμογέ3, όπου αυ
τό κριθεί απαραίτητο, θα αποτελέσει το σταθερό πλαίσιο για την
έξοδο τηε χώραε από τη ν κρίση
και τη ν ανοδική πορεία τηε σε
μιαν Ενωμένη Ευρώπη, φιλελεύ
θερη, δημοκρατική και κοινωνικά
ευαίσθητη.
* 0 κ. Ν. Κ. Αλιβιζάτος είναι
καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
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■ ■ Ο στρατηγός Δημήτριος Οπρόπουλος καταθέτει ως μάριυς κατηγορίας ατη δίκη των Απριλιανών.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝ

■ ■ Ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος καταθέτει στη δίκη του Πολυτεχνείου.

»Μ τ ή φωνή ιού ΙΊόμοιι η ύ ιι Κ ιψ υ ίΜ ό κητοΒικόςοκτ«; πι» ΒικιπορΙο

Η ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ
Θά χαριοθή ή ζωή καί οτοάς τρείι

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

'Αρχίζει στόν Κορυδαλλό η δίκη γιά

τού Πολυτεχνείου

>δικαστήριο καί προεκάλεσαν ιή δημόσιο αίσθημα

ΝΘΡΩ ΠΟΙ ΣΤΟ ΕΛ Π Λ ΙΟ
Οί βασανισταί
βασανίζουν καί
στό Στρατοδικείο
τούς μάρτυρες

ίυ ν ικ ή ο μ ο λ ο γ ία
ίεο φ ιλ ο γ ια νν ά κ ο υ

όηό σήμερα
ή δικτατορία

Σ ύ γκ λ η σ η Β οσλής
ζ η τ ε ί ό κ. Γ. Μ αύρος
'Εκλογές 6 κ. Λ. ΙΙαπανδρέοσ

Ο Νιεριιλής έοορε τό πιοεόλι του
καί ¿σκότωσε έν ψυχρώ εικοσαετή
-Ε3Α0ΘΗ10 ΒΟΥΛΕΥΜΑΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΜΕΤΟΗ Π* I* ΠΙΟΝΟΙ* ΙΟΥ ΠΟΛΥΙΕΧΚΕΙΟΥ

Β Ι 8 ®Ι1Ρ Ι Ι ®
ίΛ Ι

πρυν ύιιέρ ΓκονοάλΒ ες
»να μ ικ ο ί σ ιρ α ειω τικ ο ί

Αιματηρή άναμέτρηση λαού
καί στρατού οτήν Πορτογαλία

Τ Α 15.612 ΟΝΟΜΑΤΑ
ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

Ή πορεία τής χώρας
θά έκτεθή οτήν Βουλή
άπό τόν Πρωθυπουργό

ΕΞΙΛ0ΘΗΙΑΝ ΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΝ ίΙΙΑΓΟρΚΟΝ ΕΠΑΙΜΝ

Α ^ ίβ ΐ ΐ ρ ·

Αποκαλύψεις
του Παπακού γιά
τό πραξικόπημα

Λ 05» ΙΟΥ ΠΡΡΕΥΜίΙΟΙ ΕΝΛΝ1Ι0Ν ΙΟΥ ΓΚ0ΗΙΑΛΒΣ1

ΆνεΒλήθη αίφνιδίως ή ουνάντηοη
Μπρέζνιεφ
Ζιοκάρ Ντ' Έοταίν
Ηαραιοθηοιογόνα
βέ κρατουμένους
! έδιναν οτό ΕΑΤ)ΕΣΑ

5ιά καλών οίκογενειών
ιν αποτήοει σπείρα κλεπτών

1δίς δραχ. παγωμένα
δάνεια ξενοδόχων
κληροδόΐηοε ή 7εϊία

■ ■ Κατάθεση της ΠέπηςΡηγοπούλου,
που βρισκόταν πάνω στις κολόνες
της πύλης του Πολυτεχνείου και
τραυματίστηκε σοβαρά όταν
εισέβαλε το τανκ.

Δ1ΑΦ0ΝΙΑ ΑΠΟΥΙΟΝ Ή ΑΣΘΕΝΕΙΑ 101

Αύτόνομες όμάδες πιθανόν νά
έκδηλωθοΰν μέσα οτήν Ε Κ -Ν Α

■ ■ Πρωτοσέλιδα της
«Καθημερινής» για τις δίκες
■ ■ Η «Καθημερινή» δημοσιοποιεί την απόφαση
του δικαστηρίου.
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■ ■ Ο Γεώργιος Παπαδόπουλος στο εδώλιο του κατηγορουμένου,

των βασανιστών
και του Πολυτεχνείου.
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Α λέξα νδρος
Παπανικολάου:
πριν από τη σύσκεψ η
της 23ης Ιουλίου 1974
πόμνημα του αρχηγού
Γενικού Επιτελείου
Αεροπορίαε προε το ν Κ.
Καραμανλή, 20 Σεπτεμβρίου
1974

Υ

«[...] Την πρωίαν τηε Τρίτηε, 23ηε
Ιουλίου, περί ώραν 08.00 άπαντεε
οχ Αρχηγοί συνεκεντρώθησαν εκ
νέου ειε το γραφ είον του Στρα
τηγού Μπονάνου. Μετά σύντομον
ανασκόπησιν τηε καταστάσεωε,
ο Αρχηγόε Ενόπλων Δυνάμ εω ν
ανεχώρησεν διά το Γραφείον του
Προέδρου τηε Δημοκρατίαε, εζήτη σ ε ν δε όπωε οι Αρχηγοί τω ν
Κλάδων αναμείνουν τηλεφωνικήν
αυτού ειδοποίησιν ίνα μεταβούν
και εκείνοι εκεί. Πράγματι, περί
ώραν 09.15, άπαντεε ευρίσκοντο
ειε το γρ α φ είον του Προέδρου
τηε Δημοκρατίαε. Κατά τη ν επακολουθήσα σαν σ υ ζή τη σ ιν, και
ενώ είχον ανταλλαγή ωρισμέναι
αόριστοι σκέψειε χωρίε να έχει
προταθή παρ’ ουδενόε τι το συγκεκριμένον, εισήλθεν ειε το γρα
φ είον του Προέδρου τηε Δημο
κρατίαε ο Ταξίαρχοε Ιω αννίδηε
και εκά θησεν ειε το α ρ ισ τερ ό ν
του υποφαινομένου. Και πάλιν
εσυνεχίσθη επ’ ολίγον η αποφυγή
υφ ’ α π ά ντω ν διατυπ ώσεωε συγκεκριμένηε τινόε προτάσεωε, ότε
ο υποφαινόμενοε υπό το κράτοε
εντόνου εξάρσεωε και εν απολύτω
π ειπ ο ιθ ή σ ει ό τι εξεπ λ ή ρ ο υ

