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Προλογικό σημείωμα

Έχουν πΈράσΈι σχΈδον Έικοσι χρονιά από τον θάνατο του Κωνστα

ντίνου Καραμανλή και πάνω από τριάντα επτά από τότε που 

εγκατέλειψε την πρωθυπουργία, δηλαδή την ενεργό διακυβέρ

νηση, προκειμένου να μετακινηθεί στην προεδρία της Δημο

κρατίας. Ωστόσο υπάρχουν αρκετοί λόγοι για να ασχοληθεί 

κανείς με την πολιτική σταδιοδρομία του Καραμανλή. Ο Μα

κεδόνας πολιτικός ήταν ένας σημαντικός έως και κρίσιμος 

παράγων στην ελληνική πολιτική από το 1955 μέχρι το 1980. 

Στη διάρκεια της τριακονταετίας αυτής έπαιξε σημαντικό ή και 

καθοριστικό ρόλο σε δύο περιόδους με πολύ διαφορετικά χα

ρακτηριστικά και προτάγματα. Στην πρώτη, η οποία ταυτίζεται 

με την πρώτη οκταετή διακυβέρνησή του, ο Καραμανλής προώ

θησε με δραστικό τρόπο μια διαδικασία οικονομικής ανάπτυ

ξης, η οποία με τη σειρά της αποτέλεσε το θεμέλιο ενός απο

φασιστικού κοινωνικού και πολιτικού μετασχηματισμού. Η 

Ελλάδα έπαψε να είναι μια παραδοσιακή κοινωνία και εισήλ

θε στην εποχή της νεωτερικότητας και της ευημερίας. Στο διά

στημα αυτό ο ρόλος των κυβερνήσεων Καραμανλή ήταν απο

φασιστικός. Ανεξάρτητα από την κριτική που μπορεί να ασκη
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θεί στην οικονομική πολιτική, το αποτέλεσμα υπήρξε αδιαμ

φισβήτητο: η ελληνική οικονομία, η χώρα, ήταν εντελώς δια

φορετική από αυτήν των αρχών της δεκαετίας του 1950. 

Αντίθετα, στο πεδίο των θεσμών και του τρόπου άσκησης της 

πολιτικής οι κυβερνήσεις Καραμανλή δεν επιχείρησαν να υπερ

βούν τα όρια που είχαν τεθεί από τις αρχές της μετεμφυλιακής 

περιόδου. Τα έκτακτα μέτρα της περιόδου του εμφυλίου πολέ

μου, οι περιορισμοί του μετεμφυλιακού κράτους, παρέμειναν 

ισχυρά, η νομιμοποίηση των κοινοβουλευτικών θεσμών χα

μηλή, το αίσθημα αποξένωσης μιας μερίδας πολιτών από το 

κράτος και τους θεσμούς του παγιωμένο. Η πολιτική κρίση που 

οδήγησε στο πραξικόπημα του 1967, η αρχή της οποίας μπο

ρεί να ανιχνευτεί στην αμφισβήτηση του αποτελέσματος των 

εκλογών του 1961, οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό σε αυτά τα 

στοιχεία. Τη δεύτερη περίοδο διακυβέρνησης του Καραμανλή, 

αυτήν της Μεταπολίτευσης, ο Μακεδόνας πολιτικός έπαιξε 

αποφασιστικό ρόλο στο πεδίο των θεσμών και του τρόπου 

άσκησης της πολιτικής. Οι αντιλήψεις του για τους θεσμούς, 

δοκιμασμένες από την εμπειρία της οκταετίας αλλά κυρίως από 

τη μεσολάβηση της στρατιωτικής δικτατορίας, και το νέο δια

μορφωμένο κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο ώθησαν τον Κα

ραμανλή να οικοδομήσει ένα θεσμικό πλαίσιο αναμφισβήτη

τα δημοκρατικό και απαλλαγμένο από τους περιορισμούς της 

μετεμφυλιακής περιόδου. Αντίθετα, στο πεδίο της οικονομίας 

οι πολιτικές των κυβερνήσεων Καραμανλή κατά τη Μεταπολί

τευση δεν διακρίνονταν για τον αναπτυξιακό χαρακτήρα τους. 

Χαρακτηρίζονταν από έναν έντονο κρατικό παρεμβατισμό, όχι 

μόνο στο πεδίο του σχεδιασμού της ανάπτυξης, κάτι τέτοιο 

συνέβαινε και τη δεκαετία του 1950, αλλά και στις σχέσεις 
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ιδιοκτησίας ζωτικών σημείων της οικονομίας, όπως οι τράπε

ζες ή οι σημαντικές επιχειρήσεις στη βαριά βιομηχανία. Η 

βασική τους στόχευση, ιδίως μετά τη μακρά περίοδο πολιτικού 

αυταρχισμού, ήταν να εξασφαλίσει την κοινωνική συναίνεση 

έναντι της νέας θεσμικής και πολιτικής αρχιτεκτονικής.

Ο Καραμανλής ανήκε στον συντηρητικό χώρο, τη Δεξιά της 

μετεμφυλιακής περιόδου, την Κεντροδεξιά της Μεταπολίτευ

σης. Πολιτεύτηκε σε μια περίοδο κατά την οποία η συντηρητι

κή παράταξη στην Ελλάδα και τα συντηρητικά κόμματα της 

Δύσης διακρίνονταν για τον κρατικό παρεμβατισμό. Ηγέτες 

όπως ο Σαρλ ντε Γκολ στη Γαλλία, οι χριστιανοδημοκράτες 

Κόνραντ Αντενάουερ στην Ομοσπονδιακή Γερμανία και Αλ

τσίντε ντε Γκάσπερι στην Ιταλία, ο συντηρητικός Χάρολντ Μακ

μίλαν στη Βρετανία επιδίωξαν την ανάπτυξη και τη συνδύασαν 

με παρεμβάσεις στην οικονομία. Ήταν βέβαια πολύ προσεκτι

κοί στην ανάπτυξη πολιτικών προνοίας και στις παντός είδους 

παροχές, τις οποίες επιδίωκαν να καλύπτουν από τα δημόσια 

έσοδα και όχι με δάνεια. Σε κάθε περίπτωση πάντως δεν πί

στευαν ότι η ανάπτυξη μπορεί να προκύψει αυτόματα ή απο

κλειστικά από τις δυνάμεις της αγοράς και ενδιαφέρονταν για 

την εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής. Αυτού του είδους η 

πολιτική άρχισε να εκλείπει από το τέλος της δεκαετίας του 

1970. Είναι συμπτωματικό αλλά έχει την ιστορική σημασία 

του το γεγονός ότι ο Καραμανλής εγκατέλειψε την πρωθυπουρ

γία και εξελέγη πρόεδρος της Δημοκρατίας το 1980. Μόλις 

έναν χρόνο πριν είχε εκλεγεί πρωθυπουργός της Βρετανίας η 

Μάργκαρετ Θάτσερ και έξι μήνες μετά θα εκλεγόταν πρόεδρος 

των Ηνωμένων Πολιτειών ο Ρόναλντ Ρέιγκαν, οι οποίοι μετέ

βαλαν τον προσανατολισμό των συντηρητικών κομμάτων στον 
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δυτικό κόσμο ταυτίζοντάς τα με την απελευθέρωση της οικο

νομίας και το άνοιγμα των αγορών. Παρά το γεγονός ότι η 

επιστροφή στον κρατικό παρεμβατισμό της πρώτης μεταπολε

μικής τριακονταετίας δεν είναι δυνατή, επιμέρους στοιχεία των 

πολιτικών της ανάπτυξης εκείνης της εποχής έχουν την αξία 

τους ιδίως για χώρες όπως η Ελλάδα, οι οποίες πρέπει να 

συγκροτήσουν μια νέα στρατηγική οικονομικής ανάπτυξης και 

ταυτόχρονα να διατηρήσουν ένα ελάχιστο κοινωνικής συνοχής.

