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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Όταν το επίπονο ταξίδι της συγγραφής τελειώνει, ανακαλύπτει κανείς ότι παρότι αυτό 

έµοιαζε µοναχικό, στην πραγµατικότητα οι συνταξιδιώτες ήταν πολλοί και η 

συνεισφορά τους πολύτιµη. Και τα «ευχαριστώ» πολλά και από καρδιάς. Πρώτα από 

όλους στην τριµελή επιτροπή, την Λίνα Βεντούρα, την Χριστίνα Κουλούρη και τον 

Ηλία Νικολακόπουλο, οι οποίοι παρακολούθησαν από πολύ κοντά όλη την 

προσπάθεια, βοήθησαν ουσιαστικά αλλά και ηθικά, διόρθωσαν λάθη και αβλεψίες 

και κυρίως µου πρόσφεραν µία πολύτιµη ασφάλεια. Ταυτόχρονα, ευχαριστώ κάθε 

έναν χωριστά για όσα έµαθα κοντά τους. Πλάι στην Λίνα Βεντούρα έµαθα, µεταξύ 

πολλών άλλων, πόσο γοητευτική είναι η επιστήµη της ιστορίας και µπήκα σε αυτόν 

τον δρόµο που σήµερα πορεύοµαι. Πλάι στην Χριστίνα Κουλούρη έµαθα να δουλεύω 

σκληρά και να αντλώ χαρά από αυτό. Πλάι στον Ηλία Νικολακόπουλο έµαθα να 

τιθασεύω το ανέφικτο, θέτοντας µικρούς στόχους. Όλα αυτά τα µαθήµατα ήταν 

πολύτιµα.  

Πριν ακόµα ξεκινήσει όµως το ταξίδι της συγγραφής, είχε προηγηθεί η 

περιπέτεια της αναζήτησης σε αρχεία και βιβλιοθήκες. Η ανταπόκριση όλων υπήρξε 

άµεση και οι ευχαριστίες µου βαθύτατες. Ένα µεγάλο ευχαριστώ λοιπόν: στη 

Βιβλιοθήκη της Βουλής για τους πολύτιµους «θησαυρούς» που διαθέτει στους 

ερευνητές και ιδιαίτερα στην Έλλη ∆ρούλια, για την απλόχερη βοήθειά της· στα 

Ιστορικά Αρχεία του Μουσείου Μπενάκη, και προσωπικά στον Τάσο 

Σακελλαρόπουλο που µου υπέδειξε πολύτιµο υλικό, µοιράστηκε προβληµατισµούς 

και δεν κουράστηκε να απαντάει σε αναρίθµητες ερωτήσεις· στα ΑΣΚΙ και ιδιαίτερα 

στον Βαγγέλη Καραµανωλάκη και όλους όσους εργάζονται εκεί (η λέξη 

«προσωπικό» είναι πολύ ψυχρή για ανθρώπους µε τους οποίους γνωριζόµαστε 

χρόνια) και οι οποίοι είναι πάντα πρόθυµοι να βοηθήσουν και να υποβληθούν σε 

ταλαιπωρία για όσα µεγάλα αλλά και µικρά ερωτήµατα απασχολούν τον ερευνητή· 

στο ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ και ιδιαίτερα στον ∆ηµήτρη Μπαχάρα που βοήθησε στον εντοπισµό 

πολύτιµου υλικού, και τέλος, στο ∆ΗΚΙ και τη διευθύντριά του Αίγλη ∆ηµόγλου που 

µου παρείχαν κάθε δυνατότητα πρόσβασης και µελέτης του πλούσιου αρχειακού τους 

υλικού.  

Το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών υπήρξε 

και συνεχίζει να είναι µεγάλο σχολείο για µένα. Θα ήθελα, λοιπόν, να απευθύνω ένα 

µεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους συναδέλφους που µοιράστηκαν αγωνίες, 

προβληµατισµούς, αλλά που πάνω από όλα αποτέλεσαν παράδειγµα επιστηµονικού 
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ήθους. Μα πιο πολύ από όλους, τους ανθρώπους που υπέστησαν τις εµµονές που 

γεννά η συγγραφή µιας διατριβής, ανέχθηκαν την απουσία µου και την εκνευριστική 

πολλές φορές παρουσία µου και αποτελούν τους σταθερούς συνοµιλητές και 

αγαπηµένους συντρόφους: τον ∆ηµήτρη ∆ηµητρόπουλο και τον Λεωνίδα 

Καλλιβρετάκη. Και βέβαια, τον Βασίλη Παναγιωτόπουλο, ο οποίος διεύρυνε τους 

ορίζοντές µου, ανέτρεψε βεβαιότητες, δηµιούργησε ερωτήµατα και προβληµατισµούς 

–κι αυτά είναι µόνο κάποια από όσα του οφείλω. ∆εν ξεχνάω ποτέ, όµως, ότι η 

παρουσία µου στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, οφείλεται στην αγαπηµένη φίλη 

Εύη Ολυµπίτου, η οποία µε οδήγησε τον Νοέµβριο του 2003 στο γραφείο 504, 

αλλάζοντας –αθόρυβα όπως συνήθιζε– τη ζωή µου. Αυτή και τόσες άλλες ακόµη 

οφειλές θα παραµείνουν για πάντα ανεξόφλητες… 

Η συγγραφή της διατριβής είναι ένας συνεχής αγώνας. Με το υλικό, µε τις 

λέξεις, µε τον χρόνο, µε τις αντοχές σου. Σε αυτόν τον αγώνα υπήρξαν κάποιοι 

συµπαραστάτες που η παρουσία τους υπήρξε πολύτιµη και χωρίς τους οποίους η 

συγγραφή δεν θα είχε ολοκληρωθεί: η Αγγελική Χριστοδούλου, η Λίνα Λούβη, ο 

Κώστας Ευθυµίου, η Σοφία Ματθαίου, η Βάλλια Ράπτη και η Μάχη Μαρούδα 

βοήθησαν ο καθένας µε τον τρόπο του και τους ευχαριστώ όλους από καρδιάς. Οι 

ακριβές φίλες Ευτυχία Ασήµου, Άννα Βενετσάνου και Εύη Πιπερίδου, ξέρουν πολύ 

καλά πόσα τους οφείλω –κυρίως για εκείνες τις δύσκολες στιγµές που όλα τα εµπόδια 

έµοιαζαν ανυπέρβλητα και µια τρυφερή ή µία αυστηρή τους κουβέντα µε «επανέφερε 

στην τάξη». 

Κράτησα για το τέλος ένα µεγάλο «ευχαριστώ» στους γονείς µου, ∆ηµήτρη 

και Στέλλα, για την απλόχερη αγάπη τους και για το ότι δεν φοβήθηκαν να 

µεγαλώσουν δίπλα στα παιδιά τους –όσο δύσκολο κι αν ήταν αυτό κάποιες φορές. 

Οφείλω ακόµα ένα µεγάλο «ευχαριστώ» στα αδέλφια µου, Γρηγόρη και Μαρία, που 

υπήρξαν αθόρυβοι αρωγοί σε αυτή την περιπέτεια, κι ένα ξεχωριστώ «ευχαριστώ» 

στα παιδιά, που µε συντρόφευαν µε έναν µοναδικό τρόπο: τον ∆ηµήτρη, τον 

Βαγγέλη, την Χρυσιάννα, τον Νάσο και το νεογέννητο «χελιδόνι» που ήρθε κοντά 

µας αυτή την άνοιξη. 

Όλο αυτό το ταξίδι µοιάζει να αποτέλεσε, µεταξύ πολλών άλλων, µία ιδιότυπη 

«συνοµιλία» µε τον παππού µου, Γρηγόρη ∆έδε, ο οποίος απολάµβανε τις πολιτικές 

συζητήσεις και δήλωνε µε στόµφο ότι υπήρξε σε όλη τη ζωή του «κεντρώος». Η 

διατριβή αυτή είναι, δικαιωµατικά, αφιερωµένη στην µνήµη του. 
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ΚΒΦ: Κόµµα Βενιζελικών Φιλελευθέρων 

ΚΕΦ: Κόµµα Εθνικών Φιλελευθέρων 

ΚΚΕ: Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας 

ΚΠΦ: Κόµµα Προοδευτικών Φιλελευθέρων 

ΚΦ: Κόµµα Φιλελευθέρων 

ΛΕΚ: Λαϊκό Ενωτικό Κόµµα 

ΛΚ: Λαϊκό Κόµµα 

ΜΕΑ: Μέτωπο Εθνικής Αναδηµιουργίας 

ΠΑΕ: Παράταξη Αγροτών & Εργαζοµένων 

ΠΑΚΕ: Πολιτική Ανορθωτική Κίνησις Ελλάδος 

ΠΑΠ: Πολιτική Ανεξάρτητη Παράτατξη 

ΠΕΕΑ: Πολιτική Επιτροπή Εθνικής Απελευθέρωσης  

ΠΚ: Προοδευτικό Κόµµα 

ΡΑΝ: «Ρωµυλία - Αυλών - Νήσοι» 

ΣΚ-ΕΛ∆: Σοσιαλιστικό Κόµµα-Ένωση Λαϊκής ∆ηµοκρατίας 

AMFOGE: Allied Mission to Observe the Greek Elections 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η λήξη του εµφυλίου πολέµου, τον Αύγουστο του 1949, έθεσε ουσιαστικά τέρµα σε 

µία ταραγµένη πολιτικά περίοδο που είχε ξεκινήσει από τη δικτατορία του Μεταξά το 

1936, κατά την οποία, πέραν του πολέµου και της Κατοχής, το πολίτευµα είχε 

κλυδωνιστεί, ο παλιός διχασµός είχε παραδώσει τη θέση του σε έναν άλλο 

εντονότερο, άλλης ποιότητας και µε τεράστιο κόστος σε ανθρώπινες ζωές. Οι νέες 

πολιτικές δυνάµεις, όπως το ΕΑΜ, που διεκδίκησαν τον δικό τους πολιτικό ρόλο 

είχαν τεθεί στο περιθώριο, ο κοινοβουλευτισµός είχε φθάσει στα όρια της τυπικής και 

µόνον λειτουργίας του, ενώ τα προπολεµικά κόµµατα που είχαν στροβιλιστεί στη 

δίνη του πολέµου και του εµφυλίου, είχαν βγει από αυτή µε µεγάλες απώλειες.  

Ταυτόχρονα, και µέσα στη συγκυρία του πρώιµου Ψυχρού Πολέµου, οι 

παραπάνω συνθήκες είχαν δώσει το περιθώριο σε εξωκοινοβουλευτικές και 

εξωθεσµικές δυνάµεις (στρατός, ανάκτορα και «συµµαχικός παράγων») να 

αποκτήσουν αυξηµένη παρέµβαση στην πολιτική ζωή. Ο στρατός, µε ενισχυµένο 

πολιτικό ρόλο µετά το νικηφόρο αποτέλεσµα του εµφυλίου, θα αυτονοµηθεί πολιτικά 

µέσω του Ι∆ΕΑ. Τα ανάκτορα, προκειµένου να διατηρήσουν τον πολιτικό έλεγχο, θα 

εκτραπούν συχνά σε δράσεις που βρίσκονταν στο όριο της ισχύουσας συνταγµατικής 

νοµιµότητας. Ο «συµµαχικός παράγων», δηλαδή οι ΗΠΑ, αλλά και η Βρετανία (µε 

περιορισµένη βέβαια πλέον δυνατότητα παρέµβασης η τελευταία), θα αποτελούν τον 

εµφανέστερο εξωθεσµικό ρυθµιστή της πολιτικής κατάστασης –κάποιες φορές 

απροκάλυπτα–, εξαργυρώνοντας τη στρατιωτική τους συνεισφορά στον εµφύλιο και 

το πρόγραµµα της οικονοµικής βοήθειας.  

 Η δεκαετία του 1950 άρχισε να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των µελετητών 

τα τελευταία χρόνια, καθώς «εγκλωβισµένη» ανάµεσα στην πυκνή σε γεγονότα 

δεκαετία του 1940 και στην έντονη δεκαετία του 1960, είχε µάλλον παραγνωριστεί. 

Μία σειρά από µελέτες, όπως του Γιάννη Στεφανίδη, του Σωτήρη Ριζά και του 

Ευάνθη Χατζηβασιλείου,
1
 ανέδειξαν σταδιακά τη σηµασία της. Όπως είναι εύλογο, οι 

µελέτες έδωσαν έµφαση στις πολιτικές διεργασίες της περιόδου στο ανώτατο 

επίπεδο: τις κυβερνήσεις, και τον βαρύνοντα ρόλο των ανακτόρων, του αµερικανικού 

παράγοντα και του στρατού. Η συνεισφορά των µελετών αυτών είναι σηµαντική 

                                                 
1
 Γιάννης Στεφανίδης, Από τον Εµφύλιο στον Ψυχρό πόλεµο, Αθήνα 1999· Σωτ. Ριζάς, Η ελληνική 
πολιτική µετά τον εµφύλιο πόλεµο: κοινοβουλευτισµός και δικτατορία, Αθήνα 2008· Ευάνθης 

Χατζηβασιλείου, Ελληνικός φιλελευθερισµός. Το ριζοσπαστικό ρεύµα, 1932-1979, Αθήνα 2010. 
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καθώς, φέρνοντας στο φως πολύτιµο αρχειακό υλικό άγνωστο έως τότε, φώτισαν, 

διευκρίνισαν, αλλά και διεύρυναν τις γνώσεις µας γύρω από σηµαντικές πτυχές της 

περιόδου. Παράλληλα, τα πολιτικά κόµµατα της περιόδου, λόγω της συµµετοχής τους 

στις κυβερνήσεις αλλά και των αναδιατάξεων που προκάλεσαν κατά καιρούς στο 

πολιτικό σκηνικό, κατέλαβαν σηµαντικό µέρος στις παραπάνω έρευνες. Είναι 

προφανές εντούτοις, ότι η αυτοτελής µελέτη των κοµµάτων δεν εντασσόταν σε µία 

τέτοια προβληµατική. Ωστόσο, αξίζει να σηµειωθεί ότι στη γενική βιβλιογραφία της 

µετεµφυλιακής περιόδου, η ΕΠΕΚ έτυχε ιδιαίτερης προσοχής εκ µέρους όλων των 

µελετητών. Πολύ γρήγορα αναγνωρίστηκε η ιδιαιτερότητα του πολιτικού αυτού 

εγχειρήµατος και προβλήθηκε σε βαθµό ενδεχοµένως δυσανάλογο σε σχέση µε τη 

βραχύτητα του βίου του. 

Η παρούσα διατριβή αξιοποίησε µία σειρά γενικών µελετών για τα πολιτικά 

κόµµατα, οι οποίες αποτέλεσαν τη βάση για οποιαδήποτε περαιτέρω διερεύνηση. Το 

βιβλίο του Γρηγόρη ∆αφνή, Τα πολιτικά κόµµατα στην Ελλάδα, που υπήρξε για 

χρόνια το µοναδικό εγχείρηµα συγκρότησης µίας ιστορικής αφήγησης της πολιτικής 

ιστορίας της Ελλάδας µέσα από την ιστορία των κοµµάτων, καλύπτοντας την περίοδο 

από την ίδρυση του ελληνικού κράτους έως τις παραµονές των εκλογών του 1961, 

αποτελεί χρήσιµο εργαλείο για τον µελετητή ακόµα και σήµερα. Η αφήγηση του 

∆αφνή, παρότι υιοθετεί το σχήµα των προσωποπαγών κοµµάτων, δεν τα εξετάζει ως 

α-χρονικές πολιτικές οντότητες· συνδέει άρρηκτα τη δηµιουργία και την πορεία τους 

µε το εκάστοτε γενικότερο πολιτικό πλαίσιο χωρίς να αποκόπτονται από τα ιστορικά 

τους συµφραζόµενα,. Παράλληλα ο ∆αφνής επισήµανε την έλλειψη µελετών για τα 

ελληνικά πολιτικά κόµµατα, µία επισήµανση που σε κάποιο βαθµό παραµένει 

επίκαιρη έως σήµερα.
 2

 

Κεφαλαιώδους σηµασίας για την µελέτη των πολιτικών κοµµάτων υπήρξε το 

έργο του G. Hering, Τα πολιτικά κόµµατα στην Ελλάδα, 1821-1936. Πέραν του 

τεράστιου όγκου του υλικού που κατάφερε να ενσωµατώσει και την ευρύτητα της 

θεµατολογίας που καλύπτει –παράγοντες που το καθιστούν βιβλίο αναφοράς για τους 

µελετητές της πολιτικής ιστορίας– η κύρια συνεισφορά του έγκειται στην νέα 

ανάγνωση των πολιτικών κοµµάτων. Το έργο του Hering αντιµετώπισε κριτικά 

                                                 
2
 «Η γέννησις, η ζωή, η οργάνωσις, η λαϊκή βάσις των ελληνικών πολιτικών κοµµάτων δεν έχουν 

µελετηθή», Βλ. Γρ. ∆αφνής, Τα πολιτικά κόµµατα στην Ελλάδα, Αθήνα 1961, σ. 20. Την απουσία 

µονογραφιών για τα ελληνικά πολιτικά κόµµατα έχει επισηµάνει ο Ηλίας Νικολακόπουλος, 

«Ιστοριογραφία των ελληνικών πολιτικών κοµµάτων και ερευνητικές προοπτικές», Αρχειοτάξιο, 5 

(2003), σ. 172-176. 
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πολλούς από τους κοινούς τόπους σχετικά µε τα πολιτικά κόµµατα στην Ελλάδα, 

όπως ο προσωποπαγής τους χαρακτήρας, η έλλειψη προγράµµατος, η απουσία 

«κοµµάτων αρχών», ερχόµενο σε ευθεία αντιπαράθεση µε προηγούµενες αναγνώσεις, 

τόσο από το χώρο της ιστορίας όσο και της πολιτικής επιστήµης. Ταυτόχρονα, 

ανέτρεψε το σχήµα της γραµµικής και αδιατάρακτης ανάγνωσης της ιστορίας τους ως 

στατικών και µονοσήµαντων µορφωµάτων, αναδεικνύοντας αντιφάσεις, παλινωδίες, 

πολιτικές εντάσεις στο εσωτερικό τους, παράγοντες που διαµόρφωναν κάθε φορά 

διαφορετικές, και κάποιες φορές αντικρουόµενες, δυναµικές και στρατηγικές.  

Εστιασµένη στην πολιτική της µετεµφυλιακής Ελλάδας, η µελέτη του J. 

Meynaud, Οι πολιτικές δυνάµεις στην Ελλάδα, υπήρξε από πολλές πλευρές ένα 

πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδοµένα εγχείρηµα, παρουσιάζοντας µε συστηµατικό 

τρόπο τις πολιτικές διεργασίες, θεσµικές και εξωθεσµικές, και επιχειρώντας για 

πρώτη φορά να θέσει το ζήτηµα της εσωτερικής λειτουργίας των κοµµάτων της 

δεκαετίας του 1960. Παρέχοντας ένα µοναδικό ακόµη και σήµερα λεξικό των 

ελληνικών πολιτικών κοµµάτων και συνασπισµών, αποτέλεσε επίσης για χρόνια έργο 

αναφοράς. Η µελέτη του Meynaud, παρά την αδυναµία πρόσβασης σε αρχειακό 

υλικό, που σήµερα είναι διαθέσιµο, εντυπωσιάζει πολλές φορές µε την ευστοχία των 

εκτιµήσεων στις οποίες προβαίνει. Πρέπει όµως να σηµειωθεί ότι το βιβλίο αυτό 

γράφτηκε υπό το βάρος των καταιγιστικών εξελίξεων µετά το 1963, γεγονός που δεν 

φαίνεται να άφησε ανεπηρέαστη την οπτική του συγγραφέα του.  

Το βιβλίο του Ηλία Νικολακόπουλου, Η καχεκτική δηµοκρατία. Κόµµατα και 

εκλογές, 1946-1967,
3
 αποτελεί καίριας σηµασίας συµβολή στη µελέτη της 

µεταπολεµικής πολιτικής ιστορίας. Η λεπτοµερής παρουσίαση των κοµµατικών 

σχηµατισµών που µετείχαν στις εκλογές, και η πολιτική και γεωγραφική ανάλυση της 

εκλογικής τους επιρροής µέσα από την αναλυτική παρουσίαση των εκλογικών 

αποτελεσµάτων, καθιστά το βιβλίο απαραίτητο εργαλείο για οποιαδήποτε περαιτέρω 

µελέτη. Κι αυτό γιατί ο τρόπος µε τον οποίο εξετάζονται οι εκλογές επιτυγχάνει να 

συγκροτήσει µία ουσιαστική ιστορική αφήγηση της µετεµφυλιακής περιόδου.  

Το βιβλίο της Ελένης Πασχαλούδη, Ένας πόλεµος χωρίς τέλος. Η δεκαετία του 

1940 στον πολιτικό λόγο των κοµµάτων, αποτελεί πολύτιµη συνεισφορά στη µελέτη 

των κοµµάτων της µετεµφυλιακής περιόδου. Πέραν των νέων στοιχείων που 

                                                 
3
 Το βιβλίο αποτελεί αναθεωρηµένη µορφή της προηγούµενης µελέτης του ίδιου, Κόµµατα και 
βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα, 1946-1964. Η εκλογική γεωγραφία των πολιτικών δυνάµεων, Αθήνα, 

ΕΚΚΕ, 1985.  
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προσκοµίζει, παρουσιάζει µία διαφορετική οπτική στη µελέτη των κοµµάτων, 

εστιασµένη στον πολιτικό λόγο τους γύρω από την δεκαετία του 1940 και κυρίως την 

περίοδο 1940-1944. Παρά την έλλειψη µελετών για τα κόµµατα που θα διευκόλυναν 

κατά πολύ το όλο εγχείρηµα, η Πασχαλούδη ανέδειξε τον κοµβικής σηµασίας ρόλο 

της πολεµικής δεκαετίας όχι µόνο στον λόγο αλλά και στην ίδια τη συγκρότηση των 

κοµµάτων, αναδεικνύοντας µε έµφαση το παράδειγµα της ΕΠΕΚ. 

Στην σχετικά πρόσφατη µελέτη του Μιχάλη Λυµπεράτου, Από το ΕΑΜ στην 

Ε∆Α, η ΕΠΕΚ καταλαµβάνει µεγάλο µέρος, υπό το πρίσµα των σχέσεων εν γένει της 

Αριστεράς, και ειδικότερα της Ε∆Α, µε αυτήν. Η εν λόγω µελέτη, η οποία έφερε στην 

επιφάνεια άγνωστο έως τώρα αρχειακό υλικό, όπως αυτό του πολιτευτή της ΕΠΕΚ 

Γεωργίου Οικονόµου, καθώς και πλούσιο αρχειακό υλικό τόσο του ΚΚΕ όσο και της 

Ε∆Α, παρουσιάζει εντούτοις µονοµέρεια ως προς την διαπραγµάτευση του θέµατός 

του. ∆εδοµένου ότι δεν έχουν αξιοποιηθεί αρχεία άλλων προσώπων σχετιζόµενων µε 

την ΕΠΕΚ, όπως για παράδειγµα το Αρχείο Πλαστήρα, οι υποθέσεις που 

διατυπώνονται σχετικά µε την στάση του κόµµατος υιοθετούν κάποιες φορές την 

οπτική της Αριστεράς, η οποία, όπως είναι φυσικό, εξυπηρετούσε τους εκάστοτε 

πολιτικούς της στόχους. 

Η παρούσα διατριβή επιχειρεί, έχοντας ως βάση τις παραπάνω εργασίες, να 

συµπληρώσει τις γνώσεις µας για την µετεµφυλιακή περίοδο και να αναδείξει τη 

µελέτη ενός κόµµατος, της ΕΠΕΚ, ως ένα ακόµη χρήσιµο εργαλείο στην κατανόηση 

αυτής της περιόδου. Εξετάζει την Εθνική Προοδευτική Ένωση Κέντρου (ΕΠΕΚ), 

έναν συνασπισµό που σχηµατίστηκε µετά το τέλος του εµφυλίου, µετεξελίχθηκε σε 

κόµµα, και διαδραµάτισε σηµαίνοντα ρόλο στην πολιτική ζωή της χώρας την κρίσιµη 

περίοδο 1950-1952 –στο µεταίχµιο δηλαδή ενός επώδυνου παρελθόντος και ενός 

ασαφούς πολιτικά µέλλοντος. Το χρονικό ανάπτυγµα της διατριβής υπαγορεύεται από 

το ίδιο το θέµα. Εκκινεί από το 1949, οπότε ιδρύθηκε από τον Νικόλαο Πλαστήρα το 

Κόµµα Προοδευτικών Φιλελευθέρων, που αποτέλεσε το πρόπλασµα της ΕΠΕΚ, και 

εκτείνεται έως τον Ιούλιο του 1953, όταν ο θάνατος του αρχηγού του κόµµατος, 

σηµατοδότησε, σε συµβολικό επίπεδο, το τέλος της ΕΠΕΚ ως «µεγάλου» κόµµατος. 

Η πορεία της «µετα-πλαστηρικής» ΕΠΕΚ παρουσιάζεται τελείως συνοπτικά στο 

τέλος της παρούσας µελέτης. Παρότι ο βίος του κόµµατος τερµατίστηκε τυπικά µε τη 

συγχώνευσή του στην Ένωση Κέντρου, το φθινόπωρο του 1961, είχε εντούτοις πάψει 

να διαδραµατίζει σηµαίνοντα ρόλο στα πολιτικά δρώµενα της χώρας µετά τις εκλογές 

του 1952. 
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Η παρούσα διατριβή απέφυγε την θεώρηση της ΕΠΕΚ ως προσωποπαγούς ή 

αρχηγικού κόµµατος,
 
µολονότι η πορεία του συνδέεται άρρηκτα µε την ζωή του 

αρχηγού του. Χωρίς να παραγνωρίζεται ο ρόλος της προσωπικότητας του Πλαστήρα, 

η µελέτη επιχειρεί να ανοίξει έναν διάλογο γύρω από ορισµένες παραδοχές που 

αφορούν τον πολιτικό χαρακτήρα των κοµµάτων, µέσα από το παράδειγµα της 

ΕΠΕΚ. Κατά πόσον δηλαδή επιβεβαιώνεται η άποψη ότι τα κόµµατα ήταν απολύτως 

προσωποπαγή, οργανωµένα µόνο γύρω από πελατειακά δίκτυα. Η ανάγνωση αυτή 

των κοµµάτων, υποτιµά τον πολιτικό τους χαρακτήρα ως εκφραστών κοινωνικών 

δυνάµεων, υποβιβάζει το πολιτικό προσωπικό τους και κατά συνέπεια τον ρόλο που 

αυτό διαδραµάτισε, και εν τέλει καταλήγει στην ανάγνωση των κοµµάτων ως 

στατικών οργανισµών µε αδιατάρακτες θέσεις, πιστώνοντας τις όποιες παρεκκλίσεις 

στη βούληση του ηγέτη τους.  

Επίσης, επιχειρείται η παρουσίαση του πολιτικού εγχειρήµατος της ΕΠΕΚ, 

µελετώντας πτυχές που δεν έχουν αποτελέσει µέχρι τώρα αντικείµενο διερεύνησης. 

Έτσι, το ενδιαφέρον εστιάζεται στις συνθήκες που ευνόησαν την ίδρυση του 

κόµµατος, στην εσωτερική του λειτουργία, στις στρατηγικές που υιοθέτησε στο θέµα 

των συνεργασιών (προεκλογικών και µετεκλογικών), στις πολιτικές θέσεις και τον 

παραγόµενο πολιτικό λόγο (κυρίως µε επίκεντρο τις προεκλογικές περιόδους), στις 

ενδείξεις για την πολιτική πρακτική που ακολουθήθηκε. Τα παραπάνω κρίθηκε ότι θα 

ήταν ικανά να αποτυπώσουν την πολυκύµαντη πορεία της ΕΠΕΚ και να αναδείξουν 

το βασικό πολιτικό της πρόταγµα που αποτέλεσε την αιτία για µία έστω και 

πρόσκαιρη αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τις δυνάµεις που επιχείρησε να 

εκφράσει πολιτικά, καθώς και τους λόγους που ερµηνεύουν τη βραχύτητα του βίου 

της. Σύντοµα όµως έγινε φανερό ότι η αυτοτελής µελέτη της ΕΠΕΚ θα µπορούσε να 

οδηγήσει σε εσφαλµένα συµπεράσµατα που θα υπερτόνιζαν χαρακτηριστικά που 

αποτελούσαν κοινό τόπο στα σύγχρονά της κόµµατα. Έτσι, κρίθηκε σκόπιµο το 

παράδειγµα της ΕΠΕΚ να µελετηθεί –στο µέτρο του δυνατού– παράλληλα µε εκείνο 

του Κόµµατος Φιλελευθέρων κατά την ίδια περίοδο, εξετάζοντας πτυχές του ΚΦ που 

κρίθηκε ότι θα συνεισέφεραν στη συγκριτική µελέτη της ΕΠΕΚ. Παρότι είναι 

δεδοµένο ότι τα δύο κόµµατα δεν είχαν ούτε την ίδια ιστορία, ούτε την ίδια βαρύτητα 

στην πολιτική ζωή της χώρας, οι δρόµοι τους διασταυρώθηκαν πολλές φορές, γεγονός 

που φαίνεται να δικαίωσε αυτή την επιλογή.  

Το έργο των δύο κυβερνήσεων της ΕΠΕΚ (Απρίλιος-Αύγουστος 1950 και 

Οκτώβριος 1951-Οκτώβριος 1952) έχει παρουσιαστεί ενδελεχώς σε µία σειρά 



 16 

σχετικά πρόσφατων µελετών, έχει αναδειχθεί η σηµασία του
 4

 και έτσι παρουσιάζεται 

στην παρούσα µελέτη πολύ συνοπτικά. Πέραν όµως αυτών, η ίδια η φύση των 

κυβερνήσεων συνεργασίας έθετε πολλά προβλήµατα όσον αφορά τη διευκρίνιση της 

πολιτικής της ΕΠΕΚ σε αυτές. Ωστόσο κρίθηκε σκόπιµο να διερευνηθούν οι 

διεργασίες που προηγήθηκαν του σχηµατισµού των κυβερνήσεων και οι οποίες 

αναδεικνύουν τις συγκλίσεις και αποκλίσεις µεταξύ των συνεργαζόµενων κοµµάτων 

και να µελετηθούν οι προγραµµατικές δηλώσεις των εν λόγω κυβερνήσεων, καθώς 

αποτελούν σαφή ένδειξη της πολιτικής που επρόκειτο να ακολουθηθεί. Η συζήτηση 

επί των προγραµµατικών δηλώσεων αποτέλεσε επίσης χρήσιµο εργαλείο, δεδοµένου 

ότι αποτυπώνονται µε σαφήνεια οι αντιδράσεις θα συναντούσαν οι κυβερνήσεις στην 

άσκηση της πολιτικής τους από την αντιπολίτευση. Αξίζει εδώ να σηµειωθεί ότι η 

συνοπτική παρουσίαση του κυβερνητικού έργου έχει ως αποτέλεσµα να µην 

αναδεικνύεται ο βαρύνων ρόλος των θεσµικών και εξωθεσµικών παραγόντων, 

δηλαδή των ανακτόρων, του στρατού και των ΗΠΑ. Κι αυτό γιατί οι παρεµβάσεις 

τους απευθύνονταν στην κυβέρνηση και πολύ λιγότερο στο ίδιο το κόµµα όταν 

βρισκόταν εκτός εξουσίας. Οι όποιες σποραδικές επεµβάσεις προς το κόµµα, όταν 

σηµειώνονται, παρουσιάζονται στα οικεία κεφάλαια. 

Η ΕΠΕΚ, όπως δηλώνει και η ονοµασία της, αποτέλεσε το πρώτο κόµµα που 

επιχείρησε να εκφράσει πολιτικά τον χώρο του Κέντρου. Το ζήτηµα του Κέντρου 

διατρέχει το σύνολο της διατριβής εκκινώντας από την περίοδο που εντοπίζονται οι 

απαρχές του, τόσο σε επίπεδο λόγου όσο και σε επίπεδο πολιτικής πρακτικής, και 

καταλήγει στην κατάρρευση της ΕΠΕΚ και του κεντρώου διαβήµατός της. Βασικό 

ερώτηµα αποτέλεσε εάν το κεντρώας συγκρότησης πολιτικό πρόταγµα της ΕΠΕΚ 

παρέµεινε σταθερό και αδιατάρακτο σε όλη την υπό εξέταση περίοδο ή σηµειώθηκαν 

µετατοπίσεις. Κατά πόσον η έννοια του Κέντρου και η πολιτική του φυσιογνωµία 

υπήρξαν ζητήµατα στα οποία συνέκλιναν και οι άλλες θεωρούµενες κεντρώες 

πολιτικές δυνάµεις, αποτέλεσε ένα ακόµη ερώτηµα. Η συνεισφορά της εκ 

παραλλήλου εξέτασης των θέσεων του Κόµµατος Φιλελευθέρων αλλά και του Τύπου, 

αποδείχθηκε πολύτιµη, καθώς αναδεικνύει περισσότερες αποκλίσεις και λιγότερες 

συγκλίσεις γύρω από το επίµαχο ζήτηµα του Κέντρου και της πολιτικής του.  

 

                                                 
4
 Για µία συνοπτική παρουσίαση των κυβερνήσεων βλ. Ιω. ∆. Στεφανίδης, «Μετά τον εµφύλιο: Η 

περίοδος των κυβερνήσεων συνεργασίας», Τάσος Σακελλαρόπουλος - Ευάνθ. Χατζηβασιλείου, 

Σοφοκλής Ελευθερίου Βενιζέλος, Αθήνα 2009, σ. 87-109. 
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Πηγές 

Η µελέτη ενός κόµµατος που δεν διαθέτει κοµµατικό αρχείο, αποτελεί πρόκληση, 

καθώς επιβάλει την αναζήτηση προσωπικών αρχείων. Παράλληλα όµως, µπορεί να 

λειτουργήσει και ως πλεονέκτηµα, εφόσον η µελέτη αρχείων προσώπων που 

ενεπλάκησαν στο κόµµα, επιτρέπει να αναδειχθούν πολιτικές διαφοροποιήσεις ή 

αποκλίνουσες στρατηγικές που ενδεχοµένως θα «χάνονταν» σε ένα κοµµατικό 

αρχείο. Παρ’ όλα αυτά, ο εντοπισµός τέτοιου υλικού µπορεί να οδηγήσει 

ενδεχοµένως σε µία υπερβολή ως προς τη σηµασία τους. Η ισορροπία µεταξύ του 

µείζονος και του ελάσσονος παρέµεινε εξαιρετικά εύθραυστη καθ’ όλη τη διάρκεια 

συγγραφής της διατριβής. Όπως ήταν εύλογο, η έρευνα ξεκίνησε από το αρχείο 

Πλαστήρα
5
 και επεκτάθηκε σε αρχεία άλλων προσώπων που διαδραµάτισαν 

σηµαίνοντα ή µη ρόλο στη ζωή του κόµµατος. Το αρχείο του Γεωργίου Καρτάλη 

αποτέλεσε πολύτιµη πηγή τόσο για τον όγκο του υλικού που απέδωσε όσο και για την 

ανάδειξη της διαφορετικής πολλές φορές οπτικής του απέναντι στην πορεία του 

κόµµατος. Μία σειρά άλλων αρχείων, όπως εκείνα του ∆ηµ. Ηρακλείδη, του 

Γεωργίου Οικονόµου, του Στ. Αλλαµανή, προσέθεσαν µικρές ψηφίδες που κάλυψαν 

κενά και αναπάντητα ερωτήµατα. Τα ερωτήµατα που τέθηκαν, στο πλαίσιο της 

διατριβής, «υπέδειξαν» µε τον τρόπο τους και µία σειρά αρχείων πέραν του κόµµατος 

και των στελεχών του, τα οποία και αξιοποιήθηκαν. Έτσι, η στρατηγική της ΕΠΕΚ 

στη συνεργασία της µε άλλους κοµµατικούς σχηµατισµούς, οδήγησε στην αναζήτηση 

σχετικού υλικού· όσον αφορά τις προτάσεις συνεργασίας από την Αριστερά, στα 

αρχεία του ΚΚΕ, της Ε∆Α, του Ραδιοφωνικού Σταθµού «Ελεύθερη Ελλάδα», του 

Μιχάλη Κύρκου και του Αλέξανδρου Σβώλου, ενώ όσον αφορά τις γενικότερες 

επαφές µε το Κόµµα Φιλελευθέρων στο αρχείο Σοφοκλή Βενιζέλου. Παράλληλα, 

αναζητήθηκε υλικό και σε δύο ακόµα προσωπικά αρχεία, του Κοµνηνού Πυροµάγλου 

και των Γεωργίου και Κωνσταντίνου Βεντήρη, καθώς κρίθηκε ότι µπορεί να 

περιείχαν σχετικό µε το αντικείµενο υλικό. Τα παραπάνω αρχεία άλλοτε απέδωσαν 

καρπούς και άλλοτε όχι, σε κάθε περίπτωση όµως η αναδίφηση στο υλικό τους 

διεύρυνε την οπτική της παρούσας µελέτης.  