Απανιες ουνεφώνησαν
ότι έπρεπε να αιιηθή η βοήθεια
κην Πολιτικών προοούπικοτπίφν
ϊ®ϋζ οποίους ανελαίΐεν
να καλέση διά την 14.00 ώραν
ο Διευθυντής του γραφείου
του Προέδρου
της Δημοκρατίας. [...]
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Ε θ νικ όν χρέοε, εσ τρ ά φ η προε
το ν Ταξίαρχον Ιω α ννίδη ν και εν
πλήρει πνευματική διαύγεια είπεν
ειε αυτόν: «Κύριε Ταξίαρχε, σαε
εγνώρισα διά πρώτην φοράν κατά
τη ν 25ην Νοεμβρίου 1973. Ελαβον
μέροε ειε τη ν μεταβολήν διά το
καλόν τηε Π ατρίδοε. Δ ε ν είμαι
ειε θ έσ ιν να εκτιμήσω τι καλόν
επ ρ ά ξα τε δ ι’ α υ τόν το ν τόπ ον,
πρέπει όμωε να παραδεχθήτε ότι
επράξατε και κακόν. Εχετε κάνει
λάθοε εκτιμήσειε και κ α τ’ αυτήν
τη ν στιγμήν η Πάτριε ευρίσκεται
ειε τρ α γικ ή ν θ έσιν. Λ έγ ω ν όλα
αυτά, γνω ρ ίζω ότι είναι δυνα τόν
να σαε προκαλέσω να σ ύ ρ ετε το
π ερ ίσ τρ οφ όν σαε και να με φονεύ σ ετε. Ομωε, εν ονόμ ατι τω ν
παιδιών μου, και εννο ώ κυρίωε
τα παιδιά μου που είναι κατά τη ν
στιγμ ή ν αυτήν δεμένα μέσα στα
αεροπλάνα, και εν ονόματι όλω ν
τ ω ν σ τρ α τευ μ ένω ν παιδιώ ν μαε
και ολοκλήρου τηε Πατρίδοε, σαε
παρακαλώ να μαε αφ ή σ ετε ησύχουε να ίδωμεν πώε θα εξέλθωμεν
από το αδιέξοδον και να προλάβωμεν μεγαλύτερα δεινά. Σαε παρακαλούμεν όλοι μαε να μαε αφή
σ ετε ».
Ευθύε άμα τω πέρατι τω ν λόγων
του υποφαινομένου, ο Ταξίαρχοε
Ιω αννίδηε ηγέρθη, εφ ό ρεσ εν το
πηλήκιόν του και στραφ είε προε
το ν υποφ αινόμ ενον είπεν: «Δ ε ν
γν ω ρ ίζει καλά ποίοε είμαι, ο κ.
Αρχηγόε τηε Αεροπορίαε, αλλά
αφού βλέπω ότι όλοι σαε συμφω
ν ε ίτε , δ ε ν έχω θ έ σ ιν ανάμ εσά
σαε και φ εύγω ». Ενώ απήρχετο,
ο Πρόεδροε τηε Δημοκρατίαε τού
είπεν: «Σ τάσου, πρέπει να βοηθήσηε». Και εκείνοε απήντησεν:
«Καλά. Δ ε ν θα α ντιδράσ ω ». Τ ότε
ο υποφαινόμενοε παρενέβη και
πάλιν προσθέσαε: «Κύριε Ταξίαρ
χε, πρέπει να δ ια τά ξετε τουε ανθρώπουε σαε να πειθαρχήσουν
ειε ό,τι αποφασίσωμεν». Επ’ αυτού
επ έμ εινα ν ά π α ντεε και ού τοε,
προ τηε θύραε τηε εξόδου, απήν
τησεν: «Καλώε. Θα πράξω τούτο».
Και, χ α ιρ ετή σ α ε σ τρ α τιω τικ ώ ε

Π έτρος Αραττάκης:
συνομιλία
με το ν Ε. Α βέρω φ ,
23 Ιουλίου 1974
πόμνημα του πρώην αρ
χηγού Γενικού Επιτελείου
Ναυτικού προε το ν Κ. Κα
ραμανλή, 17 Απριλίου 1975.

Υ

■ ■ Η σύσκεψη της 23ης Ιουλίου 1974 κατέληξε
ανεχώρησεν. Ακολούθωε, άπαντεε ο υ νεφ ώ νη σ α ν ότι έπρεπε να
αιτηθή η βοήθεια τω ν Πολιτικών
π ροσω π ικοτήτω ν, τουε οποίουε
ανέλαβεν να καλέση διά τη ν 14.00
ώραν ο Διευθυντήε του γραφείου
του Προέδρου τηε Δημοκρατίαε.
[...]»

ΒΙΒΛΙΟ
Κωνσταντίνος Καραμανλής,
Αρχείο, γεγονότα και κείμενα
Γενική επιμέλεια:
Κωνσταντίνος Σβολόπουλος
Ιδρυμα Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής
εκδ. «Η Καθημερινή»,
τ. 7, Αθήνα 2005

στην απόφαση να κληθεί από το Παρίσι ο πρώην
πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής.
Στη φωτογραφία, στιγμιότυπο από την άφιξή του,
τις πρώτες πρωινές ώρες της 24ης Ιουλίου.

