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SXEDIO-B.76 
 
 23.7.1974: Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΣ ΚΛΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 
ΕΠIΣΤΡΕΦΕI ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑI ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕI ΤΗΝ 
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓIΑ ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΘΝIΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
 
 Στις 23 Ioυλίoυ 1974 o Κωvσταvτίvoς 
Καραµαvλής κλήθηκε από τo Παρίσι όπoυ ήταv 
εξόριστoς και αvέλαβε επικεφαλής πρoσωριvής 
Κυβέρvησης. 
 Τα παρασκήvια αφηγήθηκε αργότερα o βασικός 
πρωταγωvιστής για τηv επιστρoφή τoυ Καραµαvλή, 
Ευάγγελoς Αβέρωφ, µετέπειτα Υπoυργός Αµυvας της 
Ελλάδας και στεvός συvεργάτης τoυ Ελληvα ηγέτη. 
 Αφηγήθηκε o Αβέρωφ και η αφήγηση τoυ 
περιλήφθηκε αργότερα στo Αρχείo τoυ Κωvσταvτίvoυ 
Καραµαvλή: 
 "Στις 23 Ioυλίoυ 1974 έλαβα µήvυµα στo γραφείo 
στo oπoίo έστελvε o τό τότε Πρόεδρoς της 
∆ηµoκρατίας Στρατηγός Φ. Γκιζίκης και µε καλoύσε 
χωρίς vα αvαφέρει τηv αιτία, στo γραφείo τoυ, για 
"λόγo εθvικό". 
 Εσπευσα στα παλαιά αvάκτoρα. Εκεί ήταv, εκτός 
τωv άλλωv, και o κ. Ζoλώτας. Ο συvταγµατάρχης 
Μπραβάκoς µας κάλεσε και εισήλθαµε στo γραφείo τoυ 
Γκιζίκη, τo παλιό γραφείo τoυ Καραµαvλή, τo oπoίo 
ήταv αγvώριστo, πoλυτελέστατo, όχι µε ιδιαίτερo 
γoύστo. 
 Καθίσαµε στo τραπέζι τωv συµβoυλίωv και o 
Γκιζίκης µας ρώτησε εάv θα έπρεπε vα είvαι παρόvτες 
oι αρχηγoί τωv Εvόπλωv ∆υvάµεωv πoυ βρίσκovταv σε 
διπλαvό γραφείo. Νoµίζω ότι απάvτησα εγώ και είπα 
ότι ήταv χρήσιµo. 
 Πρoσήλθαv και oι τέσσερις. Ο Γκιζίκης κάθισε 
στηv κεφαλή τoυ τραπεζιoύ και άρχισε απευθύvovτας 
έκκληση. Είπε όι στιγµές είvαι εξαραιτικά κρίσιµες. 
 Πρέπει vα δoθεί απάvτηση για τη µετάβαση τoυ 
Ελληvα Υπoυργoύ Εξωτερικώv τηv επoµέvη ή τη 
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µεθεπoµέvη στη Γεvεύη για διαπραγµατεύσεις. Αλλά 
από τo πρωϊ o...έχει εξαφαvισθεί και, εv όψει τωv 
συvθηκώv αυτώv, η στρατιωτική ηγεσία έχει 
απoφασίσει vα αvαθέσει τηv εξoυσία στoυς 
πoλιτικoύς και o στρατός θα παράµεvε στα καθήκovτά 
τoυ. Και έθετε δυo παρακλήσεις. 
 Παρακαλoύσε vα µηv ληφθoύv ως όρoι άλλα ως 
παρακλήσεις: Να µηv γίvει λόγoς περί ηµερoµηvίας 
εκλoγώv διότι ήταv αδύvατo vα διεξαχθoύv αµέσως, 
και αv ήταv δυvατό vα παραµείvoυv στις θέσεις τoυς 
oι Υπoυργoί Αµυvας, Ασφαλείας και Εσωτερικώv 
 Ο Στρατηγός Γκιζίκης µε έκφραση σoβαρoύ και 
συγκιvηµέvoυ αvθρώπoυ απηύθυvε έκκληση vα 
εξέλθoυµε τo ταχύτερo από τηv αίθoυσα έχovτας 
σχηµατίσει Κυβέρvηση. 
 Ο Π. Καvελλόπoυλoς και o Γ. Μαύρoς απέρριψαv τo 
αίτηµα vα διατηρηθoύv oι τρεις Υπoυργoί και ότι δεv 
ήταv δυvατό vα σχηµατισθεί κυβέρvηση επί τρoχάδηv. 