Ευχαριστώ τον εκδότη κ. Νώντα Παπαγεωργίου γιατί συμπε

ριέλαβε στο πρόγραμμα το παρόν βιβλίο, καθώς και το προ

σωπικό των εκδόσεων Μεταίχμιο για τη φροντίδα τους ώστε 

το αποτέλεσμα να είναι το καλύτερο δυνατό.

Πόρτο Ράφτη, Ιούλιος 2017
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Το ιστορικό πλαίσιο

Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και η κληρονομιά του

υπάρχουν τρΈισ βάσικοι λογοι για τους οποίους ο Κωνσταντίνος 

Καραμανλής πρέπει να θεωρείται ως πολιτική και ιστορική 

οντότητα που υπερβαίνει το σύνηθες μέτρο ενός διακεκριμένου 

πολιτικού: η ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, 

η θεμελίωση του μεταπολιτευτικού δημοκρατικού συστήματος 

και η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των δεκαετιών του 

1950 και του 1960. Δύο είναι τα κριτήρια με τα οποία πρέπει 

να κριθούν τα τρία στοιχεία, αυτά καθαυτά αλλά και σε σχέση 

με τον ίδιο τον Καραμανλή. Πρώτα, η σημασία τους, η βαρύ

τητά τους για την ελληνική κοινωνία. Στη συνέχεια ο βαθμός 

στον οποίο επιτεύχθηκαν αυτά λόγω της πολιτικής δράσης του 

Καραμανλή.

Ως προς το πρώτο, είναι αναμφισβήτητο ότι και τα τρία 

στοιχεία που αναφέρθηκαν αποτέλεσαν θεμελιώδεις επιλογές 

και εξελίξεις που μετασχημάτισαν την ελληνική πολιτική, τη 

διεθνή θέση της Ελλάδας, την κοινωνία και την οικονομία.1 Η 

1  Οι πιο πρόσφατες συνθετικές προσεγγίσεις της νεότερης ελληνικής 
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ένταξη στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα αποτέλεσε θεμελιώδη γεω

πολιτική επιλογή και ταυτόχρονα αλλαγή της ελληνικής γεω

πολιτικής ταυτότητας και εικόνας. Η εικόνα της Ελλάδας έως 

το 1981 ήταν αυτή μιας χώρας της νότιας Βαλκανικής και της 

ανατολικής Μεσογείου, περιφερειακής ως προς το επίκεντρο 

της αναπτυγμένης Ευρώπης. Αν και θεωρούνταν τόσο από τους 

Δυτικοευρωπαίους όσο και από τους ίδιους τους Έλληνες ως 

η κοιτίδα ενός πολιτισμού και των φιλοσοφικών αντιλήψεων 

που είχαν αποτελέσει τον αξιακό πυρήνα του δυτικοευρωπαϊ

κού πολιτισμού και του τρόπου ζωής, όπως αυτός εξελίχτηκε 

σταδιακά μετά την Αναγέννηση, η ίδια η Ελλάδα, συγκροτημέ

νη ως κράτος το 1830, από άποψη πολιτισμική, κοινωνική, 

οικονομική και πολιτική ανήκε σε έναν ενδιάμεσο χώρο μετα

ξύ «Δύσης» και «Ανατολής». Στην εικόνα της αυτή δεν βάραινε 

μόνο η γεωγραφική αποκοπή της από τη Δυτική και την Κε

ντρική Ευρώπη αλλά και μια υπόρρητη μάλλον παρά σαφώς 

εκπεφρασμένη άποψη, που δεν έβλεπε συχνά τη δημοσιότητα 

ούτε αποτελούσε μέρος του επίσημου λόγου στην ίδια την Ελ

λάδα ή στην αναπτυγμένη Ευρώπη, ότι η χώρα είχε δεχτεί την 

ισχυρή επίδραση της τουρκοκρατίας ή είχε αποκοπεί για υπερ

βολικά μεγάλο διάστημα από το κύριο ευρωπαϊκό ρεύμα εξε

λίξεων. Η υστέρηση ακόμα του βιοτικού επιπέδου της χώρας, 

ο υπανάπτυκτος χαρακτήρας μιας αγροτικής οικονομίας που 

εξήγαγε με διακυμάνσεις ορισμένα γεωργικά προϊόντα «πολυ

τελείας», ενώ ως προς τα υπόλοιπα δεν κάλυπτε συχνά τις 

ανάγκες της εγχώριας κατανάλωσης, όξυνε ακόμα περισσότε

ιστορίας: Θ. Βερέμης και Ι. Κολιόπουλος, Ελλάς. Η σύγχρονη συνέχεια. 
Από το 1821 μέχρι σήμερα, Καστανιώτης, Αθήνα 2006· Κ. Κωστής, Τα 
κακομαθημένα παιδιά της ιστορίας, Πόλις, Αθήνα 2013.
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ρο την αντίληψη της διαφοροποίησης μεταξύ της Ελλάδας και 

της αναπτυγμένης οικονομικά και κοινωνικά Δυτικής και Κε

ντρικής Ευρώπης. Η ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Κοι

νότητα αποτελούσε συνεπώς βαθύτατα συμβολική αλλά και 

έμπρακτη αλλαγή της θέσης και της εικόνας της Ελλάδας.

Η εγκαθίδρυση και κυρίως η εμπέδωση δημοκρατικού πο

λιτικού συστήματος αποτελούσε τη δεύτερη και εξίσου σημα

ντική αλλαγή και, όπως θα γίνει φανερό, ήταν στενά συνδεδε

μένη με την πρώτη, την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. 

Κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα, από το 1909 έως και το 

1974, η Ελλάδα είχε περάσει από αλλεπάλληλες πολιτικές και 

θεσμικές μεταβολές που κατέληξαν σε χρόνια αστάθεια. Ο κοι

νοβουλευτισμός, αν και αποτελούσε οργανικό στοιχείο της 

ελληνικής πολιτικής παράδοσης από το 1844, πολύ συχνά 

εκφυλιζόταν αδυνατώντας να παράσχει σταθερή και δημοκρα

τική διακυβέρνηση.2 Η αδυναμία σχηματισμού ισχυρών κομ

μάτων ανθεκτικών στον χρόνο, οφειλόμενη τόσο στην ατομι

κιστική πολιτική κουλτούρα όσο και στην κοινωνική διάρθρω

ση μιας χώρας από την οποία έλειπαν οι συμπαγείς ταξικές 

παραδόσεις και οι διαφοροποιήσεις μιας δυτικοευρωπαϊκής 

κοινωνίας, συνέβαλλαν στη χρόνια πολιτική αστάθεια. Ταυτό

χρονα με τις δημοκρατικές κλίσεις επιβίωναν και ισχυρά αντι

δημοκρατικά στοιχεία υπό διάφορες μορφές: βαρύνουσα επιρ

ροή της μοναρχίας, ενδημικές στρατιωτικές επεμβάσεις προ

ερχόμενες είτε από αυτονομημένα στρατιωτικά στοιχεία είτε 

υποκινούμενες και από πολιτικές δυνάμεις, που αποσκοπούσαν 

2  Ν. Αλιβιζάτος, Οι πολιτικοί θεσμοί σε κρίση: 1922-1974. Όψεις της ελ-
ληνικής εμπειρίας, Θεμέλιο, Αθήνα 1986.
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στην ανατροπή του δυσμενούς συσχετισμού δυνάμεων διά της 

βίας.3 Οι δημοκρατικοί θεσμοί δεν άντεξαν το λεγόμενο «εθνι

κό σχίσμα» μεταξύ βενιζελικών και αντιβενιζελικών (1915

1936) με κατάληξη, μετά από μακρά σειρά στρατιωτικών επεμ

βάσεων και ασταθών κοινοβουλευτικών κυβερνήσεων τη δι

κτατορία Μεταξά, ενώ η βαθύτατη πολιτική και κοινωνική 

κρίση της δεκαετίας του 1940 δεν επιλύθηκε με δημοκρατικά 

μέσα και κατέληξε σε αιματηρό εμφύλιο πόλεμο (19461949), 

ο οποίος υποθήκευσε και το μετεμφυλιακό κοινοβουλευτικό 

σύστημα (19491967). Λαμβάνοντας υπόψη αυτή την ιστορι

κή κληρονομιά, η εγκαθίδρυση της δημοκρατίας και η συνεχής 

λειτουργία της έκτοτε για πάνω από τέσσερις δεκαετίες συνιστά 

όχι μόνο πολιτικό επίτευγμα αλλά ιστορική αλλαγή.

Τέλος, η οικονομική απογείωση των δεκαετιών του 1950 

και του 1960 αποτελεί επίσης μια εξέλιξη θεμελιώδους σημα

σίας με την οποία συνδέθηκε ο Καραμανλής. Στη διάρκεια των 

δύο δεκαετιών, η Ελλάδα μετασχηματίστηκε εκ θεμελίων από 

μια οικονομία και κοινωνία κατά βάση αγροτική με αστικούς 

θυλάκους σε μια αστικοποιημένη και ταχύτατα αναπτυσσόμενη 

χώρα. Η συμβολή της γεωργίας στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν 

και η απασχόληση στην ύπαιθρο μειώθηκαν δραματικά, ο το

μέας των υπηρεσιών επεκτάθηκε σε κλάδους πέραν της ναυτι

λίας και του εμπορίου και σχηματίστηκε βιομηχανία, η οποία 

δεν άντεξε βέβαια στις δοκιμασίες των δύο κρίσεων του πετρε

λαίου της δεκαετίας του 1970, επέδρασε όμως οπωσδήποτε 

κοινωνικά και οικονομικά. Οι επόμενες αναπτυξιακές περίοδοι 

3  Θ. Βερέμης, Ο στρατός στην ελληνική πολιτική. Από την Ανεξαρτησία έως 
τη Δημοκρατία, Κούριερ Εκδοτική, Αθήνα 2000.
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οικοδομήθηκαν στα θεμέλια αυτά και έχουν ασφαλώς μια ιδιαί

τερη βαρύτητα. Αν θέλει όμως κανείς να διακρίνει τη μεγάλη 

ιστορική τομή μεταξύ της φτωχής αγροτικής χώρας και μιας 

σύγχρονης οικονομίας και κοινωνίας, με τα αναμφισβήτητα 

προβλήματα, την υστέρηση και τις στρεβλώσεις, τότε αυτή η 

τομή βρίσκεται στις δεκαετίες του 1950 και του 1960.

Αν όμως η σημασία των εξελίξεων αυτών για την ελληνική 

κοινωνία είναι σχεδόν αδιαμφισβήτητη, γιατί θα πρέπει άρα

γε ο ρόλος του Καραμανλή να θεωρείται καθοριστικός στη δια

μόρφωσή τους; Μήπως μια τέτοια αποτίμηση της πολιτικής 

του επίδρασης σημαίνει επιστροφή σε μια παρωχημένη αντί

ληψη της ιστορίας, ότι δηλαδή αυτή εξελίσσεται με βάση τη 

θέληση των μεγάλων ανδρών; Πράγματι, η ιστοριογραφία έχει 

εγκαταλείψει προ πολλού τα προσωποκεντρικά σχήματα ερ

μηνείας και αντιλαμβάνεται πλέον την ιστορική εξέλιξη ως 

αποτέλεσμα σύνθετων διαδικασιών, όπου επιδρούν συμφέρο

ντα, αξίες και ιδεολογίες ευρύτερων κοινωνικών σχηματισμών. 

Αυτό όμως δεν αναιρεί εδώ τη βαρύνουσα επίδραση του ίδιου 

του Καραμανλή για δύο κυρίως λόγους. Ο πρώτος είναι ότι ο 

Μακεδόνας πολιτικός δεν ενήργησε ερήμην των κοινωνικών 

αντιλήψεων και των ιστορικών συνθηκών. Οι συνθήκες αυτές 

όμως του επέτρεψαν να επηρεάσει βαθύτατα τις εξελίξεις. Στο 

ζήτημα της οικονομικής ανάπτυξης, ο Καραμανλής ενήργησε 

στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συναίνεσης, που είχε διαμορφω

θεί ήδη το 19501952 και προσέβλεπε στην εκβιομηχάνιση 

ως μέσο εκσυγχρονισμού, πολιτικής σταθεροποίησης και κοι

νωνικής συνοχής και εντέλει ένταξης της Ελλάδας στον σύγ

χρονο κόσμο. Η συμβολή του Καραμανλή έγκειται στο ότι 

παρείχε κυβερνητική σταθερότητα (Οκτώβριος 1955Ιούνιος 
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1963) και επιδείκνυε εμμονή στον πολιτικό στόχο. Το χαρα

κτηριστικό του αυτό ήταν το ισοδύναμο του αναγκαίου πολιτι

κού και διοικητικού πλαισίου για την εφαρμογή μιας αναπτυ

ξιακής οικονομικής πολιτικής σε μια χώρα που διακρινόταν 

για την πολιτική της αστάθεια και την αδύναμη δημόσια διοί

κηση. Στις συνθήκες αυτές, η παρουσία του Καραμανλή και η 

διασφάλιση κάποιας κυβερνητικής διάρκειας είχε για την Ελ

λάδα πολύ μεγαλύτερη σημασία απ’ ό,τι είχε, για παράδειγμα, 

στην Ιταλία, όπου η κυβερνητική αστάθεια της μεταπολεμικής 

εποχής καλυπτόταν από τη γραφειοκρατία, αλλά και από την 

κομματική σταθερότητα που επιδείκνυε ως σχηματισμός η Χρι

στιανική Δημοκρατία, βασικός εταίρος όλων των μεταπολεμι

κών ιταλικών κυβερνήσεων (19481992). Η αξιοποίηση των 

ευνοϊκών πολιτικών συνθηκών αποτελούσε βασικό στοιχείο 

και στην προώθηση της ένταξης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα. Η σύγκριση με τις αντίστοιχες διαδικασίες ένταξης 

των άλλων δύο νέων δημοκρατιών της Νότιας Ευρώπης, της 

Ισπανίας και της Πορτογαλίας, είναι διαφωτιστική για την απο

τελεσματικότητα της προσωπικής πολιτικής του Καραμανλή. 