[...] Κατά τη ν αποχώρησιν τω ν
πολιτικών επλησίασα το ν κ. Αβέ
ρωφ και το ν παρεκάλεσα να παραμείνη μαζί μαε (εμού και τω ν
Α ρ χ η γώ ν) διά ν α σ υ νεχ ίσ ω μ εν
από κοινού τη ν προσπάθειαν προε
επάνοδον του κ. Καραμανλή.
Ούτοε παραμείναε μού είπ εν
ότι η θέσιε του ήτο λεπτή ένα ντι
τ ω ν άλλω ν π ολιτικ ώ ν, εγώ του
απάντησα ότι κατά τη ν στιγμήν
αυτήν δεν χρειάζεται τοιαύτη λεπτότηε.
- Δ εν νομ ίζετε, κ. Αβέρωφ, ότι
Κυβέρνησιε υπό τον κ. Καραμανλή
θα ήτο επιβεβλημένη ωε εκ τω ν
περιστάσεω ν;
Ούτοε κινώ ν τη ν χείρα του εμφανώε μού είπεν:
«Μ η το συζητάτε, θα είναι πολύ
καλλιτέρα».
Μετά ταύτα επλησίασα τον στρα
τη γόν Μπονάνον, όστιε παρεκάθητο πλησίον του Γκιζίκη ειε το
γραφείον του τελευταίου, και του
είπον ότι δεν είναι ορθόν να σχηματισθή Κυβέρνησιε χωρίε το ν κ.
Καραμανλή. Ούτοε, ωε είναι γνω 
στόν, διαθέτει διεθνώε κύροε. Ηγε
τικά απαράβλητα προσόντα, τερά
στιο ν πείραν διακυβερνήσεωε τηε
χώραε και τη ν εμπιστοσύνην του
Λαού. Δ εν χάθηκε ο κόσμοε εάν
αναμείνωμεν ολίγαε ώραε προκειμένου να ήρχετο ο κ. Καραμανλήε.
Ο στρατηγόε Μπονάνοε συνεφ ώ νησε καθώε και ο στρατηγόε
Γκιζίκηε.
Ακολούθωε παρεκάλεσε το ν κ.
Αβέρωφ να επικοινωνήση από τη 
λεφώνου μετά του κ. Καραμανλή
και να του ανακοινώση ταε αποφάσειε μαε.
Πράγματι ο κ. Αβέρωφ μετά δια
δοχικά τηλεφωνήματα ειε Παρισίουε επιτυγχάνει τη ν επικοινω
νία ν μετά του κ. Καραμανλή, ειε
το ν οποίον ανήγγειλε ταε αποφάσειε τη ε η γεσίαε τ ω ν Ενόπλω ν
Δυνάμεων.

Ο κ. Καραμανλήε απεδέχθη,
αλλ’ ετοποθέτησε τη ν επιστροφή
διά τη ν επομένην.
Ακολούθωε, αποβλέπων ειε άμε
σον επιστροφήν του κ. Καραμανλή
εν όψει τω ν κρίσιμων στιγμ ώ ν,
εζήτησα και ωμίλησα μετ’ αυτού,
ειπών ότι ήτο απαραίτητοε η επι
στροφ ή του αυθημερόν, διότι άλλωε θα εδίδετο άλλη λύσιε ήτιε
θα εδυσκόλευε ταε διά τούτου επιδιωκομέναε εξελίξειε.
Ο κ. Αβέρωφ υπέδειξε να ομιλήση ειε το τη λέφ ω νο ν και ο κ.
Γκιζίκηε.
Ακολούθωε ωμίλησε μετά του
κ. Καραμανλή ο στρατηγόε Μπο
νάνοε και ο Α ντιπτέραρχοε Παπανικολάου. Ο τελευταίοε συνεννοήθη μ ετ’ αυτού περί τηε δι’ αε
ροπλάνου ελεύσεώε του.
Μ ετά τη ν αποδοχήν του κ. Κα
ραμανλή και περί ώραν 18.30 ο κ.
Αβέρωφ ετη λεφ ώ νη σεν ειε το ν κ.
Κανελλόπουλον προε ενημέρωσίν
του. [...]
ΒΙΒΛΙΟ
Κωνσταντίνος Καραμανλής,
Αρχείο, γεγονότα και κείμενα
Γενική επιμέλεια:
Κωνσταντίνος Σβολόπουλος
Ιδρυμα Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής
εκδ. «Η Καθημερινή»,
τ. 7, Αθήνα 2005
■■

[0 Κ. Καραμανλής]
διαθέτει διεθνώς κύρος.
Ηγετικά απαράβλητα
προοόντα, τεραστίαν
πείραν διακυβερνήσεως
της χώρας και την
εμπιστοσύνην του Λαού.
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■■

Ευάγγελος Αβέρωφ-Τοσίτσας:
η σύσκεψ η τη ς 23ης Ιουλίου*

0 Ευάγγελος Αβέρω φ
διατήρησε στενή επικοινωνία με
τον Κ. Καραμανλή στο Παρίσι.

ίλησε π ρώ τοε ο κ. Π.
Κανελλόπουλοε. Μίλη
σε δεύτεροε ο κ. Γ. Μαύ
ροε. Δ εν ανήκει σ ’ εμένα να πω
τι είπαν, είναι άλλω στε γν ω σ τά
αυτά από αφηγήσειε τω ν ιδίων.
Γενικά μπορώ να πω ότι μίλησαν
πολύ καλά, έκαναν μια κριτική
του παρελθόντοε, αυστηρή αλλά
αντικειμενική. Και απέρριψαν βεβαίωε το ν «ό ρ ο » του στρατηγού
Γκιζίκη να διατηρηθούν σ τα τρία
υπουργεία οι τό τε κατέχοντεε αυ
τά. Δήλω σαν ότι έτσ ι όπωε ήσαν
τα πράγματα, με τιε ασάφειεε οι
οποίεε υπήρχαν, δεν ή τα ν δυνα
τό ν να σχηματισθή Κυβέρνηση,
έτσ ι «επί τροχάδην»'...
Ο σ τρ α τη γ ό ε Γκιζίκηε έκαμε
μερικέε διακοπέε, επιμ ένονταε
στη ν ανάγκη να σχηματισθή αμέσωε Κυβέρνηση. Αλλά η σ τά σ η
όλω ν ή τα ν επιφυλακτική. [...]