                                                 
5
 Το Αρχείο Πλαστήρα απόκειται στα Ιστορικά Αρχεία του Μουσείου Μπενάκη και χωρίζεται σε δύο 

τµήµατα µε διαφορετικό αριθµό εισαγωγής: Αρχείο Πλαστήρα αρ. εισ. 229 και Αρχείο Πλαστήρα 372. 

Το πρώτο είναι ταξινοµηµένο και έτσι οι παραποµπές της παρούσας µελέτης ανταποκρίνονται στους 

ταξινοµηµένους φακέλους. Το δεύτερο τµήµα του αρχείου δεν έχει ταξινοµηθεί, αλλά παρ’ όλα αυτά 

κρίθηκε σκόπιµο να σηµειώνεται στις παραποµπές ο αριθµός ή το θέµα του προσωρινού φακέλου 

(ανάλογα µε το πώς κάθε φορά σηµειώνεται).  
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 Ο Τύπος ως πηγή για τη µελέτη της ιστορίας –και ιδίως της σύγχρονης– έχει 

αξιοποιηθεί από πολλούς µελετητές, κυρίως τα τελευταία χρόνια.
6
 Στην περίπτωση 

της ΕΠΕΚ η συµβολή του Τύπου ως πηγής υπήρξε πραγµατικά πολύτιµη. Η 

Ελευθερία και το Βήµα, δύο εφηµερίδες που έχουν αξιοποιηθεί σε πλήθος µελετών, 

συνεισέφεραν και στην παρούσα µελέτη. Η Ελευθερία, περισσότερο από κάθε άλλη 

εφηµερίδα, υπήρξε εκείνη που προσπάθησε να προσδώσει πολιτικό νόηµα στο χώρο 

του Κέντρου και παρακολουθούσε εκ του σύνεγγυς τα δύο µεγάλα κόµµατα του 

χώρου, την ΕΠΕΚ και το ΚΦ, παρέχοντας χρήσιµες πληροφορίες. Το Βήµα, από την 

άλλη, µία εφηµερίδα µε µακρά ιστορία, της οποίας ο εκδότης διαδραµάτιζε 

σηµαντικό ρόλο στα πολιτικά πράγµατα της χώρας, αποτέλεσε σηµαντική πηγή 

πληροφοριών. Περισσότερο ουσιαστική όµως αποδείχθηκε η συµβολή της από τον 

Αύγουστο του 1951 και µετά, όταν άρχισε να µεταστρέφεται σταδιακά η στάση της 

απέναντι στα δύο κόµµατα και να αντιµετωπίζει θετικά την κάθοδο του Παπάγου, 

πριν ταχθεί απολύτως στο πλευρό του, το 1952. Υπήρξαν όµως ακόµη δύο 

εφηµερίδες, οι οποίες συνδέθηκαν στενά µε την ΕΠΕΚ και αποδείχθηκαν πολύτιµη 

πηγή, δεδοµένου ότι αποτέλεσαν τα ηµιεπίσηµα όργανα του κόµµατος. Ο 

Προοδευτικός Φιλελεύθερος και η Προοδευτική Αλλαγή παρείχαν πλούσιο υλικό, 

καθώς παρακολουθούσαν εκ του σύνεγγυς την πορεία και τις εξελίξεις στην ΕΠΕΚ, 

παρουσίαζαν λεπτοµερώς τα σχετικά µε την εσωτερική λειτουργία του κόµµατος και 

τις εσωτερικές αντιθέσεις. Η σηµασία τους αναδεικνύεται ακόµη περισσότερο µετά 

τις εκλογές του 1952, όταν η συζήτηση σχετικά µε την πορεία του κόµµατος 

συσπείρωσε διαφορετικές οµάδες γύρω από τις δύο εφηµερίδες, οι οποίες επιδίδονταν 

σε µία λεκτική διαµάχη, τόσο εντυπώσεων όσο και πολιτικής ουσίας. 

 

∆οµή 

Η παρούσα µελέτη δοµείται σε επτά κεφάλαια που επιχειρούν να απαντήσουν σε 

αντίστοιχα ερωτήµατα. Το πρώτο κεφάλαιο έχει ως στόχο να αναδείξει µία σειρά από 

ζητήµατα της πολιτικής ζωής της χώρας, τα οποία «κεφαλαιοποίησε» η ΕΠΕΚ είτε 

θετικά, είτε αρνητικά. Σε αυτά συµπεριλαµβάνονται και εξετάζονται, η φθορά των 

προπολεµικών κοµµάτων τόσο την περίοδο του πολέµου όσο και µετά την 

Απελευθέρωση και η συνεπακόλουθη συζήτηση περί «παλαιοκοµµατισµού», καθώς 

και η πολυδιάσπαση του φιλελεύθερου χώρου, γέννηµα του οποίου υπήρξε η ΕΠΕΚ. 

                                                 
6
 Υποδειγµατική πάντως ως προς τη χρήση του Τύπου παραµένει η προαναφερθείσα µελέτη της 

Ελένης Πασχαλούδη. 
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Στη συνέχεια γίνεται προσπάθεια να ανιχνευθούν οι πρώτες ενδείξεις της εµφάνισης 

ενός νέου πολιτικού χώρου, του Κέντρου, αµέσως µετά την Απελευθέρωση σε 

επίπεδο λόγου αλλά, κυρίως, σε επίπεδο πολιτικής πρακτικής. Επίσης παρουσιάζεται 

συνοπτικά το διαιρετικό σχήµα της «εθνικοφροσύνης» και οι συνέπειές του στην 

πολιτική ζωή της χώρας. Τέλος, περιγράφεται η δράση του Πλαστήρα την περίοδο 

1945-1949 κατά την οποία συγκροτήθηκε µε καθαρότητα ένα διακριτό πολιτικό 

προφίλ, άρρηκτα συνδεδεµένο µε την κατοπινή ίδρυση του κόµµατος.  

Το δεύτερο κεφάλαιο δοµείται σε δύο υποκεφάλαια. Στο πρώτο 

παρουσιάζονται η ατελέσφορη προσπάθεια ίδρυσης κόµµατος, της Εθνικής 

∆ηµοκρατικής Ένωσης, από τον Πλαστήρα το 1948, τα βασικά πολιτικά του 

χαρακτηριστικά αλλά και οι λόγοι για τους οποίους το εγχείρηµα αυτό έµεινε 

µετέωρο. Στη συνέχεια εξετάζεται η ίδρυση του Κόµµατος Προοδευτικών 

Φιλελευθέρων, τα πρόσωπα που αποτέλεσαν τον αρχικό πυρήνα του, καθώς και το 

πολιτικό του πλαίσιο. Τέλος, παρουσιάζεται η δηµιουργία του συνασπισµού της 

ΕΠΕΚ ως πολιτικής κίνησης που συγκέντρωσε ευρύτερες δυνάµεις, µε τη συµµετοχή 

του ∆ηµοκρατικού Προοδευτικού Κόµµατος του Εµµ. Τσουδερού αλλά και του 

Γεωργίου Καρτάλη, καθώς και η µετεξέλιξη του συνασπισµού σε κόµµα. Στο δεύτερο 

υποκεφάλαιο εξετάζονται οι κινήσεις για την οργανωτική συγκρότηση του κόµµατος, 

οι προσπάθειες για τη µετεξέλιξη της ΕΠΕΚ σε «κόµµα των µαζών», µε τη 

δηµιουργία τοπικών και άλλων κοµµατικών οργανώσεων, οι αντιδράσεις στην 

επιτυχή τους πορεία, οι παλινωδίες του κόµµατος γύρω από το ζήτηµα της 

δηµοκρατικής του οργάνωσης, έως την έγκριση του καταστατικού του, τον Μάιο του 

1953. Οι παραπάνω προσπάθειες οργανωτικής συγκρότησης του κόµµατος 

εξετάζονται παράλληλα µε τις αντίστοιχες του Κόµµατος Φιλελευθέρων, στοιχείο 

που επιτρέπει να αναδειχθούν οι οµοιότητες και διαφορές µεταξύ των δύο συγγενών 

κοµµάτων. 

 Το τρίτο κεφάλαιο µελετά το πολιτικό προσωπικό της ΕΠΕΚ σε επίπεδο 

πολιτευτών και βουλευτών και δοµείται σε τρία υποκεφάλαια βάση της χρονικής 

ακολουθίας των εκλογών, 1950, 1951 και 1952, δίνοντας έµφαση στη στρατηγική 

επιλογής τους από το κόµµα, τις πολιτικές τους καταβολές, την κοµµατική τους 

προέλευση και την πορεία τους εντός του κόµµατος. Το πολιτικό προσωπικό 

συνεξετάζεται µε το αντίστοιχο του Κόµµατος Φιλελευθέρων, γεγονός που 

συµβάλλει στην κατανόηση της αρχικά διαφορετικής πολιτικής και στρατηγικής των 

δύο κοµµάτων, αλλά και της προϊούσας σύγκλισής τους. 
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 Το τέταρτο κεφάλαιο εξετάζει την πολιτική του συνασπισµού της ΕΠΕΚ 

αµέσως µετά την ίδρυσή του και δοµείται σε δύο υποκεφάλαια. Το πρώτο 

υποκεφάλαιο επικεντρώνεται στα πολιτικά χαρακτηριστικά του συνασπισµού στις 

εκλογές του 1950, όπως αυτά αποτυπώνονται στη στρατηγική που υιοθέτησε 

απέναντι στις προτάσεις συνεργασίας, στο προεκλογικό πρόγραµµα το οποίο 

παρουσίασε αλλά, κυρίως, στην προεκλογική εκστρατεία της ΕΠΕΚ όπου κατέστη 

ευκρινές το ρήγµα που επιχείρησε να προκαλέσει στο σχήµα της «εθνικοφροσύνης». 

Το δεύτερο υποκεφάλαιο διερευνά τις διεργασίες της συγκρότησης του Κέντρου ως 

διακριτού χώρου, µε αφορµή τον σχηµατισµό κυβέρνησης, και τις αιτιάσεις απέναντι 

σε αυτή την προσπάθεια. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στη συζήτηση επί των 

προγραµµατικών δηλώσεων της κυβέρνησης Πλαστήρα, όπου ετέθη υπό 

αµφισβήτηση από πλευράς της αντιπολίτευσης η «εθνικοφροσύνη» του Κέντρου και 

αναδεικνύεται ο καθοριστικός ρόλος της ΕΠΕΚ στην αµφισβήτηση αυτή. 

 Το πέµπτο κεφάλαιο, παρουσιάζει την πολιτική της ΕΠΕΚ στις δηµοτικές 

εκλογές του Απριλίου 1951, που αποτυπώνει στην πράξη ένα «άνοιγµα» προς την 

Αριστερά λόγω της συνεργασίας µε το ΣΚ-ΕΛ∆ στο πλαίσιο της συγκρότησης µίας 

«δηµοκρατικής παράταξης». Οι βουλευτικές εκλογές του Σεπτεµβρίου δεν 

επιβεβαίωσαν τη συνέχιση αυτών των συνεργασιών αλλά την περαιτέρω 

ριζοσπαστικοποίηση του κόµµατος, η οποία γίνεται εµφανής τόσο στο επίπεδο του 

προγράµµατος όσο και στον προεκλογικό του λόγο. Το αποτέλεσµα των εκλογών που 

αποτύπωσε την απήχηση αυτού του προγράµµατος στην κοινωνία, κατέληξε –όχι 

χωρίς σκεπτικισµό και από τις δύο πλευρές– στον σχηµατισµό της συγκυβέρνησης 

ΕΠΕΚ-ΚΦ, η οποία φάνηκε να αναιρεί τα βασικότερα σηµεία του «ριζοσπαστισµού» 

της ΕΠΕΚ. 

 Το έκτο κεφάλαιο παρουσιάζει τις έντονες αντιφάσεις του κόµµατος, το οποίο 

φαινόταν να αµφιρρέπει µεταξύ εαµικού ριζοσπαστισµού και δεξιόστροφου 

προσανατολισµού. Συγκεκριµένα εξετάζεται η διαχείριση του εαµικού παρελθόντος 

από την ΕΠΕΚ, που φάνηκε να θέτει σε δοκιµασία ακόµα και την κυβερνητική 

συνεργασία, η οποία άλλωστε ανακόπηκε µε την προκήρυξη των εκλογών. Στις 

εκλογές του Νοεµβρίου η ΕΠΕΚ υιοθέτησε µία εντελώς διαφορετική στρατηγική στο 

ζήτηµα των συνεργασιών, συνασπιζόµενη µε ένα ευρύτατο φάσµα δυνάµεων που 

περιλάµβανε το ΚΦ, τα υπολείµµατα του Λαϊκού Κόµµατος και το ΣΚ-ΕΛ∆, 

προκειµένου να αντιπαρατεθεί στον Ελληνικό Συναγερµό. Η στρατηγική αυτή, που 
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είχε ως συνέπεια την υποβάθµιση των θέσεων της ΕΠΕΚ, κατέληξε στην µεγάλη 

εκλογική ήττα του κόµµατος.  

Το έβδοµο κεφάλαιο εξετάζει τις συνέπειες της ήττας στο κόµµα και το 

ζήτηµα της ενδεχόµενης συγχώνευσής του µε το Κόµµα Φιλελευθέρων. Μέσα από 

αυτό αναδεικνύονται οι διαφορετικές απόψεις σχετικά µε τον πολιτικό 

προσανατολισµό της ΕΠΕΚ, οι οποίες όµως είχαν συνδεθεί παράλληλα και µε το 

ζήτηµα της διαδοχής του Πλαστήρα. Παράλληλα, µελετάται η σκλήρυνση της στάσης 

του αρχηγού της ΕΠΕΚ απέναντι στους διαφωνούντες, η αναντίστοιχη προσπάθεια 

«εκδηµοκρατισµού» του κόµµατος, καθώς και οι προγραµµατικές του κατευθύνσεις. 

Το κεφάλαιο κλείνει µε µία συνοπτική παρουσίαση της µετά τον Πλαστήρα ΕΠΕΚ 

έως τη συγχώνευσή της µε την Ένωση Κέντρου. 

 Η διατριβή συνοδεύεται από επίµετρο, στο οποίο περιέχονται σύντοµα 

βιογραφικά των βουλευτών της ΕΠΕΚ, καθώς και τρία σηµαντικά κείµενα του 

κόµµατος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 

ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΚ 

 

Ο «παλαιοκοµµατισµός» 

Η κήρυξη του πολέµου που έθεσε µε ιδιότυπο τρόπο το τέλος της δικτατορίας 

Μεταξά, δεν επέτρεψε την οµαλή επαναδραστηριοποίηση των πολιτικών κοµµάτων, 

ενώ η Κατοχή που ακολούθησε τα ενταφίασε για µία ακόµη φορά.
1
 Παρά το ότι δεν 

έπαψαν οι πολιτικές διεργασίες στο περιθώριο, απουσίαζε η δηµόσια παρουσία τους 

στα τεκταινόµενα. Η κατάσταση αυτή θα τερµατιστεί µεσούσης της Κατοχής, τον 

Μάρτιο του 1942, όταν το σύνολο σχεδόν των αστικών πολιτικών κοµµάτων 

υπέγραψαν συµφωνία µε την οποία αναγνώριζαν ότι το πολιτειακό θα λυνόταν µε 

δηµοψήφισµα µετά τον πόλεµο.
2

 Με την κίνηση αυτή τα πολιτικά κόµµατα 

επανεµφανίζονταν στο προσκήνιο υπερβαίνοντας –πρόσκαιρα όπως αποδείχθηκε– 

τον µεσοπολεµικό διχασµό. Ακόµα, διεκδικούσαν ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις που 

µέχρι τότε είχαν µόνο ο βασιλιάς Γεώργιος, η εξόριστη κυβέρνηση υπό τον Εµµ. 

Τσουδερό και οι Βρετανοί. Παράλληλα δε υποδήλωναν την παρουσία τους στο 

εσωτερικό της χώρας σε µία προσπάθεια υποσκελισµού του ΕΑΜ.
3
 Ούτως ή άλλως, 

σε συνθήκες ξένης κατοχής, η Ελλάδα δεν αποτελούσε πρόσφορο έδαφος για 

πολιτικούς ανταγωνισµούς, οι οποίοι µεταφέρθηκαν έτσι στο πεδίο του στρατεύµατος 

στη Μέση Ανατολή.
4

 Η επιβεβαίωση του ρόλου των κοµµάτων θα έρθει 

                                                 
1
 Παρά το ότι απουσιάζει µία αυτοτελής µελέτη για τα πολιτικά κόµµατα την περίοδο της Κατοχής, δεν 

λείπουν συνοπτικές παρουσιάσεις του ζητήµατος. Βλ. ενδεικτικά Ιω. Α. Πετρόπουλος, «Τα ελληνικά 

παραδοσιακά κόµµατα κατά την περίοδο της Κατοχής», στο Γιάννης Ιατρίδης (επιµ.), Η Ελλάδα στη 
δεκαετία 1940-1950. Ένα έθνος σε κρίση, Αθήνα 1984, σ. 55-67· Χάγκεν Φλάισερ, Στέµµα και 
σβάστικα. Η Ελλάδα της Κατοχής και της Αντίστασης, 1941-1944, τ. Α΄, Αθήνα 1987, σ. 155-165· Λένα 

∆ιβάνη, Η πολιτική των εξόριστων ελληνικών κυβερνήσεων 1941-1944, Αθήνα-Κοµοτηνή 1991, σ. 80-

96· Γιάννης Γιανουλόπουλος, Ο µεταπολεµικός κόσµος. Ελληνική και ευρωπαϊκή ιστορία (1945-1961), 
Αθήνα 1992, σ. 193-200· Mark Mazower, Στην Ελλάδα του Χίτλερ, µτφ. Κ. Κουρεµένος, Αθήνα 1994, 

σ. 123-128· Μενέλαος Χαραλαµπίδης, Η εµπειρία της Κατοχής και της Αντίστασης στην Αθήνα, Αθήνα 

2012, σ. 137-142. 
2
 Τη συµφωνία της 30

ης
 Μαρτίου 1942, που εστάλη τόσο στην εξόριστη ελληνική κυβέρνηση όσο και 

στην βρετανική κυβέρνηση, υπέγραφαν για το Κόµµα Φιλελευθέρων ο Θεµ. Σοφούλης, για το 

Προοδευτικό Κόµµα ο Γεώργ. Καφαντάρης, για το Λαϊκό οι Πέτρ. Ράλλης, Στέφ. Στεφανόπουλος, Σπ. 

Τσακόπουλος, για το Θεοτοκικό ο Γ. ∆. Χλωρός, για το ∆ηµοκρατικό Σοσιαλιστικό ο Γεώργ. 

Παπανδρέου, για το Αγροτικό ο Αλέξ. Μυλωνάς και για την Ένωση ∆ηµοκρατικών Αριστερών ο Ιω. 

Σοφιανόπουλος. Θα ακολουθήσουν άλλες δύο επιστολές επί του ίδιου θέµατος στις 22 Απριλίου και 

στις 21 Ιουνίου 1943. Βλ. Εµµ. Τσουδερός, Ελληνικές ανωµαλίες στη Μέση Ανατολή, Αθήνα 1945, σ. 

47-51. 
3
 Περισσότερα για τους στόχους της κίνησης αυτής και τα αποτελέσµατά της βλ. Ιω. Α. Πετρόπουλος, 

«Τα ελληνικά παραδοσιακά κόµµατα κατά την περίοδο της Κατοχής», σ. 59-62. 
4
 Για το ρόλο του στρατού στη Μέση Ανατολή, βλ. Τάσος Σακελλαρόπουλος, «Το σώµα ελλήνων 

αξιωµατικών στον πόλεµο και την πολιτική», στο Χρ. Χατζηιωσήφ - Προκόπης Παπαστράτης (επιµ.), 

Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα, τ. Γ1, Αθήνα 2007, σ. 285-348. 
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θριαµβευτικά τον Μάιο του 1944 µε το Συνέδριο του Λιβάνου και τον σχηµατισµό 

Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας υπό τον Γεώργιο Παπανδρέου, όταν «η ελληνική 

πολιτική ζύµωση συνδέθηκε πλέον µε την υπό απελευθέρωση χώρα, σηµαίνοντας τη 

λήξη της λειτουργίας του ελληνικού πολιτικού εργαστηρίου στη Μέση Ανατολή».
5
  

 Παρ’ όλα αυτά πρέπει να σηµειωθεί ότι από πολύ νωρίς είχε ήδη αρχίσει η 

κριτική και η απαξίωση των κοµµάτων της Βουλής του 1936, κυρίως από πρόσωπα 

που βρίσκονταν εκτός αυτών και διεκδικούσαν το δικό τους ρόλο στο µεταπολεµικό 

σκηνικό. Από τον Μάιο του 1941 κιόλας, ο Εµµ. Τσουδερός διατύπωνε σε υπόµνηµά 

του την ανάγκη δηµιουργίας νέων κοµµάτων: «Φρονώ ότι θα ήτο σφάλµα η επάνοδος 

προς τα παλαιά κόµµατα. Προσέφεραν ό,τι ηδύναντο να προσφέρουν εις το 

παρελθόν. Με αυτά τώρα η χώρα θα επέστρεφε προς τα οπίσω, και η εµφάνισίς των 

θα έδιδε το σύνθηµα οξυτάτων αγώνων».
6
 Ο χαρακτηρισµός των κοµµάτων ως 

«παλαιών», που εµπεριείχε ήδη την απόρριψή τους, επρόκειτο να απασχολήσει για 

αρκετά χρόνια τη δηµόσια συζήτηση. 

 Ωστόσο, δύο χρόνια αργότερα, η προοπτική της απελευθέρωσης, είχε 

καταστήσει σαφές ότι τα «παλαιά» κόµµατα θα αποτελούσαν το αντίβαρο του ΕΑΜ, 

γεγονός που είχε ως αποτέλεσµα τη µεταστροφή του Τσουδερού απέναντι σε αυτά. 

Έτσι στις 18 Νοεµβρίου 1943, σε επιστολή του προς τον βρετανό πρεσβευτή 

σηµείωνε ότι µία κυβέρνηση απελευθέρωσης θα έπρεπε να ήταν αντιπροσωπευτική 

των πολιτικών κοµµάτων και τάσεων στην Ελλάδα παρότι «είναι αδύνατον να 

γνωρίζη κανείς ποίοι αντιπροσωπεύουν τα κόµµατα και τα ρεύµατα αυτά». 

Συνεχίζοντας, πρότεινε ως σχήµα που «θα δύναται να θεωρηθή ότι ανταποκρίνεται 

σχετικώς µε την επιθυµίαν του Ελληνικού λαού» αυτό που θα περιέκλειε πρόσωπα µε 

«εξέχοντα ρόλο στην κοινοβουλευτική ιστορία» αλλά και όσα «διεκρίθησαν εις των 

αγώνα υπέρ των εθνικών συµφερόντων» ως τον µόνο τρόπο αποτροπής ενός 

εµφυλίου πολέµου.
7
 Περισσότερο κριτικά απέναντι στα κόµµατα στέκονταν ωστόσο 

άλλοι, όπως ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, ο οποίος την ίδια περίοδο σηµείωνε ότι «Κατά 

των παλαιών κοµµάτων υπάρχει µεγάλη καταφορά, πιστεύοµεν δε ότι σήµερα ουδέν 

                                                 
5
 Βλ. Τάσος Σακελλαρόπουλος, «Ηγετικά και παραταξιακά αδιέξοδα στον χώρο του Κέντρου κατά την 

πολιτική και πολεµική δεκαετία 1940-1949: Η περίπτωση του Σοφοκλή Βενιζέλου»,, Τάσος 

Σακελλαρόπουλος - Ευάνθ. Χατζηβασιλείου (επιµ.), Σοφοκλής Ελευθερίου Βενιζέλος, Αθήνα 2009, σ. 

65. 
6
 Εµµ. Τσουδερού, «Υπόµνηµα περί των εν Ελλάδι κοµµάτων και της Κοινής Γνώµης» (18/10/1941) 

στο Εµµ. Ι. Τσουδερού, Ιστορικό Αρχείο 1941-1944, τ. Α΄, Αθήνα 1990, σ. 210. 
7
 Βλ. Εµµ. Τσουδερός, Ελληνικές ανωµαλίες στη Μέση Ανατολή, σ. 51-52.  
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εξ αυτών απολαύει της εµπιστοσύνης του Ελληνικού Λαού».
8
 Παρότι και ο Αχιλλέας 

Κύρου ασπαζόταν την άποψη ότι τα κόµµατα δεν ασκούσαν ιδιαίτερη επίδραση στις 

σκέψεις και τις κινήσεις «της µεγάλης λαϊκής µάζης», εντούτοις ταυτόχρονα 

σηµείωνε ότι ο ρόλος τους δεν θα έπρεπε να υποτιµάται πλήρως για λόγους πολιτικής 

σκοπιµότητας: «Ας µη νοµίζωµεν ότι ο πολιτικός κόσµος θεωρήται ως τελείως 

δευτερεύων παράγων, ούτε άλλωστε και να το ευχώµεθα, αφού από τον πολιτικόν 

αυτόν κόσµον –καλόν ή κακόν– θα είναι η Α.Μ. ο Βασιλεύς και ο κ. Τσουδερός 

αναγκασµένοι να προσλάβουν τους συνεργάτας των, διά την άµεσον µετά την 

απελευθέρωσιν περίοδον».
9
 

Στην απελευθερωµένη πλέον Ελλάδα, απέναντι στο ισχυρό ΕΑΜ και τις 

άλλες δυνάµεις της αντίστασης, το πολιτικό σύστηµα είχε να αντιπαρατάξει τα 

αδύναµα προπολεµικά κόµµατα.
10

 Ως νοµιµοποιητικός µηχανισµός χρησιµοποιήθηκε 

η σύνθεση της Βουλής του 1936,
11

 της τελευταίας στην οποία ο λαός είχε εκφράσει 

µε την ψήφο του τη θέλησή του, και η οποία µέχρι να γίνουν νέες εκλογές θα έπρεπε 

να αποτελέσει τη µόνη βάση για τον σχηµατισµό κατά το δυνατόν 

αντιπροσωπευτικής κυβέρνησης. Παρ’ όλα αυτά η κριτική απέναντι στα κόµµατα –

για τα οποία είχε παγιωθεί πλέον ο χαρακτηρισµός «παλαιά»– ήταν έντονη κυρίως 

από δυνάµεις που δεν εκφράζονταν από αυτά. Χαρακτηριστικό είναι το κύριο άρθρο 

της εφηµερίδας Ελευθερία τον Μάρτιο του 1945, όπου µεταξύ άλλων σηµείωνε τα 

εξής: «Τα πολιτικά κόµµατα δεν είνε δυνατόν σήµερον να διεκδικήσουν την 

µονοπωλιακήν έκφρασιν του έθνους. […] Κατά την τελευταίαν δεκαετίαν τα παλαιά 

πολιτικά κόµµατα έχασαν τους αρχηγούς των, έχασαν πολλούς κοµµατάρχας και 

στελέχη, έχασαν την άµεσον επαφή των προς τον λαόν, σήµερον δε παρουσιάζουν το 

φαινόµενον του πολλαπλασιασµού διά µερισµού. Μη αγωνισθέντα επί µίαν δεκαετίαν 

                                                 
8
 Βλ. Κ. Τσάτσος προς Κάιρο [1943], Αρχείο Κ. Τσάτσου, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, φ. 23/Γ2/2, όπως 

παρατίθεται στο Μαν. Κούµας, Γεώργιος Καφαντάρης, Αθήνα, Ίδρυµα της Βουλής, 2012, σ. 252. 
9
 Βλ. «Η στάσις των πολιτικών εις το πολιτειακόν. Έκθεσις Αχιλλέως Κύρου» [∆εκέµβριος 1943], στο 

Εµµ. Ι. Τσουδερού, Ιστορικό Αρχείο 1941-1944, τ. Γ2, σ. 808. 
10

 Ο Ευάνθ. Χατζηβασιλείου, «Μεταρρυθµιστές σε διασταυρούµενα πυρά: Το ∆ΣΚ και το ΕΕΚ στις 

εκλογές του 1946» στο Γρ. Ψαλλίδας (επιµ.), Οι εκλογές του 1946, Αθήνα 2008, σ. 78, εκτιµά ότι η 

αναβίωση των παλαιών κοµµάτων υπήρξε αποτέλεσµα του ∆εκέµβρη του 1944. Στην πραγµατικότητα 

όµως φαίνεται πως οι προσπάθειες για την αναβίωσή τους είχαν προηγηθεί. 
11

 Στην πραγµατικότητα η Βουλή του 1936 δεν µπορούσε να αγνοηθεί. Έτσι ακόµα και στην ΠΕΕΑ 

προβλεπόταν ότι ως εθνοσύµβουλοι µπορούσαν να συµµετάσχουν αυτοδικαίως οι εκλεγµένοι στη 

Βουλή του 1936. Βλ. Γιάννης Σκαλιδάκης, Πολιτική Επιτροπή Εθνικής Απελευθέρωσης (1944), διδακτ. 

διατριβή, ΑΠΘ 2012, σ. 367-368. 
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κατήντησαν απηρχαιωµένα συγκροτήµατα τόσον από απόψεως οργανωτικής όσον 

και από απόψεως προγραµµάτων».
12

  

Πέραν όµως της κριτικής περί «παλαιότητας», κρίσιµο παράγοντα 

αποτελούσε το γεγονός ότι η δύναµή τους δεν ήταν µετά από τόσα χρόνια µετρήσιµη, 

ενώ η ταυτότητά τους ήταν ιδεολογικά ασαφής. Όπως πολύ εύστοχα σηµείωνε ο Σπ. 

Μαρκεζίνης σε µία ανασκόπηση της πολιτικής κατάστασης: «Ο όρος “µεγάλα 

κόµµατα” για το Λαϊκό Κόµµα, τους Φιλελεύθερους και τους κοµµουνιστές 

χρησιµοποιούνταν συµβατικά. Μόνο για τους τελευταίους υπήρχε κάποια ιδέα για το 

τι εκπροσωπούσαν. Τα δύο ιστορικά κόµµατα ήταν άγνωστα µεγέθη στη 

µεταπολεµική εποχή».
13

 Προφανώς η αναφορά στα δύο ιστορικά κόµµατα δεν είναι 

τυχαία, καθώς φαίνεται ότι µε τον όρο «παλαιά» εννοούνται κυρίως αυτά. Η 

συζήτηση περί «παλαιοκοµµατισµού» µοιάζει να αφορά τους δύο «πυλώνες» του 

προπολεµικού πολιτικού σκηνικού, άποψη που ενισχύεται από το γεγονός ότι στην 

απαξίωσή τους θα εµπλακούν και πρόσωπα που ανήκουν επίσης στην προπολεµική 

περίοδο. Είναι χαρακτηριστική από την άποψη αυτή η εµφατική αναφορά του Παν. 

Κανελλόπουλου, τον Ιανουάριο του 1945,
14

 στα δύο σηµεία που διαφοροποιούσαν το 

Εθνικό Ενωτικό Κόµµα από την αδράνεια των υπολοίπων κοµµάτων και τον 

«παλαιοκοµµατισµό»: εµπλοκή στην αντίσταση και ανάληψη κυβερνητικών θέσεων 

στην εξόριστη κυβέρνηση της Μέσης Ανατολής, στοιχεία δηλαδή που του επέτρεπαν 

να εµφανίζεται και µεταπολεµικά ως «νέο» κόµµα.  

 Το πολιτειακό όµως που αποτέλεσε µείζον ζήτηµα µεταπολεµικά (και πάντως 

προ των εκλογών του 1946 και µέχρι το δηµοψήφισµα) φαίνεται πως ανέκοψε τις 

συζητήσεις περί «παλαιοκοµµατισµού», καθώς επανέφερε ένα πρόβληµα που είχε 

διχάσει τον προπολεµικό πολιτικό κόσµο και του οποίου το βάρος καλούνταν να 

σηκώσουν οι πλέον «αρµόδιοι»: τα δύο ιστορικά κόµµατα. Ο εµφύλιος που 

ακολούθησε θέτοντας ουσιαστικά το κοινοβούλιο «εν υπνώσει», και η συγκυβέρνηση 

των δύο µεγάλων κοµµάτων ενόψει της αντιµετώπισης του «εχθρού», δεν 

αποτελούσαν πρόσφορο έδαφος για ανάλογες συζητήσεις, καθώς το κλίµα 

«κινδύνου» ανέστελλε οποιαδήποτε αµφισβήτηση, που θα αρχίσει να εµφανίζεται 

δειλά δειλά µόνο από το 1948. 

                                                 
12

 Ελευθερία, 21/3/1945. 
13

 Μαρκεζίνης προς Γεώργιο Β΄, 27 Μαΐου 1945, Αρχείο Βασιλικών Ανακτόρων, φ. 439, όπως 

παρατίθεται στο Σωτ. Ριζάς, Από την απελευθέρωση στον εµφύλιο, Αθήνα 2011, σ. 173.  
14

 Βλ. Παν. Κανελλόπουλος, 1935-1945. Ένας απολογισµός, Αθήνα 1945. 



 27 

 Η λήξη του εµφυλίου, έδωσε τέλος σε µία ανώµαλη πολιτικά περίοδο µακράς 

διάρκειας. Η αίσθηση αυτή του τέλους µίας περιόδου και της αρχής µίας νέας που 

ήταν διάχυτη τόσο στην κοινωνία όσο και στην πολιτική, µοιραία, επανέφερε τη 

συζήτηση περί «παλαιοκοµµατισµού». Το ερώτηµα πλέον ήταν εάν η 

ανασυγκρότηση της χώρας και τα αιτούµενα µέρους του λαού, που φαινόταν να µην 

εκφράζεται από το υπάρχον πολιτικό σκηνικό, θα µπορούσαν να βρουν διέξοδο στα 

«παλαιά» κόµµατα –εφόσον όµως αυτά µετασχηµατίζονταν και ανανεώνονταν τόσο 

σε επίπεδο πολιτικής όσο και σε επίπεδο προσώπων–
15

 ή εάν θα προέκυπταν εντελώς 

νέες δυνάµεις που θα ανταποκρίνονταν στα νέα ζητούµενα. Σε κάθε περίπτωση, οι 

όποιες νέες δυνάµεις ήταν σαφές ότι θα επένδυαν πολιτικά στη «χρεοκοπία» του 

«παλαιοκοµµατισµού». 

 

Τα πολιτικά κόµµατα του χώρου των Φιλελευθέρων 

Η Απελευθέρωση βρήκε τον φιλελεύθερο χώρο σχεδόν στο σηµείο που τον είχε 

αφήσει πριν τη δικτατορία του Μεταξά.
 16

 Από τη Βουλή του 1936, είχαν διασωθεί το 

Κόµµα Φιλελευθέρων υπό την ηγεσία του Θεµ. Σοφούλη, το ∆ηµοκρατικό 

Σοσιαλιστικό Κόµµα (∆ΣΚ)
17

 υπό τον Γεώργιο Παπανδρέου και το Προοδευτικό 

Κόµµα (ΠΚ)
 18

 υπό τον Γεώργιο Καφαντάρη. Σύντοµα όµως η κατάσταση αυτή θα 

άλλαζε µε τη δηµιουργία δύο νέων κοµµάτων που προέκυψαν από διασπάσεις του 

Κόµµατος Φιλελευθέρων υπό το πρόσχηµα της «παρέκκλισής» του από τις αρχές του 

ιδρυτή του. 