Δεν ήταν μόνο το γεγονός ότι ο Έλληνας πολιτικός πέτυχε να 

προηγηθεί η ένταξη της Ελλάδας κατά μία πενταετία της έντα

ξης των άλλων δύο, αλλά κυρίως το γεγονός ότι προώθησε την 

ελληνική υποψηφιότητα χωρίς αυτή να αποτελεί οπωσδήποτε 

συναινετική επιλογή του ελληνικού πολιτικού συστήματος. 

Αντίθετα, ενώ η διαπραγμάτευση της Αθήνας με την Κοινότη

τα εκκρεμούσε, στην ελληνική πολιτική καταγράφηκε ένα ισχυ

ρό αντικοινοτικό ρεύμα με την εκλογική δύναμη του ΠΑΣΟΚ 

να διπλασιάζεται στις εκλογές του Νοεμβρίου του 1977. Στο 

δυσμενές αυτό πλαίσιο εσωτερικής πολιτικής, ο Καραμανλής 
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προώθησε την ελληνική υποψηφιότητα και ως μηχανισμό 

πρόσδεσης της Ελλάδας στον δυτικό κόσμο, στοιχείο που είχε 

ασφαλώς τη σημασία του για τις κυβερνήσεις των εννέα κρα

τώνμελών της Κοινότητας. 

Οι απαρχές

Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής γεννήθηκε στην τουρκοκρατού

μενη ακόμα τότε Πρώτη Σερρών το 1907.4 Πρωτότοκος γιος 

δημοδιδασκάλου, σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπι

στημίου Αθηνών (19251929) και το 1930 άρχισε να ασκεί 

τη δικηγορία στις Σέρρες. Με έντονη τη ροπή της ενασχόλησης 

με τον δημόσιο βίο και με τα χαρακτηριστικά μιας ισχυρής 

προσωπικότητας, έθεσε υποψηφιότητα και εξελέγη πληρεξού

σιος Σερρών με το Λαϊκό Κόμμα στις εκλογές για τη συντακτι

κή συνέλευση του 1935 από την οποία απείχε ο βενιζελισμός. 

Η εδραίωσή του στην τοπική πολιτική επιβεβαιώθηκε όταν 

επανεξελέγη βουλευτής στις εκλογές για την Γ́  Αναθεωρητική 

Βουλή του Ιανουαρίου του 1936, οπότε συμμετείχαν και οι 

βενιζελικοί και ίσχυσε το σύστημα της απλής αναλογικής. Η 

δικτατορία της 4ης Αυγούστου 1936 διέκοψε την πολιτική του 

σταδιοδρομία. Επαναδραστηριοποιήθηκε το 1946, οπότε επα

νεξελέγη βουλευτής Σερρών με το Λαϊκό Κόμμα στην Δ́  Ανα

θεωρητική Βουλή. Συμμετείχε ως υπουργός Εργασίας για ένα 

τρίμηνο στις κυβερνήσεις Κωνσταντίνου Τσαλδάρη και Δημη

4  Βιογραφικά στοιχεία στο Κ. Σβολόπουλος, Καραμανλής: 1907-1998. 
Μια πολιτική βιογραφία, Ίκαρος, Αθήνα 2012· Chr. Woodhouse, Κα-
ραμανλής, ο ανορθωτής της Ελληνικής Δημοκρατίας, Μορφωτική Εστία, 
Αθήνα, 1982.
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τρίου Μαξίμου (Νοέμβριος 1946Φεβρουάριος 1947), Μετα

φορών (ΜάιοςΝοέμβριος 1948) και Κοινωνικής Πρόνοιας 

στην κυβέρνηση συνασπισμού ΛαϊκώνΦιλελευθέρων υπό τον 

Θεμιστοκλή Σοφούλη και, στη συνέχεια, υπό τον Αλέξανδρο 

Διομήδη (Νοέμβριος 1948Ιανουάριος 1950). Στο τελευταίο 

υπουργείο, στο οποίο η παρουσία του ήταν σχετικά μακροχρό

νια, επικέντρωσε την προσπάθειά του στο πρόγραμμα εγκατά

στασης των προσφύγων του εμφυλίου πολέμου στα αστικά 

κέντρα και επανεγκατάστασής τους στη συνέχεια στις επαρχίες. 

Καθώς διακρίθηκε για τη διοικητική του ικανότητα, το επόμε

νο βήμα του, μετά την επανεκλογή του ως βουλευτή Σερρών 

στις εκλογές του Μαρτίου του 1950, ήταν η ανάληψη του 

Υπουργείου Εθνικής Αμύνης για μικρό διάστημα (Σεπτέμβριος

Νοέμβριος 1950) σε νέα βραχύβια κυβέρνηση συνασπισμού 

ΛαϊκώνΦιλελευθέρων. Αποχώρησε από το Λαϊκό Κόμμα τον 

Νοέμβριο του 1950 και προσχώρησε τελικά στον Ελληνικό 

Συναγερμό, που ίδρυσε ο στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος 

τον Αύγουστο του 1951 και με τον οποίο επανεξελέγη βουλευ

τής Σερρών τον Σεπτέμβριο του 1951 και τον Νοέμβριο του 

1952, οπότε ο Συναγερμός επικράτησε με συντριπτική κοινο

βουλευτική πλειοψηφία. Στο διάστημα αυτό ο Καραμανλής 

κατέστη πλέον αρκετά διακεκριμένος, αλλά όχι ακόμα πρώτης 

σειράς κοινοβουλευτικός. Το σύντομο πέρασμά του από το 

Υπουργείο Εθνικής Αμύνης συνιστούσε βέβαια διάκριση, πρέ

πει όμως να συνυπολογιστεί ότι ο στρατός ήταν θεσμικά αυτό

νομος υπό τον αρχιστράτηγο Παπάγο και ο πολιτικός έλεγχος 

των ενόπλων δυνάμεων ανύπαρκτος.5 Στη συνέχεια ο Καρα

5  N. Alivizatos, «The Greek Army in the late forties: Towards an 
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μανλής πρωταγωνίστησε στην αναζήτηση εναλλακτικού κομ

ματικού σχήματος στον συντηρητικό πολιτικό χώρο, συμμετεί

χε μάλιστα στην ηγετική ομάδα του Λαϊκού Ενωτικού Κόμματος 

μαζί με τον Στέφανο Στεφανόπουλο και τον Παναγιώτη Κανελ

λόπουλο, αλλά, όπως παραδεχόταν και ο ίδιος ο Καραμανλής, 

το εγχείρημα δεν είχε απήχηση στο εκλογικό σώμα και οι συμ

μετέχοντες επιβίωσαν πολιτικά μόνο αφότου ο στρατάρχης 

Παπάγος αναμείχθηκε προσωπικά στην πολιτική ως επικεφα

λής μιας νέας πολιτικής κίνησης. Ο Μακεδόνας πολιτικός δεν 

ανήκε στον στενό κύκλο συνεργατών του Παπάγου ούτε στην 

ηγετική ομάδα του Συναγερμού, στην οποία δέσποζε αρχικά ο 

Σπύρος Μαρκεζίνης και κατόπιν ο Στεφανόπουλος και ο Κα

νελλόπουλος. Απέκτησε όμως πανελλήνια εμβέλεια ως υπουρ

γός Δημοσίων Έργων (Νοέμβριος 1952Οκτώβριος 1955) και 

Συγκοινωνιών (Δεκέμβριος 1954Οκτώβριος 1955) προω

θώντας με ενεργητικότητα ένα ευρύτατο πρόγραμμα δημοσίων 

έργων με ασυνήθιστη ταχύτητα και τραχύτητα για την ελληνική 

κρατική μηχανή και τα ελληνικά πολιτικά ήθη.