Μ

Η σ υ γ κ ρ ό τη σ η κ υ β έρ ν η σ η ς
Οταν ήλθε η σειρά η δική μου,
νομίζω ότι μίλησα μετά το ν κ. Γαρουφαλιά, πρώτα δήλωσα ότι δεν
νομίζω ότι χρειαζόταν να αναφέρω
τιε γνώμεε μου για το παρελθόν,
διότι τιε γνώριζε ο στρατηγόε Γκιζίκηε, ύ στερα από τα δύο υπο
μνήματα που του είχα στείλει.
Συμφώνησα ότι πραγματικά χρει
αζόμ ασταν το ταχύτερο Κυβέρ
νη ση, δ ιότι η κ α τά σ τα σ η ή τα ν
αυτόχρημα δραματική και εγκυ
μονούσε μεγάλουε κινδύνουε. Πα
ρατήρησα όμωε ότι η Κυβέρνηση,
η οποία θα ανελάμβανε, είχε να
αντιμετώπιση μια κατάσταση σει
σμική και ότι θα ή τα ν παρά πολύ
δύσκολο να αντιμετώπιση αυτήν
τη ν εσωτερικώε σεισμική κατά
σταση και συγχρόνωε τουε φοβερούε εξωτερικοΰε κινδύνουε. Είπα
ότι για να μπορέση να υπάρξη μία
Κυβέρνηση αξία τω ν περιστάσεων,
έπρεπε να πληρούνται ωρισμένεε
προϋποθέσειε. Πρώτο, η Κυβέρ
νη ση να είναι σε θέση να πη τη ν
αλήθεια σ το ν Λαό, διότι ο Λαόε,
όπωε είχα γράψει και σ τα υπομνήματά μου, είχε βαρεθή τα χον
δροειδή ψεύδη τα οποία είχε ακού
σει επί μίαν επταετίαν. Χρειαζό
ταν, λοιπόν, να μπορή να πη τη ν
αλήθεια σ το ν Λαό. Χρειαζόταν να
μπορή να υποσχεθή, έσ τω χωρίε
ακριβή ημερομηνία, μιαν επιστρο
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φή σ τη λαϊκή κυριαρχία. Και ότι
θα μπορούσε να γίνη π ιστευ τή
από το ν Λαό, ότι λέει τη ν αλήθεια,
μόνο μια Κυβέρνηση «ευρέοε πο
λιτικού φάσματοε». Για μένα που
ετίθ ετο το ζήτημα πώε θα ήταν
δυνατό να σχηματισθή μια τέτοια
Κυβέρνηση.
Τ έτοια Κυβέρνηση, είπα, δύο
πρόσωπα μπορούσαν να σχημα
τίσουν σ τη ν Ελλάδα. Το ένα ήταν
ο Κωνσταντίνοε Καραμανλήε. Για
τί; Δ εν υπήρχε γιατί! Διότι, είπα,
ο Καραμανλήε εξακολουθεί να εί
ναι θρύλοε. Κάποιοε διεφ ώ νησε
κατηγορηματικά, λέγονταε μόνο
δύο λέξειε (όχι από τουε στρατιωτικούε, αλλά από τουε κληθέντεε).
Είπα ότι και αυτό ήταν μία γνώμη,
αλλά ότι εγώ επίστευα ότι το 90%
με 95% του ελληνικού λαού συμ
μ ερ ίζετα ι τη ν δική μου γνώμη.
Και γ ι’ αυτό δ εν είχα να αιτιολο
γή σω το γιατί πίστευα ότι ο Κα
ραμανλήε μπορούσε να σχηματίση
τέτοια Κυβέρνηση.
Εάν ή τα ν διαθέσιμοε ο Καρα
μανλήε, εά ν δ εν ήθελε ο Καρα
μανλήε, τό τε το έτερο πρόσωπο,
το μόνο άλλο πρόσωπο που μπο
ρούσε να σχηματίση τέτοια Κυ
βέρνηση, ήταν ο Παναγιώτηε Κανελλόπουλοε. Και ήταν διότι είχε
μια πνευματική ακτινοβολία σπά
νιά και σ τη ν Ελλάδα και σ το εξω 
τερικό, είχε μιαν α ν ω τερ ό τη τα
ήθουε και ή τα ν ακόμη ακριβώε
εκείνο το οποίον είχε επισημάνει
ό τα ν μίλησε: η σ τά σ η του κατά
τη ν επταετία έναντι τηε Αριστεράε
και του Κ έντρου το ν είχε κάνει
αποδεκτό και από τουε Ελληνεε
που ακολουθούσαν αυτέε τιε πολιτικέε κατευθύνσειε.
Είπα, όμωε, ζητώνταε συγγνώμη
από το ν κ. Κανελλόπουλο, τ ο ν
οποίο αγαπώ και σέβομαι, ότι προ
τιμούσα τη ν Κυβέρνηση αυτή να
τη ν σ χημ ατίση ο Καραμανλήε,
ότι θα ή τα ν πολύ πιο δυναμική
για τιε συνθήκεε εκείνεε.
Με διέκοψε τό τε ο στρατηγόε
Γκιζίκηε, ο οποίοε μου είπε ότι
δυστυχώε ο Κ. Καραμανλήε βρί
σ κ ετα ι μ α κ ρ υ ά ,ό τι εδώ έχομε
ανάγκη Κυβερνήσεωε, εάν είναι
δυνατόν, εντόε δύο ωρών και πάντω ε πριν άπό το βράδυ, διότι πρέ
πει να δώσουμε απάντηση σ τη ν
πρόσκληση νά πάμε σ τη ν Γενεύη

■■

Κυβέρνηση «ευρέος
φάσματος», είηα, δύο
πρόσωπα μπορούσαν
να σχηματίσουν στην
Ελλάδα. Το ένα ήταν
ο Κωνσταντίνος
Καραμανλής. Γιατί; Δεν
υπήρχε γιατί! Διότι, είπα,
ο Καραμανλής
εξακολουθεί να είναι
θρύλος. Το άλλο ήταν
ο Παναγιώτης
Κανελλόπουλος.