                                                 
15

 Ενδιαφέρον από την άποψη αυτή παρουσιάζουν και οι δηλώσεις του πρεσβευτή των ΗΠΑ Grady, 

ότι ο λαός έπρεπε να προτιµήσει «νέους άνδρες». Βλ. Τάσος Τρίκκας, Ε∆Α, 1951-1967, τ. Α΄, Αθήνα 

2009, σ. 47. 
16

 Να σηµειωθεί πάντως ότι νωρίτερα είχε αποχωρήσει από το ΚΦ ο Απόστολος Αλεξανδρής ο οποίος 
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οποία συνεργάστηκε µε το ΕΑΜ. 
17

 Στις 14 Μαΐου 1935 ο Παπανδρέου είχε ιδρύσει το ∆ηµοκρατικό Κόµµα, το οποίο αργότερα 

µετονοµάστηκε σε ∆ηµοκρατικό Σοσιαλιστικό. Περισσότερα βλ. ∆ηµ. Συµεωνίδης, «Ο Γεώργιος 

Παπανδρέου και η 4
η
 Αυγούστου: Η πορεία προς τη βασιλική δικτατορία» στο Π. Πετρίδης - Γ. 

Αναστασιάδης (επιµ.), Γεώργιος Παπανδρέου, Θεσσαλονίκη 1994, σ. 273-296· Σωτ. Καραγιάννης, «Το 

∆ηµοκρατικό Σοσιαλιστικό Κόµµα και οι µεταµορφώσεις του: οριοθέτηση του υπό τον Γεώργιο 

Παπανδρέου πολιτικού χώρου στην περίοδο 1946-1961», στο ίδιο, σ. 409-429. 
18

 Ο Καφαντάρης είχε ιδρύσει στις 21 Μαρτίου 1924, µετά την αποχώρηση του Ελ. Βενιζέλου από την 

πολιτική και τη διάσπαση του Κόµµατος Φιλελευθέρων που επακολούθησε, το Κόµµα Προοδευτικών 

Φιλελευθέρων, το οποίο στις 24 Μαΐου 1928 µετονοµάστηκε σε Προοδευτικό Κόµµα. Περισσότερα 
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Καφαντάρης, Αθήνα, Ίδρυµα της Βουλής των Ελλήνων, 2012, σ. 82-87. 



 28 

Το πρώτο –«γέννηµα» του πολιτειακού– ήταν το Κόµµα Εθνικών 

Φιλελευθέρων
19

 (ΚΕΦ) του Στυλιανού Γονατά, ο οποίος υποστήριξε την τήρηση 

ουδέτερης στάσης στο επικείµενο τότε δηµοψήφισµα·
20

 θέση που τον έφερε σε πλήρη 

διάσταση µε τον Θεµ. Σοφούλη που είχε ταχθεί «ανεπιφυλάκτως» υπέρ της 

αβασίλευτης δηµοκρατίας. Η απειλή διαγραφής του Γονατά οδήγησε στη ρήξη και 

στην ίδρυση του κόµµατός του στις 18 Μαρτίου 1945. Ο Γονατάς έθεσε ως βασικούς 

στόχους: α) την προάσπιση «των απειλουµένων την ώραν αυτήν εθνικών 

συµφερόντων», β) την επίτευξη των εθνικών διεκδικήσεων, ενώ όσον αφορά το 

πολιτειακό, διακήρυττε ότι άφηνε «απόλυτον ελευθερίαν γνώµης και δράσεως εις 

τους οπαδούς του».
21

  

Το δεύτερο, το Κόµµα Βενιζελικών Φιλελευθέρων (ΚΒΦ), ιδρύθηκε από τον 

Σοφ. Βενιζέλο στις 20 Φεβρουαρίου 1946. Είχε προηγηθεί στις 10 Ιανουαρίου η 

δηµοσιοποίηση της συµφωνίας στην οποία είχε καταλήξει µε το Λαϊκό Κόµµα
22

 για 

κοινή κάθοδο στις επερχόµενες εκλογές µε πλειοψηφικό σύστηµα.
23

 Ο Σοφούλης 

καταδίκασε τη συµφωνία σηµειώνοντας ότι αυτή είχε γίνει χωρίς την εξουσιοδότηση 

του κόµµατος και ότι αποτελούσε «συνοµωσίαν προς υποταγήν των φιλελευθέρων εις 

τους µοναρχικούς». Ακολούθησε δηµόσια αντιπαράθεση µεταξύ των δύο, η οποία 

κορυφώθηκε στις 16 Φεβρουαρίου όταν ήρθε στη δηµοσιότητα απόφαση των 

στελεχών του κόµµατος η οποία ουσιαστικά καθαιρούσε τον Σοφ. Βενιζέλο από 

αρχηγό αναγνωρίζοντας ως µοναδικό εκπρόσωπο τον Θεµ. Σοφούλη. Τέσσερις µέρες 

αργότερα ο Βενιζέλος ανήγγειλε την ίδρυση του κόµµατος µε τους εξής στόχους: α) 

τον εκσυγχρονισµό του Κόµµατος Φιλελευθέρων «που είχε εισέλθει εις ολισθηρόν 

δρόµον», β) την καταπολέµηση του κοµµουνισµού µέσω της εδραίωσης της 

δηµοκρατίας, γ) την ανασυγκρότηση της χώρας και τη δίκαιη κατανοµή των 
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 Περισσότερα βλ. Στ. Γονατάς, Αποµνηµονεύµατα, Αθήνα 1958, σ. 426-428, 433-435. 
20

 Με βάση τη συµφωνία της Βάρκιζας το δηµοψήφισµα επρόκειτο να προηγηθεί των εκλογών. 

Τελικώς η σειρά ανατράπηκε τον Σεπτέµβριο του ίδιου έτους και το δηµοψήφισµα διεξήχθη την 1
η
 

Σεπτεµβρίου 1946. 
21

 Ελευθερία, 20/3/1945. Περισσότερα βλ. στο Ο Στυλιανός Γονατάς και το Κόµµα Εθνικών 
Φιλελευθέρων, Αθήνα 1947 και ειδικότερα σ. 19-36. 
22

 Ο Σοφ. Βενιζέλος είχε αναλάβει την αρχηγία του Κόµµατος Φιλελευθέρων στις 18 ∆εκεµβρίου 

1945, στη θέση του Θεµ. Σοφούλη που είχε αναλάβει την πρωθυπουργία από τις 22 Νοεµβρίου. Βλ. 

Γρ. ∆αφνής, Σοφοκλής Ελευθερίου Βενιζέλος, Αθήνα 1970, σ. 367.  
23

 Αναλυτικά για τη συµφωνία βλ. Γρ. ∆αφνής, Σοφοκλής Βενιζέλος, σ. 367-368. 
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εισοδηµάτων δ) την ολοκλήρωση των εθνικών διεκδικήσεων ε) την επίτευξη εθνικής 

ενότητας.
 24

 

Στις εκλογές του 1946, που είχαν λάβει δηµοψηφισµατικό χαρακτήρα, τα 

κόµµατα του φιλελεύθερου χώρου, εκκινώντας από εντελώς διαφορετικές αφετηρίες, 

υιοθέτησαν διαφορετικές στρατηγικές.
25

 Έτσι, το Κόµµα Φιλελευθέρων κατήλθε 

αυτόνοµα στην εκλογική µάχη, υποστηρίζοντας ρητά την αβασίλευτη δηµοκρατία,
26

 

το ∆ηµοκρατικό Σοσιαλιστικό Κόµµα και το Κόµµα Βενιζελικών Φιλελευθέρων 

συνασπίστηκαν µε το Εθνικό Ενωτικό Κόµµα του Παν. Κανελλόπουλου στην Εθνική 

Πολιτική Ένωση (ΕΠΕ), η οποία τήρησε ουδέτερη στάση όσον αφορά το πολιτειακό, 

και το Κόµµα Εθνικών Φιλελευθέρων συµµετείχε στο συνασπισµό της Ηνωµένης 

Παράταξης Εθνικοφρόνων (ΗΠΕ), η οποία αποτελούσε τον σηµαντικότερο πόλο των 

δυνάµεων που τάσσονταν υπέρ της επανόδου του Γεωργίου.  

Ιδιαίτερη περίπτωση αποτέλεσε το Προοδευτικό Κόµµα που επέλεξε την 

αποχή από τις εκλογές, 
27

 µε το αιτιολογικό ότι δεν είχαν ικανοποιηθεί δύο βασικές 

προϋποθέσεις που είχε θέσει: α) ο «αποκαθαρµός του κράτους από την έντονον 

φατριαστικήν µονοµέρειαν», γεγονός που καθιστούσε «εξαρχής πρόωρες και νόθες» 

τις εκλογές και β) να µην δοθεί στις εκλογές δηµοψηφισµατικός χαρακτήρας. 

Σύµφωνα µε τον Καφαντάρη, το κόµµα δεν προτίθετο να συµµετάσχει σε «µίαν 

εκλογικήν παρωδίαν, τροµερούς εγκυµονούσα κινδύνους […] περιβάλλοντες αυτήν 

διά της συµµετοχής µας µε ψευδές επίχρισµα νοµιµοφανείας» µένοντας αµέτοχο «του 

συντελούµενου στραγγαλισµού της λαϊκής θελήσεως».
28

 

 Ο κατακερµατισµός των δυνάµεων αποτυπώθηκε και στα εκλογικά 

αποτελέσµατα: το Κόµµα Φιλελευθέρων συγκέντρωσε ποσοστό 14,4% και ο 

συνασπισµός της Εθνικής Πολιτικής Ένωσης 20%. Παρά το ότι το πρώτο φαινόταν 

να παραµένει η µεγαλύτερη δύναµη του φιλελεύθερου χώρου, εντούτοις το ποσοστό 
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συγκρότηση του Κόµµατος Βενιζελικών Φιλελευθέρων και οι εκλογές του 1946», στο Γρ. Ψαλλίδας 

(επιµ.), Οι εκλογές του 1946, Αθήνα 2008, σ. 42-71. 
25

 Για µια συνολική επισκόπηση της θέσης του φιλελεύθερου χώρου στις εκλογές του 1946 βλ. Θαν. 

∆ιαµαντόπουλος, «Η βενιζελική παράταξη στις εκλογές του 1946» στο Γρ. Ψαλλίδας (επιµ.), Οι 
εκλογές του 1946, Αθήνα 2008, σ. 35-41. 
26

 Για τις εκλογές του 1946 και την κατηγοριοποίηση των εκλογικών σχηµατισµών, βλ. Ηλίας 

Νικολακόπουλος, Η καχεκτική δηµοκρατία, Αθήνα 2001, σ. 67-73. 
27

 Βλ. σχετικά Σωτ. Καραγιάννης, «Η αποχή του Προοδευτικού Κόµµατος από τις εκλογές της 31
ης

 

Μαρτίου 1946 και ο αντίκτυπός της στον κεντρώο χώρο», στο Ο Γεώργιος Καφαντάρης και η εποχή 
του, 1873-1946, Πρακτικά Συνεδρίου, (Καρπενήσι 26-28 Μαΐου 1988), Αθήνα, Πάντειο Πανεπιστήµιο, 

1991, σ. 113-139. 
28

 ∆ήλωση του Καφαντάρη περί της αποχής, βλ. Ελευθερία, 10/3/1946. Στο ∆ηµ. Ν. Αγραφιώτης, 

Γεώργιος Καφαντάρης, σ. 339-340, δηµοσιεύεται ένα ακόµη κείµενο περί της αποχής από τις εκλογές.  
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του απείχε πολύ από το να είναι πλειοψηφικό. Ήταν φανερό ότι δηµιουργούνταν έτσι 

οι προϋποθέσεις για την εµφάνιση ενός ή περισσότερων νέων κοµµάτων που θα 

καρπώνονταν τις απώλειες του «παλαιού» χώρου.  

 Η πρώτη κίνηση δηµιουργίας νέου κόµµατος έγινε από τον Εµµ. Τσουδερό
29

 

τον Σεπτέµβριο του 1946, οπότε ο πρώην πρωθυπουργός ίδρυσε το ∆ηµοκρατικό 

Προοδευτικό Κόµµα,
30

 παραπέµποντας ευθέως στο Προοδευτικό Κόµµα του 

προσφάτως θανόντα Γεωργίου Καφαντάρη.
31

 Το νέο κόµµα προσέλκυσε τα στελέχη 

του ΠΚ, τα οποία σε συνέλευση της 16
ης

 Οκτωβρίου αποφάσισαν την ενσωµάτωση 

του κόµµατος στο ∆ΠΚ. Στις 21 Οκτωβρίου, οπότε δηµοσιοποιήθηκε η ενσωµάτωση, 

ο Εµµ. Τσουδερός µε οµιλία του καθόρισε τις αρχές του κόµµατός του: α) εθνική 

πολιτική βάσει των ελληνικών συµφερόντων, β) πίστη στη δηµοκρατία, γ) 

αποκατάσταση της τάξης και της λαϊκής ενότητας, δ) αναδιοργάνωση της οικονοµίας, 

της κρατικής πρόνοιας και υγιεινής στη βάση κοινωνικής δικαιοσύνης, ε) προστασία 

της εργασίας και των συνδικαλιστικών δικαιωµάτων, στ) ανοικοδόµηση της χώρας 

και ανασυγκρότηση της παραγωγής, ζ) επιβολή τάξης και πειθαρχίας στους 

οικονοµικούς οργανισµούς και τις επιχειρήσεις.
32

 Λίγες ηµέρες αργότερα στο κόµµα 

προσχώρησε µία οµάδα σοσιαλιστών,
 33

 ενώ στις 11 Μαρτίου 1947 απέκτησε και 

κοινοβουλευτική εκπροσώπηση µετά την ανεξαρτητοποίηση του βουλευτή του 

∆ηµοκρατικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος Ιωάννη Μελά
34

 και τη συνεργασία του µε το 

κόµµα του Τσουδερού. 

Η περίοδος του εµφυλίου που ακολούθησε δεν ευνοούσε, όπως σηµειώθηκε 

και παραπάνω, τις πολιτικές διεργασίες, πολλώ δε µάλλον την ίδρυση νέων 

κοµµάτων, και έτσι θα χρειαστεί να έρθει το 1949 για να υπάρξουν ανάλογες 

κινήσεις. Η προκήρυξη των εκλογών του 1950 θα βρει τον φιλελεύθερο χώρο 

λιγότερο κατακερµατισµένο από ό,τι στις εκλογές του 1946. Το Κόµµα Βενιζελικών 

Φιλελευθέρων είχε επανακάµψει στο «πατρώο» κόµµα ήδη από τον Νοέµβριο του 

1947,
35

 ενώ τον Ιανουάριο του 1950 θα επέστρεφαν, κατόπιν συµφωνίας µε τον 
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 Σχετικά µε τον Τσουδερό βλ. Ηλίας Βενέζης, Εµµανουήλ Τσουδερός. Ο πρωθυπουργός της µάχης της 
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 Περισσότερα βλ. στο κεφάλαιο ΙΙ. 
31

 Ο Γ. Καφαντάρης απεβίωσε στις 28 Αυγούστου 1946. 
32

 Το Βήµα, 22/10/1946. 
33

 Το Βήµα, 30/10/1946. 
34

 Περισσότερα βιογραφικά στοιχεία για τον Ιω. Μελά βλ. στο Επίµετρο. 
35

 Βλ. Γρ. ∆αφνής, Σοφοκλής Βενιζέλος, σ. 422-425. 



 31 

Σοφοκλή Βενιζέλο, και οι Εθνικοί Φιλελεύθεροι του Στυλιανού Γονατά.
36

 Όµως το 

κόµµα του Γεωργίου Παπανδρέου, καθώς και το «αδοκίµαστο» εκλογικά 

∆ηµοκρατικό Προοδευτικό Κόµµα του Εµµ. Τσουδερού είχαν διατηρήσει την 

αυτοτέλειά τους. Και τα τρία καλούνταν να ανταποκριθούν πλέον στα νέα αιτούµενα 

και να βαδίσουν προς τις εκλογές µέσα σε ένα αχαρτογράφητο πολιτικό σκηνικό.  

 

Η συγκρότηση του Κέντρου 

Ο πολιτικός όρος Κέντρο είναι άρρηκτα συνδεδεµένος µε την επικράτηση των όρων 

Αριστερά και ∆εξιά.
37

 Παρότι δεν πρόκειται να παρουσιαστεί εδώ η ιστορία των δύο 

όρων,
38

 να σηµειωθεί ότι το Κέντρο εµφανίζεται στην Ελλάδα µετά τον πόλεµο και 

συγκεκριµένα στις αρχές του 1945. Αρχικά συναντάται στα κείµενα της εποχής «µε 

µικρό κ, περισσότερο ως τοπολογική περιγραφή, χωρίς αυτόνοµο πολιτικό 

περιεχόµενο».
39

 Από τα µέσα του 1945 και µετά το µικρό κ θα µετατραπεί σε 

κεφαλαίο, ενώ σύντοµα ο επιθετικός προσδιορισµός «δηµοκρατικό» θα έρθει να το 

«ενισχύσει» και να του προσδώσει µεγαλύτερη σαφήνεια. Έτσι το «∆ηµοκρατικό 

Κέντρο» εµφανίζεται όλο και συχνότερα στη δηµόσια συζήτηση και στον Τύπο, ενώ 

στα τέλη του 1945 θα αρχίσει δειλά δειλά να κάνει την εµφάνισή του το «Κέντρο» 

άνευ επιθετικού προσδιορισµού, ως ένας διακριτός χώρος µεταξύ της «άκρας ∆εξιάς» 

και της «άκρας Αριστεράς». 

Είναι προφανές ότι η διαµόρφωση και συγκρότηση του Κέντρου δεν υπήρξε 

ούτε αυτονόητη ούτε αυτόµατη. Αντίθετα, προέκυψε µέσα από µία αργή διαδικασία 

µε αλλεπάλληλα πισωγυρίσµατα και µεταβαλλόµενο διακύβευµα. Η ύπαρξή του 

αµφισβητήθηκε τόσο από τα δύο «άκρα» όσο και από τα ίδια τα κόµµατα που 

εντάσσονταν στο χώρο αυτό. Στη διαδικασία συγκρότησής του από την 

απελευθέρωση µέχρι το τέλος του εµφυλίου, θα µπορούσαν σχηµατικά να διακριθούν 

οι εξής φάσεις: Η πρώτη φάση, κατά το πρώτο εξάµηνο του 1945, σηµατοδοτείται 

από την αντίδραση στη βία, τόσο εκείνης που εκδηλώθηκε τον ∆εκέµβρη του 1944 
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Topography of Political Perceptions, Τορόντο, University of Toronto Press, 1981. Για µία διεθνή 
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 Ηλίας Νικολακόπουλος, Η καχεκτική δηµοκρατία, σ. 34. 
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από την Αριστερά, όσο και της τροµοκρατίας που επακολούθησε από τη ∆εξιά. Η 

δεύτερη φάση, της περιόδου 1945-1946, επικεντρώνεται γύρω από το πολιτειακό και 

τη διαχείρισή του ως διαιρετική τοµή µε τα δύο «άκρα».  

Οι δύο αυτές φάσεις αντιστοιχούν και σε συγκεκριµένες πολιτικές ενέργειες 

που φαίνεται πως έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στην οριοθέτηση του χώρου την περίοδο 

1945-1946. Η πρώτη ενέργεια εκδηλώθηκε τον Μάιο του 1945 και υπήρξε 

αποτέλεσµα του κύµατος τροµοκρατίας, που είχε ξεκινήσει ήδη από τον Ιανουάριο, 

και είχε λάβει εκρηκτικές διαστάσεις –ιδιαίτερα στην επαρχία. Η «λευκή 

τροµοκρατία», όπως ονοµάστηκε, στράφηκε όµως από τον Απρίλιο όχι µόνο εναντίον 

των κοµµουνιστών, αλλά και όσων δεν τάσσονταν σαφώς στο χώρο της ∆εξιάς µε 

αποτέλεσµα να συνθλίβεται το σύνολο του δηµοκρατικού κόσµου. Το γεγονός αυτό 

προκάλεσε την αντίδραση των «δηµοκρατικών ηγετών» (Θεµ. Σοφούλη, Γεωργ. 

Καφαντάρη, Εµµ. Τσουδερού, Νικ. Πλαστήρα και Αλ. Μυλωνά) που µε διάβηµά 

τους στον πρωθυπουργό Π. Βούλγαρη διαµαρτυρήθηκαν για τις επιθέσεις των 

οργάνων ασφαλείας εναντίον των φιλελεύθερων και δηµοκρατικών πολιτών και 

ζήτησαν τη λήψη µέτρων: αυστηρή τιµωρία των οργάνων που υπέθαλπαν την 

τροµοκρατία, «αποχρωµατισµό» του στρατεύµατος και των σωµάτων ασφαλείας και 

αφοπλισµό των «εξωκρατικών οργανώσεων».
40

 Φαίνεται ότι η διακοµµατική αυτή 

κίνηση, παρότι είχε συµβολική και µόνο σηµασία, έθεσε τα όρια ενός διακριτού 

χώρου µε πολιτικό περιεχόµενο που ερχόταν να αντιπαρατεθεί τόσο στην «άκρα 

∆εξιά» όσο και στην «άκρα Αριστερά». 

Στη δεύτερη φάση, που επικεντρώνεται στο πολιτειακό, ιδιαίτερης σηµασίας 

ήταν η κίνηση που σηµειώθηκε τον Ιούνιο του 1945, όταν τα κόµµατα Φιλελευθέρων, 

Προοδευτικό και Αγροτικό
41

 συγκρότησαν την διακοµµατική
42

 Επιτροπή Οργάνωσης 

∆ηµοκρατικού Αγώνα (ΕΟ∆Α)
 43

 µε σκοπό τον αγώνα υπέρ της αβασίλευτης 

δηµοκρατίας εν όψει του δηµοψηφίσµατος, το οποίο, βάσει της συµφωνίας της 

Βάρκιζας, επρόκειτο να προηγηθεί των εκλογών και να διεξαχθεί εντός του έτους. Το 
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 Το Βήµα, 8/6/1945. Περισσότερα βλ. Ηλ. Νικολακόπουλος, «Μετά τα ∆εκεµβριανά. Από τη 

Βάρκιζα ως την παλινόρθωση της βασιλείας», Βασ. Παναγιωτόπουλος (επιµ.), Ιστορία του Νέου 
Ελληνισµού (1770-2000), τ. 8, Αθήνα 2003, σ. 203-204. 
41
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 Στην οργάνωση συµµετείχε και ο Εµµ. Τσουδερός. Βλ. Το Βήµα, 17/6/1945. 
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 Ελευθερία 29/6/1945. Οι συζητήσεις για τη συγκρότηση µιας υπερκοµµατικής οργάνωσης της 

οποίας την ηγεσία θα αναλάµβανε ο Πλαστήρας είχαν ξεκινήσει από τον Μάιο, βλ. Ελευθερία, 

16/5/1945. 
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πολιτειακό συνιστούσε τη βαθιά διαιρετική τοµή µε το χώρο της ∆εξιάς (που 

επεδίωκε την επάνοδο του Γεωργίου) χωρίς ωστόσο να αποτελεί παράγοντα 

προσέγγισης µε την Αριστερά (η οποία τασσόταν επίσης υπέρ της αβασίλευτης 

δηµοκρατίας). Έτσι, τα λεγόµενα «παλαιοδηµοκρατικά» κόµµατα συνέστησαν την 

ΕΟ∆Α και δεν συνέπραξαν µε τους ∆ηµοκρατικούς Συλλόγους
44

 της Αριστεράς, 

προσπαθώντας µε αυτόν τον τρόπο να διαχωριστούν από αυτήν παρά τον κοινό 

πολιτικό στόχο. 

Η ΕΟ∆Α φαίνεται ότι υπήρξε σηµείο τοµή στην πορεία συγκρότησης του 

Κέντρου ως διακριτού χώρου και για έναν επιπλέον λόγο. Αποτέλεσε την πρώτη 

οργανωµένη προσπάθεια πολιτικής έκφρασης του Κέντρου ως ενιαίου χώρου που 

υπερέβαινε τα επιµέρους κόµµατα που ανήκαν σε αυτό. Όπως σηµείωναν οι 

εµπλεκόµενοι στην οργάνωση «η ΕΟ∆Α είναι η µοναδική σκιά οργανώσεως, µέσα εις 

το εντελώς ανοργάνωτον Κέντρον»,
45

 ενώ οι συγκεντρώσεις της αποτελούσαν την 

«πρώτη δοκιµαστική δηµοσία εµφάνισιν της δυνάµεως του κέντρου».
46

 ∆εν είναι 

τυχαίο ότι στο πλαίσιο αυτό διατυπώθηκαν για πρώτη φορά προτάσεις που 

υλοποιήθηκαν πολύ αργότερα, όπως «να ενοποιηθή πραγµατικώς ο εκλογικός αγών, 

όλων των κοµµάτων του Κέντρου, από απόψεως διοικήσεως και µέσων»
47

 ή σκέψεις 

για το σχηµατισµό «πολιτικής κυβερνήσεως του ∆ηµοκρατικού Κέντρου» που θα 

µπορούσε να αντιπαραταχθεί στην ασκούµενη «φιλοβασιλική τροµοκρατία».
48

 Όχι 

τυχαία, οι προωθηµένες αυτές απόψεις δεν προέρχονταν από τις πολιτικές ηγεσίες 

των κοµµάτων, αλλά από τη «βάση» τους που σήκωσε και το µεγαλύτερο βάρος 

αυτής της εκστρατείας. Όχι τυχαία και πάλι, η ΕΟ∆Α, πέρα από κάποιες κινήσεις 

στην αρχή που υπήρξαν απολύτως βοηθητικές,
49

 σύντοµα σχεδόν εγκαταλείφθηκε 

στην τύχη της από τα κόµµατα, χωρίς την ουσιαστική στήριξη του πολιτικού 

προσωπικού τους. 

Η επόµενη διακοµµατική επιτροπή που δηµιουργήθηκε στις 5 Αυγούστου 

1946 από τα κόµµατα Φιλελευθέρων, Βενιζελικών Φιλελευθέρων, Εθνικού Ενωτικού, 

Προοδευτικού, καθώς και µεµονωµένα πρόσωπα προσκείµενα στους Εµµ. Τσουδερό, 
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 Έκθεση Λ. Ιασωνίδη, Μ. Μαυρογορδάτου (25/10/1945), ΙΑΜΜ/ΑΝΠ 372, φ. 4.  
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 Η συγκρότηση των κατά τόπους επιτροπών είχε ανατεθεί στις Λέσχες Φιλελευθέρων µε εντολή του 

Θεµ. Σοφούλη, ΙΑΜΜ/ΑΝΠ 372, φ. «ΕΟ∆Α-ΕΠΕΚ». 
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Γ. Παπανδρέου και Γ. Γεωργιάδη (Κόµµα της Εργασίας) για την από κοινού 

διεξαγωγή του αγώνα υπέρ της αβασίλευτης δηµοκρατίας ενόψει του 

δηµοψηφίσµατος της 1ης Σεπτεµβρίου, δεν φαίνεται να έλαβε τα ίδια χαρακτηριστικά 

µε την ΕΟ∆Α, ίσως λόγω της απογοήτευσης από το αποτέλεσµα των εκλογών. Αξίζει 

να σηµειωθεί πάντως, ότι παρά τη διεύρυνση του αντιµοναρχικού σχήµατος, για µια 

ακόµη φορά διατηρήθηκαν οι «αποστάσεις ασφαλείας» από την επίσης 

αντιµοναρχική Αριστερά.  

Ενέργειες όπως οι παραπάνω δεν είχαν συνέχεια. Στις συνθήκες του εµφυλίου 

που ακολούθησε, το Κέντρο δεν µπόρεσε να διεκδικήσει τον δικό του ζωτικό χώρο. 

Οι όποιες προσπάθειες εκδηλώθηκαν –ιδίως από τα τέλη του 1947 και έπειτα– για 

πολιτικό τερµατισµό του εµφυλίου, παρότι θα µπορούσαν να ενταχθούν σε αυτό το 

πλαίσιο, παρέµειναν περιθωριακές και εξέφρασαν κυρίως πρόσωπα ή µικρές οµάδες 

πέρα από κόµµατα. Το Κέντρο θα κάνει πάλι την εµφάνισή του µε τη λήξη του 

εµφυλίου µε ένα νέο διακύβευµα: την απάλυνση των διαιρέσεων του εµφυλίου και 

την επανένταξη των ηττηµένων. 

 

Η «εθνικοφροσύνη» 

Η «εθνικοφροσύνη», όρος σχεδόν συνώνυµος µε τον αντικοµµουνισµό, άρχισε να 

αποκτά το νέο της πολιτικό περιεχόµενο
50

 µετά τον ∆εκέµβρη του 1944 για να 

κυριαρχήσει την περίοδο του εµφυλίου. Σταδιακά από το 1945, υπό το πρόσχηµα της 

καταστολής της «ανταρσίας» η διάκριση «εθνικοφρόνων-µη εθνικοφρόνων» 

αποτέλεσε τη διαιρετική τοµή πάνω στην οποία στηρίχθηκε η κρατική εξουσία 

προκειµένου να θεσπίσει σειρά µέτρων, στην εφαρµογή των οποίων ενεπλάκησαν οι 

αστυνοµικές και στρατιωτικές αρχές αλλά και παρακρατικές οργανώσεις.
51

 Το σχήµα 

της «εθνικοφροσύνης», αποτέλεσε «το κυριότερο κριτήριο για τη νοµιµοποίηση του 
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πλήρους αποκλεισµού των διαφωνούντων από το “υγιές και ακέραιο σώµα”»,
52

 χωρίς 

ωστόσο να ορίζονται σε κάθε περίπτωση ρητά οι «διαφωνούντες»
53

 γεγονός που 

διεύρυνε κατά πολύ τα όρια εφαρµογής των «αποκλεισµών».
54

 Υπάρχουν ωστόσο 

ασφαλείς ενδείξεις ότι διοικητικά «εκτός εθνικού κορµού» µπορούσε να τεθεί ένα 

πολύ ευρύτερο τµήµα του πληθυσµού –και πέραν των κοµµουνιστών. Η διαταγή που 

εκδόθηκε από το υπουργείο ∆ηµοσίας Τάξεως στις 5 ∆εκεµβρίου 1949 είναι από την 

άποψη αυτή χαρακτηριστική: «∆ιά διαταγής του υπουργείου ∆ηµοσίας Τάξεως, 

χαρακτηρίζονται ως εθνικόφρονες, άνευ διαδικασίας άτοµα υπαγόµενα εις µίαν των 

κάτωθι κατηγοριών: 1) Άτοµα ηλικίας κατά την κατοχήν 16 ετών και κάτω, δράσαντα 

εις αναρχικάς οργανώσεις κατά την εποχήν εκείνην, εφ’ όσον µετά την συµφωνίαν 

της Βαρκίζης δεν παρέσχον αφορµήν αναρχικής δράσεως και διήγον φιλησύχως και 

νοµοταγώς. 2) Άτοµα δράσαντα και αναµιχθέντα εις αναρχικάς οργανώσεις άτινα 

µετά την συµφωνίαν της Βαρκίζης διήγον φιλησύχως και νοµοταγώς εφ’ όσον 

εψήφισαν κατά τας εκλογάς της 31ης Μαρτίου 1946. 3) Άτοµα δράσαντα και 

αναµιχθέντα εις αναρχικάς οργανώσεις κατά την κατοχήν εφ’ όσον υπηρέτησαν εις 

τας ενόπλους δυνάµεις και έτυχον απολυτηρίου Ε΄ (Εθνικοφρόνων) κατηγορίας, δεν 

απησχόλησαν δε έκτοτε τας Αστυνοµικάς Αρχάς».
55

 Ο «φιλήσυχος» και «νοµοταγής» 

βίος ήταν έννοιες πολύ σχετικές και στην µετεµφυλιακή Ελλάδα θα αποδεικνύονταν 

πολυσήµαντες. 

 

Ο Νικόλαος Πλαστήρας 

«Το κόµµα είναι ένας οργανισµός µάχης, ο οποίος πρέπει να ευρίσκεται εις διαρκή 

ετοιµότητα και οφείλει να αρύεται ωρισµένας βασικάς αρχάς από την στρατιωτικήν 

τέχνην».
56

 Υπό αυτό το πρίσµα, ένας στρατηγός, όπως ο Νικόλαος Πλαστήρας, ήταν 

ο ιδανικός ηγέτης για ένα κόµµα. Πόσω µάλλον όταν ο στρατηγός δεν αναλάµβανε 

για πρώτη φορά πολιτικό ρόλο.
 57

 Γεννηµένος στην Καρδίτσα το 1883, ο Πλαστήρας 

κατατάχθηκε στο στρατό το 1903 και διακρίθηκε σε µία σειρά από µάχες στους 
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Βαλκανικούς πολέµους, όπου και απέκτησε το προσωνύµιο «Μαύρος καβαλάρης».
58

 

Το 1919 συµµετείχε στην εκστρατεία στην Ουκρανία
59

 αναλαµβάνοντας για πρώτη 

φορά τη διοίκηση του 5/42 τάγµατος ευζώνων, µε το οποίο έκτοτε θα συνέδεε το 

όνοµά του. Τον Ιούνιο του ίδιου έτους αποβιβάστηκε στη Μικρά Ασία όπου 

διακρίθηκε στο πεδίο των µαχών για την ανδρεία του. Όταν άρχισε η υποχώρηση του 

ελληνικού στρατού, ο ίδιος κατάφερε να διατηρήσει το σύνταγµά του και να 

ενσωµατώσει σε αυτό άλλους αποκοµµένους στρατιώτες, ενώ παράλληλα στη 

Φιλαδέλφεια συνέβαλε στην ασφαλή αποµάκρυνση του πληθυσµού από τη Μικρά 

Ασία. Έκτοτε το όνοµά του απέκτησε διαστάσεις µύθου στους πρόσφυγες καθώς και 

στους στρατιώτες. 

Ο Νικόλαος Πλαστήρας δεν ήταν, µεταπολεµικά, ένα νέο πρόσωπο στην 

πολιτική σκηνή.
60

 Ο επονοµαζόµενος και «Αρχηγός» µετά την Μικρασιατική 

Καταστροφή, είχε πρωταγωνιστήσει µαζί µε τους Στ. Γονατά και ∆. Φωκά στην 

«επανάσταση» του 1922, εγκαινιάζοντας µε αυτή του την πράξη µια ιδιότυπη 

πολιτική στρατιωτικού χαρακτήρα, µια «ευζωνική πολιτική»,
61

 όπως την χαρακτήριζε 

ο ίδιος. Η «επανάσταση» που οργανώθηκε σε Χίο και Μυτιλήνη τον Σεπτέµβριο του 

1922 επικράτησε σχετικά εύκολα και στην Αθήνα και οι Πλαστήρας και Γονατάς 

παρέµειναν στην εξουσία έως τον Ιανουάριο του 1924.
 62

 Η κορυφαία πράξη της 

«επανάστασης» που θα καθορίσει για χρόνια την πολιτική αντιπαράθεση υπήρξε η 

δίκη και η εκτέλεση των Έξ. Η εκτέλεση πόλωσε περαιτέρω το διχαστικό δίπολο 

βενιζελικών - αντιβενιζελικών και χρεώθηκε κατά κύριο λόγο στον Πλαστήρα, 

γεγονός που είχε ως αποτέλεσµα την έναρξη, µετά τις εκλογές του 1923, της 
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 «Το “µαύρος” ήταν η ιδιαίτερη εντύπωση, που έδινε το πρόσωπό του, µε το βαθύ µελαχροινό χρώµα 

του, µε τα κατάµαυρα µουστάκια του, µε τα µαύρα και πυκνά φρύδια του, µε τα κατάµαυρα και 

µεγάλα µάτια του […] Το “καβαλάρης” ήταν η εντύπωσι, που άφηνε η παρουσία του µέσα στη µάχη, 

στην οποία παρουσιαζόταν πάντα καβάλα και στην οποία τον έβλεπαν πάντα ορµητικόν κι αλύγιστον 

και ποτέ πεζόν. Ήταν τα χαρακτηριστικά µε τα οποία αργότερα θα γινόταν θρύλος». Βλ. Ιω. Πεπονής, 

Νικόλαος Πλαστήρας, Αθήνα 1983, σ. 26. 
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 Για την εκστρατεία βλ. κείµενο του ίδιου µε τίτλο «Αναµνήσεις από την εκστρατείαν της 

Ουκρανίας» στο Αρχείο Π.Σ. ∆έλτα, Νικόλαος Πλαστήρας, Αθήνα 2007, σ. 1-54. 
60

 Αν και εκ των υστέρων οι βιογράφοι του τοποθετούν την έναρξη της πολιτικής του δράσης στις 

διεργασίες µεταξύ των υπαξιωµατικών που προηγήθηκαν του κινήµατος στο Γουδί, το 1909, αυτό 

αποτελεί εκ των υστέρων κατασκεύασµα που εξυπηρετούσε πολιτικές σκοπιµότητες. Η «επανάσταση» 

του 1922 αποτελεί ούτως ή άλλως το σαφές σηµείο εκκίνησης της πολιτικής διαδροµής του Πλαστήρα 

και διαµόρφωσε, µέχρι ενός σηµείου, τα χαρακτηριστικά της πολιτικής του δράσης. 
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 Βλ. επιστολή Πλαστήρα προς Π. ∆έλτα, 27/8/1934 στο Αρχείο Π.Σ. ∆έλτα, Νικόλαος Πλαστήρας, σ. 