Στις 5 Οκτωβρίου 1955 ο βασιλιάς Παύλος, την επομένη 

του θανάτου του πρωθυπουργού Παπάγου μετά από πολύμηνη 

ασθένεια, ανέθεσε την εντολή σχηματισμού νέας κυβέρνησης 

από το κόμμα της πλειοψηφίας στον Καραμανλή.6 Ο διορισμός 

institutional autonomy», Journal of the Hellenic Diaspora, τόμ. V, τχ. 
3 (1978), σ. 3745.

6  Για τον διορισμό του Καραμανλή στην πρωθυπουργία βλ. Η. Νικο
λακόπουλος, Καχεκτική δημοκρατία. Κόμματα και εκλογές: 1946-1967, 
Πατάκης, Αθήνα 2001, σ. 191195· Α. Παπαχελάς, Ο βιασμός της ελ-
ληνικής δημοκρατίας. Ο αμερικανικός παράγων: 1947-1967, Εστία, Αθήνα 
1997, σ. 4453· Σ. Ριζάς, Η ελληνική πολιτική μετά τον εμφύλιο πόλεμο. 
Κοινοβουλευτισμός και δικτατορία, Καστανιώτης, Αθήνα 2008, σ. 142
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του προκάλεσε γενική έκπληξη στην κοινή γνώμη, η οποία 

ανέμενε ότι η διαδοχή θα κρινόταν μεταξύ των δύο αντιπροέ

δρων της κυβέρνησης, του Στεφανόπουλου και του Κανελλό

πουλου. Ο Καραμανλής, αν και διακεκριμένος υπουργός, δεν 

διέθετε ακόμα ηγετική εικόνα και δεν θεωρούνταν υποψήφιος 

για τη διαδοχή παρά το γεγονός ότι υπήρχαν ορισμένες ενδεί

ξεις στον Τύπο των Αθηνών, ιδίως το τελευταίο εικοσαήμερο 

προ του θανάτου του Παπάγου. Υπήρχαν τρεις βασικοί λόγοι 

που οδήγησαν τον βασιλιά στην επιλογή του Καραμανλή. Οι 

δύο αντιπρόεδροι ήταν μεταξύ τους ανταγωνιστικοί και η επι

λογή του ενός ή του άλλου μπορεί να δοκίμαζε τη συνοχή του 

Συναγερμού. Στο κυρίαρχο αντικομμουνιστικό κλίμα της επο

χής, το στέμμα εκτιμούσε ότι η συνοχή του Συναγερμού απο

τελούσε το μόνο αξιόπιστο πολιτικό ανάχωμα έναντι της Αρι

στεράς, σε αντίθεση με το κέντρο που ήταν πολυδιασπασμένο 

και τμήματά του πραγματοποιούσαν ή επιδίωκαν συνεργασίες 

με την Αριστερά. Επίσης, οι δύο αντιπρόεδροι δεν ήταν ιδιαί

τερα δημοφιλείς. Ο Στεφανόπουλος βαρυνόταν ως υπουργός 

Εξωτερικών με τον ανεπιτυχή χειρισμό του Κυπριακού, που 

είχε οξυνθεί και μετά το πογκρόμ κατά των Ελλήνων της Κων

σταντινούπολης τον Σεπτέμβριο του 1955, ο δε Κανελλόπου

λος, όπως άλλωστε και ο Στεφανόπουλος, δεν διέθετε την ει

κόνα ενός ισχυρού πολιτικού, που θα ήταν σε θέση να ελέγξει 

την κατάσταση και να δώσει συγκεκριμένη κατεύθυνση στο 

κυβερνητικό έργο. Ο βασιλιάς πίστευε ακόμα ότι οποιαδήποτε 

άλλη επιλογή θα ήταν κατ’ ανάγκην προσωρινή, ενώ ο Καρα

161. Ευ. Χατζηβασιλείου, Η άνοδος του Κωνσταντίνου Καραμανλή στην 
εξουσία, 1954-1956, Πατάκης, Αθήνα 2001.
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μανλής, νέος, μόλις 48 ετών, θα μπορούσε να δώσει μια εικό

να ανανέωσης του πολιτικού προσωπικού, το οποίο αναλω

νόταν συχνά σε ατέρμονες διαμάχες μεταξύ γνωστών πολιτικών 

με προφανείς επιπτώσεις στην κυβερνητική σταθερότητα.

Η έμφαση στα πρόσωπα και στις ικανότητές τους χαρακτη

ρίζει ασφαλώς οποιαδήποτε διαδικασία επιλογής ηγέτη, είτε 

δημοκρατική, εάν ανατίθεται σε ένα συλλογικό σώμα, είτε μη 

δημοκρατική, όπως συνέβη το 1955. Εντούτοις τη δεκαετία 

του 1950, η ανάδειξη ηγεσιών στη συντηρητική παράταξη είχε 

να κάνει και με την ιστορική συγκυρία. Πράγματι, η παράδοση 

του αντιβενιζελισμού, μετά την εκτέλεση του αρχηγού του Λαϊκού 

Κόμματος και της ηγετικής ομάδας της παράταξης τον Νοέμβριο 

του 1922, δεν υποδείκνυε την επιλογή κάποιας ισχυρής προ

σωπικότητας. Ο Ιωάννης Μεταξάς, ο οποίος μπορούσε ενδε

χομένως να παράσχει αυτή την προσωποπαγή ηγεσία, δεν 

ανήκε στο Λαϊκό Κόμμα, αλλά δημιούργησε ένα δικό του προ

σωπικό κόμμα το οποίο δεν εξέφρασε την πλειοψηφία του 

αντιβενιζελισμού, επειδή ο Μεταξάς είχε αναγνωρίσει την αβα

σίλευτη δημοκρατία τον Απρίλιο του 1924. Το Λαϊκό Κόμμα 

επέλεξε το 1924 ως αρχηγό του τον Παναγή Τσαλδάρη. Επρό

κειτο για επιλογή με κοινοβουλευτικά χαρακτηριστικά. Ηγή

θηκε του κόμματος έως τον θάνατό του το 1936. Η ηγεσία του 

όμως δεν είχε έντονα προσωπικό χαρακτήρα. Ήταν εξέχων 

κοινοβουλευτικός, η αρχηγία του δεν αμφισβητούνταν, αλλά 

οι επιλογές του τελούσαν πάντοτε υπό συζήτηση. Το Λαϊκό 

Κόμμα ανέδειξε τον νέο αρχηγό του τον Απρίλιο του 1946, 

ευθύς μετά τις πρώτες μεταπολεμικές εκλογές οι οποίες διεξή

χθησαν με την αποχή της Αριστεράς και ανέδειξαν κοινοβου

λευτική πλειοψηφία ενός συνασπισμού της Δεξιάς με κορμό 
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τους Λαϊκούς. Αρχηγός αναδείχτηκε ο Κωνσταντίνος Τσαλδά