και ότι γι’ αυτόν τον λόγο θα ήταν
πολύ δύσκολο να συζητηθή πε
ρίπτωση Καραμανλή.
Εφάνησαν να συγκατανεύουν,
με όσα έλεγε ο στρατηγόε Γκιζίκηε,
οι στρατη γοί Μ πονάνοε και Γαλατσάνοε. Δ εν διεφώνησαν, δεν
είπαν τίπ οτα, εφ ά νη σα ν α ν εξι
χνίαστοι από απόψεωε εκφράσεωε
ο ναύαρχοε Αραπάκηε και ο πτέραρχοε Παπανικολάου.
Απάντησα σ το ν στρατηγό Γκι
ζίκη ότι αυτό δεν ήταν δικαιολογία.
Διότι υπήρχαν τηλέφωνα, υπήρχαν
αεροπλάνα, μπορούσαμε να τη 
λεφωνήσουμε και ότι ήταν ζήτημα
ελάχιστω ν ωρών. Συνέχισα λέγο
νταε ότι δεν βλέπω άλλη λύση. [...]
Η παράδοση τη ς εξ ο υ σ ία ς
Συνέχισα τη ν ομιλία μου λέγο
ντα ε κάτι το οποίον εκείνη τη ν
ώρα νομίζω ότι έπεσε σαν βόμβα.
Ρώτησα το ν στρατηγό Γκιζίκη
ποια θα ήταν η εξουσία τηε νέαε
Κυβερνήσεωε. Και πρόσθεσα: «Σέ
βομαι τα όσα μαε είπατε. Αλλά εδώ
είναι κοινό μυστικό, κοινή συνεί
δηση, ότι το ν Στρατό διευθύνει
κατ’ ουσίαν μία ομάδα μ έσω ν ή
κατω τέρω ν αξιωματικών με επικεφαλήε έναν ανώτερο. Εάν δεν

υπάρχη διαλεύκανση αυτού του
ζητήματοε, δεν νομίζω ότι είναι
δυνατόν οποιαδήποτε Κυβέρνηση
να αναλάβη τη ν εξουσία».
Ο στρατηγόε Γκιζίκηε μού απά
ντη σ ε αμέσωε, με το γνω σ τό του
ήρεμο, σοβαρό και κατηγορημα
τικό ύφοε.
Μου είπε: «Κύριε Αβέρωφ, έχετε
ενώπιον σαε το ν Πρόεδρο τηε Δημοκρατίαε και τουε αρχηγούε τω ν
τρ ιώ ν Οπλων και τω ν Ενόπλων
Δυνάμεων. Και εμείε, οι επί κεφαλήε τω ν Ενόπλων Δυνάμεων, σαε
λέμε ό τι σαε παραδίδουμε τη ν
εξουσίαν. Υποθέτω ότι αυτό πρέπει
να σαε αρκέση». Απάντησα: «Λυ
πούμαι, κύριε Πρόεδρε, δεν θέλω
να αμφισβητήσω τουε βαθμούε
σαε, τη ν σοβαρότητά σαε, αλλά
παραμένει το γεγονόε ότι η γενική
εντύπωση είναι αυτή τη ν οποίαν
ανέφερα προηγουμένωε. Αποτελεί
κοινή πεποίθηση ότι το ν Στρατό
διευθύνει μία ομάδα αξιωματικών
υπό έναν ταξίαρχο. Εάν τούτο είναι
αληθέε, όπωε φοβούμαι ότι είναι,
τό τε ουδεμία Κυβέρνηση δύναται
να διοικήση. Εάν πάλι είναι σχετικώε αληθέε ή δεν είναι αληθέε,
αρκεί ότι υπάρχει αυτή η εντύπωση
για να μην υπάρχη η δυνατότητα
διακυβερνήσεωε τηε χώραε, με

τιε παροΰσεε συνθήκεε».
Ο στρατηγόε Γκιζίκηε απάντησε:
«Εννοείτε ασφαλώε το ν ταξίαρχο
Ιωαννίδη».
«Μ άλιστα», είπα.
«Σαε πληροφορώ -είπε ο στρα
τηγόε Γκιζίκηε- ότι σήμερα το πρωί
όταν το αποφασίσαμε, με τουε αρ
χηγού ε, καλέσαμε εδώ τον ταξίαρ
χο Ιωαννίδη. Κατ’ αρχήν δεν συμ
φώνησε. Αλλά κατόπιν συζητήσεωε απεδέχθη. Είπε ότι, αφού το
συζητήσαμε και το αποφασίσαμε,
εκείνοε δεν είναι δυνατόν να μη
δεχθή». Ρώτησα: «Π ιστεύετε ότι
θα πειθαρχήση;». Ο στρατη γόε
Γκιζίκηε απάντησε: «Του εζητήσαμε το ν λόγο του και μαε το ν
έδωσε». Ο στρατηγόε Μπονάνοε
είπε ότι «έτσ ι είναι τα πράγματα»
και ότι «ο ταξίαρχοε Ιωαννίδηε θα
πειθαρχήση».
Ο στρατηγόε Γαλατσάνοε, με το
γνωστό στρατιωτικό του ύφοε, πα
ρατήρησε: «Ο Ιωαννίδηε είναι άνδραε και αφού έδωσε τον λόγο του
θα πειθαρχήση απολύτωε».
«Τότε, είπα, νομίζω ότι δεν υπάρ
χει δυσκολία, πρέπει να προχω
ρήσουμε». Μίλησε μετά από μένα
ο κ. Κανελλόπουλοε, ο οποίοε συμ
φ ώνησε μαζί μου. Είπε ότι πράγ
ματι ο κ. Καραμανλήε θα μπορούσε
να σχηματίση Κυβέρνηση ευρέοε
φάσματοε. Ευχαρίστησε για τα
όσα είχα πει για κείνον, αλλά, είπε,
ο ίδιοε δεν αισθανόταν ότι ήταν
σε θέση να σχηματίση τέτοια Κυ
βέρνηση. Εκτόε εάν συμφωνούσε
το έτερο μεγάλο κόμμα, η Ενωση
Κέντρου, την οποία εκπροσωπούσε
ο κ. Μαύροε, δηλαδή εάν συμφω
νούσε ο κ. Μαύροε.
Επειδή δ εν γ ν ώ ρ ιζα ποια θα
ή τα ν η αντίδραση για τη ν πρό
σκληση του κ. Καραμανλή ή εάν
θα εδέχετο, παρενέβην αμέσωε
και είπα ότι θα ήταν μία καλή λύση:
Κανελλόπουλοε Πρωθυπουργόε,
Μαύροε Αντιπρόεδροε και Υπουργόε Εξωτερικών.
Ο κ. Κανελλόπουλοε είπε: «Ναι,
πιθανόν, αλλά αυτό χρειάζεται μία
συνεννόηση και δεν είναι εύκολο
να απαντήσουμε αυτήν τη στιγμή.
Προτείνω να διακόψουμε για μία
ώρα για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε με το ν κ. Μαύρο».
Συμφώνησαν όλοι και διακόψαμε.
Εγώ πήγα για ένα λεπτό στο δι
πλανό γραφείο για να πιω νερό. [...]