103-105. 
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 Για µία λεπτοµερή περιγραφή της «επανάστασης» βλ. Κώστας Αθάνατος, Το εθνικόν κίνηµα Χίου 
και Μυτιλήνης, Αθήναι 1923. 
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πολεµικής εναντίον του µε στόχο να πληγούν τα δύο βασικά χαρακτηριστικά της 

εικόνας του: η ανδρεία και ο πατριωτισµός του.  

 Ο Πλαστήρας βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της πολιτικής τον Μάρτιο του 

1933 µε το κίνηµα που οργάνωσε το βράδυ των εκλογών.
63

 Το κίνηµα δεν κατάφερε 

να εξασφαλίσει την πολιτική στήριξη που ο ίδιος ήλπιζε και έτσι αναγκάστηκε να 

παραδώσει την εξουσία στον στρατηγό Οθωναίο. Λίγες ηµέρες αργότερα, µετά την 

άσκηση δίωξης εναντίον του µε την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας και την 

έκδοση εντάλµατος σύλληψης, ο Πλαστήρας φυγαδεύτηκε στην Πάτµο και από εκεί 

στη Γαλλία όπου και παρέµεινε µέχρι τον ∆εκέµβριο του 1944. Στο µεταξύ όµως, ένα 

ακόµη κίνηµα που σχεδιάστηκε το 1935
64

 και στο οποίο και πάλι συµµετείχε ο ίδιος 

(παρά το γεγονός ότι τελικά δεν κατάφερε να φτάσει στην Ελλάδα) είχε 

σηµαντικότερες συνέπειες στην πολιτική σκηνή από το αντίστοιχο του 1933, καθώς 

οδήγησε στην απόταξη µεγάλου αριθµού στρατιωτικών όλων των βαθµίδων. Έκτοτε, 

το «αποτακτικό» θα αποτελέσει µείζονος σηµασίας πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης –

ακόµη και µεταπολεµικά.  

Οι σχέσεις του Πλαστήρα µε το Κόµµα Φιλελευθέρων υπήρξαν ιδιάζουσες. 

Μετά το 1922 είχε αναδειχθεί ως η χαρισµατική στρατιωτική προσωπικότητα του 

βενιζελικού χώρου και σε ορισµένες περιπτώσεις το αντίβαρο, στον ίδιο τον 

Βενιζέλο,
65

 ενώ τα κινήµατα του 1933 και του 1935 τον ταύτισαν απόλυτα µε το 

χώρο αυτό, ενδεχοµένως περισσότερο από ό,τι το κόµµα θα επιθυµούσε. Η σχέση του 

όµως µε την ηγεσία του κόµµατος µετά την επιστροφή του στην Ελλάδα παρέµεινε 

θολή και κάποιες φορές αντιφατική. Ήταν µεν «σάρκα εκ της σαρκός» του Κόµµατος 

Φιλελευθέρων, διατηρούσε όµως και µια σχετική αυτονοµία και απόσταση, γεγονός 

που δεν τον ενέτασσε πλήρως σε αυτό. Παρ’ όλα αυτά φαίνεται πως συµµετείχε σε 

πολλές από τις διεργασίες που έλαβαν χώρα στο κρίσιµο διάστηµα 1945-1949 στο 

εσωτερικό του κόµµατος.  

 Ο Πλαστήρας επέστρεψε στην Ελλάδα στις 13 ∆εκεµβρίου 1944, µε τη 

συγκατάθεση των Βρετανών. Η απουσία του για 11 χρόνια από την πολιτική σκηνή 

αλλά και από τη χώρα είχε προφανώς αποδυναµώσει την πολιτική επιρροή που 
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 Λεπτοµερή περιγραφή του κινήµατος του 1933 βλ. Γρ. ∆αφνής, Η Ελλάς µεταξύ δύο πολέµων, τ. Β΄, 

Αθήνα 1955, σ. 180-206. 
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ασκούσε στην ελληνική κοινωνία του Μεσοπολέµου.
66

 Εντούτοις, η απουσία του 

αποτελούσε ταυτόχρονα και το προσωπικό του πολιτικό πλεονέκτηµα, που 

δικαιολογεί εν µέρει και την πρόσκλησή του,
67

 καθώς επανήλθε ως πρόσωπο 

υπεράνω κοµµάτων· χαρακτηριστικό που του εξασφάλιζε τη δυνατότητα να παίξει 

έναν κατευναστικό ρόλο. Ο Πλαστήρας έκανε γνωστή την πολιτική του 

επανεµφάνιση αµέσως µετά την άφιξή του στην Ελλάδα µε προκήρυξή του που 

ρίφθηκε στις περιοχές που ήλεγχε ο ΕΛΑΣ.
68

 Επικαλούµενος το στρατιωτικό του 

παρελθόν και τους αγώνες του στα πεδία των µαχών, καλούσε τους µαχητές του 

ΕΛΑΣ να σταµατήσουν τη «στάση που παρεσκεύασεν σπείρα εξ αναρχικών 

στοιχείων», ενώ έκανε ιδιαίτερη µνεία σε όσους «παρασύρθηκαν» και ιδίως στους 

παλιούς συστρατιώτες του και τους πρόσφυγες, υπενθυµίζοντάς τους ότι στρέφονταν 

όχι µόνο εναντίον του κράτους αλλά και των Βρετανών συµµάχων στους οποίους η 

χώρα όφειλε πολλά και οι οποίοι συνέχιζαν τον πόλεµο εναντίον της Γερµανίας.
69

  

Παρότι ο ίδιος θεωρούσε φυσικό να του ανατεθεί η ηγεσία του στρατού
70

 

προκειµένου να αντιµετωπίσει τον ΕΛΑΣ, κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να συζητήθηκε 

σοβαρά.
71

 Αντιθέτως εκείνο που εξετάστηκε ως πιθανότητα ήταν η σύσταση 

τριµελούς αντιβασιλείας στην οποία εκτός του ∆αµασκηνού και του Φίλιππου 

∆ραγούµη θα συµµετείχε και ο Πλαστήρας.
72

 Η εµπλοκή του ονόµατός του στο θέµα 
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 Παρ’ όλα αυτά ο ίδιος κατά την επιστροφή του θα απευθυνθεί κυρίως σε αυτούς που ασκούσε 

επιρροή στην προηγούµενη περίοδο: τους στρατιώτες της Μικρασίας και τους πρόσφυγες. Βλ. σχετικά 

την προκήρυξή του στις 16 ∆εκεµβρίου που δηµοσιεύεται στο Ιω. Πεπονής, Νικόλαος Πλαστήρας, σ. 

526-528. 
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 Υπάρχουν διαφορετικές εκδοχές για το ποιος είχε την πρωτοβουλία της πρόσκλησής του. Σύµφωνα 

µε τον Ιω. Πεπονή, (Νικόλαος Πλαστήρας, σ. 524), την πρωτοβουλία είχε ο τότε πρωθυπουργός 

Γεώργιος Παπανδρέου. Ο Σπ. Μαρκεζίνης, από την άλλη, υποδείκνυε ως υπεύθυνους της πρόσκλησης 

τους ∆αµασκηνό και ∆ηµήτριο Λαµπράκη, βλ. Μαρκεζίνης προς Γεώργιο, 13/12/1944, ΑτΒΑ, σ. 439, 

όπως παρατίθεται στο Σωτ. Ριζάς, Απ’ την απελευθέρωση στον εµφύλιο, σ. 81.  
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 Σύµφωνα µε τον Πεπονή (Νικόλαος Πλαστήρας, Αθήνα 1983, σ. 528) η προκήρυξη προκάλεσε 

αίσθηση στις τάξεις του ΕΛΑΣ. Την πληροφορία αυτή µοιάζει να επιβεβαιώνει η ανησυχία του 

Σιάντου για την πιθανή απήχηση του Πλαστήρα, ιδίως στους πρόσφυγες, που είχε ως αποτέλεσµα να 

ζητήσει την αντιµετώπισή της µέσω της προπαγάνδας. Βλ. Σιάντος προς οργανώσεις 20/12/1944, 

ΑΣΚΙ/Αρχείο ΚΚΕ, κ. 145, φ. 7.32.267, όπως παρατίθεται στο Σωτ. Ριζάς, Απ’ την απελευθέρωση στον 
εµφύλιο, σ. 91. 
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 Ιω. Πεπονής, Νικόλαος Πλαστήρας, σ. 526-528. 
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 Στο ίδιο, σ. 528-529 και σηµείωµα µε απόψεις Ζάννα, 23 ∆εκ. 1944, ΑτΒΑ, φ. 271, όπως 
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της αντιβασιλείας προκαλεί εντύπωση καθώς η ανάληψη ενός τέτοιου ρόλου δεν 

ταίριαζε µε το δηµοκρατικό του προφίλ. Στην περίπτωση της τριµελούς αντιβασιλείας 

πάντως, φαίνεται πως ο στόχος –τόσο των Βρετανών όσο και των πολιτικών 

δυνάµεων στην Ελλάδα– ήταν ένα σχήµα ευρέως φάσµατος ώστε να λειτουργήσει 

κατευναστικά, καθώς συµπεριλάµβανε ένα πρόσωπο φιλοβασιλικό, ένα δηµοκρατικό 

και ένα ουδέτερο. 

 Μετά την πρόκριση του ∆αµασκηνού ως αντιβασιλιά –ύστερα από έγκριση 

του Τσώρτσιλ–
73

 και την ορκωµοσία του στις 31 ∆εκεµβρίου, το πρόβληµα 

µετατέθηκε στο σχηµατισµό της νέας κυβέρνησης. Η λύση της ανάθεσης της 

πρωθυπουργίας στον Πλαστήρα
74

 συγκέντρωνε µια σειρά (αντιφατικά) 

πλεονεκτήµατα: ήταν «άφθαρτος», καθώς δεν είχε µετάσχει (τουλάχιστον άµεσα) 

στις πολιτικές «ανωµαλίες» της Μέσης Ανατολής,
75

 ήταν πρόσωπο αναγνωρισµένου 

δηµοκρατικού προφίλ, γεγονός που εξασφάλιζε αρχικώς και την αποδοχή του από την 

Αριστερά, ενώ ταυτόχρονα είχε λάβει σαφώς αντικοµµουνιστικές θέσεις µετά τον 

ερχοµό του στην Ελλάδα,
76

 γεγονός που καθησύχαζε τη δεξιά παράταξη η οποία 

έδινε, ούτως ή άλλως, µεγαλύτερη σηµασία στον έλεγχο του στρατεύµατος. Στη 

συγκεκριµένη στιγµή ήταν φανερό ότι το πρόσωπο ευρύτερης αποδοχής που θα 

επιλεγόταν ως πρωθυπουργός δεν µπορούσε να είναι κανένα από τα πρόσωπα που µε 

τον ένα ή τον άλλο τρόπο είχαν αναµιχθεί στον ∆εκέµβρη,
 77

 κριτήριο που φαίνεται 

πως έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επιλογή του Πλαστήρα. 

 Η υπό τον Πλαστήρα κυβέρνηση ορκίστηκε στις 3 Ιανουαρίου και είχε 

σύµφωνα µε τον ίδιο «σύνθεσιν ηγγυηµένως αριστεράν και δηµοκρατικήν»,
78

 η οποία 
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77

 Την πικρία του για το γεγονός του αποκλεισµού από τη νέα κυβέρνηση όλων των µελών της 
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78 Προκήρυξη που ρίχθηκε στις 5 Ιανουαρίου στις περιοχές που ελέγχονταν από τον ΕΛΑΣ. 
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δεν «δικαιολογούσε» πλέον τη συνέχιση των µαχών, καλούσε για µία ακόµα φορά 

τους «παραπλανηθέντες» να παραδώσουν τα όπλα τους, διαβεβαιώνοντάς τους ότι 

«ουδείς κίνδυνος υπάρχει επιβολής βιαίας καταστάσεως». Η σηµαντικότερη πράξη 

της κυβέρνησης επρόκειτο να είναι η υπογραφή της συµφωνίας της Βάρκιζας, στις 12 

Φεβρουαρίου, µε την οποία ρυθµιζόταν, µεταξύ άλλων, ο αφοπλισµός του ΕΛΑΣ και 

η συγκρότηση εθνικού στρατού, η εκκαθάριση των δηµοσίων υπηρεσιών, η 

διενέργεια δηµοψηφίσµατος για το πολιτειακό εντός του 1945 και εν συνεχεία η 

διεξαγωγή εκλογών. Συγκεκριµένες όµως κινήσεις του Πλαστήρα προκάλεσαν 

αντιδράσεις στο χώρο της ∆εξιάς: η τάση ελέγχου του στρατού µε την επαναφορά 

στο στράτευµα απότακτων του 1935, η αντικατάσταση νοµαρχών µε πρόσωπα από 

τον χώρο των φιλελευθέρων,
79

 η προσπάθεια χάραξης µιας υποτυπώδους έστω 

κυβερνητικής πολιτικής –ανεξαρτήτως των βρετανικών διαθέσεων– και, τέλος, το 

γεγονός ότι δεν είχε καθοριστεί ηµεροµηνία διεξαγωγής του δηµοψηφίσµατος. Οι 

κινήσεις υπέρ της πτώσης της κυβέρνησης Πλαστήρα, µε τη σύµφωνη γνώµη των 

Βρετανών, δεν άργησαν να τελεσφορήσουν. 

 Στις 5 Απριλίου 1945 η φιλοβασιλική εφηµερίδα Ελληνικόν Αίµα δηµοσίευσε 

άρθρο µε τίτλο «Ο Στρατηγός Πλαστήρας δεν δύναται να παραµείνη πρωθυπουργός. 

Είχεν εκδηλωθή υπέρ της διευθετήσεως της ιταλοελληνικής συρράξεως τη 

µεσολαβήσει της Γερµανίας». Επρόκειτο για αποσπάσµατα της επιστολής που είχε 

στείλει ο Πλαστήρας τον Ιούλιο του 1941 από το Vichy στον τότε πρεσβευτή στη 

Γαλλία, Πέτρο Μεταξά.
80

 Η εφηµερίδα στο άρθρο της σηµείωνε: «Ο στρατηγός 

Πλαστήρας, […] δεν διαθέτει, από του 1941, τα απαιτούµενα ηθικά κεφάλαια διά να 

ασχολήται µε τας τύχας της Ελλάδος που ηγωνίσθη, που εθυσιάσθη και που ενίκησε. 

[…] Ο στρατηγός Νικόλαος Πλαστήρας αντετάχθη εις την πολιτικήν διά της οποίας η 
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 Τον Ιούνιο του 1941 ο Πλαστήρας είχε ζητήσει από την εξόριστη κυβέρνηση του Εµµ. Τσουδερού 

να του ανανεώσει το διαβατήριο προκειµένου να ταξιδέψει από τη Γαλλία, όπου βρισκόταν, στις ΗΠΑ. 

Ο Τσουδερός, έχοντας διασφαλίσει την απαγόρευση εισόδου του Πλαστήρα στις ΗΠΑ, εξουσιοδότησε 

τυπικώς τον πρεσβευτή Π. Μεταξά να προβεί στην ανανέωση, ζητώντας όµως από τον Πλαστήρα στο 

όνοµα «του αγώνος προς ευρείαν ικανοποίησιν των εθνικών µας βλέψεων» να τον διαβεβαιώσει ότι θα 

στήριζε στο εξωτερικό «την Α.Μ. τον Βασιλέα και την Κυβέρνησίν Του». Το γεγονός αυτό προκάλεσε 

την οργή του Πλαστήρα, ο οποίος έστειλε απαντητική επιστολή (αυτή για την οποία γίνεται λόγος στο 

κείµενο) στον πρεσβευτή µε την οποία αρνούνταν το διαβατήριο και εξαπέλυε επίθεση εναντίον του 

βασιλιά «ιδρυτού της απαισίας 4
ης

 Αυγούστου» και του «όψιµου βασιλόφρονα» Τσουδερού. Τέλος, 

προς απόδειξη του πατριωτισµού του κατέγραφε, µεταξύ άλλων, και τις κινήσεις που είχε κάνει κατά 

τη διάρκεια του ελληνοϊταλικού πολέµου, του οποίου είχε προβλέψει την τραγική κατάληξη, ώστε να 

διευθετηθεί µε τη µεσολάβηση της Γερµανίας. Το πλήρες κείµενο της επιστολής στο Ιω. Πεπονής, 

Νικόλαος Πλαστήρας, σ. 508-512.  
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Ελλάς εδοξάσθη και ενίκησε. Ο στρατηγός Νικόλαος Πλαστήρας ανεγνώρισε εν τη 

ως άνω επιστολή του ότι επεθύµει την “διευθέτησιν της Ιταλοελληνικής συρράξεως 

τη µεσολαβήσει της Γερµανίας”. […] Ο στρατηγός Νικόλαος Πλαστήρας δεν έχει 

πλέον θέσιν εις την πολιτικήν ζωής της νικητρίας Ελλάδος».
81

  

Το δηµοσίευµα προκάλεσε κατάπληξη στην κοινή γνώµη
82

 και πυροδότησε 

σειρά δηµοσιευµάτων στο σύνολο του Τύπου που ζητούσαν την παραίτηση της 

κυβέρνησης. Παρά το ότι τα κόµµατα δεν υιοθέτησαν επισήµως την κατηγορία της 

«προδοσίας», έθεταν θέµα παραίτησης της κυβέρνησης για πολιτικούς λόγους. Η 

παραίτηση-αποποµπή της, παρά τις διαβεβαιώσεις του Πλαστήρα ότι δεν ετίθετο 

τέτοιο θέµα,
83

 ήρθε δύο ηµέρες αργότερα µε επιστολή του ∆αµασκηνού στην οποία, 

χωρίς να γίνεται κανένας λόγος για την υπόθεση του 1941, σηµείωνε ότι η κυβέρνηση 

είχε απολέσει πλέον τον υπηρεσιακό της χαρακτήρα.
84

 Στο διάγγελµα που απηύθυνε 

ο Πλαστήρας µετά την παραίτησή του, χωρίς να αναφερθεί ούτε εκείνος στην 

επιστολή, προσπάθησε, κάνοντας µία αναδροµή στις συνθήκες που τον ανάγκασαν να 

δεχθεί την πρωθυπουργία, να υπερασπιστεί το έργο της κυβέρνησής του και τον 

υπηρεσιακό της χαρακτήρα. 

Ο ίδιος ο Πλαστήρας, εκ των υστέρων, απέδωσε εµµέσως τη δηµοσιοποίηση 

της επιστολής αποκλειστικά σε βρετανική σκευωρία, λόγω της µη «συµµόρφωσής» 

του µε τις υποδείξεις τους.
85

 Όµως όπως προκύπτει από το αρχειακό υλικό που έφερε 

πρόσφατα στην επιφάνεια ο Σωτ. Ριζάς, η πτώση της κυβέρνησης Πλαστήρα ήταν µια 

καλά σχεδιασµένη επιχείρηση που είχε µεν την έγκριση των Βρετανών αλλά η 

σύλληψη και η εκτέλεσή της ενορχηστρώθηκε από τον βασιλιά Γεώργιο σε 

συνεργασία µε τον Σπ. Μαρκεζίνη.
86

 Η δηµοσιοποίηση της επιστολής αποτέλεσε 

στην πραγµατικότητα το τελευταίο στάδιο µιας σειράς κινήσεων µε στόχο την πτώση 

της κυβέρνησης, η οποία περιλάµβανε: το διάβηµα βουλευτών του Λαϊκού Κόµµατος 

στον Πλαστήρα για τον καθορισµό της ηµεροµηνίας διενέργειας του 
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 «Βόµβα» χαρακτηρίζει ο Σεφέρης τη δηµοσίευση της επιστολής, βλ. Γ. Σεφέρης, Πολιτικό 
Ηµερολόγιο, τ. Β΄, Αθήνα 1985, σ. 17. 
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 Ελευθερία, 6/4/1945. 
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 Ελευθερία, 8/4/1945. 
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 Βλ. Ιω. Πεπονής, Νικόλαος Πλαστήρας, Αθήνα 1983, σ. 555. Η άποψη αυτή δεν υιοθετήθηκε πάντως 

από τον Τύπο της εποχής. Για παράδειγµα, η εφ. Ελευθερία (6/4/1945) απέδωσε την κίνηση «στο 

κοµµατικό µίσος της δεξιάς», ενώ ο Ριζοσπάστης (7/4/1945) σε «µοναρχικούς φασιστικούς κύκλους». 
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 Σωτ. Ριζάς, Απ’ την απελευθέρωση στον εµφύλιο, σ. 125-141. 
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δηµοψηφίσµατος,
87

 την παραίτηση του υπουργού Εφοδιασµού Νικ. Χατζίσκου, 

διάβηµα στον ∆αµασκηνό, παραιτήσεις δύο επιπλέον υπουργών και κήρυξη απεργίας. 

Η δηµοσιοποίηση της επιστολής θα αποτελούσε τη «χαριστική βολή» σε περίπτωση 

που η κυβέρνηση είχε αντέξει όλα τα προηγούµενα «χτυπήµατα». Τελικώς όµως, 

σύµφωνα µε τον Μαρκεζίνη, επισπεύσθηκε λόγω του ότι η επιστολή επιδόθηκε 

νωρίτερα στο Ελληνικόν Αίµα.
88

  

Η πτώση της κυβέρνησης µέσω της δηµοσιοποίησης της επιστολής προκάλεσε 

ένα βαθύ «τραύµα» στην εικόνα του Πλαστήρα, καθώς ερχόταν να πλήξει τον 

«πατριωτισµό» και την «ανδρεία» του, που αποτελούσαν βασικά χαρακτηριστικά του 

πολιτικού του προφίλ. ∆εν είναι άλλωστε τυχαίο ότι δύο ακόµα επιστολές του από 

την περίοδο του πολέµου θα ανασυρθούν τα επόµενα χρόνια,
89

 προκειµένου να τον 

πλήξουν πολιτικά. Παρ’ όλα αυτά όµως, η πρωθυπουργία του 1945 έβγαλε τον 

Πλαστήρα από το τέλµα του «κινηµατία», στο οποίο τον είχαν βυθίσει οι πολιτικοί 

του αντίπαλοι και τον ανέβασε στο βάθρο του «σωτήρα-πρωθυπουργού», γεγονός 

που του επέτρεπε να έχει το αναγνωρισµένο δικαίωµα πολιτικών κινήσεων και 

πρωτοβουλιών. Παράλληλα, η πρωθυπουργία του επέτρεψε να δηµιουργήσει ένα 

υπερκοµµατικό δηµοκρατικό προφίλ, το οποίο φρόντιζε –άλλοτε περισσότερο και 

άλλοτε λιγότερο– να διατηρεί σε όλη την επόµενη περίοδο µέχρι την ίδρυση του 

Κόµµατος Προοδευτικών Φιλελευθέρων, το 1949. Οι πολιτικές του κινήσεις εντός 

του 1945 εντάσσονται σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο του αγώνα υπέρ της δηµοκρατίας 

υπεράνω κοµµάτων. Έτσι, λίγες ηµέρες µετά την παραίτησή του, έκανε σαφές ότι δεν 

επρόκειτο να πολιτευτεί στις επικείµενες εκλογές µε το αιτιολογικό ότι «η ζωή του 

ανήκει εις την δηµοκρατίαν»,
90

 ενώ τρεις µήνες αργότερα, θα είναι µεταξύ των 

δηµοκρατικών ηγετών που προέβησαν σε διάβηµα διαµαρτυρόµενοι για τις επιθέσεις 

των οργάνων ασφαλείας εναντίον των φιλελεύθερων και δηµοκρατικών πολιτών.  

 Η εκκρεµότητα του πολιτειακού επανέφερε τον Πλαστήρα στο πολιτικό 

προσκήνιο µέσω της Επιτροπής Οργάνωσης ∆ηµοκρατικού Αγώνα, της οποίας 
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 Η κίνηση αυτή είχε εκ των προτέρων ως στόχο να λάβει την άρνηση του Πλαστήρα για τον 

καθορισµό ηµεροµηνίας δεδοµένου ότι δεν είχε ολοκληρωθεί η ανασύνταξη και η εκκαθάριση των 

εκλογικών καταλόγων. Το θέµα των εκλογικών καταλόγων ήταν ιδιαίτερα κρίσιµο, καθώς η αξιοπιστία 

τους ήταν άµεσα συνδεδεµένη µε την εγκυρότητα της εκλογικής διαδικασίας. Αναλυτική παρουσίαση 
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εκλογικών καταλόγων» του υπουργού Εσωτερικών Γ. Αθανασιάδη Νόβα, ∆ΗΚΙ/ΑΓΚ, φ. 10.29. 
88

 Ο Μαρκεζίνης δεν κατονοµάζει τον κοµιστή της επιστολής. Πάντως, αντίγραφο της επιστολής είχαν 

–ήδη από την περίοδο της Κατοχής– περισσότεροι του ενός. 
89

 Τον ∆εκέµβριο του 1947 και τον Νοέµβριο του 1952. 
90
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ανέλαβε την ηγεσία. Περιόδευσε µέσα σε κλίµα τροµοκρατίας
91

 σε όλη σχεδόν τη 

χώρα «ως απόστολος της ∆ηµοκρατικής ιδέας».
92

 Η αρχηγία της ΕΟ∆Α απέφερε 

στον Πλαστήρα σηµαντικά οφέλη: αφενός τον επανέφερε στο πολιτικό προσκήνιο ως 

πρόσωπο που, παρότι δεν διέθετε κοµµατικό σχηµατισµό, αναγνωριζόταν ως 

«δηµοκρατικός ηγέτης» και, αφετέρου, τον έφερε σε επαφή µε µία σειρά στελεχών 

των κοµµάτων του Κέντρου από όλη την Ελλάδα, και ιδιαίτερα του Κόµµατος 

Φιλελευθέρων µέσω των κατά τόπους Λεσχών του. Η περιοδεία του σε όλη τη χώρα 

του έδωσε τη δυνατότητα να επαναπροσεγγίσει πρόσωπα από τα οποία είχε αποκοπεί 

κατά τη διάρκεια της πολύχρονης απουσίας του, ενώ σε αυτά πρέπει να προστέθηκαν 

και νέα που αναδεικνύονταν µέσω της ΕΟ∆Α.
93

 Η έστω και υποτυπώδης αυτή 

πολιτική δικτύωσή του, µπορεί να υποθέσει κανείς ότι αποτέλεσε ευνοϊκό παράγοντα 

στη µετέπειτα ίδρυση του Κόµµατος Προοδευτικών Φιλελευθέρων από τον ίδιο. 

Τέλος, δεν µπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα η ΕΟ∆Α να συνιστούσε µια διά της 

πλαγίας οδού προσπάθεια του Πλαστήρα να εισέλθει και επίσηµα στην πολιτική 

σκηνή, αναλαµβάνοντας ενδεχοµένως την ηγεσία του κεντρώου χώρου. Όπως και να 

έχει πάντως, ο δρόµος που οδηγούσε κατευθείαν στην «καρδιά» της πολιτικής, 

δηλαδή η ίδρυση κόµµατος, απείχε πολύ ακόµα. 

Παρά το ότι τον Σεπτέµβριο του 1945 αποφασίστηκε η αντιστροφή των 

διαδικασιών µε πρόταξη των εκλογών και µετάθεση της διεξαγωγής του 

δηµοψηφίσµατος για αργότερα (έως και το 1948),
94

 η ΕΟ∆Α και ο ηγέτης της δεν 

ανέστειλαν τη δράση τους αφού οι εκλογές αποκτούσαν, λόγω της ανατροπής αυτής, 

χαρακτήρα «προ-δηµοψηφίσµατος», µε το πολιτειακό να αναδεικνύεται στο µείζον 

πεδίο προεκλογικής αντιπαράθεσης. Έτσι, ο Πλαστήρας συνέχισε την περιοδεία του, 

που κορυφώθηκε µε την οµιλία στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, στις 24 

Φεβρουαρίου,
95

 ενώ στις 26 Μαρτίου απευθύνθηκε µε προκήρυξή του στον ελληνικό 
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 Για την ασκούµενη τροµοκρατία κατά την περιοδεία του Πλαστήρα που, µεταξύ άλλων, 
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(2/11/1945), ΙΑΜΜ/ΑΝΠ 372, φ. 4. 
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 Το Βήµα, 17/11/1945. 
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 Η πιθανότητα ανάδειξης νέων στελεχών µέσω της ΕΟ∆Α αποτελούσε, σύµφωνα µε τον Αθ. 

Μπλατσούκα (µέλος ΕΟ∆Α Καρδίτσας και µετέπειτα υποψηφίου της ΕΠΕΚ) τη βασική αιτία της 
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 Περισσότερα για τις πολιτικές σκοπιµότητες που οδήγησαν σε αυτή την αντιστροφή των 

διαδικασιών βλ. Μιχ. Π. Λυµπεράτος, Στα πρόθυρα του εµφυλίου πολέµου, Αθήνα 2006, σ. 297-343. 
95

 Στην οµιλία καυτηρίασε τις παρατάξεις των «άκρων» που «αµφότεραι φέρουν βαρείαν την ευθύνην 

απέναντι του Έθνους διά τα δεινοπαθήµατα του Λαού των τελευταίων ετών», καθώς και τις 

«προσωρινές συνεννοήσεις µερικών κοµµάτων» και κάλεσε τους συγκεντρωµένους να «πυκνώσουν 
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λαό, τηρώντας για µία ακόµα φορά στάση υπεράνω κοµµάτων αλλά σαφώς 

δηµοκρατική: «η υπερψήφισις των κοµµάτων της Μοναρχικής ∆εξιάς θα αποβή εξ 

ίσου καταστρεπτική διά την χώραν, όσον θα ήτο και η τυχόν υπερψήφισις της 

απεχούσης σήµερον Άκρας Αριστεράς» και καλούσε να ψηφιστούν «τα δηµοκρατικά 

κόµµατα».
96

 

Είναι προφανές ότι η µη υπόδειξη συγκεκριµένου πολιτικού κόµµατος (ή 

κοµµάτων) από τον Πλαστήρα, υπαγορευόταν από τον υπερκοµµατικό ρόλο που είχε 

αναλάβει. Το γεγονός αυτό όµως του επέτρεψε να έχει, µετεκλογικά, το περιθώριο 

πολιτικών ελιγµών. Εννοούµε εδώ την αποτίµηση του εκλογικού αποτελέσµατος στην 

οποία ο ίδιος, µε άρθρο του, προέβη ένα µήνα αργότερα:
97

 Αναγνώριζε ότι παρά την 

ύπαρξη τροµοκρατίας δεν ετίθετο θέµα αλλοίωσης των αποτελεσµάτων –παρότι 

φαίνεται πως υποβάθµιζε τον ρόλο της AMFOGE–
98

 ενώ συνόψιζε τη δράση της 

ΕΟ∆Α ως µια προσπάθεια διαφώτισης του λαού µε στόχο να τον απαλλάξει «από την 

πλάνην και την φοβοκρατίαν εκ του κοµµουνιστικού κινδύνου, κηρύσσοντες ότι ο 

κοµµουνισµός αντιµετωπίζεται αποτελεσµατικώς µόνον διά των νοµίµων 

δηµοκρατικών µεθόδων». Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει όµως η ανάγνωση του 

εκλογικού αποτελέσµατος της 31ης Μαρτίου, καθώς σύµφωνα µε τον ίδιο, αυτό 

αποδείκνυε ότι «ο Μοναρχισµός αποτελεί µειοψηφίαν εις την Χώραν» και άρα το 

πολιτειακό ήταν «ουσιαστικώς λελυµένον» και εκκρεµούσε απλώς η τυπική του 

επίλυση µε το δηµοψήφισµα.
99

 Η ανάγνωση αυτή µοιάζει µε µία πρώτη µατιά 

εντελώς παράδοξη, αν λάβει κανείς υπόψη του το αποτέλεσµα των εκλογών το οποίο 

αποτύπωσε τη σαρωτική νίκη των φιλοβασιλικών δυνάµεων, οι οποίες συγκέντρωσαν 

το 64,7% των έγκυρων ψηφοδελτίων.
100

  

                                                                                                                                            
τας τάξεις της ∆ηµοκρατικής παρατάξεως» που ήταν η µόνη που µπορούσε να εξασφαλίσει την τάξη 
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99

 Προκειµένου όµως το δηµοψήφισµα να είναι αδιάβλητο έπρεπε να ικανοποιηθούν δύο 
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πρωτοβουλία «της αυτοβούλου παραιτήσεως εκ του θρόνου». 
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 Για τα αναλυτικά αποτελέσµατα των εκλογών και τη συνολικότερη εκτίµησή τους βλ. Ηλ. 
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Ωστόσο, το «κλειδί» για την ανάγνωση αυτή, η οποία υπολόγιζε τη δύναµη 

της Αριστεράς σε ποσοστό µεγαλύτερο του 25%, βρίσκεται στην εκτίµηση του 

γραµµατέα της ΕΟ∆Α Β. Χατζηδάκι
101

 για το αποτέλεσµα των εκλογών, την οποία ο 

Πλαστήρας φαίνεται πως υιοθετούσε ανεπιφύλακτα. Σύµφωνα µε αυτήν, επί συνόλου 

1.600.000 εγγεγραµµένων,
102

 η βασιλόφρων παράταξη συγκέντρωσε 708.812 

ψήφους, ενώ οι δηµοκρατικοί (στους οποίους συµπεριλάµβανε και την Εθνική 

Πολιτική Ένωση) 368.982 ψήφους. Υπολογίζοντας όµως τους απέχοντες σε 522.206 

και αθροίζοντας τους µε τους δηµοκρατικούς, κατέληγε στην αναλογία 708.812 

βασιλοφρόνων έναντι 891.188 δηµοκρατικών. Αν δίνεται ιδιαίτερη έµφαση σε αυτή 

την εκτίµηση, είναι διότι αφενός στο σκεπτικό αυτό η αποχή λογιζόταν ως 

«δηµοκρατική» και µπορούσε να αθροιστεί µε τα ποσοστά των δηµοκρατικών 

κοµµάτων που συµµετείχαν στις εκλογές και αφετέρου γιατί το ποσοστό αυτής της 

αποχής υπολογιζόταν µε βάση την παραπάνω ανάλυση στο 32,6%.  