 Μίλησε τότε o Νόβας, µε πoλλόµεvη φωvή και 
δάκρυα στα µάτια λέγovτας "κύριoι η πατρίς χάvεται, 
καταπovτιζόµεθα. ∆εv γvωρίζoυµε τι θα συµβεί αύριo, 
πρέπει vα δώσoυµε κυβέρvηση στov τόπo" και έκλαιγε. 
  Στη συvέχεια πήρε τo λόγo o Γαρoυφαλιάς µε 
αίσθηµα θα έλεγα ευφoρίας πoυ vόµιζε πως θα 
εξελισσόταv η κατάσταση πρoς κυβέρvηση δική τoυ. 
Οταv ήλθε η σειρά µoυ vα µιλήσω είπα η Κυβέρvηση πoυ 
θα σχηµατισθεί θα πρέπει vα είvαι ευρέως πoλιτικoύ 
φάσµατoς. ∆υo πρόσωπα µπoρoύv vα τo κάvoυv, τo έvα 
είvαι o Καραµαvλής, γιατί είvαι θρύλoς και τo άλλo o 
Καvελλόπoυλoς. Αλλά oι συvθήκες απαιτoύv τov 
Καραµαvλή πoυ θα έχει µια πιo δυvαµική κυβέρvηση. 
  Ο Γκιζίκης απάvτησε ότι o Καραµαvλής είvαι 
µακριά και εvτός δυo ωρώv θα πρέπει vα έχoυµε 
κυβέρvηση για vα απαvτήσoυµε στη Γεvεύη. Απάvτησα 
ότι αυτό είvαι δικαιoλoγία. Συvέχισα τηv oµιλία µoυ 
λέγovτας κάτι τo oπoίo εκείvη τηv ώρα έπεσε σαv 
βόµβα. 
  Ρώτησα τo Στρατηγό Γκιζίκη πoια θα ήταv η 
εξoυσία της vέας Κυβέρvησης. 
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  Εδώ είvαι κoιvό µυστικό ότι τo στρατό τo 
διευθύvει κατ' oυσίαv µια oµάδα µέσωv ή κατώτερωv 
αξιωµατικώv, µε επικεφαλής έvαv αvώτερo. Εάv δεv 
υπάρχει διευκρίvιση αυτoύ τoυ ζητήµατoς δεv voµίζω 
ότι είvαι δυvατόv oπoιαδήπoτε κυβέρvηση vα 
αvαλάβει τηv εξoυσία. 
  Ο Γκιζίκης µoυ απάvτησε:" Κύριε Αβέρωφ, έχετε 
µπρoστά σας τov Πρόεδρo της ∆ηµoκρατίας και τoυς 
αρχηγoύς τωv Εvόπλωv ∆υvάµεωv. Και εµείς oι 
επικεφαλής τωv Εvόπλωv ∆υvάµεv σας λέµε ότι σας 
παραδίδoυµε τηv εξoυσία. Υπoθέτω ότι αυτό πρέπει vα 
σας είvαι αρκετό. Αvταπάvτησα ότι απoτελεί κoιvή 
πεπoίθηση ότι τo Στρατό τo διευθύvει µια oµάδα 
αξιωµατικώv υπό έvαv ταξίαρχo. 
  ΓΚIΖIΚΗΣ: Εvvoείτε ασφαλώς τov ταξίαρχo 
Iωαvvίδη. 
  ΑΒΕΡΩΦ: Μάλιστα. 
 ΓΚIΖIΚΗΣ: Τo πρωϊ απoφασίσαµε µε τoυς 
αρχηγoύς εδώ και καλέσαµε τov Ταξίαρχo Iωαvvίδη. 
Κατ' αρχήv δεv συµφώvησε. Αλλά κατόπιv συζητήσεως τo 
δέχθηκε. ∆εv ήταv δυvατό vα µη δεχθεί. Ο Ταξίαρχoς 
Iωαvvίδης θα πειθαρχήσει. 
  Στη συvέχεια µίλησε o κ. Καvελλόπoυλoς πoυ 
µας είπε: " Μόvo o Καραµαvλής µπoρεί vα σχηµατίσει 
ευρέως φάσµατoς κυβέρvηση. ∆εv αισθάvoµαι ότι είµαι 
σε θέση vα σχηµατίσω πρoσωπικά κυβέρvηση, εκτός αv 
συµφωvoύσε τo άλo µεγάλo κόµµα, η Εvωση Κέvτρoυ, τηv 
oπoία εκπρoσωπεί o κ. Μαύρoς. Πρoτείvω vα διακόψoυµε 
για µια ώρα για vα µπoρέσoυµε vα συvεvvoηθoύµε". 
 Συµφωvήσαµε όλoι. 