Εβγαλα ένα βιβλιαράκι,
ίο οποίο έχω πάντα
στην τσέπη ρου, ένα μικρό
ημερολόγιο, και είπα:
«Κύριε Πρόεδρε, εδώ
είναι ο αριθμός του κ.
Καραμανλή στο Παρίσι.
Να τον πάρω και να δούμε.
Εάν δέχεται, μπορεί σε
τρεις ώρες να είναι πίσω».
Τότε μου είπε; «Πάρ’ τον!».
Ε π ικο ινω νία μ ε το Π αρίσ ι
Ο ταν επανήλθα σ το γραφείο
του στρατηγού Γκιζίκη, είχαν φύγει
σχ εδόν όλοι οι προσκληθέντεε.
Αντήλλαξα μερικέε λέξειε με το ν
ναύαρχο Αραπάκη και έπειτα προ
χώρησα προε το ν όμιλο ο οποίοε
είχε σχηματισθεί (τω ν αρχηγών)
με επίκεντρο τον στρατηγό Γκιζίκη
και τουε είπα: «Κύριοι, δεν νομίζω
ότι κάναμε πολύ καλή δουλειά.
Πρώτα φοβάμαι μη τυχόν δεν συμ
φ ω νή σου ν ο κ. Κανελλόπουλοε
και ο κ. Μαύροε. Αλλά πέραν αυτού
θεωρώ τη ν κατάσταση τόσο δρα
ματική, την εσωτερική κατάσταση
τόσο επικίνδυνη, τα εξωτερικά τό
σο δύσκολα, ώ στε μόνο ο Καρα
μανλήε π εριστοιχ ιζόμ ενοε από
όλουε μαε, μόνο αυτόε είναι σε
θέση να αντιμετώπιση τα πράγ
ματα». [...]
Υστερα από αρκετή συζήτηση
έβγαλα ένα βιβλιαράκι, το οποίο
έχω πάντα σ τη ν τσέπη μου, ένα
μικρό ημερολόγιο, και είπα: «Κύριε
Πρόεδρε, εδώ είναι ο αριθμόε του
κ. Καραμανλή στο Παρίσι. Να τον
πάρω και να δούμε. Εάν δέχεται,
μπορεί σε τρειε ώρεε να είναι πί
σω».
Τότε μου είπε: «Π άρ’ το ν!».
Σχημάτισα το ν αριθμό. Δυστυ
χώε δεν απαντούσε. Αφησα να χτυπήση λίγη ώρα. Δ εν απαντούσε.
«Τα βλέπετε;» μου λένε.
Λέω: «Για σταθήτε, κάτι θα συμβαίνη. Μπορεί κάπου να είναι. Εχω
έναν εξάδελφο στο Παρίσι, το ν Γε
ώργιο Αβέρωφ, θα του τηλεφωνήσω
να βρη το ν Καραμανλή».
Πήρα πράγματι. Μου απάντησε
αμέσωε η σύζυγοε του εξαδέλφου
μου. [...] Τηε εξήγησα τι συνέβαινε
και τη ν παρακάλεσα να πάρη αμέ
σωε ένα αυτοκίνητο και να σπεύση σ το σπίτι του κ. Καραμανλή
ή να φ ροντίση να το ν βρη οπου
δήποτε. Και να με πάρη αμέσωε
σ το ν αριθμό το ν οποίο τηε έδινα
και ο οποίοε ή τα ν ο απόρρητοε
αριθμόε του στρατηγού Γκιζίκη.
Πράγματι σε λιγώ τερο από μισή
ώρα και ενώ εμείε περιμέναμε

εκεί, χτύπησε το τηλέφ ω νο και
μου μίλησε ο Πρόεδροε από το
Παρίσι.
Του είπα τα συμβαίνοντα, μου είπε
ότι δεν μπορεί να έλθη, ότι θέλει του
λάχιστον 24 ώρεε για να ενημερωθή,
ότι δεν είναι δυνατό να αναλάβη την
λύση μιαε τραγωδίαε χωρίε να είναι
ενήμεροε. Επέμεινα ότι είναι απόλυτη
ανάγκη. Τον βεβαίωσα ότι η κατάστα
ση βρίσκεται υπό έλεγχο και ότι είχαν
γίνει συνεννοήσειε το πρωί των αρ
χηγών με τον Ιωαννίδη. 0 κ. Καρα
μανλήε εξακολουθούσε όχι να αρνήται
κατηγορηματικά, αλλά πάντωε να μη
δέχεται να έλθη το ίδιο βράδυ. Οπότε
πήραν το τηλέφωνο από τα χέρια μου,
δεν ενθυμούμαι εάν ήταν πρώτοε ο
κ. Αραπάκηε ή ο κ. Παπανικολάου,
και του απηυθυναν έκκληση να έλθη.
Μετά μίλησε και ο στρατηγόε Γκιζίκηε,
ο οποίοε με πολλή ηρεμία και πολλή
σοβαρότητα του απηύθυνε έκκληση
•να έλθη αμέσωε, να πάρει το πρώτο
αεροπλάνο ή να του στείλωμε αερο
πλάνο και να έλθη.
Με ξαναζήτησε στο τηλέφωνο
ο Πρόεδροε, με ερώτησε εάν νο 
μίζω ότι είναι εσωτερικώε η κα
τάσταση υπό επαρκή έλεγχο, ώστε
να μπορέση να διοικήση η Κυβέρ
νηση. Απάντησα κατηγορηματικώε: «Ναι». Δεν εγνώριζα βεβαίωε
τι έλεγα εκείνη τη ν ώρα... Οταν
ανέλαβα το υπουργείο Εθνικήε
Αμύνηε, τό τε κατάλαβα ότι δεν
μετέδιδα τη ν πραγματικότητα, αλ
λά εν πάση περιπτώσει εκείνη την
ώρα είπα ότι τα πράγματα εσω τε
ρικώε ήταν υπό πλήρη έλεγχο. Και
ο Καραμανλήε με κάποιον δισταγ
μό είπε: «Καλά, στείλτε μου αερο
πλάνο αμέσωε». Του είπα για να
μη χάνωμε χρόνο δεν θα έπρεπε
να στείλω μ ε αεροπλάνο, ότι θα
τηλεφωνούσαμε σ τη ν Πρεσβεία
να νοικιάση αεροπλάνο και ότι θα
ειδοποιείτο, πού να πάη για να
πάρη το αεροπλάνο και να έλθη.
Τελειώσαμε έτσι αυτήν τη φάση.