Το δηµοψήφισµα ορίστηκε εν τέλει για την 1
η
 Σεπτεµβρίου. Επικεφαλής της 

νέας επιτροπής των δηµοκρατικών κοµµάτων για τον αγώνα υπέρ της αβασίλευτης 

δηµοκρατίας τέθηκε και πάλι ο Πλαστήρας ως προσωπικότητα υπερκοµµατική, ενώ η 

αρχηγία της υποεπιτροπής Θεσσαλονίκης ανατέθηκε στον Αλέξανδρο Ζάννα.
 103

 Ο 

Πλαστήρας περιόδευσε για µία ακόµα φορά στη χώρα, αλλά υιοθέτησε εντελώς 

διαφορετική στάση, θεωρώντας ότι η µη εκκαθάριση των εκλογικών καταλόγων και η 

εκτεταµένη βία θα είχαν ως αποτέλεσµα τη µη λύση του πολιτειακού. Όπως ανέφερε 

σε σχετική προκήρυξη που δηµοσιεύθηκε στον Τύπο, «η Τροµοκρατία, η Βία και η 

Νοθεία έχουν ήδη αφαιρέσει από το ∆ηµοψήφισµα κάθε νοµιµότητα και συνεπώς 

κάθε αναγνώρισιν».
104

 Ουσιαστικά ο ίδιος θεωρούσε εκ των προτέρων «νόθο» το 

δηµοψήφισµα και µόνο µία ηµέρα πριν τη διεξαγωγή του θα κάνει έκκληση προς τους 

πολίτες της Αθήνας και του Πειραιά να προσέλθουν µαζικά στις κάλπες, ώστε να 

ανατρέψουν τα αποτελέσµατα της επαρχίας, τα οποία θα ήταν «προϊόν της 

ασκούµενης τροµοκρατίας».
105
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 Επιστολή Χατζηδάκι προς Πλαστήρα, 5/4/1946, ΙΑΜΜ/ΑΝΠ 372, φ. «ΕΟ∆Α-ΕΠΕΚ». 
102

 Σύµφωνα µε το υπουργείο Εσωτερικών ο αριθµός των εγγεγραµµένων ήταν 2.211.791. Ο 

Χατζηδάκις «διορθώνει» τον αριθµό αυτό µε βάση τη µέση αύξηση των εγγεγραµµένων ανά δεκαετία. 

Σηµειώνεται ότι η έκθεση της AMFOGE υπολόγιζε τον αριθµό των εγγεγραµµένων σε 1.850.000 

περίπου. 
103

 Ηνωµένος Τύπος, 6/8/1946. 
104

 Το Βήµα, 23/8/1946. 
105

 Το Βήµα, 1/9/1946.  
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Την ίδια πολιτική στάση όµως κράτησε και µετά τη διεξαγωγή του 

δηµοψηφίσµατος. Έτσι την εποµένη κατήγγειλε το αποτέλεσµα ως «προϊόν 

οργανωµένης νοθείας» και σηµείωνε ότι «εις το άλλο ∆ηµοψήφισµα που θα γίνη διά 

τον τερµατισµόν της πολιτειακής διαφοράς –διότι το χθεσινόν δεν την ετερµάτισε– θα 

ληφθούν µέτρα να ψηφίσουν µόνον οι νοµίµως εγγεγραµµένοι».
106

 Στο ίδιο µήκος 

κύµατος επανήλθε µε νέες δηλώσεις, στις οποίες χαρακτήριζε «ιδιότυπο» το 

δηµοψήφισµα, ενώ εγκαλούσε τους συµµάχους για την επίσπευσή του, καλώντας 

παράλληλα τον βασιλιά να µην επανέλθει αλλά να σχηµατιστεί οικουµενική 

κυβέρνηση, η οποία, αφού επιτύχει τη συµφιλίωση, να διεξάγει νέο «ελεύθερον και 

τίµιον» δηµοψήφισµα.
107

 Η µη αποδοχή, από µέρους του, της λύσης του πολιτειακού 

είχε βραχυπρόθεσµα αλλά και µακροπρόθεσµα συνέπειες, καθώς επιδείνωσε ακόµα 

περισσότερο τις σχέσεις του µε το βασιλιά, γεγονός που θα τον αναγκάσει, µετά την 

ίδρυση του κόµµατός του, να προβαίνει σε συνεχείς δηλώσεις «νοµιµοφροσύνης» 

απέναντι στο θρόνο. Τέλος, η στάση του αυτή αποτέλεσε ενδεχοµένως την αφορµή 

της οριστικής ρήξης του µε τον αρχηγό του Κόµµατος Φιλελεύθερων Θεµ. Σοφούλη 

που τοποθετείται χρονικά εκείνη την περίοδο. 

 Μετά την καταγγελία του δηµοψηφίσµατος, ο Πλαστήρας υιοθέτησε µια 

πολιτική «σιωπής» για τις εξελίξεις στη χώρα –συµπεριλαµβανοµένου του 

εµφυλίου.
108

 Η στάση αυτή όµως προκάλεσε την µήνη της ∆εξιάς, καθώς γινόταν 

αντιληπτό ότι ουσιαστικά η σιωπή αυτή συνιστούσε πολιτική θέση. Το ότι δεν 

δηµοσιοποίησε τη θέση του, είχε όµως ένα ακόµα αποτέλεσµα: τη διαρκώς 

φηµολογούµενη πρωθυπουργοποίησή του, ως λύση για τον τερµατισµό του εµφυλίου. 

Έτσι, ήδη από τον Μάιο του 1947 και µέχρι τον σχηµατισµό της κυβέρνησης 

Σοφούλη-Τσαλδάρη, στις 7 Σεπτεµβρίου 1947, δηµοσιεύονταν στον Τύπο 

πληροφορίες –κάποιες από αυτές αναπαράγονταν από αµερικανικές εφηµερίδες–
109

 

που εµφάνιζαν τον Πλαστήρα ως τον επικρατέστερο πρωθυπουργό µιας υπηρεσιακής 
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 Το Βήµα, 3/9/1946.  
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 Το Βήµα, 4/9/1946. 
108

 Αργότερα ο ίδιος σε συνέντευξή του θα επικαλεστεί ως αιτία της «σιωπής» του το γεγονός ότι είχε 

αποσυρθεί από το πολιτικό προσκήνιο και δεν είχε δυνατότητα παρέµβασης, συµπληρώνοντας όµως 

ότι «Εκτός αυτού ήτο πάντοτε της γνώµης ότι η καταπολέµισις του κοµµουνισµού διά των όπλων ήτο 

µέσο εσφαλµένο προς επαναφοράν ειρήνης και τάξεως εις το εσωτερικόν µιας χώρας». Βλ. την 

ελβετική εφ. Basler Nachrichten, 31/5/1950, ΙΑΜΜ/ΑΝΠ 229, φ. 2 (το πρωτότυπο δηµοσίευµα και η 

µετάφρασή του).  
109

 Βλ., για παράδειγµα, αναδηµοσιεύσεις από την Washington Post στην Ελευθερία 24/8/1947 και 

28/8/1947. 
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κυβέρνησης
110

 που θα διαδεχόταν εκείνη του ∆ηµ. Μάξιµου.
111

 Ο ίδιος ο Πλαστήρας 

µάλλον ενίσχυε αυτές τις φήµες µε δηλώσεις περί ανάγκης σχηµατισµού κυβέρνησης 

«εθνικού χαρακτήρος» που θα συµπεριλάµβανε πρόσωπα από ολόκληρο το πολιτικό 

φάσµα
112

 µε σκοπό τον τερµατισµό του εµφυλίου και τη διενέργεια εκλογών.
113

  

Τον Νοέµβριο του ίδιου έτους ένα, φαινοµενικά, αδιάφορο γεγονός, η έκδοση 

της βιογραφίας του µε τίτλο Νικόλαος Πλαστήρας στα γεγονότα 1909-1945,114
 είχε 

βαρύνουσα σηµασία· το κείµενο αυτό, που έχει το χαρακτήρα αυτοβιογραφίας, 

αποτελεί µε ένα τρόπο το πολιτικό «πιστεύω» του Πλαστήρα.
115

 ∆ύο στοιχεία 

ενισχύουν την υπόθεση αυτή. Το πρώτο είναι οι διάσπαρτες θέσεις για τα πολιτικά 

κόµµατα,
116

 τα οποία, µε διάφορες αφορµές κατά τη διάρκεια της εξιστόρησης, 

χαρακτηρίζονται ως «νόµιµες συµµορίες»
117

 χωρίς ιδεολογία και όραµα που 

αποσκοπούσαν απλώς στην κατάληψη της εξουσίας, γεγονός που είχε ως αποτέλεσµα 

την παρακµή και τη βύθιση της χώρας σε τέλµα. Όλα τα κόµµατα εµφανίζονται να 

τοποθετούν τους µικροπολιτικούς σκοπούς τους υπεράνω του συµφέροντος της 

χώρας και να παλινωδούν σε θέσεις εντελώς ετερόκλιτες µε µόνο γνώµονα το 

κοµµατικό όφελος. ∆εν µπορεί κανείς να αποφύγει τον πειρασµό και να µη σηµειώσει 

ότι η καταδίκη αυτή του «παλαιοκοµµατισµού» –παρότι ο όρος δεν απαντά στο 

κείµενο– κινείται εντός του γενικότερου κλίµατος της εποχής και θα χρησιµοποιηθεί 

αργότερα από τον Πλαστήρα για να δικαιολογήσει τη ρήξη του µε το Κόµµα 

Φιλελευθέρων. Το δεύτερο στοιχείο άξιο προσοχής είναι ότι ο Πλαστήρας στο 

κείµενο αυτό «ανοίγει πόρτες» στην Αριστερά και συγκεκριµένα τόσο στο ΚΚΕ όσο 

και, κυρίως, στο ΕΑΜ. Ενδιαφέρον παρουσιάζει έτσι η εκ των υστέρων κριτική προς 

την πολιτική του Ελευθερίου Βενιζέλου απέναντι στο ΚΚΕ,
118

 καθώς και η ανάλυση 
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 Το Βήµα, 10/5/1947, 9/8/1947, 26/8/1947, 31/8/1947, 16/11/1947. 
111

 Ο ∆ηµήτριος Μάξιµος είχε σχηµατίσει κυβέρνηση στις 24 Ιανουαρίου 1947. 
112

 Ελευθερία, 29/7/1947. 
113

 Ελευθερία, 20/8/1947 
114

 Ιω. Αν. Πεπονής, Νικόλαος Πλαστήρας στα γεγονότα 1909-1945, τ. Α΄-Β΄, Αθήναι 1947. 
115

 Περισσότερα βλ. Κατερίνα ∆έδε, «Ο “Μαύρος Καβαλάρης”. Οι βιογραφίες του Νικόλαου 

Πλαστήρα», στο Κατερίνα ∆έδε - ∆ηµ. ∆ηµητρόπουλος (επιµ.), «Η µατιά των άλλων». Προσλήψεις 
προσώπων που σφράγισαν τρεις αιώνες (18ος-20ός), Αθήνα 2012, σ. 207-214. 
116

 Όσο και να µην µπορεί κάποιος να αποδώσει απόλυτα τις θέσεις αυτές στον ίδιο τον Πλαστήρα, 

είναι δύσκολο να πιστέψει ότι αν διαφωνούσε θα είχαν συµπεριληφθεί στο κείµενο. 
117

 Η άποψη αυτή δεν αφορά µόνο το παρελθόν αλλά επεκτείνεται µέχρι το παρόν της συγγραφής, µε 

φράσεις του τύπου «όπως βλέπουµε και σήµερα» κ.ά. 
118

 «[…] Μπορούµε, δίχως κανένα δισταγµό, να πούµε πως δηµοκοπία έκανε κι αυτός [ενν. ο 

Βενιζέλος], µε σκοπό να δείξει πως κανένας άλλος δεν ήταν περισσότερο απ’ αυτόν εχθρός της 

κοµµουνιστικής ιδεολογίας. […] Αν υπήρχαν πολιτικοί ηγέτες, θάξεραν πως κάθε µια ιδεολογία είναι 

απλούστατα αίτηµα ή αιτήµατα […] που ξεπηδούν από κάποια ανάγκη κι από κάποια απαίτησι […]. 

Θάξεραν πως ο κίνδυνος δεν είναι η ιδεολογία, αλλ’ είναι η νοσηρότης, απ’ την οποία γεννιέται η 

ιδεολογία. Πως οι ποινικοί νόµοι δεν είναι αποτελεσµατικά µέτρα κατά των κινδύνων αυτών […] αλλ’ 
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σχετικά µε το ΕΑΜ,
119

 αλλά και τον ΕΛΑΣ.
120

 Οι αναφορές αυτές δεν είναι τυχαίες, 

αλλά αναδεικνύουν τις διαφορές του Πλαστήρα από τον υπόλοιπο κεντρώο χώρο. Τα 

«ανοίγµατα» που θα επιχειρήσει ο Πλαστήρας αργότερα προς την Αριστερά και τον 

εαµικό χώρο ανιχνεύονται για πρώτη φορά στο κείµενο αυτό.  

  Τον Νοέµβριο όµως του 1947, ένα ακόµα γεγονός έφερε και πάλι τον 

Πλαστήρα στην επικαιρότητα και απασχόλησε για µέρες τον Τύπο, τα κόµµατα και 

το κοινοβούλιο. Η αφορµή ήταν ένα ιδιωτικό ταξίδι στη Θεσσαλονίκη, το οποίο 

έλαβε διαστάσεις επειδή η µετάβασή του εκεί έγινε µε στρατιωτικό αεροπλάνο, 

γεγονός που πυροδότησε φήµες για επικείµενη δικτατορία υπό την ηγεσία του. Η 

ταυτόχρονη παρουσία στη Θεσσαλονίκη των Θεµ. Σοφούλη και Σοφ. Βενιζέλου και η 

ανακοίνωση της επανένωσης του Κόµµατος Φιλελευθέρων, δηµιούργησε επιπλέον 

υπόνοιες, καθώς θεωρήθηκε ότι η δικτατορία του Πλαστήρα θα ήταν για µία ακόµη 

φορά προϊόν «βενιζελικής εµπνεύσεως». 

 Η άποψη του πολιτικού κόσµου ότι ο Πλαστήρας είχε δικτατορικές τάσεις
121

 

φαίνεται πως µεταβλήθηκε σε βεβαιότητα όταν στις 9 Μαρτίου 1948
122

 απέστειλε µία 

µακροσκελή επιστολή
123

 στον πρωθυπουργό Θεµ. Σοφούλη, τον αντιπρόεδρο Κ. 

Τσαλδάρη, αλλά και προς τους πρώην πρωθυπουργούς Γονατά, Βενιζέλο, 

Παπανδρέου και Κανελλόπουλο.
124

 Στην επιστολή εγκαλούσε την κυβέρνηση για την 

αποτυχία τερµατισµού του εµφυλίου,
125

 ενώ διατύπωνε την άποψη ότι και 

                                                                                                                                            
είναι συντελεστικοί αυτών των κινδύνων, τους οποίους και µεγαλώνουν», βλ. Ιω. Αν. Πεπονής, 

Νικόλαος Πλαστήρας, σ. 472-473. 
119

 «Ειν’ απαραίτητο να σηµειωθεί πως αποτελεί πλάνη να πιστευτεί πως όλοι, όσοι είχαν ταχτεί στο 

ΕΑΜ ήταν όλοι κοµµουνισταί. Αυτό λεγόταν µόνο για δηµοκοπία. Το ρεύµα προς το ΕΑΜ δεν 

δηµιουργήθηκε απ’ την κοµµουνιστική ιδεολογία. Η µεγαλύτερη απόδειξι είναι πως και το ίδιο αυτό το 

ΕΑΜ για να τραβήξει στες τάξεις του µάζες, εµφανίστηκε ως Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο», βλ. 

στο ίδιο, σ. 521. 
120

 «[…] Μεγάλη µάζα απ’ το ΕΑΜ, όπως και απ’ τον ΕΛΑΣ ακόµα, δεν ήταν κοµµουνισταί κι ένας 

σηµαντικός αριθµός κι απ’ αυτούς ακόµα που ήταν γραµµένοι στο κόµµα, ήταν µονάχα από 

επιπολαιότητα, δίχως πραγµατικά κοµµουνιστική συνείδησι. Εύκολα θα µπορούσαν να ενθουσιαστούν 

από µια ουσιαστική ∆ηµοκρατία, µε πραγµατικά ανθρωπιστικό περιεχόµενο», βλ. στο ίδιο, σ. 525. 
121

 Την άποψη αυτή φαίνεται πως ενστερνιζόταν και ο Σοφ. Βενιζέλος, βλ. Γρ. ∆αφνής, Σοφοκλής 
Βενιζέλος, σ. 430. 
122

 Η επιστολή ήρθε στη δηµοσιότητα στις 23 Μαρτίου. Ελευθερία, 23/3/1948. 
123

 ΙΑΜΜ/ΑΝΠ 372, φ. «Επιστολές Πλαστήρα». Τµήµα αυτής της επιστολής έχει δηµοσιευθεί στο Γρ. 

∆αφνής, Σοφοκλής Βενιζέλος, σ. 430-431. Ενάµισι χρόνο σχεδόν αργότερα, ως αντίδραση στο 

σχεδιαζόµενο από τον Πλαστήρα ταξίδι του στις ΗΠΑ, ο Στ. Γονατάς έδωσε στη δηµοσιότητα τη δική 

του απαντητική επιστολή. Βλ. Το Βήµα, 5/6/1949. 
124

 Η επιστολή στάλθηκε µόνο στους πρώην πρωθυπουργούς που ήταν µέλη του κοινοβουλίου.  
125

 Ο Πλαστήρας ήταν από τους ελάχιστους εκείνη την περίοδο που έκαναν χρήση του όρου «εµφύλιος 

πόλεµος» –αναγνωρίζοντας έτσι ότι και οι δύο αντιµαχόµενες πλευρές αποτελούσαν µέρη του 

«εθνικού σώµατος»– σε αντίθεση µε τη γενικότερη στάση των υπολοίπων πολιτικών που 

χρησιµοποιούσαν τον όρο «συµµοριτοπόλεµος». Η χρήση του όρου «εµφύλιος» προκάλεσε την οργή 

του Γονατά, ο οποίος στην απάντηση του σηµείωνε ότι «αποτελεί δι’ ηµάς απαράδεκτον 

χαρακτηρισµόν να ονοµάζονται οι αγωνιζόµενοι υπέρ του Έθνους και οι προδίδοντες αυτό ως ισότιµοι 
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οποιαδήποτε κυβέρνηση προερχόµενη από τη Βουλή του 1946 ήταν καταδικασµένη 

να αποτύχει ακολουθώντας την ίδια πολιτική «ατασθαλιών των κρατικών και 

παρακρατικών οργάνων τάξεως ένεκεν των οποίων επυκνώθησαν αι τάξεις των 

ανταρτών µε χιλιάδας νέων που δεν είχαν σχέσιν µε τον κοµµουνισµόν». Ως λύση στο 

αδιέξοδο στο οποίο είχε περιέλθει η χώρα πρότεινε την αναζήτηση προσώπου το 

οποίο «µε ένα ολιγοµελές επιτελείον θα µπορεί να σχηµατίσει κυβέρνησιν 

αφατρίαστον». Μια τέτοια κυβέρνηση θα µπορούσε να προσφέρει γενική αµνηστία 

µε «εκπληκτικά αποτελέσµατα». «Μόνον εάν τεθή ως σύνθηµα γενικόν ο 

“κατευνασµός” και µε κατάλληλον παρασκευήν του εδάφους υπό κυβερνήσεως 

αφατριάστου εµπνεούσης εµπιστοσύνην εις αµφοτέρας τας διαµαχοµένας παρατάξεις 

δύναται να προκληθή εθνικός συναγερµός και να επιτευχθή ο τερµατισµός του 

εµφυλίου οριστικώς και χωρίς να χυθή περαιτέρω ελληνικόν αίµα». Σύµφωνα µε τον 

ίδιο µία τέτοια κυβέρνηση θα αναιρούσε τα επιχειρήµατα των κοµµουνιστών και θα 

προετοίµαζε εκλογές, µετά τον τερµατισµό του εµφυλίου, σε εύλογο χρονικό 

διάστηµα. Με την αναφορά σε εκλογές, ο Πλαστήρας προσπαθούσε να καθησυχάσει 

τους φόβους ότι µία τέτοια κυβέρνηση κινδύνευε να µετατραπεί σε δικτατορία, 

συµπληρώνοντας εµφατικά ότι κάτι τέτοιο δεν θα το επέτρεπαν, ούτως ή άλλως, οι 

σύµµαχοι από τους οποίους εξαρτιόταν ο ανεφοδιασµός της χώρας. 

Οι πιέσεις όµως για τον σχηµατισµό «αφατριάστου κυβερνήσεως» 

συνεχίστηκαν από έναν κύκλο ανθρώπων περί των Πλαστήρα,
126

 οι οποίοι 

στράφηκαν πλέον προς έναν εξωθεσµικό παράγοντα: την αµερικανική πρεσβεία.
127

 

Έτσι, τον Σεπτέµβριο και τον Οκτώβριο του 1948, εστάλησαν δύο –τουλάχιστον– 

υποµνήµατα από τη Θεσσαλία (τη Λάρισα και τον Βόλο).
128

 Στα υποµνήµατα οι 40 

υπογράφοντες, επικαλούνταν τις επικρατούσες συνθήκες που τους «ανάγκαζαν» να 

ζητήσουν «επέµβασιν εις τα καθαρώς εσωτερικά ζητήµατα της χώρας». Αφού 

περιέγραφαν µε µελανά χρώµατα την κατάσταση που είχε διαµορφωθεί στις επαρχίες 

τους εξαιτίας του εµφυλίου πολέµου και της δράσης των «συµµοριτών», ζητούσαν 

                                                                                                                                            
παρατάξεις». Βλ. Το Βήµα, 5/6/1949. Για τις σηµασιοδοτήσεις των όρων «εµφύλιος» και 

«συµµοριτοπόλεµος» βλ. Άγγ. Ελεφάντης, Μας πήραν την Αθήνα…, Αθήνα 2002, σ. 99-112. 
126

 Την πρωτοβουλία των κινήσεων φαίνεται πως είχε ο Αντ. Σιτράς, πρώην δήµαρχος Λαρίσης και εν 

συνεχεία υποψήφιος και βουλευτής της ΕΠΕΚ.  
127

 Παρότι φαίνεται πως υπήρχε η σκέψη τα υποµνήµατα να σταλούν και στα ανάκτορα, ο φόβος ότι 

µπορεί να τα εκµεταλλευόταν πολιτικά το ΛΚ και οι υπογράφοντες να οδηγούνταν τελικώς στο 

στρατοδικείο, απέτρεψε µία τέτοια ενέργεια. Βλ. επιστολή Αντ. Σιτρά προς Πλαστήρα, 10/10/1948, 

ΙΑΜΜ/ΑΝΠ 372, φ. 4. 
128

 Παρά το γεγονός ότι αναφέρεται ανάλογη κίνηση και από τα Φάρσαλα, δεν εντοπίστηκε τέτοιο 

υπόµνηµα. 
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την αποµάκρυνση της κυβέρνησης και την «αντικατάστασιν ταύτης δι’ άλλης υπό την 

ηγεσίαν ισχυρού και δεδοκιµασµένου αρχηγού εµπνέοντος εµπιστοσύνην εις τον 

Ελληνικόν λαόν»,
129

 ο οποίος «θα δυνηθή, εφαρµόζων πολιτικήν ειλικρινούς και 

καθολικού κατευνασµού, να επαναφέρη εις την χώραν […] την τάξιν, την γαλήνην 

και την ειρήνην».
130

 Τέλος, στα υποµνήµατα αυτά δεν παρέλειπαν να αναφερθούν σε 

όσους ευθύνονταν για την κατάσταση αυτή, καταγγέλλοντας «τη σηµερινή Βουλή και 

αι εκ ταύτης προελθούσαι κυβερνήσεις» οι οποίες ούτε κατόρθωσαν να «πατάξουν 

εγκαίρως […] την αντεθνικήν ανταρσίαν» και επιπλέον εφάρµοσαν στη διοίκηση του 

κράτους «σύστηµα καθαρώς κοµµατικόν, σαθρόν και αντιλαϊκόν». Το δε υπόµνηµα 

του Βόλου προχωρούσε ένα βήµα παραπέρα στην κριτική της κακοδιοίκησης, 

διερωτόµενο «µη τυχόν η άκρα δεξιά έχει οιονεί µυστικήν συµµαχίαν µε το 

κοµµουνιστικόν κόµµα ούτω δε η µία εργάζεται σκανδαλωδώς διά την ύπαρξιν του 

άλλου». Παρότι στα υποµνήµατα αυτά δεν αναφερόταν πουθενά το όνοµα του 

Πλαστήρα, τα χαρακτηριστικά που σηµείωναν ότι έπρεπε να διαθέτει ένας νέος 

πρωθυπουργός, ανταποκρίνονται απόλυτα στο προφίλ του.  

Στις 7 Νοεµβρίου 1948 ένα τηλεγράφηµα προς τον Herbert Evatt, πρόεδρο της 

Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και υπουργό Εξωτερικών της Αυστραλίας, που 

ενέπλεκε και τον Πλαστήρα, επρόκειτο να προκαλέσει πολιτικές αναταράξεις στην 

Ελλάδα µε διεθνή αντίκτυπο. Το τηλεγράφηµα που υπέγραφαν οι πρώην υπουργοί 

Περ. Αργυρόπουλος, Νικ. Ασκούτσης, Γεώργ. Καρτάλης, Νικ. Κολυβάς, οι 

στρατηγοί Κων/νος Μανέτας, Λουκ. Σακελλαρόπουλος, Λ. Στρατηγόπουλος, ο 

καθηγητής πανεπιστηµίου Βρασ. Μπένσης, και ο βουλευτής Γεωργ. Βοραζάνης, 

χαιρέτιζε ουσιαστικά την µεσολαβητική πρωτοβουλία του Evatt για τον πολιτικό 

τερµατισµό του εµφυλίου. Το τηλεγράφηµα προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις από όλο 

σχεδόν το πολιτικό φάσµα µέσα στη Βουλή, οι οποίες ξέσπασαν στο πρόσωπο του 

Βοραζάνη, που εξυβρίσθηκε και ξυλοκοπήθηκε εντός του κτιρίου. Οι υπογράφοντες 

θεωρήθηκαν «ανήκοντες στην περί τον στρατηγόν Πλαστήρα οµάδα».
131

 Την άποψη 

αυτή επιβεβαίωσε λίγες ηµέρες αργότερα ο Πλαστήρας µε δηλώσεις του στον 

ανταποκριτή της Christians Science Monitor, σύµφωνα µε τις οποίες, ο ίδιος, παρ’ ότι 
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 Υπόµνηµα προς αµερικανό πρέσβη, Βόλος, 10 Οκτ. 1948. ΙΑΜΜ/ΑΝΠ 372, φ. 4. 
130

 Υπόµνηµα προς αµερικανό πρέσβη, Λάρισα, 22 Σεπτ. 1948, ΙΑΜΜ/ΑΝΠ 372, φ. 4. 
131

 Εµπρός, 9/11/1948. ∆εν είναι άλλωστε τυχαίο ότι η πλειονότητα των προσώπων αποτέλεσε εν 

συνεχεία τον ιδρυτικό πυρήνα του Κόµµατος Προοδευτικών Φιλελευθέρων (αναλυτικότερα βλ. το 

κεφάλαιο ΙΙ). 
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δεν υπέγραψε το τηλεγράφηµα προς τον Evatt, γνώριζε το περιεχόµενό του και το 

ενέκρινε.
132

  

Αυτή η έµµεση προσπάθεια διεθνούς παρέµβασης του Πλαστήρα για την 

πολιτική διευθέτηση του εµφυλίου είχε άµεσο αντίκτυπο στις µετέπειτα κινήσεις του 

προκαλώντας συνεχείς αντιδράσεις. Έτσι, όταν στις 31 Μαΐου 1949 έκανε αίτηση να 

του χορηγηθεί διπλωµατικό διαβατήριο, προκειµένου να µεταβεί στη Γαλλία και εν 

συνεχεία στην Αµερική «ως ιδιώτης», η κυβέρνηση ζήτησε την αναβολή του ταξιδιού 

του για 10 ηµέρες, οπότε θα είχε ολοκληρωθεί η διάσκεψη των υπουργών 

Εξωτερικών των Τεσσάρων στο Παρίσι,
133

 ώστε «να µη δοθή λαβή εις εχθρούς της 

Ελλάδος να υποστηρίξουν, ότι η µετάβασίς του εις το Παρίσι σκοπόν έχει την 

ενίσχυσιν των συνοδοιποριακών κύκλων προς λύσιν του Ελληνικού ζητήµατος έξω 

του ΟΗΕ».
134

 Οι δηλώσεις του Πλαστήρα που ακολούθησαν, ότι το ταξίδι «δεν 

στερείται και πολιτικού χαρακτήρος», οδήγησαν την κυβέρνηση στην άρνηση 

χορήγησης του διαβατηρίου υπό το πρόσχηµα ότι η παρουσία του µπορεί να 

προκαλούσε συζήτηση για το ελληνικό ζήτηµα στη διάσκεψη.
135

 Ο ίδιος ο 

Πλαστήρας στις 6 Ιουνίου παραδέχθηκε ότι σκοπός του ταξιδιού του ήταν η 

παρέµβασή του «προς τερµατισµόν του εµφυλίου σπαραγµού διά µιας αξιοπρεπούς 

διά το Κράτος λύσεως εκ µέρους των Τεσσάρων της ∆ιασκέψεως»,
136

 

επιβεβαιώνοντας τους φόβους της κυβέρνησης. 
137

 

Πιέσεις όµως προς τη διάσκεψη επιχείρησε να ασκήσει και η Πολιτική 

Ανορθωτική Κίνησις Ελλάδος (ΠΑΚΕ)
138

 που εξουσιοδότησε τον Περ. Αργυρόπουλο 

να παρέµβει και να προτείνει, µεταξύ άλλων, τη διάλυση της Βουλής και τον 

σχηµατισµό δηµοκρατικής κυβέρνησης υποδεικνύοντας ως κατάλληλο πρωθυπουργό 

τον Πλαστήρα «διαπνεόµενον υπό των αντιλήψεων του ∆ηµοκρατικού Κέντρου». Η 

νέα κυβέρνηση, σε συνεργασία µε τους συµµάχους και τον ΟΗΕ, θα λάµβανε «τα 

                                                 
132

 Βλ. αναδηµοσίευση στο Βήµα, 11/11/1948. 
133

 Παρότι η κυβέρνηση ανακοίνωνε ότι το ελληνικό ζήτηµα δεν επρόκειτο να απασχολήσει τη 

διάσκεψη και ότι αυτό θα συζητιόταν εντός της Γ.Σ. του ΟΗΕ βλ. Το Βήµα, 2/6/1949. 
134

 Παράλληλα, κύκλοι του Πλαστήρα διέψευδαν τις πληροφορίες ότι ο Πλαστήρας «πρόκειται να 

µεταβεί προκειµένου να εργασθή µε τον κ. Σοφιανόπουλον προς λύσιν του Ελληνικού ζητήµατος 

σύµφωνα µε τας αντιλήψεις των συνοδοιπόρων», Το Βήµα, 2/6/1949. 
135

 Το Βήµα, 5/6/1949. 
136

 Το Βήµα, 7/6/1949. 
137

 Οι φόβοι αυτοί επανήλθαν τον Σεπτέµβριο του 1949 όταν ο Πλαστήρας ανανέωσε την αίτηση 

διαβατηρίου, οπότε η κυβέρνηση του αρνήθηκε εκ νέου τη χορήγηση, καθώς την ίδια περίοδο λάµβανε 

χώρα η Γ.Σ. του ΟΗΕ. Βλ. Το Βήµα, 9-16/9/1949. 
138

 Παρότι δεν είναι γνωστός ο χρόνος συγκρότησης της ΠΑΚΕ, φαίνεται ότι σχετίζεται άµεσα µε την 

πρωτοβουλία προς τον Evatt. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι πέντε από τους έξι υπογράφοντες το 

πληρεξούσιο, είχαν υπογράψει και το τηλεγράφηµα. 
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προσήκοντα µέτρα προς αποκατάστασιν και ειρήνευσιν του Ελληνικού Λαού και 

παγίωσιν της τάξεως».
139

  

Όλες οι παραπάνω κινήσεις δείχνουν ότι ο Πλαστήρας είχε αρχίσει να 

χαράσσει µία αυτόνοµη πορεία που τον αποµάκρυνε όλο και περισσότερο από το 

Κόµµα Φιλελευθέρων, χωρίς όµως να έχει πάψει να προσβλέπει σε αυτό. Αφορµή για 

την οριστική του αποµάκρυνση φαίνεται πως στάθηκε η τροποποίηση του 

καταστατικού του Κόµµατος Φιλελευθέρων, στην οποία προχώρησε στις 22 

Αυγούστου 1949 ο Σοφ. Βενιζέλος, και συγκεκριµένα δύο άρθρων που αφορούσαν τη 

σύνθεση του πολιτικού συµβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης του κόµµατος. Έτσι, 

σε αντίθεση µε το µέχρι τότε ισχύον καταστατικό, το οποίο προέβλεπε τη συµµετοχή 

των διατελεσάντων πρωθυπουργών και στα δύο σώµατα, το τροποποιηµένο 

αφαιρούσε τα άρθρα αυτά και αντικαθιστούσε αυτή την «αριστήνδην» συµµετοχή, 

από πρόσωπα επιλογής του αρχηγού του κόµµατος.
140

 Είναι φανερό ότι ο Πλαστήρας 

δεν θα µπορούσε πλέον να έχει ρόλο «αυτοδικαίως» ως πρώην πρωθυπουργός στην 

ηγεσία του Κόµµατος Φιλελευθέρων, καθώς η συµµετοχή του θα αποτελούσε πλέον 

προσωπική επιλογή του Σοφ. Βενιζέλου, γεγονός που αποτελούσε όπως φαίνεται για 

τον ίδιο πολιτική υποβάθµιση.  

Η οριστική ρήξη ήρθε µε µία επιστολή που απέστειλε στον Σοφοκλή Βενιζέλο 

στις 17 Σεπτεµβρίου, η οποία αποτελούσε ουσιαστικά ένα δριµύ «κατηγορώ» 

εναντίον του για µια σειρά από πολιτικές του κινήσεις: την ίδρυση του Κόµµατος 

Βενιζελικών Φιλελευθέρων σε άκαιρη στιγµή, τη συνεργασία στην κυβέρνηση µε το 

Λαϊκό Κόµµα, τη συνεργασία στις εκλογές µε άλλα κόµµατα «απροσδιορίστων 

αρχών», τη συνεργασία µε την κυβέρνηση Μάξιµου, την επιστροφή στο Κόµµα 

Φιλελευθέρων «την πλέον ακατάλληλον στιγµήν», ενώ τέλος τον κατηγορούσε για 

την υπόθεση του διαβατηρίου, θέµα στο οποίο ο Βενιζέλος δεν είχε πάρει θέση.
141

 Οι 

µήνες που ακολούθησαν περιλάµβαναν επαφές αλλά και ρήξεις µε πολιτικούς, και 

παράλληλα σχεδιασµούς που οδήγησαν τον Πλαστήρα στο µεγάλο άλµα: την ίδρυση 

κόµµατος. 

 Κλείνοντας, αξίζει να υπογραµµιστούν τρία σηµεία από όσα ειπώθηκαν 

παραπάνω. Το πρώτο, ότι η πολιτική παρουσία του Πλαστήρα από τον ∆εκέµβριο του 

1944, οπότε επέστρεψε στην Ελλάδα, και µέχρι τα τέλη του 1949 ήταν συνεχής –
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 Βλ. Πληρεξούσιον ΠΑΚΕ [Μάιος-Ιούνιος 1949], ΙΑΜΜ/ΑΝΠ 372, φ. «ΕΟ∆Α-ΕΠΕΚ». 
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 Καταστατικό του Κόµµατος Φιλελευθέρων µε χειρόγραφες σηµειώσεις βλ. ΙΑΜΜ/ΑΝΠ 372, φ. 4. 
141

 Γρ. ∆αφνής, Σοφοκλής Βενιζέλος, σ. 457-460. 
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έστω κι αν άλλες φορές βρισκόταν στην πρώτη γραµµή ενώ άλλοτε προτιµούσε 

περισσότερο παρασκηνιακούς ρόλους. Το δεύτερο, ότι πολύ γρήγορα η δράση αυτή, 

µέσω του αγώνα υπέρ της δηµοκρατίας, οδηγήθηκε σε δρόµους που τον 

διαφοροποιούσαν, άλλοτε περισσότερο κι άλλοτε λιγότερο, από τις κρατούσες 

απόψεις, για τον εµφύλιο και την πολιτική διαχείριση της Αριστεράς. Το τρίτο, ότι η 

προσωπική του ιστορία και διαδροµή σε συνδυασµό µε τις πολιτικές του απόψεις 

φαίνεται πως είχαν απήχηση σε µερίδα της κοινής γνώµης, γεγονός που θα µπορούσε 

να δικαιολογήσει τις αντιδράσεις των αντίπαλων αλλά και των «φίλιων» κοµµάτων. 