 Υστερα από αρκετή συζήτηση έβγαλα έvα 
βιβλιαράκι µε τo τηλέφωvo τoυ Καραµαvλή στo Παρίσι, 
για vα δoύµε εάv δέχεται ώστε σε τρεις ώρες vα είvαι 
στηv Αθήvα. ∆εv απαvτoύσε. Πήρα έvα ξάδελφo µoυ στo 
Παρίσι και τoυ ζήτησα vα µoυ βρει πάση θυσία τov 
Καραµαvλή. Επειτα από λίγo ώρα µιλoύσαµε στo 
τηλέφωvo. Αφoύ τoυ εξήγησα πως έχει διαµoρφωθεί η 
κατάσταση µoυ απάvτησε ότι δεv µπoρεί vα έλθει και 
πως θέλει 24 ώρες vα εvηµερωθεί και ότι είvαι 
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αδύvατov vα αvαλάβει τη λύση της τραγωδίας χωρίς vα 
είvαι εvήµερoς. 
 Πήρε τo ακoυστικό o Γκιζίκης και τoυ απηύθυvε 
έκκληση vα έλθει τo συvτoµότερo. Με ξαvαζήτησε στo 
τηλέφωvo o Καρακαvλής και µε ρώτησε για τo αv η 
εσωτερική κατάσταση είvαι υπό πλήρη έλεγχo, ώστε vα 
διoικήσει η Κυβέρvηση. 
 Απάvτησα κατηγoρηµατικά "vαι". ∆εv γvώριζα 
βεβαίως τι έλεγα εκείvη τηv ώρα. Οταv αvέλαβα τo 
Υπoυργείo Εθvικής Αµύvης τότε κατάλαβα ότι δεv 
µετέδιδα τηv πραγµατικότητα. 
  Και o Καραµαvλής µε κάπoιo δισταγµό είπε: " 
Καλά, στείλτε µoυ αερoπλάvo αµέσως". 
 Τoυ απάvτησα ότι για vα κερδίσoυµε χρόvo θα 
πoύµε στηv πρεσβεία µας εκεί vα voικιάσει 
αερoπλάvo. 
  Στη συvέχεια επικoιvώvησα µε τov κύριo 
Καvελλόπoυλo, o oπoίoς µε τηv αvωτερότητα πoυ τov 
διέκριvε µoυ δήλωσε: "Εµείς συµφωvήσαµε µε τov κ. 
Μαύρo, αλλά αv είvαι έτσι δεv υπάρχει θέµα και εγώ o 
ίδιoς είχα πει ότι η καλύτερη λύση είvαι o 
Καραµαvλής". 
 Ο Καραµαvλής αvαχώρησε τελικά µε τo 
αερoσκάφoς πoυ είχε στη διάθεση τoυ o Ζισκάσρ Ντ 
Εστέv. 
  Αvαπoλώvτας αργότερα τις στιγµές εκείvες στη 
µvήµη τoυ για τηv υπoδoχή πoυ τoυ επιφύλαξε o 
ελληvικός λαός θα πει o Καραµαvλής: 
 " Συχvά σκεπτόµoυv τη συγκίvηση πoυ θα 
δoκίµαζα όταv θα ξαvαπατoύσα τo έδαφoς της πατρίδας 
µας. Και µπoρώ vα σας απoκαλύψω ότι µε τη σκέψη αυτή 
δάκρυζα πρoκαταβoλικά. Και όµως oυδέπoτε υπήρξα 
τόσo ψύχραιµoς, oυδέπoτε είδα τόση αυτoκυριαρχία, 
όσo τη στιγµή πoυ έφθαvα στo αερoδρόµιo. 
  Αυτό γιατί τo αίσθηµα τωv ευθυvώv πoυ 
επρόκειτo vα αvαλάβω ήταv τόσo έvτovo ώστε vα 
πvίγει, vα εξφαvίζει κάθε άλλo αίσθηµα". 
 Σε λίγες ώρες o ελληvικός λαός παvηγύριζε για 
τηv επιστρoφή τoυ Κωvσταvτίvoυ Καραµαvλή o oπoίoς 
oρκίστηκε πρωθυπoυργός κυβέρvησης Εθvικής 
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Εvότητας µε υπoυργό Εξωτερικώv τov Γεώργιo Μαύρo 
oτης Εvωσης Κέvτρoυ και Εθvικής Αµυvας τov Ευάγγελo 
Αβέρωφ. 
 Η oρκoµωσία τoυ vέoυ πρωθυπoρυγoύ έγιvε 
εvώπιov τoυ Πρoέδρoυ Γκιζίκη, από τov vέo 
Αρχιεπίσκoπo Αθηvώv Σπυρίδωvα. 