* Η αφήγηση Αβέρωφ έγινε οιον Σταύρο
Π. Ψυχάρη και πρωιοδημοσιεύθηκε,
ήδη από ιο 1974, στο βιβλίο του
«Τα παρασκήνια της Αλλαγής».
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Τάκης Λαμπρίας:
φτάνοντας οτην Αθήνα,
23 προς 24 Ιουλίου 1974
“Λύση Καραμανλή” σε στιγμή αναμενόταν κάτι απο
πήρε σάρκα και
φασιστικό.
οστά μέσα σε μία μέ
»Κατά τιε τέσσεριε το απόγευμα
ρα κι ένα βράδυ - σ τη ν 23η προε
ο Κωνσταντίνοε έφυγε για το σπίτι
24η Ιουλίου 1974. Τιε έζησα με όλη
του, γύρω στα 40 μιλιά έξω από το
τη δραματική αίσθηση τηε ιστοριΛονδίνο, προε το Καίμπριτζ. Μείναμε
κήε πυκνότηταε εκείνεε τιε ώρεε.
σύμφωνοι ότι, αν υπήρχε κάποια
Από την Κυριακή όλοι στο Λονδίνο
σημαντική εξέλιξη, θα του τηλεφω
βρισκόμαστε σε υπερδιέγερση και
νούσα. Γύρισα κι εγώ στο διαμέρισμά
αγωνία. Οι ειδήσειε που έφθαναν
μου κι έμεινα κολλημένοε στο τη
αλλεπόλληλεε, άλλεε ταχύτατα διαλέφωνο. Στιε 6 περίπου, ώρα Λ ον
ψευδόμενεε και άλλεε αντιφατικέε,
δίνου, μου τηλεφώνησε ο Καραμανέπαιζαν άγρια παιχνίδια με τα νεύρα
λήε. Ολιγόλογοε και σαφήε: “Μου
μαε, πότε το ν ώ ν ο ν τα ε και πότε
ζητούν να κατέβω κάτω. Αμέσωε.
γκρεμίζονταε τιε ελπίδεε μαε. Ταυ Θέλω να έλθειε μαζί μου. Υπάρχει
τόχρονα η οδύνη για την τραγωδία
πρόβλημα με το αεροπλάνο, γιατί
τηε Κύπρου σκίαζε κάθε αναλαμπή
το αεροδρόμιο του Ελληνικού πα
χαρόε για τη διαφαινόμενη πια βε
ραμένει κλειστό. Πόντωε εσύ να εί
βαιότητα ότι η χουντοκυβέρνηση
σαι στο Παρίσι το αργότερο στιε
είχε αυτοδιαλυθεί και τα θλιβερά
εννέα” . Του εξήγησα ότι αυτό ήταν
στελέχη τηε είχαν δραπετεύσει από
μάλλον αδύνατο, αφού ήδη ήταν 7
τα υπουργεία τουε.
μ.μ. στο Παρίσι, βρισκόμουν στο
»Εκείνο το πρωί με είχε καλέσει
σπίτι μου, ήθελα τουλάχιστον μία
ο Κ ω νστα ντίνο ε σ το Π ε π ς ^ ε ’ε,
ώρα για το Χήθροου, ήταν αμφίβολο
όπου είχε εγκαταστήσει ένα “γρα να βρω εισιτήριο κ.λπ., κ.λπ. Με
φείο πληροφοριών” για να παρα διέκοψε καραμανλιστί: “Κάνε ό,τι
κολουθεί τα τεκταινόμενα. Μου ζή μπορείε. Ελα στην Αθήνα με τα πό
τησε να συμβάλω κι εγώ στην αμοι δια!” . Εκανα όσα δεν πίστευα ότι
βαία ενημέρωση με το “δίκτυο” που
θα μπορούσα. Τηλεφώνησα πρώτα
διέθετα, με αντιστασιακούε συναστον Κωνσταντίνο και τον ενημέ
δέλφουε του εξωτερικού και του
ρωσα. Μέσα σε πυρετό, τηλεφωεσωτερικού. Ολεε οι πληροφορίεε
νώνταε σε έναν πολύτιμο φίλο (τον
συνέκλιναν στο ότι όλοι οι αξιωμα Κώστα Καρρό) να μου στείλει χρή
τικοί και όχι οι συνένοχοι τηε διματα, γιατί οι τράπεζεε είχαν κλείσει
κτατορίαε έπαιρναν την κατάσταση
-μου τα έστειλε με τη γυναίκα τουστα χέρια τόυε και ότι από στιγμή
βρέθηκα, αλλάζονταε αυτοκίνητα
και δω ροδοκώ νταε τα ξιτζή δ εε,
αστραπή στο Χήθροου και στιε 8.20
έφτασα πρώτοε απ’ όλουε στο Ορλύ.
Και τη στιγμή που πήγαινα να πάθω
συμφόρηση, μαθαίνονταε ότι η ανα
χώρηση θα γινόταν από το Μπουρζέ,
■■
σ το άλλο άκρο του Παρισιού, με
έσωσε η ευγένεια τω ν διπλωματών,
Του Μετέφερα το ρεπορτάζ
η μεθοδυώτητα τηε γαλλικήε αστυτου ΒΒΘ που περιέγραφε
νομίαε και ο ζήλοε του προσωπικού
τηε Ολυμτπακήε στο Παρίσι. Ημουνα
τη θριαμβευτική υποδοχή
στο Μπουρζέ, δέκα λεπτά πριν από
που του ετοίμαζαν οι Αθηναίοι:
τον Πρόεδρο, ακριβώε στιε εννέα.
Με χαιρέτησε πάλι καραμανλιστί:
«Το μεγαλύτερο πλήθος από
“Μπράβο, είδεε που τα κατάφερεε;”.
την εποχή της απελευθέρωσης!».
»[...] Με είχε κι εμένα εντυπωσιά
Στον έκδηλο ενθουσιασμό μου είχε
σει η αταραξία του όταν, μέσα στο
αεροπλάνο'που γυρίζαμε, του με
αντιδράσει με κατανυκτική
τέφερα το ρεπορτάζ του ΒΒΘ που
απλότητα: «Αυτό προσδιορίζει
άκουσα στο πιλοτήριο και περιέγραφε τη θριαμβευτική υποδοχή
το μέγεθος των ευθυνών μου».