Έτσι, λαµβάνοντας υπόψη τη δράση κατά την κρίσιµη αυτή πενταετία, είναι φανερό 

ότι η εξαγγελία της ίδρυσης κόµµατος τον ∆εκέµβριο του 1949 υπήρξε η κορύφωση 

µιας πολιτικής πορείας και όχι η έναρξή της. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ 

ΕΠΕΚ: Ι∆ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ  

 

Ιδρυτικά 

Η ίδρυση κόµµατος από τον Πλαστήρα αποτέλεσε την απόληξη µιας µακράς 

διαδικασίας που είχε ξεκινήσει ήδη από το 1946. Σύµφωνα µε τον Στυλιανό 

Πιστολάκη,
1

 τότε ήταν που ο ίδιος και ο Κωνσταντίνος Μανέτας ώθησαν τον 

Πλαστήρα να προχωρήσει σε ένα τέτοιο εγχείρηµα. Την πληροφορία αυτή φαίνεται 

να επιβεβαιώνει και ο Πέτρος Φικιώρης,
2
 ο οποίος όµως διευρύνει τον κύκλο των 

φιλελευθέρων που κινούνταν προς αυτή την κατεύθυνση, αναφέροντας, εκτός από 

τον Πιστολάκη, τους Κωνσταντίνο Γιαβάσογλου,
3

 Λουκά Σακελλαρόπουλο, 

Στυλιανό Γονατά
4
 κ.ά. ∆εν είναι σαφές πότε ακριβώς έγιναν αυτές οι κινήσεις, 

µοιάζει πάντως περισσότερο πιθανό να τοποθετούνται µετά τις εκλογές του Μαρτίου 

1946,
5
 και να εντάθηκαν µετά το δηµοψήφισµα του Σεπτεµβρίου και τη ρήξη του 

Πλαστήρα µε τον Θεµιστοκλή Σοφούλη. Η φηµολογούµενη πρωθυπουργοποίηση του 

Πλαστήρα το 1947, ως προσώπου «υπεράνω κοµµάτων», ενδεχοµένως να ανέκοψε 

προσωρινά τις όποιες συζητήσεις.  

 

Εθνική ∆ηµοκρατική Ένωσις 

Τον Μάιο του 1948 πάντως φαίνεται πως ο Πλαστήρας είχε ήδη αποφασίσει να 

προχωρήσει στην ίδρυση κόµµατος, όπως προκύπτει από επιστολή του Κοµνηνού 

Πυροµάγλου:
6
 «Ο φίλος Αρ. µου ανεκοίνωσε ότι πρόκειται να εκδηλωθήτε. Και εγώ 

                                                 
1
 Βλ. επιστολή Πιστολάκη προς Πλαστήρα, 12/8/1951, ΙΑΜΜ/ΑΝΠ 372, φ. «Αλληλογραφία 1950-

1953». Ο Στ. Πιστολάκης υπήρξε επί σειρά ετών βουλευτής του ΚΦ, ενώ στις εκλογές του 1946 δεν 

πολιτεύθηκε. 
2
 Βλ. επιστολή Φικιώρη προς Πλαστήρα, 24/10/1951, ΙΑΜΜ/ΑΝΠ 372, φ. «Αλληλογραφία 1950-

1953». Ο Π. Φικιώρης υπήρξε επί σειρά ετών βουλευτής του ΚΦ, ενώ στις εκλογές του 1946 δεν 

πολιτεύθηκε. Περισσότερα βιογραφικά στοιχεία στοιχεία βλ. στο Επίµετρο. 
3
 Ο Κων. Γιαβάσογλου είχε διατελέσει επί σειρά ετών (1929-1935) γερουσιαστής του Κόµµατος 

Φιλελευθέρων. 
4
 Το όνοµα του Γονατά προκαλεί ερωτηµατικά, καθώς ο ίδιος είχε προχωρήσει από τον Μάρτιο του 

1945 στην ίδρυση κόµµατος. 
5
 Σε µεταγενέστερη πάντως επιστολή του, ο Στ, Πιστολάκης θα αναφέρει ως χρόνο έναρξης των 

σχετικών συζητήσεων τον Μάρτιο, βλ. επιστολή του προς Πλαστήρα, 6/3/1950, ΙΑΜΜ/ΑΝΠ 372, φ. 

«Αλληλογραφία 1950-1953». 
6
 Ο Πυροµάγλου γεννήθηκε το 1899 στη Λήµνο. Η σχέση του µε τον Πλαστήρα χρονολογούνταν από 

την περίοδο της µικρασιατικής εκστρατείας και ενισχύθηκε περαιτέρω την περίοδο της 

«Επανάστασης» του 1922, οπότε και υπηρέτησε στο Πολιτικό της Γραφείο. Την περίοδο της µεταξικής 

δικτατορίας εξορίστηκε στη Σίκινο και µετά την απελευθέρωσή του διέφυγε στη Γαλλία. Εκεί 

συνδέθηκε εκ νέου µε τον Πλαστήρα και συµµετείχε στις αντιδικτατορικές κινήσεις του εξόριστου 

στρατηγού. Τον Σεπτέµβριο του 1941 επέστρεψε στην Ελλάδα ως απεσταλµένος του Πλαστήρα 
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συµφωνώ». Ταυτόχρονα όµως ο Πυροµάγλου έθετε το ζήτηµα των προσώπων: «Θα 

πρέπει µόνο να προσέξητε τον τρόπο και τη στιγµή. Και προ παντός ποιους θα 

εµφανίσετε σαν Επιτελείο σας. Εξακολουθώ να νοµίζω ότι πρέπει να αποφύγετε 

κοµµατική πλαισίωση. Αυτό άλλωστε ήταν ανέκαθεν η γραµµή σας. Αν τότε 

επεβάλλετο, σήµερα ακόµη περισσότερο. Εκτός των άλλων και για τον εξής λόγο: Η 

κατάστασις είναι ρευστή σ’ όλο τον κόσµο. Και άνθρωποι που έπαιξαν ένα ρόλο στο 

παρελθόν και σε µία κατάσταση τεταµένη, ενδέχεται να παραµερισθούν όχι µόνον 

από τα πράγµατα, αλλά και από εξωτερικούς παράγοντας. Σε µια τέτοια περίπτωση, 

που δεν θα είναι και πολύ µακρυά, τι θα κάνετε σεις όταν έχετε αποκρυσταλλώση µια 

κατάστασι;»
7
 Όπως φαίνεται από τα παραπάνω ο Πυροµάγλου έδινε µεγάλη σηµασία 

στα στελέχη που θα αποτελούσαν τη δηµόσια εικόνα του κόµµατος και απέτρεπε τον 

Πλαστήρα να αξιοποιήσει πρόσωπα µε σαφή κοµµατική ταυτότητα και άλλα που 

είχαν εµπλακεί «σε µία κατάσταση τεταµένη», υποδεικνύοντας έτσι ότι τα 

«παλαιοκοµµατικά» πρόσωπα θα έπρεπε κατά το δυνατόν να αποφευχθούν.  

Τον Ιούνιο, οι διεργασίες είχαν προχωρήσει σε τέτοιο βαθµό ώστε να 

συνταχθεί και προσχέδιο καταστατικού του υπό ίδρυση κόµµατος, το οποίο στάλθηκε 

στον Πλαστήρα στις 3 Ιουνίου 1948, από τον Στ. Πιστολάκη, ο οποίος το είχε 

επεξεργαστεί µε τον Νικ. Κολυβά. Το σχεδιαζόµενο κόµµα έφερε την επωνυµία 

«Εθνική ∆ηµοκρατική Ένωσις»
 8

 (Ε∆Ε) και αποτελούσε την «πολιτικώς οργανωµένη 

πρωτοπορία των προοδευτικών και φιλελευθέρων δυνάµεων του Έθνους που 

αποβλέπει εις την προσαρµογήν του ιστορικού φιλελευθέρου κινήµατος του 

Ελευθερίου Βενιζέλου προς τας συγχρόνους κοινωνικάς συνθήκας και ανάγκας του 

ελληνικού λαού».
9
 Βασικός σκοπός του κόµµατος ήταν «η εγκαθίδρυσις εν Ελλάδι 

                                                                                                                                            
προκειµένου να δηµιουργήσει αντιστασιακή οργάνωση και προσχώρησε στον Ε∆ΕΣ, του οποίου 

διετέλεσε υπαρχηγός. Μετά την απελευθέρωση διαχώρισε τη θέση του από τον Ζέρβα, συγκροτώντας 

µαζί µε άλλους τον «δηµοκρατικό» Ε∆ΕΣ. Βλ. αναλυτικό βιογραφικό του στο Κοµν. Πυροµάγλου, Η 
Εθνική Αντίστασις, Αθήνα 1975. Για τα «κενά» που παρουσιάζονται στην αφήγηση σχετικά µε τον 

ρόλο του Πυροµάγλου στην ίδρυση του Ε∆ΕΣ, βλ. Πέτρος Μακρής-Στάικος, «Ο Άγγλος πρόξενος». Ο 
υποπλοίαρχος Noël C. Rees και οι βρετανικές µυστικές υπηρεσίες, Ελλάδα-Μέση Ανατολή 1939-1944, 

Αθήνα 2011, σ. 214, σηµ. 26. 
7
 Επιστολή Πυροµάγλου προς Πλαστήρα, 4/8/1948, ΙΑΜΜ/ΑΝΠ 372, φ. 4. 

8
 ∆εν κατέστη εφικτό να διευκρινιστεί κατά πόσον η εν λόγω Εθνική ∆ηµοκρατική Ένωση σχετιζόταν 

µε την οµώνυµη πολιτική κίνηση που δηµιουργήθηκε τον Απρίλιο του 1945, διεκδικώντας τη 

«γνησιότητα» της κληρονοµιάς του Ε∆ΕΣ απέναντι στο νεοϊδρυθέν Εθνικό Κόµµα Ελλάδος του 

Ναπολέοντα Ζέρβα. Βλ. σχετικά Ν. Βαφέας-Βαγγ. Τζούκας, «Η πολιτική κληρονοµιά του Ε∆ΕΣ: Το 

Εθνικόν Κόµµα Ελλάδος (1945-1950)», στο Πολ. Βόγλης, Φλώρα Τσίλαγα, Ιάσ. Χανδρινός, Μεν. 

Χαραλαµπίδης (επιµ.), Η εποχή των ρήξεων. Η ελληνική κοινωνία στη δεκαετία του 1940, Θεσσαλονίκη 

2012, σ. 258-259. 
9

 «Καταστατικόν πρόγραµµα της Εθνικής ∆ηµοκρατικής Ενώσεως», 1/6/1948 («Σχέδιο Στ. 

Πιστολάκη»), ΙΑΜΜ/ΑΝΠ 372, φ. «Έντυπα». 
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κοινωνικώς προωδευµένης ∆ηµοκρατίας», ενώ στο πρόγραµµά του περιλαµβάνονταν 

α) η προώθηση της γεωργικής και βιοµηχανικής παραγωγής, β) η παροχή προστασίας 

σε όλους τους εργαζοµένους, γ) η ενίσχυση της οικονοµικής πίστεως και δ) η 

αναδιοργάνωση της εκπαίδευσης. Τέλος, το προσχέδιο περιέγραφε αναλυτικά την 

οργανωτική διάρθρωση του κόµµατος
10

 και όριζε την πρώτη Γενική Συνέλευση για 

τον Σεπτέµβριο του ίδιου έτους. 

Παρότι το σχέδιο για την ίδρυση της Ε∆Ε δεν προχώρησε, αξίζει να 

επισηµανθούν εδώ δύο στοιχεία. Το πρώτο είναι η αναφορά στο Κόµµα 

Φιλελευθέρων και τον Ελευθέριο Βενιζέλο.
11

 Το υπό ίδρυση κόµµα ερχόταν να 

«επικαιροποιήσει» ουσιαστικά το ιστορικό κόµµα, υπονοώντας ταυτόχρονα ότι το 

τελευταίο είχε «παρεκκλίνει» της πορείας που είχε χαράξει ο ιδρυτής του και ήταν 

ανάγκη να υποκατασταθεί από έναν νέο πολιτικό φορέα. Η Ε∆Ε είχε έτσι σαφώς 

µεσοπολεµικές αναφορές, τις οποίες προσπαθούσε να αναπροσανατολίσει στο 

µεταπολεµικό παρόν. Το δεύτερο στοιχείο που αξίζει να επισηµανθεί είναι η θέση της 

Ε∆Ε σχετικά µε το πλέον φλέγον ζήτηµα το 1948, τον εµφύλιο, για τον οποίο 

φαίνεται πως διατηρούσε µία ουδέτερη στάση: «η Ε∆Ε θεωρεί ως Εθνικήν Ανάγκην 

σήµερα την ταχυτέραν κατάπαυσιν του εµφυλίου σπαραγµού και την Πλήρη 

συνεργασία όλων των Ελλήνων», ενώ αναγνώριζε ότι «η σηµερινή κατάστασις 

επιβάλλει Γενικήν Λήθην του παρελθόντος» ακόµα και για τους πλουτίσαντες την 

περίοδο της Κατοχής.
12

 Είναι φανερό ότι και µόνο η θέση περί «εµφυλίου 

σπαραγµού» συνιστούσε µία ριζικά διαφορετική προσέγγιση του ζητήµατος από την 

κυριαρχούσα περί «συµµοριτοπόλεµου» και «ξενοκίνητης αντεθνικής ανταρσίας». 

Εντέλει, παρότι το πολιτικό εγχείρηµα της Ε∆Ε δεν τελεσφόρησε, φαίνεται πως 

διαδραµάτισε σηµαντικό ρόλο στη συγκρότηση του πολιτικού λόγου του Κόµµατος 

Προοδευτικών Φιλελευθέρων, ενώ όψεις της ανιχνεύονται σαφώς και στην 

εσωτερική λειτουργία της ΕΠΕΚ. 

                                                 
10

 Ως βασική οργάνωση σε επίπεδο συνοικίας οριζόταν η Οµάδα. Σε επίπεδο χωριού ή πόλης οι οµάδες 

συγκροτούσαν Τµήµατα, τα οποία εξέλεγαν την Περιφερειακή Οργάνωση του νοµού. Ανώτερο όργανο 

του κόµµατος ήταν η Γενική Συνέλευση, ενώ τα όργανα διοίκησής του περιλάµβαναν, πλην του 

αρχηγού, Κεντρική Επιτροπή και πενταµελές Συµβούλιο. Τέλος, στο καταστατικό περιλάµβανε 

αναλυτικά πειθαρχικές διατάξεις.  
11

 Η πολιτική του κόµµατος εµφανίζεται να αποτελεί «συνέχεια εκείνης που εφήρµοσε ο Ελευθέριος 

Βενιζέλος προ µιας γενεάς». 
12

 Για τους τελευταίους πάντως σηµειωνόταν ότι «αυτοί, ως και οι πάσης φύσεως οικονοµικοί 

δοσίλογοι, άπαξ διέφυγαν µέχρι σήµερα της βαρυτάτης τιµωρίας που ήσαν άξιοι […] πρέπει 

τουλάχιστον διά της φορολογικής οδού να αποδώσουν εις τον Ελληνικόν λαόν τον αντεθνικώς και εις 

βάρος του λαού κτηθέντα πλούτον τους». ∆εν µπορεί εδώ να µη σηµειωθεί η διαφορετική ανάγνωση 

του όρου «αντεθνικώς» σε σχέση µε την τρέχουσα σηµασία του. 
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Ο συνεχιζόµενος εµφύλιος όµως, φαίνεται πως δηµιούργησε στον Πλαστήρα 

«προσωπικούς δισταγµούς και αντιρρήσεις»,
13

 αλλά ένα χρόνο αργότερα τα 

µηνύµατα που έφταναν –ακόµα και από το εξωτερικό– για το ότι είχε έρθει πλέον η 

κατάλληλη στιγµή για την ίδρυση κόµµατος όλο και πύκνωναν. Έτσι, στις 31 Μαΐου 

1949, ο Κοµν. Πυροµάγλου και πάλι, σε επιστολή του προς τον Πλαστήρα µετέφερε 

τη διεθνή εντύπωση για το ελληνικό ζήτηµα και, µεταξύ άλλων, σηµείωνε: «[οι 

∆υτικοί] ζητούν επιµόνως την δηµιουργίαν µίας παρατάξεως, η οποία να 

περιλαµβάνη όλα τα θετικά στοιχεία του κέντρου και της αριστεράς που δεν 

ανεµίχθησαν στον εµφύλιο πόλεµο και η οποία παράταξις να εγγυάται την οµαλή 

εξέλιξη στην Ελλάδα, χωρίς να προκαλέσει εσωτερικές καθεστωτικές ανωµαλίες […] 

Νοµίζω πως δεν χρειάζεται πια επιφύλαξη. Είναι ανάγκη να προχωρήσετε προς τη 

διαµόρφωση της παράταξης και την εµφάνισή της το συντοµότερο».
14

 Η παρακίνηση 

του Πυροµάγλου για τη «διαµόρφωση παρατάξεως», και µάλιστα µε «στοιχεία του 

κέντρου και της αριστεράς» είναι ενδιαφέρουσα, καθώς φαίνεται να ξέφευγε από τα 

στενά όρια ενός κόµµατος, µία άποψη που και ο ίδιος ο Πλαστήρας υιοθέτησε 

αργότερα, χαρακτηρίζοντας το Κόµµα Προοδευτικών Φιλελευθέρων ως «κίνηση».  

 

Κόµµα Προοδευτικών Φιλελευθέρων 

Παρά το ότι µε τον τερµατισµό του εµφυλίου σήµανε η ώρα για την ίδρυση κόµµατος, 

φαίνεται πως ο Πλαστήρας προς στιγµήν ήταν έτοιµος να εγκαταλείψει ένα τέτοιο 

σχέδιο εφόσον κατάφερνε να εξασφαλίσει την ηγεσία του Κόµµατος Φιλελευθέρων 

από τον Σοφ. Βενιζέλο.
15

 Μετά την άρνηση του τελευταίου, οι συζητήσεις για την 

ίδρυση κόµµατος επανήλθαν και, παρά τις πιέσεις που του ασκήθηκαν,
16

 στις 3 

∆εκεµβρίου 1949 κατέθεσε αίτηση στη Βουλή «περί ιδρύσεως πολιτικού 

κόµµατος»,
17

 του οποίου η ονοµασία έγινε γνωστή την εποµένη: Κόµµα 

Προοδευτικών Φιλελευθέρων. Έτσι, ο Πλαστήρας έκανε την είσοδό του στην 

µετεµφυλιακή πολιτική σκηνή µε ένα προπολεµικό «όχηµα», καθώς επανέφερε την 

                                                 
13

 Βλ. επιστολή Πιστολάκη προς Πλαστήρα, 12/8/1951, ΙΑΜΜ/ΑΝΠ 372, φ. «Αλληλογραφία 1950-

1953». 
14

 ΙΑΜΜ/ΑΝΠ 372, φ. «ΕΠΕΚ-ΕΟ∆Α». 
15

 Το γεγονός ότι ο Πλαστήρας ζήτησε από τον Σοφ. Βενιζέλο να του παραχωρήσει την ηγεσία του ΚΦ, 

την οποία όπως υποστήριζε του είχε υποσχεθεί, «προκειµένου να µετάσχη εις ένα λαϊκόν συναγερµόν» 

περιλαµβάνεται, µεταξύ άλλων, και σε συνέντευξή του στις 5/12/1949 στον ανταποκριτή του Γαλλικού 

Πρακτορείου Ειδήσεων στην Αθήνα. Βλ. αναπαραγωγή της συνέντευξης στο Βήµα 25/12/1949. Το 

γεγονός της υπόσχεσης θα διαψεύσει ο Σοφ. Βενιζέλος, βλ. Το Βήµα, 27/12/1949. 
16

 Ενδεικτικά των πιέσεων είναι τα όσα σηµειώνονται σε επιστολή του Νικ. Κολυβά προς τον Αλέκο 

[Ζάννα] στις 11/11/1949. ΙΑΜΜ/ΑΝΠ 372, φ. «Επιστολές Πλαστήρα».  
17

 Βλ. αίτηση ίδρυσης κόµµατος ΙΑΜΜ/ΑΝΠ 372, φ. «ΕΟ∆Α-ΕΠΕΚ». 
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ονοµασία του κόµµατος που είχε ιδρύσει τον Μάρτιο του 1924 ο Γεώργιος 

Καφαντάρης. Η επιλογή της ονοµασίας δεν φαίνεται να ήταν τυχαία, καθώς ναι µεν 

ακολουθήθηκε η πρακτική όσων είχαν αποσχισθεί νωρίτερα από το Κόµµα 

Φιλελευθέρων (Στ. Γονατάς, Σοφ. Βενιζέλος) και είχαν προσθέσει έναν επιθετικό 

προσδιορισµό στα αντίστοιχα κόµµατα που ίδρυσαν (Κόµµα Εθνικών Φιλελευθέρων, 

Κόµµα Βενιζελικών Φιλελευθέρων) υποδηλώνοντας ότι «µήτρα» τους ήταν το 

ιστορικό κόµµα, παράλληλα όµως µέσω της ονοµασίας αυτής το νέο κόµµα 

διεκδικούσε ευθέως την καφανταρική «κληρονοµιά». 

 Ο πυρήνας που είχε πλαισιώσει τον Πλαστήρα και είχε ενισχύσει τις 

διεργασίες που οδήγησαν στην ίδρυση του κόµµατος, αποτελούνταν από τους 

Νικόλαο Κολυβά, Κωνσταντίνο Μανέτα, Λουκά Σακελλαρόπουλο, Γεώργιο 

Βοραζάνη, Λεωνίδα Σπαή, Κωνσταντίνο Βερνίκο και Περικλή Αργυρόπουλο.
18

 Πέρα 

από τις βενιζελικές καταβολές όλων των προσώπων, δεν µπορεί να παραγνωριστεί το 

γεγονός ότι, µε εξαίρεση τον Λ. Σπαή
19

 και τον Κ. Βερνίκο, ο πυρήνας του κόµµατος 

αποτελούνταν από την πλειονότητα των προσώπων που είχαν υπογράψει στις 8 

Νοεµβρίου 1948 το τηλεγράφηµα προς τον Herbert Evatt για τον πολιτικό 

τερµατισµό του εµφυλίου, γεγονός που ακόµα και σε συµβολικό επίπεδο έδινε από 

την πρώτη στιγµή το ιδιαίτερο στίγµα του νέου κόµµατος. 

Στις 15 ∆εκεµβρίου 1949 δηµοσιεύθηκε στις εφηµερίδες η ανακοίνωση του 

Πλαστήρα για την ίδρυση του κόµµατος. Σε αυτήν αξιοποιούνταν πολιτικά όλη η 

συζήτηση περί «παλαιοκοµµατισµού», καθώς η «ανυπαρξία ηγεσίας ανταξίας των 

περιστάσεων», γεγονός που είχε οδηγήσει στην παράλυση του κρατικού µηχανισµού 

και τη χώρα σε κατάσταση σήψης, προβαλλόταν ως η αιτία που προκάλεσε την 

κάθοδο του στρατηγού στην πολιτική. Παράλληλα, στην ίδια ανακοίνωση 

συνοψίζονταν οι στόχοι του κόµµατος σε τέσσερα σηµεία: α) την πραγµατική 

ανασυγκρότηση της χώρας χωρίς διασπάθιση της αµερικανικής βοήθειας, β) την 

πλήρη αποκατάσταση της ειρήνευσης και γαλήνης µε την εξασφάλιση τάξης, 

ισοπολιτείας και δικαιοσύνης για όλους τους πολίτες ασχέτως πολιτικών φρονηµάτων, 

γ) τον ηθικό καθαρµό µε αποκάλυψη όσων «ωργίασαν επί των οικονοµικών ερειπίων 

της Ελλάδος» και δ) την πάταξη της διαφθοράς που είχε οδηγήσει στην εξαθλίωση 

                                                 
18

 Βλ. Λεων. Σπαής, Πενήντα χρόνια στρατιώτης, Αθήνα 1970, σ. 290. 
19

 Ο Λεωνίδας Σπαής ήταν απόστρατος αξιωµατικός, ο οποίος συνδεόταν φιλικά µε τον Πλαστήρα από 

το 1922. Περισσότερα βιογραφικά στοιχεία βλ. στο Επίµετρο. 
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γεωργούς, εργάτες, µισθοσυντήρητους συνταξιούχους και µικροϊδιοκτήτες.
20

 Τέλος, 

στο πεδίο των διεθνών σχέσεων της χώρας, στόχος ήταν η σύσφιξη των δεσµών µε 

τους «Μεγάλους Συµµάχους» και η αποκατάσταση φιλικών, πολιτικών και 

οικονοµικών σχέσεων µε όλες τις γειτονικές χώρες. 

 

ΕΠΕΚ: συνασπισµός και κόµµα 

Το Κόµµα Προοδευτικών Φιλελευθέρων αποτέλεσε, όπως αναφέρθηκε, το «όχηµα» 

για να εισέλθει ο Πλαστήρας στην πολιτική σκηνή, παρέχοντάς του τη δυνατότητα, 

ως αρχηγός κόµµατος πλέον, να συνοµιλεί επί ίσοις όροις µε αρχηγούς άλλων 

κοµµάτων. Φαίνεται πως εξ αρχής στόχος ήταν η συγκρότηση ενός ευρύτερου 

συνασπισµού που θα ξεπερνούσε τα πεπερασµένα όρια ενός νεοϊδρυθέντος κόµµατος. 

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά σε επιστολή του στον Πυροµάγλου «εµφανίζοµαι µεν 

κατά τύπους ως κόµµα, κατ’ ουσίαν όµως αποτελώ µίαν κίνησιν µε ευρυτέρας 

επιδιώξεις».
21

 Η αυτόνοµη κάθοδος του ΚΠΦ στις εκλογές δεν µοιάζει να εξετάστηκε 

και έτσι αµέσως µετά την ίδρυσή του ξεκίνησαν οι συνοµιλίες για πιθανές εκλογικές 

συνεργασίες.
22

  

 Παρότι υπήρξαν επαφές µε διάφορα πρόσωπα και πολιτικούς σχηµατισµούς,
23

 

η πρώτη που καρποφόρησε ήταν εκείνη µε τον Εµµανουήλ Τσουδερό, αρχηγό του 

∆ηµοκρατικού Προοδευτικού Κόµµατος (∆ΠΚ) και έτερο διεκδικητή της 

καφανταρικής «κληρονοµιάς». Αν και η πορεία και η δράση του εν λόγω κόµµατος 

δεν αποτελούν αντικείµενο της παρούσας µελέτης, αξίζει να σηµειωθεί ότι τις 

παραµονές των συνοµιλιών µε τον Πλαστήρα, η πολιτική του
24

 έθετε ως 

προτεραιότητες την εξασφάλιση εργασίας, τον ελεύθερο συνδικαλισµό και την 

επέκταση των κοινωνικών ασφαλίσεων, την δίκαιη κατανοµή των κερδών και την 

εθνικοποίηση των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, την παροχή ιατρικής περίθαλψης 

σε όλους τους πολίτες της χώρας, την αναδιάρθρωση της εκπαίδευσης
25
και τη 

διαµόρφωση ενός οικονοµικού προγράµµατος µε στόχο τη σταθερότητα του 

                                                 
20

 Ελευθερία, 15/12/1949. 
21

 Βλ. χειρόγραφη επιστολή Πλαστήρα προς τον Πυροµάγλου, που παρατίθεται στο Σπ. Λιναρδάτος, 

Από τον εµφύλιο στη χούντα, τ. Α΄, Αθήνα 1977, σ. 86. 
22

 Ο µόλις ένας µήνας ζωής του ΚΠΦ ως αυτοτελούς κόµµατος, προκαλεί κάποιες φορές σύγχυση 

γύρω από την ίδρυση της ΕΠΕΚ, µε αποτέλεσµα αυτή να ταυτίζεται χρονικά µε την ίδρυση του ΚΠΦ. 
23

 Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα είχαν γίνει σχετικές επαφές µε τους Αριστερούς Φιλελεύθερους (Σταµ. 

Χατζήµπεη και Νεόκ. Γρηγοριάδη) και τον Αλέξ. Μυλωνά, ηγέτη του Αγροτικού Κόµµατος. Βλ. Το 
Βήµα, 27/12/1949. 
24

 Βλ. Εµµ. Τσουδερός, Ο λόγος της Θεσσαλονίκης. Προγραµµατικαί αρχαί του κόµµατος, Αθήνα 1949. 
25

 Είχε προηγηθεί αναλυτικό πρόγραµµα σχετικά µε την εκπαίδευση, βλ. ∆ηµοκρατικόν Προοδευτικόν 

Κόµµα, Εκπαιδευτικόν πρόγραµµα, Αθήναι 1947. 
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νοµίσµατος και τον ισοσκελισµό του προϋπολογισµού, λαµβάνοντας παράλληλα 

υπόψη και τις ανάγκες της κοινωνίας.
26

 Όσον αφορά το θέµα της «λήθης», το οποίο 

αποτελούσε κοµβικό σηµείο των διακηρύξεων του ΚΠΦ, ο Τσουδερός τασσόταν 

υπέρ αυτής, υποστηρίζοντας ότι «υπήρξε από αιώνων το τέρµα παροµοίων 

ανωµαλιών», ενώ σαφής υπήρξε και η θέση του για τον τρόπο αντιµετώπισης του 

κοµµουνισµού µετά την στρατιωτική του ήττα: «Ο κοµµουνισµός δεν καταπολεµάται 

διά της βίας. Η ανταρσία του κοµµουνισµού κατεπολεµήθη διά της δυνάµεως. Η 

ψώρα όµως της ιδεολογίας του […] θα θεραπευθή µόνον µε πρόγραµµα και 

διοίκησιν».
 27

 Τέλος, σχετικά µε το ζήτηµα µελλοντικών εκλογικών συνεργασιών
28

 

σηµειωνόταν ότι οποιαδήποτε συζήτηση θα είχε ως βάση τις αρχές του κόµµατος και 

το συµφέρον της χώρας ενώ αποκλείονταν εκ των προτέρων από κάθε συζήτηση οι 

κοµµουνιστές, οι λαϊκοί και οι δικτατορικοί.
29

 Οι θέσεις του ∆ηµοκρατικού 

Προοδευτικού Κόµµατος –λιγότερο γενικόλογες από εκείνες του Κόµµατος 

Προοδευτικών Φιλελευθέρων– έδιναν βάρος στην οικονοµική και κοινωνική πολιτική, 

ενώ σηµείο σύγκλισης των δύο κοµµάτων αποτελούσε το θέµα της «λήθης». Είναι 

πάντως προφανές ότι το κόµµα του Τσουδερού, που µετρούσε ήδη σχεδόν τέσσερα 

χρόνια ζωής, ήταν περισσότερο έτοιµο από την άποψη της επεξεργασίας του 

προγράµµατός του. 

 Οι συνοµιλίες µε τον Εµµ. Τσουδερό φαίνεται πως ξεκίνησαν ήδη από τις 

αρχές Ιανουαρίου. Στις 13 Ιανουαρίου 1950, µία εβδοµάδα µετά την προκήρυξη των 

εκλογών, ανακοινώθηκε η κοινή κάθοδος του Κόµµατος Προοδευτικών 

Φιλελευθέρων µε το ∆ηµοκρατικό Προοδευτικό Κόµµα ως Εθνική Προοδευτική 

Ένωσις Κέντρου (ΕΠΕΚ) υπό την αρχηγία του Πλαστήρα.
30

 Στη σχετική ανακοίνωση, 

αφού διευκρινιζόταν ότι τα δύο κόµµατα «θα πολιτευθούν εντός του υφισταµένου 

συνταγµατικού καθεστώτος», αναπτύσσονταν και οι βασικοί στόχοι της ΕΠΕΚ: 

αποκατάσταση της τάξης, ανοικοδόµηση και ανασυγκρότηση της χώρας, αξιοποίηση 

                                                 
26

 Είχαν προηγηθεί εκτενείς αναλύσεις γύρω από τα οικονοµικά ζητήµατα. Βλ. σχετικά ∆ηµοκρατικόν 

Προοδευτικόν Κόµµα, Αγροτικόν πρόγραµµα, Αθήναι 1948, καθώς και Εµµ. Τσουδερός, Η οικονοµική 
µας κατάστασις, Αθήναι 1949. 
27

 Βλ. Εµµ. Τσουδερός, Ο λόγος της Θεσσαλονίκης, σ. 7. 
28

 Σχετικά µε τις επικείµενες εκλογές επισηµαινόταν η ανάγκη ανασύνταξης των εκλογικών καταλόγων, 

καθώς και η παροχή εγγυήσεων για ελεύθερες και αδιάβλητες εκλογές από υπηρεσιακή κυβέρνηση, 

ακόµα και αν αυτό σήµαινε ότι η διεξαγωγή τους έπρεπε να µεταφερθεί σε ευθετότερο χρόνο. 
29

 Βλ. Εµµ. Τσουδερός, Ο λόγος της Θεσσαλονίκης, σ. 19. 
30

 Η σύµπραξη Τσουδερού Πλαστήρα δεν έµεινε ασχολίαστη από τον Τύπο (ιδίως τον προσκείµενο 

στο Λαϊκό Κόµµα) ο οποίος ανέσυρε την υπόθεση της µη χορήγησης διαβατηρίου στον Πλαστήρα από 

τον πρωθυπουργό της εξόριστης κυβέρνησης Τσουδερό το 1941. Το γεγονός αυτό προκάλεσε την 

αντίδραση του τελευταίου, ο οποίος µε δήλωσή του έκανε λόγο περί «παρεξήγησης» των προθέσεων 

της τότε κυβέρνησης, βλ. Το Βήµα, 28/1/1950. 
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του εθνικού πλούτου και µεταρρύθµιση της νοµοθεσίας.
31

 Οι θέσεις της ΕΠΕΚ 

αποτέλεσαν στην πραγµατικότητα ένα συγκερασµό των θέσεων των δύο κοµµάτων, 

ενώ το κοινό σηµείο αναφοράς των δύο κοµµάτων φαίνεται πως υπήρξε το 

µεσοπολεµικό παρελθόν τους.  

 Η επιλογή της ονοµασίας του συνασπισµού µοιάζει να αποτέλεσε µία ακόµη 

προσπάθεια συγκερασµού των δύο συνιστωσών του, θέτοντας παράλληλα σαφή 

πολιτικά όρια. Η «Ένωσις», λοιπόν, όπως ονοµάστηκε ο συνασπισµός, ήταν κατ’ 

αρχήν «Εθνική», διεκδικούσε δηλαδή τη θέση της εντός των ορίων του «εθνικού 

κορµού»
32

 και «Προοδευτική» (που ήταν και ο κοινός επιθετικός προσδιορισµός των 

κοµµάτων του Τσουδερού και του Πλαστήρα) υποδηλώνοντας την αντίθεσή της µε τη 

«συντηρητική» ∆εξιά. Το πλέον ενδιαφέρον όµως στοιχείο ήταν η χρήση του όρου 

«Κέντρο», ο οποίος εισήλθε έτσι και επισήµως στο πολιτικό λεξιλόγιο. Η υιοθέτηση 

του όρου υποδήλωνε την κατ’ αρχήν αποδοχή ενός τριπαραταξιακού σχήµατος 

(∆εξιά-Κέντρο-Αριστερά) και την παράλληλη απόρριψη του µεσοπολεµικού 

διχαστικού διπόλου (βενιζελισµός - αντιβενιζελισµός). Επιπλέον όµως φαίνεται πως 

υπέκρυπτε µία σκοπιµότητα: να προκαταβάλλει την ένταξη του συνασπισµού στον 

κεντρώο χώρο, προκειµένου να αντιµετωπίσει την ενδεχόµενη πολεµική της ∆εξιάς 

και να «καθησυχάσει» µέρος του φιλελεύθερου χώρου. Στην πραγµατικότητα όµως η 

αµφισβήτηση της ύπαρξης του κεντρώου χώρου αποτέλεσε την «αχίλλειο πτέρνα» 

της ΕΠΕΚ, καθώς έθετε συνεχώς υπό αµφισβήτηση τον πολιτικό προσανατολισµό 

της.
33

 

 Παράλληλα όµως µε τον Τσουδερό, ο Πλαστήρας είχε συνοµιλίες µε τον 

Γεώργιο Καρτάλη,
34

 οι οποίες κατέληξαν στις 15 Ιανουαρίου σε εκλογική συνεργασία 

του µε την ΕΠΕΚ στη βάση «πολιτικής ισοτιµίας».
35

 Η συνεργασία µε τον Καρτάλη 

ήταν διαφορετικού χαρακτήρα από εκείνη µε το ∆ΠΚ, καθώς ο ίδιος δεν ήταν 

αρχηγός κάποιου κόµµατος, αλλά διέθετε ισχυρότατα ερείσµατα στην περιοχή της 

                                                 
31

 Ελευθερία, 14/1/1950. 
32

 Σχετικά µε τον επιθετικό προσδιορισµό «Εθνική» είναι χαρακτηριστικό ότι έξι χρόνια αργότερα, 

όταν ο Κων/νος Καραµανλής ίδρυσε την Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση (ΕΡΕ) σηµείωσε µε έµφαση ότι 

η λέξη «Εθνική» εξέφραζε την αντίθεση µε τον κοµµουνισµό. Βλ. Κων. Σβολόπουλος (γεν. επιµ.), 

Κωνσταντίνος Καραµανλής. Αρχείο, γεγονότα και κείµενα, τ. Α΄, Αθήνα 
2
2005, σ. 337. 