ρης, που εκλέχτηκε με μεγάλη πλειοψηφία από την κοινοβου

λευτική ομάδα. Το Λαϊκό Κόμμα έπαψε όμως να εκπροσωπεί 

την παράταξη της Δεξιάς το 1951, όταν ο στρατάρχης Παπάγος 

αποφάσισε να αναμειχθεί στην πολιτική ιδρύοντας ένα νέο 

σχήμα, τον Ελληνικό Συναγερμό. Η ηγετική του αξίωση στη

ριζόταν στο γόητρό του ως αρχιστρατήγου του Ελληνοϊταλικού 

πολέμου καθώς και του Εμφυλίου, και στην ηγετική του επι

βολή τόσο στον στρατό όσο και στο πολιτικό προσωπικό της 

συντηρητικής παράταξης, το οποίο στην πλειονότητά του προ

σήλθε στον Συναγερμό. Συνεπώς το συντηρητικό ρεύμα της 

ελληνικής πολιτικής αναδιοργανώθηκε εν πολλοίς στη βάση 

της ισχυρής ηγεσίας. Ήταν ένδειξη ασφαλώς της πολιτικής 

κουλτούρας που έτεινε ήδη από την εμφάνιση του κοινοβου

λευτισμού τον 19ο αιώνα να προσωποποιεί την πολιτική, αλ

λά και της ιστορικής καμπής που συνέτεινε στην αδυναμία των 

θεσμών, έκδηλη από το 19091910 και ιδίως από την έκρηξη 

του Εθνικού Διχασμού το 1915. Συνεπώς, όταν το φθινόπωρο 

του 1955 αντιμετωπιζόταν το ζήτημα της ηγεσίας, μόλις τέσσε

ρα χρόνια μετά την εμφάνιση του Παπάγου, το ζητούμενο ήταν 

μια εξίσου ισχυρή ηγεσία που θα αποτελούσε τον άξονα της 

νέας αναδιοργάνωσης της Δεξιάς.

Η επιδίωξη της κυβερνητικής σταθερότητας είχε ιδιαίτερη 

βαρύτητα στον πολιτικό προβληματισμό της εποχής και δια

περνούσε τη σκέψη των πολιτικών παραγόντων και των κέ

ντρων εξουσίας, κοινοβουλευτικών και μη. Η οικονομική 

ανάπτυξη, τόσο αυτή καθαυτήν όσο και ως μέσο για την κοι

νωνική σταθεροποίηση και την ανακοπή της ανόδου της Αρι

στεράς, αποκτούσε κεντρική σημασία και προϋπόθεσή της ήταν 
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η κυβερνητική σταθερότητα. Τέλος, ο χειρισμός του Κυπριακού 

ήταν ένας ακόμα κρίσιμος παράγοντας που βάρυνε στην επι

λογή του βασιλιά.7 Ο στρατάρχης Παπάγος είχε επιδιώξει να 

θέσει το ζήτημα της ένωσης της Κύπρου με την Ελλάδα στο 

διμερές πλαίσιο των ελληνοβρετανικών σχέσεων προσδοκώ

ντας μια φιλική διευθέτηση του ζητήματος. Η ωμή απόρριψη 

του αιτήματός του από τον Βρετανό υπουργό Εξωτερικών τον 

Σεπτέμβριο του 1953 ώθησε τον Παπάγο στη διεθνοποίηση 

του ζητήματος μέσω της προσφυγής στα Ηνωμένα Έθνη.8 Η 

προσφυγή δεν τελεσφόρησε, καθώς η Ελλάδα αντιμετώπισε 

την αρνητική στάση των Ηνωμένων Πολιτειών που έδιναν 

έμφαση στην ανάγκη να διατηρηθούν η βρετανική παρουσία 

στην ανατολική Μεσόγειο και η ελληνοτουρκική συνεργασία 

ως προϋπόθεση για την αποτελεσματική λειτουργία της νοτιοα

νατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Ο τουρκικός παράγων απο

κτούσε βαρύνουσα σημασία για τη δυτική στρατηγική και η 

τουρκική αντίδραση οξύνθηκε με αρνητικές συνέπειες για το 

Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης και την ελληνική μειο

νότητα. Η ελληνική κοινή γνώμη και τμήματα των πολιτικών 

δυνάμεων της μη κομμουνιστικής αντιπολίτευσης υιοθέτησαν 

σταδιακά μια κριτική στάση τόσο έναντι της αμερικανικής πο

λιτικής όσο και αυτού που θεωρούσαν ως αποτυχημένη πολι

7  Για το Κυπριακό τη δεκαετία του 1950 βλ. E. Hatzivassiliou, Britain 
and the International Status of Cyprus, 1955-1959, University of Min
nesota, Μινεάπολις 1997· I.D. Stefanidis, Isle of Discord: Nationalism, 
Imperialism and the Making of the Cyprus Problem, C. Hurst & Co., 
Λονδίνο 1999.

8  Ευ. Χατζηβασιλείου, Στρατηγικές του Κυπριακού. Η δεκαετία του 1950, 
Πατάκης, Αθήνα 2005, σ. 105128.
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τική προώθησης της εθνικής διεκδίκησης από την κυβέρνηση 

του Συναγερμού.9 Αυτό που τίθετο υπό αμφισβήτηση δεν ήταν 

ένας μεμονωμένος χειρισμός εξωτερικής πολιτικής αλλά το 

θεμέλιο της μετεμφυλιακής πολιτικής διευθέτησης.10 Τον Σε

πτέμβριο του 1955, σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβου

λίου, ο Καραμανλής επέκρινε την πολιτική της κυβέρνησης 

Παπάγου ως μαξιμαλιστική. Βασική παραδοχή της θέσης του 

ήταν ότι η Αθήνα δεν μπορούσε να επιδιώξει άμεσα την αυτο

διάθεση, δηλαδή την ένωση, αλλά έπρεπε να αρκεστεί για ένα 

απροσδιόριστο διάστημα στο καθεστώς μιας ευρείας αυτοκυ

βέρνησης της Κύπρου υπό βρετανική κυριαρχία. Η αμερικα

νική συναίνεση ήταν αναγκαία προϋπόθεση για την επιτυχία 

των επιδιώξεων της Αθήνας και η Ουάσινγκτον είχε ταχθεί 

εξαρχής ενάντια στην ελληνική πολιτική της διεθνοποίησης 

του θέματος. Συνεπώς η ελληνική πολιτική έπρεπε να κατατεί

νει στο να επιτευχθεί ο περιορισμένος αλλά εφικτός στόχος 

της αυτοκυβέρνησης με την αμερικανική υποστήριξη, ώστε να 

αποφευχθεί μία μείζων εμπλοκή στο εξωτερικό πεδίο, που θα 

είχε διαλυτικές συνέπειες και στο εσωτερικό. Όπως σημείωνε:

 Καλούμεθα να επιλέξωμεν μεταξύ μιας αδιαλλάκτου πολι

τικής με κίνδυνον να επαυξήσωμεν τας σημερινάς μας δυ

σχερείας και μιας ηπίου πολιτικής με αποτέλεσμα να υπο

9  I.D. Stefanidis, Stirring the Greek Nation. Political Culture, Irredentism 
and Anti-Americanism in Post-War Greece, 1945-1967, Ashgate, Λον
δίνο 2007, σ. 77108.