■ ■ Πρώτες ημέρες
της ελευθερίας: υποδοχή
των φυλακισμένων
της Γυάρου.

Η
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■

που του ετοίμαζαν οι Αθηναίοι: “Το
μεγαλύτερο πλήθοε από την εποχή
τηε απελευθέρωσηε!”. Στον έκδηλο
ενθουσιασμό μου είχε αντιδράσει
με κατανυκτική απλότητα: “Αυτό
προσδιορίζει το μέγεθοε τω ν ευθυ
νώ ν μου” .
»Η ανευθυνότητα όμωε κυριαρ
χούσε όταν φθόσαμε. Είναι εγχάρακτεε στη μνήμη -έχουν άλλωστε
επανειλημμένα προβληθεί από την
τηλεόραση- οι σκηνέε τηε πάνδημηε
αλλοφροσύνηε, του ξεσπάσματοε
του τεράστιου πράγματι πλήθουε,
που χαιρόταν την ελευθερία. Αγνω
στα χέρια απέσπασαν το ν Καρα
μανλή από τουε τρειε συνεπιβάτεε
του και από τουε συγγενείε του που
τον περίμεναν, άγνωστοι ώμοι τον
περιέφεραν εδώ κι εκεί, όλοι ήθελαν
να τον αγκαλιάσουν, να τον αγγί
ξουν, να νιώσουν ότι η ελπίδα τουε
ήταν εκεί, ολοζώντανη και απτή
πραγματικότητα.
»Κάποια στιγμή τον ανακάλυψα
στην ταράτσα του νέου κτιρίου του
αεροδρομίου, όπου χιλιάδεε φωνέε
τού ζητούσαν να μιλήσει. Χωρίε μι
κρόφωνο, χωρίε μεγάφωνα, χωρίε
διακοπή τηε οχλοβοήε. Από κάποια
κι εγώ μακρινή γωνιά μόλιε και μπό
ρεσα να πιάσω μιαν περικοπή του
σύντομου λόγου του: “ ...Είμαι αισιόδοξοε για το μέλλον. Με πίστη,
αφοσίωση και αισιοδοξία θα προ
χωρήσουμε εμπρόε. Υπάρχουν στη
ζωή τω ν εθνών κρίσειε οι οποίεε
μπορούν να μεταβληθούν σε αφε
τηρία αναγεννήσεωε...” .
»Συνέχιζε χωρίε ν ’ ακούγεται. Το
πελώριο ακροατήριο εξέφραζε πί
στη, αισιοδοξία, χαρά με τα δικό
του άναρθρα λόγια. Ηταν η ώρα ν ’
αντιδράσει ο Καραμανλήε. Υψωσε
τη φωνή του: “Πάψτε, λοιπόν!...”
φώναξε στον κόσμο. Μερικοί ισχυ
ρίζονται ότι είπε “Πάψτε, ρεεε!...”.
Εναε γεροντάκοε πλάι μου αναφώ
νησε: “Αγριοε έφυγε, ίδιοε γύρισε”».

ΒΙΒΛΙΟ
Τάκης Λαμπρίας:
Καραμανλής ο φίλος
εκδ. Ποταμός, Αθήνα, 1998
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■ ■ Η ορκωμοσία to u Κ. Καραμανλή τα ξημερώματα της 24ης Ιουλίου ξεκίνησε τη διαδικασία της Μεταπολίτευαης.

Κ. Καραμανλής: άφ ιξη σ ιη ν Α θήνα
Ιουλίου 1974, πρωί, ώρα
2.05, Αεροδρόμιο του
Ελληνικού:

«Οι Ελληνες είναι λαός
προικισμένος με πολλάς αρετάς.
Θέλω ενότητα, σωφροσύνη και
υπομονή. Είμαι αισιόδοξος διά
το μέλλον. Με πίστιν, αφοσίωσιν
και αισιοδοξίαν θα
προχωρήσωμεν εμπρός.»
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«Είμαι ευχυχισμένοε που επι
στρέφω ειε τη ν πατρίδα. Ηλθα διά
να συμβάλω με όσαε δυνάμειε δια
θ έτω σ τη ν α π ο κ α τά σ τα σ ιν τηε
ομαλότητοε και τηε Δημοκρατίαε.
Οι Ελληνεε είναι λαόε προικισμένοε με πολλάεαρετάε. Θέλω ενό
τητα, σω φ ροσύνη και υπομονή.
Είμαι αισιόδοξοε διά το μέλλον.
Με πίστιν, αφ οσίω σιν και αισιο

δοξίαν θα προχωρήσωμεν εμπρόε.
Υπάρχουν ειε τη ν ζωήν τω ν εθνών
κρίσειε αι οποίαι δύνανται να με
ταβληθούν ειε αφετηρίαν αναγεννήσεωε. Είμαι βέβαιοε ότι όλαι αι
εθνικοί δυνάμειε του τόπου θα
καταστήσουν το όραμα τηε αναγεννή σ εω ε τηε Ελλάδοε πραγμα
τικ ό τη τα . Και σαε παρέχω τη ν
διαβεβαίωσιν ότι θα πράξω ό,τι
εξαρτάται από εμέ ώ σ τε να αντιμετωπισθή επιτυχώε η παρούσα
κρίσιε και να ίδη η Ελλάε ημέραε
καλυτέραε».

ΒΙΒΛΙΟ
Κωνσταντίνος Καραμανλής,
Αρχείο, γεγονότα και κείμενα
Γενική επιμέλεια:
Κωνσταντίνος Σβολόπουλος
Ιδρυμα Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής
εκδ. «Η Καθημερινή»,
τ, 7, Αθήνα 2005

τού Νόμου βιό» ΚορυδοΑΑό «οιοδκιΚουτι« τήν δκτκορία

Θά χαριοθύ ή ζωή καί αχούς τρεϊς
8 οέ ίοόΒια, 7 μέ μικρά ιερες ποινές