33
 Περισσότερα για το ζήτηµα αυτό βλ. στο κεφάλαιο IV. 

34
 Εύλογα µπορεί να εικάσει κανείς τον καθοριστικό ρόλο του Κοµν. Πυροµάγλου στην επαφή 

Πλαστήρα-Καρτάλη, καθώς ήταν το πρόσωπο που συνδεόταν στενά και µε τους δύο (µε σχέση φιλίας 

µε τον πρώτο και µε εξ αγχιστείας συγγένεια µε τον δεύτερο).  
35

 Επιστολή του Γ. Καρτάλη προς τον Πλαστήρα, 14/1/1950, ΙΑΜΜ/ΑΝΠ 372, φ. «Αλληλογραφία 

1950-1953». 
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Θεσσαλίας και ηγούνταν οµάδας πολιτευτών.
 36

 Το βασικότερο όµως πλεονέκτηµα 

αυτής της συνεργασίας ήταν ότι ο Καρτάλης ήταν ένα από τα λίγα πολιτικά πρόσωπα 

που είχαν αναλάβει ενεργό δράση της περίοδο της Κατοχής,
37

 γεγονός που επρόκειτο 

να επιδράσει καταλυτικά στην µετέπειτα πορεία της ΕΠΕΚ.  

 Οι δύο κοµµατικές συνιστώσες της ΕΠΕΚ (ΚΠΦ, ∆ΠΚ) παρά την κοινή 

κάθοδο στις εκλογές του 1950, διατήρησαν εντός της νέας Βουλής την αυτονοµία 

τους, ενώ µία τρίτη οµάδα αυτονοµήθηκε επίσης, εντασσόµενη απευθείας στον 

συνασπισµό (ΕΠΕΚ) χωρίς να προσχωρεί σε κάποιο από τα δύο κόµµατα.
38

 Η 

ανάληψη όµως της εξουσίας, τον Απρίλιο του ίδιου έτους, φαίνεται πως έδωσε ώθηση 

σε ενέργειες για τον µετασχηµατισµό του συνασπισµού σε ενιαίο κόµµα. Η πρώτη 

κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση ήταν η σύσταση, ένα µήνα αργότερα, πολιτικού 

γραφείου και οι τακτικές συσκέψεις της κοινοβουλευτικής οµάδας όλων των 

συνιστωσών.
39

 Παράλληλα, συγκροτήθηκε επιτροπή που θα επεξεργαζόταν τα 

σχετικά µε την ενοποίηση και θα συνέτασσε σχέδιο καταστατικού του νέου κόµµατος. 

Η επιτροπή, στην οποία εκπροσωπούνταν και οι τρεις συνιστώσες, αποτελούνταν από 

τους βουλευτές Εµµανουήλ Μπακλατζή, Γρηγόρη Τηλικίδη, Στυλιανό Αλλαµανή, 

Σταµάτη Μερκούρη, Μηνά Πατρίκιο και Γεώργιο Μπουρδάρα,
40
µε πρόεδρο τον 

υπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Λουκά Σακελλαρόπουλο και γραµµατέα τον 

πολιτευτή Ιωάννη Παπαλάκη. Στις 14 Ιουλίου η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της 

«αποφανθείσα εν οµοφωνία υπέρ της ενοποιήσεως των εις την ΕΠΕΚ 

συνεργαζοµένων δύο κοµµάτων […] επεξεργασθείσα τελικώς το Σχέδιον 

Καταστατικού του υπό την αυτήν επωνυµίαν ΕΠΕΚ ενοποιουµένου κόµµατος» και το 

υπέβαλε προς έγκριση στους Πλαστήρα και Τσουδερό. Στο ζήτηµα της ηγεσίας του 

ενιαίου πλέον κόµµατος δόθηκε µία σολοµώντεια λύση: αρχηγός του κόµµατος και 

                                                 
36

 Ο Καρτάλης ήταν γόνος της µεγαλύτερης πολιτικής οικογένειας του Βόλου, που εκπροσωπούσε την 

αντιβενιζελική παράταξη σε τοπικό επίπεδο. Η µεταξική δικτατορία όµως και πολύ περισσότερο η 

Κατοχή αποτέλεσαν ορόσηµο στην πολιτική πορεία του Καρτάλη. Το φθινόπωρο του 1942 

συγκρότησαν µαζί µε τον ∆ηµ. Ψαρρό την αντιστασιακή οργάνωση Εθνική και Κοινωνική 

Απελευθέρωση (ΕΚΚΑ), ως εκπρόσωπος της οποίας συµµετείχε στο Συνέδριο του Λιβάνου (Μάιος 

1944). Μετά την Απελευθέρωση ο Καρτάλης διετέλεσε υπουργός στην κυβέρνηση Σοφούλη (1945), 

ενώ απείχε από τις εκλογές του 1946 και τάχθηκε υπέρ της δηµοκρατίας στο δηµοψήφισµα. Τέλος, 

υπενθυµίζεται ότι ήταν ένας από τους υπογράφοντες το τηλεγράφηµα προς τον Evatt. Περισσότερα για 

τον Καρτάλη βλ. Κοµν. Πυροµάγλου, Ο Γεώργιος Καρτάλης και η εποχή του, τ. Α΄, Αθήναι 1965· Ο 
Γεώργιος Καρτάλης και η δύσκολη δηµοκρατία, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισµού και 

Γενικής Παιδείας, Αθήνα 1998· Ηλ. Νικολακόπουλος, «Γεώργιος Καρτάλης - Μιλτιάδης 

Πορφυρογένης: παραλληλισµοί», Αρχειοτάξιο (7) 2005, σ. 31-51.  
37

 Αναλυτικά για τη δράση του βλ. Γεώργιος Α. Καρτάλης, Πεπραγµένα 1940-1944, Αθήναι 1945. 
38

 Για το θέµα αυτό βλ. αναλυτικότερα στο κεφάλαιο ΙΙΙ. 
39

 Το Βήµα, 11/5/1950. 
40

 Αναλυτικά στοιχεία για τους βουλευτές βλ. στο Επίµετρο. 
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πρόεδρος της κοινοβουλευτικής οµάδας θα ήταν ο Πλαστήρας και πρόεδρος του 

Γενικού Συµβουλίου, της Εκτελεστικής Επιτροπής και εκπρόσωπος του κόµµατος 

στη Βουλή, ο Τσουδερός.
41

 

Το διττό αυτό σχήµα, διατηρήθηκε µέχρι την αποχώρηση της οµάδας του 

Τσουδερού στις 14 Ιουλίου 1951, οπότε και τέθηκε το θέµα περί της συνέχισης 

ύπαρξης της ΕΠΕΚ υπό αυτήν την ονοµασία. Η αποχωρούσα οµάδα έκρινε ότι µε την 

αυτονόµηση του ∆ηµοκρατικού Προοδευτικού Κόµµατος αυτονοµούνταν 

ταυτόχρονα και το Κόµµα Προοδευτικών Φιλελευθέρων, µε αποτέλεσµα τη διάλυση 

της ΕΠΕΚ. Η κίνηση αυτή προφανώς εντασσόταν σε µία προσπάθεια αποδυνάµωσης 

των µη αποχωρησάντων, δεδοµένου ότι το Κόµµα Προοδευτικών Φιλελευθέρων ήταν 

ουσιαστικώς ανύπαρκτο στην πολιτική σκηνή. Αντίθετα, η περί τον Πλαστήρα οµάδα 

επέµενε στην άποψη ότι τα δύο κόµµατα αποτελούσαν πλέον ενιαίο πολιτικό 

οργανισµό, από τον οποίο ο Τσουδερός επέλεξε να αποσχισθεί. Συνεπώς, η «πιστή» 

στον Πλαστήρα οµάδα είχε το δικαίωµα να διατηρήσει τον τίτλο της ΕΠΕΚ 

«δεδοµένου ότι συµφώνως µε τα κοινοβουλευτικά έθιµα τον τίτλον του κόµµατος 

διατηρεί, εν περιπτώσει σχίσµατος, η πλειοψηφία των κοινοβουλευτικών µελών».
42

 

Έτσι, και παρά τις περί του αντιθέτου προσπάθειες του Τσουδερού, η ΕΠΕΚ 

διατήρησε τον τίτλο σε όλη τη διάρκεια του βίου της µέχρι την ενσωµάτωσή της στην 

Ένωση Κέντρου το 1961. 

 

Οργανωτική συγκρότηση του κόµµατος 

Η σύνταξη σχεδίου καταστατικού που αποτυπώνει και την πρώτη προσπάθεια 

οργανωτικής συγκρότησης του κόµµατος συνδέεται άµεσα µε το µετασχηµατισµό της 

ΕΠΕΚ σε κόµµα, όταν δηλαδή διευρύνθηκαν κατά πολύ τα πολιτικά αλλά και 

γεωγραφικά όρια αυτού του νέου πολιτικού σχηµατισµού. Έτσι, λίγες µέρες µετά την 

ενοποίηση της ΕΠΕΚ, και συγκεκριµένα στις 27 Ιουλίου, οι βουλευτές του κόµµατος 

εξέλεξαν τα 15 κοινοβουλευτικά µέλη του Γενικού Συµβουλίου
43

 του ενιαίου 

κόµµατος, βάσει του σχεδίου καταστατικού. Η σύνθεση του Συµβουλίου, εµφάνιζε 

µία ισορροπία ως προς την προέλευση των µελών του αφού περιλάµβανε έξι 
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 Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 28/7/1950. 
42

 Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 16/7/1951. 
43
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προερχόµενους από το ∆ηµοκρατικό Προοδευτικό Κόµµα, τέσσερις από την οµάδα 

Καρτάλη και πέντε από το Κόµµα Προοδευτικών Φιλελευθέρων. Η κίνηση αυτή για 

την οργάνωση του κόµµατος έµεινε προσωρινά µετέωρη και ηµιτελής, γεγονός που 

µπορεί να αποδοθεί είτε σε συνεχιζόµενες διαβουλεύσεις για το σχέδιο καταστατικού 

είτε στην αδράνεια που προκαλούσε στις εσωκοµµατικές διεργασίες η κυβερνητική 

εξουσία που ασκούσε η ΕΠΕΚ. Η πτώση ωστόσο της κυβέρνησης Πλαστήρα 

φαίνεται πως επιτάχυνε τις διαδικασίες οργάνωσης του κόµµατος. Στις αρχές 

Σεπτεµβρίου οι Πλαστήρας και Τσουδερός ενέκριναν το προσωρινό καταστατικό,
44

 

βάσει του οποίου η δοµή του κόµµατος είχε ως εξής: 

Αρχηγός → Πρόεδρος 

↓ 
Γενικό Συµβούλιο → Εκτελεστική Επιτροπή 

↓ 
Περιφερειακά Συµβούλια 

↓ 
Τοπικά Συµβούλια 

 

 

Σύµφωνα µε το προσωρινό καταστατικό, όλα τα όργανα διοίκησης του κόµµατος θα 

ήταν αιρετά, µε εξαίρεση την ηγεσία η οποία ετίθετο εκτός εκλογής, εξαιτίας του 

λεγόµενου «τεκµηρίου αρµοδιότητος». Έτσι, για τον µεν Πλαστήρα «το τεκµήριον 

της αρµοδιότητος […] δόθηκε από τον λαόν κατά τας εκλογάς της 5ης Μαρτίου» για 

τον δε Τσουδερό «το τεκµήριον της αρµοδιότητος δόθηκε από τη συνεχή, συνετή και 

µακρά δράσι του υπέρ των εργαζοµένων».
45

 Το Γενικό Συµβούλιο, το οποίο 

αποτελούσε το ανώτερο όργανο και ήταν υπεύθυνο για τη χάραξη της πολιτικής και 

της οργάνωσης του κόµµατος, απαρτιζόταν από 30 µέλη, 15 κοινοβουλευτικά και 15 

εξωκοινοβουλευτικά, τα οποία θα ορίζονταν, µέχρι τη διεξαγωγή Συνεδρίου, από την 

ηγεσία του κόµµατος. Η εξαµελής Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία συνιστούσε 

ουσιαστικά ένα ευέλικτο σχήµα µε αρµοδιότητες παρόµοιες µε του Γενικού 

Συµβουλίου, εκλεγόταν από το Γενικό Συµβούλιο. Τέλος, στα Περιφερειακά και 

Τοπικά Συµβούλια του κόµµατος που επρόκειτο να συγκροτηθούν, θα ορίζονταν 

διοικούσες επιτροπές µέχρι την ανάδειξη εκλεγµένων διοικήσεων.  

 Ακολουθώντας λοιπόν το προσωρινό καταστατικό, οι δύο ηγέτες όρισαν στις 

10 Σεπτεµβρίου τα 15 εξωκοινοβουλευτικά µέλη του Γενικού Συµβουλίου του 
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κόµµατος, επιλέγοντας κυρίως πολιτευτές που είχαν κατέλθει µε τον συνασπισµό στις 

εκλογές του 1950, ενώ σε αυτούς προστέθηκαν ο δηµοσιογράφος Λουκής Ακρίτας
46

 

και ο εκδότης της εφηµερίδας Προοδευτικός Φιλελεύθερος, Νικ. Ευαγγελόπουλος.
47

 

Λίγες ηµέρες αργότερα τα µέλη του Γενικού Συµβουλίου εξέλεξαν την εξαµελή 

Εκτελεστική Επιτροπή,
48

 στην πρώτη συνεδρίαση της οποίας έγινε οµόφωνα δεκτή η 

επιλογή του δηµοσιογράφου Λουκή Ακρίτα ως Γενικού Γραµµατέα της ΕΠΕΚ.
49

  

Είναι προφανές ότι αρχικά το οργανωτικό σχήµα δεν απείχε πολύ από τα 

µέχρι τότε αντίστοιχα των λοιπών κοµµάτων, όπως για παράδειγµα του Κόµµατος 

Φιλελευθέρων. Σύµφωνα µε το αναθεωρηµένο, τον Αύγουστο του 1949, καταστατικό 

του ΚΦ,
50

 ο ισόβιος αρχηγός του πλαισιωνόταν από δεκαµελές Πολιτικό 

Συµβούλιο,
51

 συµβουλευτικού χαρακτήρα, και από το Γραφείο του Κόµµατος, το 

οποίο είχε εκτελεστικό χαρακτήρα και επέβλεπε την οργάνωση του κόµµατος. Στα 

ανώτερα όργανα τοποθετούνταν και η Γενική Συνέλευση,
52

 που ήταν επιφορτισµένη 

µε τη συζήτηση των προγραµµατικών κατευθύνσεων του κόµµατος και την έγκριση ή 

τροποποίηση του καταστατικού. Πέραν όµως των παραπάνω οργάνων διοίκησης, 

αναλυτικό ήταν το καταστατικό σχετικά µε ζήτηµα της οργάνωσης των µελών, καθώς 

προβλεπόταν η συγκρότηση Πολιτικών Συλλόγων στους δήµους και τις κοινότητες οι 

οποίοι θα υπάγονταν στις αντίστοιχες Νοµαρχιακές ∆ιοικήσεις. Οι τελευταίες, που θα 

υπάγονταν στο Γραφείο του Κόµµατος, θα είχαν πέραν της πολιτικής κατεύθυνσης 

των Συλλόγων και αρµοδιότητες πρωτοβάθµιου πειθαρχικού οργάνου. Αξίζει να 

σηµειωθεί εδώ ότι σε αυτό το οργανωτικό σχήµα δεν υπάγονταν οι Λέσχες 

Φιλελευθέρων,
 53

 οι οποίες διατηρούσαν την αυτοτέλειά τους µε σκοπό την 
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«πολιτικήν µόρφωσιν» των µελών του κόµµατος. Τέλος, το καταστατικό λάµβανε 

µέριµνα για την οργάνωση της νεολαίας, προβλέποντας τη σύσταση Τµηµάτων 

Φιλελευθέρας Νεολαίας,
54

 που υπάγονταν σε αντίστοιχες Νοµαρχιακές ∆ιοικήσεις µε 

ανώτερο όργανο το Πανελλήνιο Συµβούλιο Φιλελευθέρας Νεολαίας, ενώ 

προβλεπόταν και η σύσταση επαγγελµατικών οργανώσεων του κόµµατος.  

 Όπως προκύπτει, στο οργανόγραµµα και των δύο κοµµάτων
55

 δινόταν 

ιδιαίτερη έµφαση στα όργανα διοίκησης, τα οποία –τουλάχιστον αρχικά– ήταν της 

απόλυτης εµπιστοσύνης και επιλογής του αρχηγού, ενώ ψηλή θέση στην ηγετική 

πυραµίδα κατείχε η κοινοβουλευτική οµάδα. Η κοµµατική οργάνωση των µελών 

παρότι απασχολούσε –θεωρητικά τουλάχιστον– τις ηγεσίες των κοµµάτων, δεν 

φαίνεται να είχε λάβει τη µορφή συντονισµένων προσπαθειών για την επίτευξή της.
56

 

Η ΕΠΕΚ αρχικά δεν φαίνεται να παρέκκλινε από αυτή την παραδοσιακού τύπου 

διάρθρωση και οι οδηγίες του αρχηγού του κόµµατος προς τα µέλη της Επιτροπής να 

«ολοκληρωθή η οργάνωσις του κόµµατος, εις τρόπον ώστε ν’ αποβή τούτο το 

δυναµικώτερον όργανον των εθνικών, πολιτικών και κοινωνικών αγώνων»,
57

 έµοιαζε 

περισσότερο µε τυπική ευχή.  

 

Τοπικά συµβούλια 

Σύντοµα, όµως, γύρω από αυτό το οργανωτικό σχήµα άρχισαν να διατυπώνονται 

εντός της ΕΠΕΚ απόψεις για τη διαµόρφωση ενός σύγχρονου κόµµατος αρχών που 

θα εδραζόταν σε µία οργανωµένη λαϊκή βάση. Την αντίληψη αυτή εξέφραζε, µεταξύ 

άλλων, και ο πολιτευτής Κοσµάς Βέρροιος: «Ο στρατηγός Πλαστήρας και ο κ. 

Τσουδερός θα προσφέρουν την µεγαλυτέραν ίσως υπηρεσίαν εις την χώραν µας εάν 
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υπό την καθοδήγησίν των οργανωθή ένα πραγµατικόν κόµµα αρχών, η ΕΠΕΚ. Ένα 

κόµµα συγχρονισµένον και εις την οργάνωσιν και εις την πολιτικήν και κοινωνικήν 

ιδεολογίαν. Αυτό που απεκλήθη ∆ηµοκρατικόν Κέντρον πρέπη να αποκτήση και 

οργάνωσιν και συγκεκριµένο πρόγραµµα. Και η ΕΠΕΚ σήµερα είναι η ψυχή και ο 

κύριος κορµός του Κέντρου».
58

 Στην πραγµατικότητα οι απόψεις αυτές συνιστούσαν 

µία διαφορετική αντίληψη που προσέβλεπε σε µία κοµµατική οργάνωση µε 

θεσµοθετηµένα όργανα και ενεργή συµµετοχή της λαϊκής βάσης. Μία νέου τύπου 

όµως οργάνωση διαµόρφωνε εν τέλει ένα νέου τύπου κόµµα που θα διαρρήγνυε το 

ηγετικό σχήµα.  

 Η επιλογή του Λουκή Ακρίτα ως γραµµατέα φαίνεται πως διαδραµάτισε 

καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια δηµιουργίας οργάνωσης της βάσης.
59

 Έτσι, 

σύντοµα ξεκίνησε η συγκρότηση τοπικών και περιφερειακών συµβουλίων σε όλη την 

Ελλάδα στα οποία ορίστηκαν διοικούσες επιτροπές. Ο τρόπος οργάνωσης 

παρουσιάζει ενδιαφέρον, καθώς έγινε προσπάθεια να παρακαµφθούν οι δεσµοί των 

οπαδών της ΕΠΕΚ µε τους πολιτευτές και τους βουλευτές και να δηµιουργηθεί 

απευθείας επαφή µε το κόµµα χωρίς άλλη διαµεσολάβηση. Για το σκοπό αυτό η 

οργάνωση των τοπικών και περιφερειακών συµβουλίων έπρεπε να είναι «απρόσωπη 

και να µην συµπεριληφθούν εις αυτήν οι εν ενεργεία πολιτευόµενοι».
60

 Όπως ήταν 

φυσικό η πρακτική αυτή συνάντησε τις αντιδράσεις του πολιτικού προσωπικού που 

έβλεπε σε αυτήν µία προσπάθεια ακύρωσης των προσωπικών πολιτικών δικτύων 

αλλά και µία ταυτόχρονη πρόσδεση των συµβουλίων στο άρµα του γενικού 

γραµµατέα.
 61

  

 Η οργάνωση της βάσης του κόµµατος φαίνεται πως ξεκίνησε από την Αθήνα 

µε το σχηµατισµό της αρµόδιας εννεαµελούς εκτελεστικής επιτροπής υπό την 

προεδρία του Κων/νου Γιαβάσογλου, η οποία είχε υπό την καθοδήγησή της τα πρώτα 

25 συνοικιακά συµβούλια. Παράλληλα όµως προχώρησε η σύσταση οργανωτικών 

συµβουλίων και στην περιφέρεια.
62

 Παρότι ο αριθµός των περιφερειακών τοπικών 
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οργανώσεων δεν είναι γνωστός, στις αρχές του 1951 φαίνεται ότι αυτές δεν κρίνονταν 

αµελητέες. Τον ρόλο τους µάλιστα αναγνώρισε και η ηγεσία του κόµµατος, η οποία 

επιφόρτιζε τα τοπικά συµβούλια και τους βουλευτές µε την οργάνωση των εκλογών: 

«Απανταχού οι βουλευταί µετά των Τοπικών Συµβουλίων θα φροντίσουν […] να 

καταρτισθούν εκλογικοί συνδυασµοί. […] Όπου δεν υπάρχουν βουλευταί της ΕΠΕΚ 

την πρωτοβουλίαν αναλαµβάνουν τα Τοπικά Συµβούλια του Κόµµατος».
63

 Παρά το 

ότι δεν εντοπίστηκαν περαιτέρω στοιχεία για τις οργανώσεις, όπως η γεωγραφική 

τους κατανοµή και ο αριθµός των µελών τους, που θα επέτρεπαν την σε βάθος 

εξέταση του ζητήµατος,
64

 ωστόσο µπορούµε να εκτιµήσουµε ότι τα αριθµητικά 

µεγέθη µέχρι τον Αύγουστο του 1951 δεν ήταν ευκαταφρόνητα. Μόνο στην Αθήνα 

είχαν συσταθεί εκατό συνοικιακά συµβούλια
65

 ενώ την ίδια περίοδο σε όλη την 

Ελλάδα ο αριθµός των τοπικών συµβουλίων ανερχόταν σε 1.000.
66

 Είναι φανερό ότι 

το πολιτικό προσωπικό συνέχιζε να αποτελεί τον ρυθµιστικό παράγοντα σε τοπικό 

επίπεδο, αλλά παρ’ όλα αυτά δεν µπορούσε πλέον να αγνοηθεί µία νέα φωνή που 

αναδεικνυόταν µέσω των οργανώσεων. 

 Η επιτυχής πορεία των οργανώσεων της ΕΠΕΚ δεν φαίνεται να άφησε 

αδιάφορο το Κόµµα Φιλελευθέρων. Στο πρώτο συνέδριο του κόµµατος,
67

 που 

διεξήχθη τον Ιανουάριο του 1951,
68

 το ήµισυ της οµιλίας του Σοφ. Βενιζέλου 

αναλώθηκε στην ανάγκη οργάνωσης του κόµµατος, γεγονός που δεν φαίνεται πως 

ήταν άσχετο µε τα συµβαίνοντα στην ΕΠΕΚ. Μάλιστα ο ηγέτης του ΚΦ τόνισε ότι 

«δεν δύναται το κόµµα να λειτουργήση κατά τας δηµοκρατικάς αρχάς άνευ της 

καταλλήλου οργανώσεως»,
69

 και σηµείωσε ότι η συγκρότηση οργανώσεων θα 

παρείχε στα µέλη τους το δικαίωµα και την ευκαιρία «όπως καταστούν δηµιουργικαί 

τούτου δυνάµεις, ενεργώς µετέχοντα εις την διαµόρφωσιν και την πραγµατοποίησιν 

των πολιτικών κατευθύνσεων». Τέλος, περιέγραψε τους «κοµµατικούς 
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σχηµατισµούς», δηλαδή τις κοµµατικές οργανώσεις, ως «φυτώρια νέων στελεχών» 

ενώ έθεσε ακόµα και το ζήτηµα της ανάδειξης υποψηφίων µέσα από τις οργανώσεις, 

καθώς, «δεν είναι νοητόν το χρίσµα της υποψηφιότητος να επιδιώκεται διά της 

πιέσεως επί της ηγεσίας». Να σηµειωθεί πάντως εδώ ότι η κίνηση αυτή του ΚΦ δεν 

ερµηνεύεται ως αποτέλεσµα της επιτυχίας των οργανώσεων της ΕΠΕΚ, αλλά 

αποτελεί ένδειξη της αλληλεπίδρασης των κοµµάτων –ιδίως των όµορων. 

 Στο διάστηµα που µεσολάβησε από την πρώτη κίνηση για την οργάνωση της 

βάσης του κόµµατος, τον Ιούλιο του 1950, έως τον Αύγουστο του 1951, φαίνεται πως 

η ΕΠΕΚ είχε επιχειρήσει έντονα να καλλιεργήσει –σε ένα πρόσφορο έδαφος– την 

αδιαµεσολάβητη επαφή µε το πολιτικό της ακροατήριο, να την εδραιώσει και να την 

επεκτείνει σε ένα ευρύτερο τµήµα της ελληνικής κοινωνίας. Το προφίλ των 

ανθρώπων που στελέχωσαν τις οργανώσεις της ΕΠΕΚ δεν είναι δυνατόν να 

σκιαγραφηθεί, καθώς δεν υπάρχουν τα απαιτούµενα στοιχεία. Έχει όµως ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον σχόλιο του Λουκή Ακρίτα στο οποίο ο ίδιος περιγράφει µε αδρές γραµµές 

τα χαρακτηριστικά τους:
70

 «Ο αρχηγός της ΕΠΕΚ, όπως ήτο φυσικόν, έχει 

περιστοιχιθή από νέα άφθαρτα και δυναµικά στοιχεία, τα οποία συνεθλίβοντο εις τα 

περιθώρια του δηµοσίου βίου. Τα νέα αυτά στελέχη έχουν το προνόµιον να αντλούν 

από το παρελθόν κάθε δικαίωµα και κάθε αναγνώρισιν διά την γενικωτέραν 

συµβολήν των. Ήσαν στελέχη, τα οποία ούτε η κοινωνική αντίδρασις έφθειρε ή 

εξηγόρασε, ούτε µε την υπονοµευτικήν δράσιν του ο κοµµατισµός κατώρθωσε να 

αχρηστεύση. Αγωνισταί της δηµοκρατίας ανέκαθεν, µαχηταί της εθνικής 

αντιστάσεως, εις την πρωτοπορίαν των λαϊκών αγώνων, ήτο φυσικόν να ευρεθούν 

παρά το πλευρόν του […]. Ήδη η ΕΠΕΚ κατώρθωσε εις διάστηµα ενός έτους να 

εξασφαλίση τον αρτιώτερον κοµµατικόν µηχανισµόν τον οποίον διαθέτει ο τόπος, µε 

χίλια περίπου τοπικά συµβούλια του κόµµατος. Μέσα εις τα πλαίσια της κοµµατικής 

οργανώσεως κινείται ένας ζωντανός οργανισµός πλαισιωµένος από τον 

επιστηµονικόν και πνευµατικόν οπλισµόν της χώρας µε πρωτοπορίαν την νεολαίαν 

του κόµµατος […]».
71

 Είναι φανερό ότι τα στελέχη που περιγράφει ο Ακρίτας δεν 

είχαν σχέση µε οποιοδήποτε προηγούµενο κοµµατικό µηχανισµό και είχαν αναδειχθεί 

σε τοπικό επίπεδο κυρίως κατά τη δεκαετία του 1940 και των µεγάλων ζητηµάτων 

που είχαν τεθεί: την αντίσταση, το πολιτειακό, τον εµφύλιο, αλλά και τους 
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κοινωνικούς αγώνες. Τα στελέχη των οργανώσεων της ΕΠΕΚ ήταν µε άλλα λόγια 

µετριοπαθείς δηµοκρατικοί φιλελεύθεροι, τµήµα του ΕΑΜικού µπλοκ και µη 

εκπροσωπούµενες πολιτικά λαϊκές µάζες που ασφυκτιούσαν στο µετεµφυλιακό 

πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο.  

 Γρήγορα όµως επρόκειτο να αποδειχθεί πως αυτή η στρατηγική διεύρυνσης 

της βάσης συναντούσε ισχυρές αντιστάσεις µέσα στο ίδιο το κόµµα. Οι βουλευτικές 

εκλογές της 9ης Σεπτεµβρίου 1951 φαίνεται πως αποτέλεσαν το σηµείο από το οποίο 

ξεκίνησε η αντίστροφη µέτρηση για τις τοπικές οργανώσεις. Οι αποκλεισµοί 

εγγραφής «προσώπων τιµίων και ανωτέρας υποστάσεως»,
72

 όπως καταγγέλθηκε, στις 

οργανώσεις, το γεγονός ότι αυτές ήταν πολιτικά ανεξέλεγκτες από τους βουλευτές 

αλλά και τους πολιτευτές, σε συνδυασµό µε τη ριζοσπαστικοποίηση της ΕΠΕΚ στις 

εν λόγω εκλογές, φαίνεται πως ενεργοποίησαν «παλαιοκοµµατικού» τύπου 

αντανακλαστικά εντός του κόµµατος. Η ανάδειξη του Λουκή Ακρίτα πρώτου σε 

ψήφους στην περιφέρεια της Αθήνας, αποτέλεσε την αφορµή που πυροδότησε σειρά 

αντιδράσεων, καθώς θεωρήθηκε ότι σχετιζόταν άµεσα µε χειραγώγηση των 

οργανώσεων. Καταγγελίες για ψηφοθηρική χρήση της οργάνωσης υπήρξαν και από 

στελέχη της ΕΠΕΚ Θεσσαλονίκης, τα οποία ζητούσαν τη διάλυση της υπάρχουσας 

οργάνωσης και την ανασύστασή της από νέα διοικούσα επιτροπή, διορισµένη από τον 

Πλαστήρα, µέχρι τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών.
73

  

 Παρά την υπεράσπιση του τρόπου οργάνωσης της βάσης του κόµµατος την 

οποία ανέλαβε ο Κων/νος Γιαβάσογλου, σηµειώνοντας ότι τα συνοικιακά συµβούλια 

της Αθήνας εργάστηκαν υπέρ του κόµµατος και δεν ενεπλάκησαν σε προσωπική 

άγρα ψήφων,
74

 ο αρχηγός της ΕΠΕΚ φαίνεται πως είχε πάρει αποστάσεις από τον 

τρόπο οργάνωσης που είχε υιοθετηθεί έως τότε. Έτσι, ανέθεσε στον παλαιό βουλευτή 

του Κόµµατος Φιλελευθέρων και πολιτευτή πλέον της ΕΠΕΚ, Περικλή Αργυρόπουλο, 

τη σύνταξη υποµνήµατος για τη συνολική αναδιοργάνωση του κόµµατος. Το πολιτικό 

προφίλ του Αργυρόπουλου προδίκαζε κατά κάποιον τρόπο την εκτίµησή του σχετικά 
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µε το θέµα· στην έκθεση που συνέταξε για την κοµµατική οργάνωση της Αθήνας
75

 

έκανε λόγο για πρακτικές που κράτησαν τους πολιτευτές µακριά από τις οργανώσεις 

(«ουδείς εκ των πολιτευοµένων ετέθη εις επαφήν µε τας οργανώσεις») και για 

ψηφοθηρική χρήση των τοπικών οργανώσεων από τους υπεύθυνούς τους, οι οποίοι 

τις µετέτρεψαν «εις προσωπικά εκλογικά κέντρα». Τα µέτρα που πρότεινε για την 

εξυγίανση ήταν η αναδιοργάνωση µέσω της εγγραφής νέων µελών και η όσο το 

δυνατόν αµεσότερη διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη διοικητικών 

συµβουλίων. Τέλος, έκρινε απαραίτητη την αποµάκρυνση των µέχρι τότε 

εµπλεκοµένων, εναντίον των οποίων εξαπέλυε τη µοµφή ότι «κράτησαν κλειστές» τις 

οργανώσεις και τις διαχειρίστηκαν µε όρους «προσωπικής ιδιοκτησίας». 

 Εκ του αποτελέσµατος είναι σαφές ότι οι εισηγήσεις αυτές έγιναν αποδεκτές 

από τη ηγεσία και έτσι τον Ιανουάριο του 1952, µε εγκύκλιο του κόµµατος, η επιλογή 

των προσώπων που θα στελέχωναν τις οργανώσεις µέχρι τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών 

ανατέθηκε στους κατά τόπους βουλευτές και τους πολιτευτές. Με αυτό τον τρόπο, 

παρότι το πολιτικό προσωπικό συνέχιζε τυπικά να µην έχει το δικαίωµα συµµετοχής 

στις τοπικές οργανώσεις, αποκτούσε πλέον τον έλεγχό τους, αλλοιώνοντας τον 

χαρακτήρα τους. Παράλληλα, όµως άρχισε και η αναδιοργάνωση των ανώτερων 

οργάνων του κόµµατος. Η κοινοβουλευτική οµάδα εξέλεξε τα δεκαπέντε µέλη της 

στο Γενικό Συµβούλιο του κόµµατος,
76

 ενώ λίγες ηµέρες αργότερα ο Πλαστήρας 

όρισε και τους δεκαπέντε εξωκοινοβουλευτικούς.
77

 Εκκρεµούσε ακόµα η 

συγκρότηση της Εκτελεστικής Επιτροπής, τα µέλη της οποίας θα όριζε ο Πλαστήρας 

εν καιρώ.
78

 

 Η αναδιοργάνωση όµως των τοπικών οργανώσεων δεν προχωρούσε µε γοργό 

ρυθµό, αφού τον Ιούλιο του 1952 εκκρεµούσε η συγκρότηση δεκατεσσάρων 
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περιφερειακών συµβουλίων,
79

 ενώ σχετικά ικανοποιητική ήταν η κατάσταση στην 

Αθήνα
80

 και πολύ καλύτερη στη Θεσσαλονίκη.
81

 Σε έκθεση σχετικά µε την οργάνωση 

του κόµµατος, σηµειωνόταν ότι αυτή ήταν απαραίτητη και θα αποτελούσε «ισχυρόν 

όπλον εις χείρας της Ηγεσίας, […] βεβαία ότι δεν παρεµβάλλονται παρανοήσεις 

µεταξύ αυτής και του µεγάλου όγκου των εκλογέων». Επιπροσθέτως όµως «η αρτία 

οργάνωσις θα διευκολύνη τόσον τον εµπλουτισµόν της ΕΠΕΚ και δι’ άλλων νέων και 

ικανών στελεχών όσον και την φυσιολογικήν και συνεχή ανανέωσιν του πολιτικού 

της εξοπλισµού και κόσµου».
82

 Παρά το ότι, σύµφωνα µε την ίδια έκθεση, «η 

πύκνωσις του δικτύου στελεχώσεως του Κόµµατος και η εξασφάλισις της 

συσφίγξεως των οργανικών του δεσµών είναι ικανοποιητική και βαίνει µε ολονέν 

εντεινόµενον ρυθµόν», και καταβαλλόταν προσπάθεια για την όσο το δυνατόν 

µεγαλύτερη συµµετοχή των γυναικών στις οικείες οργανώσεις,
83

 δύο ήταν οι 

παράγοντες που λειτουργούσαν ανασταλτικά στην ολοκλήρωση της αναδιοργάνωσης: 

α) «διχόνοιαι ή αδράνεια των τοπικών πολιτευτών του κόµµατος», β) «η αβάστακτος 

πενία από την οποία κατατρύχεται το κόµµα». Όσον αφορά το πρώτο, φαίνεται πως 

ήταν δύσκολο να εξασφαλισθεί µεταξύ πολιτευτών και βουλευτών η απαιτούµενη 

συναίνεση για τα πρόσωπα που θα ηγούνταν των οργανώσεων, ενώ όσον αφορά τα 

οικονοµικά, παρά το ότι σύµφωνα µε εντολές της ηγεσίας οι βουλευτές υποχρεούνταν 

να καταβάλλουν εισφορά υπέρ του κόµµατος, φαίνεται ότι παρά τις πιέσεις η 

πρακτική αυτή δεν απέδιδε τα αναµενόµενα.  