10  Για τη θεμελίωση της μεταπολεμικής ελληνικής εξωτερικής πολιτικής 
βλ. Κ. Σβολόπουλος, Η ελληνική εξωτερική πολιτική: 1945-1981, Εστία, 
Αθήνα 2001.



ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

43

στώμεν εθνικήν ταπείνωσιν και να απογοητεύσωμεν τον 

ελληνικόν λαόν. Από το αδιέξοδον αυτό δεν δυνάμεθα να 

εξέλθωμεν, ει μη μόνον εάν προκαλέσωμεν μίαν άμεσον 

παρέμβασιν της Αμερικής, η οποία να ικανοποιή ουσιαστι

κώς και ηθικώς την Ελλάδα.11

Οι αντιλήψεις του στέμματος συνέκλιναν προς τις αντιλήψεις 

του Καραμανλή για την ανάγκη να διευθετηθεί το Κυπριακό εντός 

του συμμαχικού πλαισίου, όπως άλλωστε επιθυμούσε και ο αμε

ρικανικός παράγοντας, αρκούντως ισχυρός στο ελληνικό μετεμ

φυλιακό πλαίσιο. Οι Αμερικανοί σημείωναν με ικανοποίηση τη 

σχετική θέση του Καραμανλή τον Σεπτέμβριο του 1955 και έλα

βαν υπόψη την πιθανότητα να ανέλθει στην πρωθυπουργία. 

Πράγματι, στο υπόμνημα του διευθυντή της Αμερικανικής Κε

ντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (CIA) Άλεν Ντάλες προς τον 

Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Τζον Φόστερ Ντάλες της 22ας 

Σεπτεμβρίου προέκυπτε ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που 

έφταναν στην Ουάσινγκτον, ο βασιλιάς Παύλος είχε καταλήξει 

στο συμπέρασμα πως ο Καραμανλής ήταν η καλύτερη επιλογή 

για να διαδεχτεί τον Παπάγο. Επίσης ο βασιλιάς φερόταν να έχει 

αποφασίσει ότι η πιο κατάλληλη στιγμή για τον διορισμό του 

Καραμανλή ως πρωθυπουργού θα ήταν αμέσως μετά την ανα

μενόμενη απόρριψη της ελληνικής προσφυγής για την εγγραφή 

του Κυπριακού στη γενική συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών 

ή, εναλλακτικά, μετά την παραίτηση ή τον θάνατο του Παπάγου. 

11  Παρέμβαση του υπουργού Δημοσίων Έργων Κ. Καραμανλή στη συ
νεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, 13 Σεπτεμβρίου 1955, Κων-
σταντίνος Καραμανλής. Αρχείο: Γεγονότα και κείμενα (εφεξής: Καραμαν-
λής. Αρχείο), Εκδοτική Αθηνών, 19921997, τόμ. 1, σ. 257.
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Ο Παύλος ανησυχούσε ότι ο Στέφανος Στεφανόπουλος, αντι

πρόεδρος της κυβέρνησης και λόγω της θέσης του θεωρούμενος 

ως ο επικρατέστερος για τη διαδοχή του Παπάγου στην κυβέρ

νηση, ή ένας πολιτικός ηγέτης που θα προερχόταν από την κε

ντρώα αντιπολίτευση, δεν θα κατόρθωνε να ελέγξει την κατά

σταση και η χώρα θα ολίσθαινε σε μια ουδετερόφιλη εξωτερική 

πολιτική λόγω της όξυνσης του αντιαμερικανισμού. Ο διευθυ

ντής της CIA σημείωνε ότι ο Καραμανλής διατηρούσε την καλή 

του κρίση και την ψυχραιμία του και πρόσθετε ότι θα αντιμετώ

πιζε δυσκολίες λόγω του Κυπριακού, οι οποίες, αν οριζόταν ως 

υπουργός Εξωτερικών ο Παναγιώτης Πιπινέλης, γνωστός θια

σώτης μιας συμβιβαστικής πολιτικής στο ζήτημα της αυτοδιάθε

σης της μεγαλονήσου, θα επιτείνονταν. Ο Καραμανλής ανέμενε 

την αμερικανική υποστήριξη, σημείωναν στην Ουάσινγκτον, 

ώστε να παραμερίσει το Κυπριακό με έντιμο τρόπο και να αφο

σιωθεί στο έργο της οικονομικής ανάπτυξης. Είναι χαρακτηρι

στικό ότι σημείωναν επίσης πως ο βασιλιάς πίστευε ότι η επι

λογή του θα είχε την υποστήριξη τόσο της κοινής γνώμης όσο 

και του στρατού.12 Πράγματι, ο ρόλος του στρατού τη δεδομένη 

στιγμή ήταν κομβικός. Μετά τον εμφύλιο πόλεμο οι ένοπλες 

δυνάμεις είχαν αναδειχτεί ως ο ύστατος εγγυητής του μετεμφυ

λιακού κοινωνικού και πολιτικού καθεστώτος. Η εκλογή του 

στρατάρχη Παπάγου τον Νοέμβριο του 1952 σήμαινε ότι ο στρα

τός παρέμενε ένας συμπαγής μηχανισμός ικανός να εκπληρώσει 

αυτή την αποστολή στο εσωτερικό, καθώς και τις επιχειρησιακές 

αποστολές του στο πλαίσιο της νοτιοανατολικής πτέρυγας της 

12 Υπόμνημα διευθυντή της CIA Άλεν Ντάλες προς υπουργό Εξωτερικών 
Τζον Φόστερ Ντάλες, 22 Σεπτεμβρίου 1955, Foreign Relations of the 
United States (εφεξής: FRUS) 19551957, XXIV, σ. 544545.
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Ατλαντικής Συμμαχίας. Τις θέσειςκλειδί στις ένοπλες δυνάμεις 

φαίνεται ότι κατείχαν στενοί συνεργάτες του Παπάγου που ανή

καν ή συνδέονταν με τα δίκτυα του Ιερού Δεσμού Ελλήνων 

Αξιωματικών (ΙΔΕΑ). Αν και είναι πιθανόν ο ΙΔΕΑ να είχε 

τυπικά διαλυθεί με την επικράτηση του Παπάγου, η επιρροή των 

παλαιών στελεχών του και των δικτύων του ήταν ισχυρή, και 

στις αμερικανικές και τις βρετανικές διπλωματικές εκθέσεις της 

εποχής η παρουσία του δεν αμφισβητείται. Το καλοκαίρι του 

1955, οπότε διαφαινόταν το τέλος του στρατάρχη Παπάγου, το 

στέμμα αποτέλεσε και πάλι σημείο αναφοράς για τον στρατό και 

την ηγεσία του, η οποία μάλλον ανησυχούσε με τις ενδεχόμενες 

πολιτικές εξελίξεις προς όφελος του Κέντρου ή της Κεντροαρι

στεράς υπό τον Γεώργιο Καρτάλη. Η αξιοπιστία αυτών των πο

λιτικών ρευμάτων ήταν αμφίβολη από την άποψη της κρατούσας 

αντικομμουνιστικής αντίληψης. Στο πλαίσιο αυτό, ο Καραμανλής 

αποτελούσε μια αξιόπιστη και ισχυρή επιλογή για τον στρατό.13 

Η προτίμηση του Καραμανλή από την πλευρά των ανακτόρων 

επιβεβαιωνόταν και από όσα μετέφερε στο Λονδίνο ο Βρετανός 

πρεσβευτής στην Αθήνα ήδη από το τέλος Αυγούστου: ο Μακε

δόνας πολιτικός ήταν η επιλογή του βασιλιά και των Αμερικα

νών, αν και ο Παύλος πιθανολογούσε τότε ότι πριν από τον 

διορισμό του Καραμανλή θα μπορούσε να προηγηθεί μια βρα

χύβια κυβέρνηση Στεφανόπουλου. Το στέμμα κατέληξε στον 

εύθετο χρόνο διορισμού του Καραμανλή πιθανόν ακόμα κι αμέ

σως μετά τον θάνατο του Παπάγου. Όπως ανέφερε ο Παύλος 

13 Βλ. σχετικές ενδείξεις στο Staff Study Prepared by an Operations 
Coordinating Board Working Group: «Analysis of Internal Security 
Situation in Greece and Recommended Action», 16 Νοεμβρίου 1955, 
FRUS 19551957, XXIV, σ. 553557.
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στον Βρετανό πρεσβευτή στην Αθήνα, έλαβε την απόφασή του 

το πρωί της 5ης Οκτωβρίου: είχε καταλήξει στον Καραμανλή, 

διότι οι παλαιότεροι πολιτικοί φαίνονταν εξαντλημένοι, ενώ αν 

επέμενε σε μια μεταβατική λύση, η παλαιά φρουρά θα είχε τη 

δυνατότητα να διαιωνίσει την κυριαρχία της.14 Ανεξάρτητα δε 

από τον χρόνο που επέλεξε ο βασιλιάς για τον διορισμό του 

Μακεδόνα πολιτικού και παρόλο που η αμερικανική πρεσβεία 

στην Αθήνα πιθανώς δεν προεξοφλούσε την προώθηση του 

Καραμανλή στην πρωθυπουργία ευθύς μετά τον θάνατο του Πα

πάγου, ο αμερικανικός παράγων υποδέχτηκε με ικανοποίηση 

τον διορισμό του Καραμανλή, καθώς εκτιμήθηκε ότι αποτελού

σε τη μόνη διαθέσιμη λύση για την επίτευξη πολιτικής σταθε

ρότητας –την οποία κατά τις αντιλήψεις της Ουάσινγκτον δεν 

πρόσφερε το πολυδιασπασμένο Κέντρο– και για την πρόσδεση 

της Ελλάδας στον δυτικό συνασπισμό. Ο αμερικανικός παράγων 

λάμβανε επίσης υπόψη ότι ο Καραμανλής είχε επιδείξει διοικη

τική ικανότητα και πειθαρχημένη και αποτελεσματική εργασία, 

στοιχεία αναγκαία για την επιτυχή προώθηση ενός προγράμμα

τος οικονομικής ανάπτυξης που θα επιτύγχανε σε μακροπρόθε

σμη βάση κοινωνική σταθερότητα και εξουδετέρωση της Αρι

στεράς. Απομένει η συνταγματική διάσταση του ζητήματος. Από 

τυπική άποψη, ο βασιλιάς ενήργησε εντός του πλαισίου του 

συντάγματος καθώς ανέθεσε την εντολή στον Καραμανλή, και 

14 Σερ Τσαρλς Πικ (βρετανική πρεσβεία Αθηνών) προς βρετανικό 
Υπουργείο Εξωτερικών, 24 Αυγούστου 1955, R.G. 1017/13, F.O. 
371/117615, σημείωμα βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών, 7 
Οκτωβρίου 1955, R.G. 1017/21, F.O. 371/117615, Σερ Τσαρλς 
Πικ (βρετανική πρεσβεία Αθηνών) προς βρετανικό Υπουργείο Εξω
τερικών, 20 Οκτωβρίου 1955, R.G. 1017/33, F.O. 371/117615.
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ο τελευταίος ζήτησε και έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης εντός των 

συνταγματικών προθεσμιών. Πρέπει να ληφθεί όμως υπόψη ο 

κοινοβουλευτικός χαρακτήρας του πολιτεύματος. Αυτό σημαίνει 

ότι η πρωτοκαθεδρία και κυρίως η πρωτοβουλία ανήκουν στο 

κοινοβούλιο, στα κόμματα και εντέλει στο εκλογικό σώμα. Στην 

προκειμένη περίπτωση, το κόμμα της κοινοβουλευτικής πλειο

ψηφίας δεν είχε την ευκαιρία να αναδείξει την ηγεσία του, καθώς 

ο βασιλιάς προκατέλαβε την απόφαση της κοινοβουλευτικής 

ομάδας του. Στο πλαίσιο άλλωστε του κοινοβουλευτικού συστή

ματος ο βασιλιάς δεν δικαιούνταν να έχει δική του πολιτική, δεν 

δικαιούνταν να ασκεί τον ρυθμιστικό ρόλο του με βάση πολιτι

κές σταθμίσεις. Το σημείο αυτό άλλωστε αποτελούσε την πηγή 

της θεσμικής έντασης που χαρακτήριζε την παρουσία του στέμ

ματος στην ελληνική πολιτική. Ενώ δηλαδή κατά την ελληνική 

πολιτειακή θεωρία η Ελλάδα ήταν δημοκρατία «βασιλευομένη», 

στην πραγματικότητα το ελληνικό πολίτευμα ενσωμάτωνε μια 

διαρκή ένταση μεταξύ της δημοκρατικής αρχής, δηλαδή της 

αρχής της κυριαρχίας του λαού ως πηγής κάθε εξουσίας, και της 

μοναρχικής εξουσίας η οποία δεν αρκούνταν να είναι τυπική, 

αλλά επιδίωκε να διαμορφώνει την πολιτική κατεύθυνση. Συ

νεπώς, από την οπτική της θεσμικής λογικής του κοινοβουλευ

τισμού, η ενέργεια του στέμματος ήταν ανορθόδοξη και επέτεινε 

την αδυναμία των κομμάτων να συνταχθούν στη βάση κοινά 

αποδεκτών διαδικασιών για την ανάδειξη ηγεσίας και την ορ

γανωτική ανάπτυξη.15

15 Για τις συνταγματικές όψεις της υπόθεσης βλ. Αλιβιζάτος, Οι πολιτικοί 
θεσμοί σε κρίση…, ό.π., σ. 242251.