 Πέρα όµως από τις αιτίες που παρουσιάζονται στην έκθεση, δύο ακόµη 

παράγοντες συντέλεσαν στην καθυστέρηση αναδιοργάνωσης του κόµµατος. Ο 

πρώτος ήταν η ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας. Το γεγονός αυτό είχε ως 

αποτέλεσµα την περαιτέρω ισχυροποίηση των βουλευτών αλλά και των πολιτευτών 
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του κόµµατος µέσω του δικτύου εξυπηρετήσεων.
84

 Η επιτυχής διαµεσολαβηµένη 

επικοινωνία της βάσης µε το κόµµα µέσω του πολιτικού προσωπικού, έθετε σε 

δεύτερη µοίρα τις οργανώσεις και ακύρωνε κατά κάποιο τρόπο τον ρόλο τους. Ο 

δεύτερος παράγοντας ήταν η συνολική µετατόπιση του ενδιαφέροντος από τη βάση 

στην ηγεσία. Κι αυτό γιατί η ασθένεια του Πλαστήρα ήδη από τον Νοέµβριο του 

1951, αλλά µε µεγαλύτερη ένταση από τον Μάρτιο του 1952, οπότε τα 

πρωθυπουργικά καθήκοντα ανατέθηκαν στον Σοφ. Βενιζέλο, προσέδωσε άλλο νόηµα 

στη στελέχωση των οργάνων διοίκησης του κόµµατος, τα οποία θα κάλυπταν πλέον 

το κενό της ηγεσίας. Έτσι ξεκίνησαν αµέσως συζητήσεις για την εκλογή διοικούσας 

επιτροπής της ΕΠΕΚ, τις οποίες παρότι ο ηγέτης της προσπάθησε να τερµατίσει όλα 

δείχνουν πως αυτό δεν κατέστη δυνατό.
85

 Η αναχώρηση του Πλαστήρα στις 11 

Ιουλίου 1952 για το Παρίσι προκειµένου να υποβληθεί σε θεραπεία,
86

 λειτούργησε 

διαλυτικά για την εσωτερική συνοχή του κόµµατος. Σε κάθε ευκαιρία εκφράζονταν 

πλέον εντάσεις οι οποίες ήταν αδύνατον να συγκρατηθούν λόγω της απουσίας του 

αρχηγού.
 
Η επιστροφή του Πλαστήρα ένα µήνα αργότερα δηµιούργησε κάποιες 

ελπίδες για αλλαγή της κατάστασης, καθώς αντιµετωπίστηκε ως «φάρµακο διά την 

αποκατάστασιν των οργανικών δεσµών του Κόµµατος».
87

 Παρ’ όλα αυτά η εντύπωση 

που είχε δηµιουργηθεί ότι ένας στενός κύκλος ανθρώπων γύρω από τον Πλαστήρα 

ασκούσε ουσιαστικά την εξουσία στο κόµµα, λειτούργησε περαιτέρω διαλυτικά και 

αποτέλεσε στο εξής πηγή συνεχών εντάσεων. 

 Η ήττα των εκλογών του Νοεµβρίου 1952 και η µη εκλογή του Πλαστήρα, η 

οποία άφησε «ακέφαλη» την κοινοβουλευτική οµάδα προκάλεσε σοκ στην ΕΠΕΚ. 

Στη συζήτηση περί των αιτιών της ήττας, η οργάνωση του κόµµατος δεν έµεινε έξω 

από αυτή, παρότι αναγνώστηκε υπό διαφορετικές οπτικές. Έτσι µία προσέγγιση έδινε 

βάρος στον τρόπο οργάνωσης της βάσης: «Ήθελεν ο Λαός την “αλλαγήν”. Ηµείς 

εκάµαµε πολλά, αλλ’ εκ των συνθηκών δεν ηµπορέσαµεν να του δώσωµεν την 

αλλαγήν. ∆εν είχοµεν των δυνάµεων. Αλλά εβοήθησεν ατυχώς εις τούτο, ότι 
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επεζητείτο η οργάνωσις εκ των κάτω, ενώ έπρεπε να γίνη εκ των άνω».
 88

 Μία 

διαφορετική προσέγγιση έδινε βάρος στον τρόπο οργάνωσης υπό διαφορετική όµως 

οπτική: «πρέπει να παραµερισθούν τα παλαιοκοµµατικά τερτίπια εις τας 

εσωκοµµατικάς µας σχέσεις και να διέπουν το κόµµα µας ευθείς δηµοκρατικαί 

αρχαί», ενώ συνιστούσε «ταχείαν σύγκλησιν Πανελληνίου Συνεδρίου του κόµµατος 

διά να ενθαρρύνωµεν τους οπαδούς µας, να χαράξωµεν νέας κατευθύνσεις διά τους 

µελλοντικούς µας σκληρούς αγώνας, τα δε σφάλµατα του παρελθόντος να µας γίνουν 

σοβαρά διδάγµατα. Πρέπει να γνωρίσητε προς παντός σεις η ηγεσία τα στελέχη σας 

και τους πολιτευτές σας από κοντά».
89

  

 Η συζήτηση που αναπτύχθηκε γύρω από αυτό το θέµα φαίνεται πως είχε 

λάβει µεγάλες διαστάσεις
90

 και έτσι στις 19 ∆εκεµβρίου 1952, ο Πλαστήρας δύο 

µέρες πριν αναχωρήσει για τις ΗΠΑ προκειµένου να νοσηλευθεί σε κλινική εκεί, 

όρισε τριµελή Εκτελεστική Επιτροπή αποτελούµενη από τους Κωνσταντίνο Ρέντη, 

Νικόλαο Ασκούτση και Γεώργιο Καρτάλη και 16µελή εξωκοινοβουλευτική επιτροπή 

που ως πρώτιστο καθήκον είχαν την σύνταξη σχεδίου καταστατικού και τη «σύνταξη 

κοινωνικού και πολιτικού προγράµµατος της ΕΠΕΚ».
91

 Η όλη διαδικασία όφειλε, 

σύµφωνα µε τον αρχηγό του κόµµατος, να «διαπνέεται από βαθύ δηµοκρατικόν 

πνεύµα, εις τρόπον ώστε να καταστή δυνατή η αναδιοργάνωσις του κόµµατος επί 

βάσεων συγχρονισµένων». Ο χαρακτήρας των επιτροπών θεωρούνταν προσωρινός 

καθώς, σύµφωνα µε τις εξαγγελίες του Πλαστήρα, µετά την επιστροφή του επρόκειτο 

να συγκληθεί το συνέδριο του κόµµατος το οποίο θα εξέλεγε τα όργανα διοίκησης 

και θα χάραζε τις κατευθυντήριες γραµµές του προγράµµατος της ΕΠΕΚ. 

 Στα τέλη του 1952 το ζήτηµα της οργάνωσης απασχόλησε και το Κόµµα 

Φιλελευθέρων, γεγονός που φαίνεται πως σχετιζόταν άµεσα µε τα όσα συνέβαιναν 

την ίδια περίοδο στην ΕΠΕΚ. Η συγκρότηση Γραφείου ∆ιαφωτίσεως κρινόταν 

επιβεβληµένη, καθώς η «συντόνως πραγµατοποιούµενη οργάνωσις του φιλικού 

κόµµατος (αποκατάστασις επιτροπών και υποεπιτροπών, παρακολούθησις 

συνδικαλιστικής κινήσεως») καθιστούσε «επιτακτικήν την µελέτη του ζητήµατος».
92
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Υπέρ της αναδιοργάνωσης του κόµµατος µε έµφαση στις τοπικές οργανώσεις και τη 

νεολαία τάσσονταν και στελέχη του ΚΦ.
93

 

 

Επιµέρους οργανώσεις 

Πέρα όµως από την οργάνωση της βάσης σε τοπικό επίπεδο, η ΕΠΕΚ επιδόθηκε σε 

προσπάθεια για τη συγκρότηση Νεολαίας, επαγγελµατικών και συνδικαλιστικών 

οργανώσεων αλλά και των γυναικών του κόµµατος. Η Νεολαία του κόµµατος 

φαίνεται πως συγκροτήθηκε από έναν πυρήνα ανθρώπων που είχαν δραστηριοποιηθεί 

στα χρόνια της Κατοχής και είχε επαφές µε τον γραµµατέα του κόµµατος. Πρώτος 

προσωρινός γραµµατέας της διοικούσας επιτροπής της ορίστηκε ο Αναστάσιος 

Πεπονής, γιος του άλλοτε διευθυντή του πολιτικού γραφείο του Πλαστήρα, ο οποίος 

αργότερα εξελέγη πρόεδρος. Η δράση της φαίνεται πως περιορίστηκε –τουλάχιστον 

αρχικά– στο χώρο του πανεπιστηµίου χωρίς όµως να καταφέρει να αναπτύξει και εκεί 

κάποια ιδιαίτερη δυναµική.
94

 Τα βασικότερα ζητήµατα που απασχόλησαν τη Νεολαία 

και τέθηκαν υπόψη της ηγεσίας ήταν α) τα πιστοποιητικά κοινωνικών φρονηµάτων 

και β) η αναβολή στράτευσης λόγω σπουδών και γ) η συµµετοχή της Νεολαίας στο 

Συνέδριο του κόµµατος.
95

 Παρότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να επιτρέπουν την 

εκτίµηση της µαζικότητας που απέκτησε η Νεολαία, φαίνεται πως τουλάχιστον 

αρχικά αποτέλεσε έναν ακόµη παράγοντα άσκησης πίεσης για τη συγκρότηση ενός 

νέου τύπου κόµµατος.  

Σχετικά µε τις επαγγελµατικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις της ΕΠΕΚ τα 

διαθέσιµα στοιχεία είναι ελάχιστα, παρέχοντας απλώς και µόνο την πληροφορία για 

τη συγκρότηση κάποιων από αυτές.
96

 Εξίσου ελλιπείς είναι οι πληροφορίες για τις 

γυναικείες οργανώσεις, πάντως είναι άγνωστο κατά πόσο το ζήτηµα είχε 

απασχολήσει πριν τα τέλη του 1950 την ΕΠΕΚ αλλά και τα άλλα κόµµατα, 

δεδοµένου ότι οι γυναίκες δεν είχαν δικαίωµα ψήφου. Η παροχή δικαιώµατος όµως 

στις δηµοτικές εκλογές του Απριλίου 1951,
97

 και εν συνεχεία η καθιέρωσή του το 

1952,
98

 φαίνεται πως επανακαθόρισε τη στάση των κοµµάτων τα οποία πλέον 
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ενέταξαν τη συγκρότηση των γυναικείων οργανώσεων στους στόχους τους. Έτσι η 

ΕΠΕΚ, όπως και το Κόµµα Φιλελευθέρων,
 99

 απέκτησαν οικείες οργανώσεις –

τουλάχιστον στα µεγάλα αστικά κέντρα. Το γεγονός πάντως ότι η ΕΠΕΚ υπήρξε το 

κόµµα που –µαζί µε τη ∆ηµοκρατική Παράταξη– ψήφισε συντεταγµένα υπέρ της 

παροχής δικαιώµατος ψήφου στις δηµοτικές εκλογές του 1951, φαίνεται πως 

λειτούργησε υπέρ της προσέγγισης των γυναικών. 

  

Καταστατικό  

Τα οργανωτικά ζητήµατα του κόµµατος αποτέλεσαν αντικείµενο συζήτησης των δύο 

επιτροπών του κόµµατος (κοινοβουλευτικής και εξωκοινοβουλευτικής) στα τέλη 

Ιανουαρίου 1953.
100

 Το νέο καταστατικό και το νέο πρόγραµµα επρόκειτο να είναι 

έτοιµα µέχρι την επάνοδο του Πλαστήρα προκειµένου να συγκληθεί το Γενικό 

Συµβούλιο και να λάβει τις σχετικές αποφάσεις. Τελικώς η επεξεργασία του 

καταστατικού ολοκληρώθηκε από το Γενικό Συµβούλιο του κόµµατος τον 

Φεβρουάριο του 1953
101

 και παραδόθηκε στον Πλαστήρα στις αρχές Μαρτίου.
102

  

 Παρά το ότι, τουλάχιστον όσον αφορά τη διοίκηση, δεν υπήρχε κάποια 

τροποποίηση από το προσωρινό καταστατικό του 1950, το νέο στοιχείο ήταν ότι η 

κλονισµένη υγεία του Πλαστήρα έθετε επί τάπητος την πιθανότητα κένωσης της 

θέσης του ισόβιου αρχηγού. Στην περίπτωση αυτή, σύµφωνα µε το καταστατικό, το 

Συνέδριο του κόµµατος θα εξέλεγε νέο αρχηγό και, µέχρι τη διεξαγωγή του, το 

Γενικό Συµβούλιο του κόµµατος θα έπρεπε να εκλέξει τριµελή προσωρινή διοικητική 

επιτροπή, της οποίας η θητεία δεν µπορούσε να υπερβαίνει τους έξι µήνες. Στις 

βασικές αρµοδιότητες του Γενικού Συµβουλίου περιλαµβάνονταν η εκτέλεση των 

αποφάσεων του Συνεδρίου, η οργάνωση του κόµµατος και η καθοδήγηση των 

οργανώσεων, η διοχέτευση της γραµµής του κόµµατος στη βάση και η διασφάλιση 

της κοµµατικής πειθαρχίας. Το Γενικό Συµβούλιο αποτελούνταν από 30 µέλη, τα 
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οποία θα εκλέγονταν µεν από το Συνέδριο αλλά βάσει ρητών περιορισµών· 

δεκατέσσερα από αυτά θα έπρεπε να προέρχονται από την Αθήνα και τον Πειραιά, 

δέκα από την περιφέρεια, τρία από γυναικείες οργανώσεις, δύο από συνδικαλιστικές 

και ένας από τη Νεολαία. Η πενταµελής Εκτελεστική Επιτροπή την οποία 

συγκροτούσαν µέλη του Γενικού Συµβουλίου επιφορτιζόταν µε την ταχεία εκτέλεση 

των αποφάσεών του και εισηγούνταν σε αυτό για θέµατα σχετικά µε την πολιτική του 

κόµµατος.  

 Ως βασική οργανωτική µονάδα των µελών ορίζονταν οι πυρήνες (έως 10 

µέλη), οι οποίοι εν συνεχεία συγκροτούσαν τµήµατα (έως 50 µέλη) και τέλος τοµείς 

(περισσότερα από 50 µέλη). Την επίβλεψη, καθοδήγηση, διαφώτιση και εποπτεία των 

µελών είχε ανά νοµό η εννεαµελής Περιφερειακή Επιτροπή. Ανώτατο όργανο του 

κόµµατος ήταν το Συνέδριο το οποίο σύµφωνα µε το καταστατικό θα συνερχόταν 

κάθε χρόνο. Σε αυτό θα λάµβαναν µέρος ο αρχηγός, τα µέλη του Γενικού Συµβουλίου, 

οι εν ενεργεία και τέως βουλευτές του κόµµατος, οι αντιπρόσωποι των περιφερειακών 

οργανώσεων, οι αντιπρόσωποι των γυναικείων και συνδικαλιστικών οργανώσεων και 

της Νεολαίας. Τέλος, απαραίτητη προϋπόθεση για να θέσει κάποιος υποψηφιότητα 

ως βουλευτής, δήµαρχος και δηµοτικός σύµβουλος θα ήταν η εγγραφή και θητεία του 

στο κόµµα. 

 Το ολοκληρωµένο πλέον καταστατικό έπρεπε, προκειµένου να τεθεί σε ισχύ, 

να λάβει την έγκριση από τον αρχηγό, την κοινοβουλευτική και εξωκοινοβουλευτική 

επιτροπή. Η διαδικασία όµως αυτή καθυστέρησε, γεγονός που επέτρεψε τον Απρίλιο 

του 1953, οπότε το κόµµα προχώρησε στη διαγραφή των Γεώργ. Καρτάλη, Στυλ. 

Αλλαµανή και Νικ. Ασκούτση,
 103

 να διεξαχθεί µία µάχη εντυπώσεων γύρω από το 

κατά πόσο αυτή ακολούθησε την προβλεπόµενη από το καταστατικό διαδικασία ή 

αποτέλεσε µία «αντιδηµοκρατική» ενέργεια. Σε µία προσπάθεια επίδειξης δύναµης, ο 

Πλαστήρας ξεκαθάρισε ότι «µέχρις της εγκρίσεως του Καταστατικού τας αποφάσεις 

θα λαµβάνη αυτός ως αρχηγός του κόµµατος και όστις δεν συµφωνεί προς την 

πολιτικήν του κόµµατος, όπως αυτός την καθορίζει και δεν πειθαρχεί εις τας 

αποφάσεις του ηµπορεί να αποχωρή από τας τάξεις της ΕΠΕΚ».
104

  

 Το καταστατικό τέθηκε ατύπως σε ισχύ τον Απρίλιο µε τον ορισµό από τον 

Πλαστήρα των µελών του Γενικού Συµβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του 

                                                 
103

 Για το θέµα αυτό βλ. στο κεφάλαιο ΙΙΙ και VII. 
104

 Το Βήµα, 3/3/1953. 



 79 

κόµµατος. Το Γενικό Συµβούλιο
105

 αποτελούνταν από δεκαπέντε βουλευτές (δέκα 

τακτικούς και πέντε αναπληρωµατικούς),
106

 είκοσι τρία εξωκοινοβουλευτικά µέλη 

(δεκατρία τακτικά και δέκα αναπληρωµατικά)
107

 δύο εκπροσώπους συνδικαλιστών,
108

 

δύο εκπροσώπους της Νεολαίας
109

 και τρεις των γυναικείων οργανώσεων.
110

 Την 

εντεκαµελή Εκτελεστική Επιτροπή συγκροτούσαν οι: ∆ηµ. Παπασπύρου, Εµµ. 

Μπακλατζής, Σάββ. Παπαπολίτης, Νικ. Ζορµπάς (κοινοβουλευτικοί), Κων. Ρέντης, 

Μιχ. Κύρκος, Κων. Μανέτας, Κων. Πετρόπουλος, Κων. Μπέλλας, Γεώργ. 

Αναγνωστόπουλος, Γεώργ. Γεωργιάδης (εξωκοινοβουλευτικοί)
111

 ενώ ο συντονισµός 

των τοπικών οργανώσεων ανατέθηκε στον Ιω. Ζίγδη. Η Εκτελεστική Επιτροπή δεν 

επρόκειτο να µακροηµερεύσει µε αυτή τη σύνθεση, καθώς στις 9 Μαΐου 1953 ο 

Ρέντης αποχώρησε από το κόµµα. Στη θέση του ο Πλαστήρας όρισε τον βουλευτή 

∆ηµ. Ηρακλείδη, στον οποίο µεταβίβασε ουσιαστικά αρµοδιότητες προεδρεύοντος 

του κόµµατος
112

 (είχε το δικαίωµα να προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Γενικού 

Συµβουλίου και της Εκτελεστικής αλλά και όλων των επιτροπών του κόµµατος, ενώ 

είχε τη δυνατότητα να αλλάζει τα µέλη των παραπάνω).
113

 Ο Ηρακλείδης θεωρούσε 

ότι η κίνηση αυτή εξέφραζε την απόφαση του Πλαστήρα «να τεθή εις κίνησιν όλος ο 

∆ηµοκρατικός µηχανισµός του Κόµµατος, […] και να δοθή η ευκαιρία 

ανασυνδέσεως και ανασυγκροτήσεως των πολιτικών προοδευτικών στελεχών και 

πολιτών».
114

 

                                                 
105

 Βλ. Πρακτικό σύστασης Γενικού Συµβουλίου [14/4/1953], ΙΑΜΜ/ΑΝΠ 372, φ. «ΕΟ∆Α-ΕΠΕΚ», 

καθώς και Προοδευτική Αλλαγή, 15/4/1953. Παρότι στο αρχικό κείµενο ο Κων. Ρέντης οριζόταν ως 

πρόεδρος του Γενικού Συµβουλίου και αναπληρωτής του Πλαστήρα, τελικώς η παράγραφος αυτή 

διαγράφηκε και δεν δόθηκε στη δηµοσιότητα. Στην πραγµατικότητα όµως όλες οι µετέπειτα 

συνεδριάσεις γίνονταν υπό την προεδρία του Ρέντη.  
106

 Σάββας Παπαπολίτης, Εµµ. Μπακλατζής, ∆ηµ. Παπασπύρου, Ιω. Ζίγδης, Ευάγγ. Πέτσος, Νικ. 

Ζορµπάς, Εµµ. Ζαννής, Αναστ. Βουλόδηµος, ∆ηµ. Θεοχαρίδης, Λάµπ. Βαµπούλης, Ιω. Γιαννιδάκης, Κ. 

∆ηµόπουλος, Γεώργ. Γρηγορίου, ∆ηµ. Ηρακλείδης, Θωµ. Ανδρεάδης. 
107

 Κ. Ρέντης, Κ. Μανέτας, Γ. Αναγνωστόπουλος, ∆ηµ. Χατζηγιάννης, Γ. Μπουρδάρας, Ευ. 

Αρβανιτάκης, Κων. Πετρόπουλος, Λεων. Σπαής, Γ. Γεωργιάδης, Θ. Λαµπράκης, Μιχ. Κύρκος, Σπ. 

Πάλλης, Εµµ. Καµινόπετρος, Ηλ. Μπρεδήµας, Λ. Χατζηαποστόλου, Ιω. Ανωγειαννάκης, Κων. 

Μπέλλας, Απ. Κουνούπης, ∆ηµ. Μελανίδης, Λεόντ. Λυµπέρης, Παν. Κερασιώτης, Χρ. Τούντας, Αθ. 

Βαχλιώτης.  
108

 Γεώργιος Αράπης και Παναγιώτης Λούπος. 
109

 Βασίλειος Σταµατουλάς και Ποθητός Μουσελής. 
110

 Έλλη Ψάλτη, Κατίνα Καραµαούνα, Ουρανία Αποστολίδου. 
111

 Βλ. Απόφαση καθορισµού σύνθεσης ΕΕ, 23/4/1953, ΑΣΚΙ/ΑΜΚ, φ. 4. Στην Εκτελεστική Επιτροπή 

προστέθηκαν αργότερα, κατόπιν απόφασης του Πλαστήρα, οι ∆ηµ. Χατζηγιάννης και Εµµ. Ζαννής, βλ. 

Προοδευτική Αλλαγή, 7/5/1953. 
112

 Βλ. και ∆ηµ. Κ Αγραφιώτης, «Η συνεργασία Ν. Πλαστήρα και ∆ηµ. Αχ. Ηρακλείδη στα πλαίσια 

της ΕΠΕΚ», Ιστορικό - Πολιτικό Συνέδριο για το Νικόλαο Πλαστήρα, Καρδίτσα 1994, σ. 259-268. 
113

 Το Βήµα, 10/5/1953. Ενδεικτικό του ρόλου του ∆ηµ. Ηρακλείδη ήταν ότι προκειµένου η 

οποιαδήποτε ανακοίνωση της ΕΠΕΚ να θεωρούνταν γνήσια θα έπρεπε να φέρει την υπογραφή είτε του 

Πλαστήρα είτε του Ηρακελίδη, βλ. Το Βήµα, 21/5/1953. 
114

 Βλ. δήλωση ∆ηµ. Ηρακλείδη στη Λάρισα [15/5/1953], ΙΑΜΜ/ΑΝΠ 372, φ. «ΕΟ∆Α-ΕΠΕΚ».. 
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 Νωρίτερα ωστόσο, στα τέλη Απριλίου, ένα γεγονός είχε προκαλέσει ρήξη στο 

κόµµα και είχε ανοίξει εκ νέου τη συζήτηση περί των οργάνων του κόµµατος αλλά 

και την ανάγκη διεξαγωγής συνεδρίου. Το γεγονός ήταν η ανάθεση από τον 

Πλαστήρα της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης στον Σάββα Παπαπολίτη, η οποία 

προκάλεσε την έντονη αντίδραση στελεχών της ΕΠΕΚ
115

 αφού µε αυτόν τον τρόπο ο 

Παπαπολίτης συγκέντρωνε ουσιαστικά υπερ-εξουσίες,
116

 αποκτώντας έτσι σαφές 

προβάδισµα στην µάχη για την διαδοχή που είχε υπογείως ξεκινήσει. Τα στελέχη 

ζήτησαν από τον Πλαστήρα να καταργήσει όλα τα προσωρινά συµβούλια και 

επιτροπές του κόµµατος µέχρι τη σύγκληση του Συνεδρίου και να αναθέσει την 

κοινοβουλευτική εκπροσώπηση στον αρχαιότερο βουλευτή του κόµµατος, Εµµ. 

Μπακλατζή,
117

 ενώ και ο Κων/νος Ρέντης, προκειµένου να αποφευχθεί η κρίση, 

ζήτησε από τον Πλαστήρα την εντός του Μαΐου σύγκληση του συνεδρίου στο οποίο 

θα συµµετείχαν οι υποψήφιοι της ΕΠΕΚ στις εκλογές 1950, 1951 και 1952, καθώς 

υποστήριξε αυτό ήταν το µόνο µέσο για τη διατήρηση της συνοχής του κόµµατος 

µέσω της εκλογής όλων των οργάνων από το συνέδριο. 
118

 Και οι δύο προτάσεις 

συνάντησαν την άρνηση του Πλαστήρα, ο οποίος, σε µία ακόµα επίδειξη δύναµης, 

δήλωσε ότι οι επιτροπές είχαν προσωρινό χαρακτήρα µέχρι τη διεξαγωγή του 

Συνεδρίου και δεν επρόκειτο να γίνει οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτές, ενώ για το χρόνο 

διεξαγωγής του Συνεδρίου θα αποφάσιζε ο ίδιος εν καιρώ.  

 Η έγκριση του καταστατικού έγινε τυπικά στις αρχές Μαΐου 1953 και το 

γεγονός αυτό αξιοποιήθηκε προκειµένου να προβληθεί η «δηµοκρατικότητα» της 

ΕΠΕΚ που είχε πληγεί τους τελευταίους µήνες: «Η ολοκλήρωσις της δηµοκρατικής 

οργανώσεως του κόµµατος καθ’ όλην την Ελλάδα, συµφώνως προς το Καταστατικόν, 

φέρει την ΕΠΕΚ εις την πρώτην γραµµήν εξ όλων των αστικών κοµµάτων και την 

καθιστά πρότυπον που θα µιµηθούν εκ της φοράς των πραγµάτων και της λαϊκής 

πιέσεως και τα άλλα κόµµατα».
119

 Προς επίρρωση της ισχύος του καταστατικού 

συνεδρίασε για πρώτη φορά το Γενικό Συµβούλιο του κόµµατος, στο οποίο ο 

                                                 
115

 Των βουλευτών ∆ηµ. Παπασπύρου και Γεώργ. Γρηγορίου, καθώς και των πολιτευτών Πέτρ. 

Ευριπαίου, Γεώργ. Μπουρδάρα, Παν. Κερασιώτη, Λεων. Σπαή, Κων. Μανέτα, Κων. Παπαµαντέλλου, 

Αθ. Βαχλιώτη, Ευάγγ. Αρβανιτάκη και Παν. Λαπατσάνη. Για το θέµα αυτό βλ. αναλυτικότερα στο 

κεφάλαιο VII. 
116

 Ήταν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, µέλος της διοικούσας επιτροπής της κοινοβουλευτικής 

οµάδας, µέλος του Γενικού Συµβουλίου του κόµµατος και γραµµατέας της Εκτελεστικής Επιτροπής. 
117

 Το Βήµα, 30/4/1953. 
118

 Το Βήµα, 2/5/1953. 
119

 Βλ. ανυπόγραφο σηµείωµα για την εναρκτήρια συνεδρίαση του Γενικού Συµβουλίου [Μάιος 1953], 

ΙΑΜΜ/ΑΝΠ 372, φ. «ΕΟ∆Α-ΕΠΕΚ».  
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Πλαστήρας έθεσε ως πρωταρχικά καθήκοντα του οργάνου τη διαφώτιση του λαού, 

την απαλλαγή του κόµµατος από «ολιγόπιστα στοιχεία», την προπαρασκευή της 

«συγκλήσεως του Συνεδρίου του Κόµµατος, το οποίον θα εγκρίνη και το 

Καταστατικόν και την ∆ιακήρυξιν των προγραµµατικών κατευθύνσεων του 

Κόµµατος και θα αναδείξη δηµοκρατικά τα ανώτατα αυτού όργανα».
120

 Με τη σειρά 

του το Γενικό Συµβούλιο εξουσιοδότησε την Εκτελεστική Επιτροπή να προβεί στη 

λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων για την ταχύτερη και αρτιότερη σύγκληση του 

Συνεδρίου, αλλά και να καταρτίσει όλες τις επιτροπές που προβλέπονταν από το 

καταστατικό. Οι επιτροπές –Οργανωτική,
121

 Μελετών, 
122

 Πειθαρχικό,
123

 Τύπου και 

∆ιαφωτίσεως
124

 και Οικονοµικού–
125

 ορίστηκαν στις 6 Μαΐου 1953 και κλήθηκαν 

όλες να συνεδριάσουν.
126

 Στην πρώτη της συνεδρίαση η Οργανωτική Επιτροπή 

αποφάσισε να προχωρήσει σε ταχύτατη συγκρότηση των Περιφερειακών 

Οργανώσεων Αθηνών και Πειραιώς, οι οποίες θα αναλάµβαναν το βάρος της 

οργάνωσης του κόµµατος.
127

 

 Παρ’ όλα αυτά η εκλογή των διοικήσεων των οργανώσεων η οποία σύµφωνα 

µε τις οδηγίες της ηγεσίας θα γίνονταν υπό την εποπτεία των βουλευτών ή 

πολιτευτών του κόµµατος δεν φαίνεται να προχώρησε χωρίς προσκόµµατα σε 

κάποιες περιπτώσεις. Για παράδειγµα, στην οργάνωση της Θεσσαλονίκης οι 

πολιτευτές «ιεροκρυφίως διηύρυναν το αυτοδιορισθέν συµβούλιό των δι’ ετέρων 4-5 

                                                 
120

 Βλ. Προοδευτική Αλλαγή, 5/5/1953. 
121

 Μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής ορίστηκαν οι: Μιχ. Κύρκος, Αναστ. Βουλόδηµος, Ιω. Γιαµάς, 

Κων. ∆ηµόπουλος, Νικ. Ζορµπάς, ∆ηµ. Θεοχαρίδης, Στέφ. Κότσιανος, Στέφ. Λεκανίδης, Λεόντ. 

Λυµπέρης, Αθ. Μαυρίδης, Στ. Μπίρης, Ηλ. Μπρεδήµας, Ευ. Πέτσος, Γεώργ. Τζατζάνης, Εµµ. 

Φραγκάκης, Ιω. Χρυσοχόου, Γεώργ. Χατζησταυρής, Γεώργ. Αράπης, ∆ηµ. Αναγνωστόπουλος. Να 

σηµειωθεί πάντως ότι ρόλο στην Οργανωτική Επιτροπή είχε και ο Ιω. Μοάτσος, ο οποίος 

πραγµατοποιούσε συσκέψεις µε τοπικές επιτροπές του κόµµατος. Βλ. Προοδευτική Αλλαγή, 19/5/1953. 
122

 Μέλη της Επιτροπής Μελετών ορίστηκαν οι: Θωµ. Ανδρεάδης, Λάµπρ. Βαµπούλης, Αναστ. 

Βουλόδηµος, Ιω. Βλαµίδης, [Γεώργ;] Γιαννόπουλος, Χριστ. Γοργίας, Κων. ∆ηµόπουλος, Ελευθ. 

Ελευθεριάδης, Εµµ. Ζαννής, Αναστ. Ζάππας, Αθ. Κάβουρας, Ι. Κότσανος, Ιω. Μογγογιάννης, Στ. 

Μπίρης, Αριστείδ. Πάλλης, Ιω. Παπαµαστοράκης, Αύγ. Πασσάδης, Ευ. Πέτσος, Γεώργ. Τζατζάνης, 

Μιχ. Τοσουνίδης, Αριστοτ. Φωτήλας, ∆ηµ. Χατζηγιάννης. 
123

 Μέλη του Πειθαρχικού ορίστηκαν οι: Γεώργ. Αναγνωστόπουλος, Αναστ. Βουλόδηµος, ∆ηµ. 

Ηρακλείδης, Εµµ. Μπακλατζής, Κων. Μπέλλας, Σπ. Πάλλης, Αριστοτ. Φωτήλας. 
124

 Μέλη της Επιτροπής Τύπου και ∆ιαφωτίσεως ορίστηκαν οι: Ιω. Γιαµάς, Ιω. Γιαννιδάκης, Ιω. 

Κώνστας, Νικ. Μανθόπουλος, Στ. Μπίρης, Ηλ. Μπρεδήµας, Αθ. Μαυρίδης, Αγγ. Οικονοµίδης, Γρ. 

Παπαστεργίου, Αύγ. Πασσάδης, Χαρ. Σκουτέρης, Γεώργ. Τζώρτζης, Στ. Τσαπάρας, Χαρ. Τσώχος. 
125

 Μέλη της Επιτροπής Οικονοµικού ορίστηκαν οι: Η.[=Γεώργ.;] Αράπης, Αλέξ. Βερνίκος, Εµµ. 

Καµινόπετρος, ∆ηµ. Μπότσαρης, Σ. Προυσσαεύς, Μ. Σεβαστός, Μ. Παπακωνσταντίνου, Μάρκ. 

Σκλάβος. 
126

 Προοδευτική Αλλαγή, 7/5/1953. 
127

 Προοδευτική Αλλαγή, 9/5/1953. 
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ατόµων, ανασυρθέντων εκ του στενού περιβάλλοντος»,
128

 προκαλώντας την έντονη 

αντίδραση 151 µελών της οργάνωσης, οι οποίοι µε επιστολή τους στον Πλαστήρα 

κατήγγειλαν την πρακτική αυτή ως «εκ διαµέτρου αντίθετο προς τας δηµοκρατικάς 

αρχάς του Κόµµατος», γεγονός που προκαλούσε «αγανάκτησιν και αναβρασµόν 

µεταξύ των στελεχών» και ζητούσαν τη διενέργεια εκλογών και τη µη συµµετοχή 

πολιτευτών στη διοίκηση, σύµφωνα µε τις οδηγίες του κόµµατος.
129

 Ο «αναβρασµός» 

στον οποίο αναφέρονταν τα στελέχη της ΕΠΕΚ και ο οποίος διέτρεχε όλα τα επίπεδα 

του κόµµατος διακόπηκε βίαια τον Ιούλιο του 1953 µε τον θάνατο του Πλαστήρα, για 

να ξεκινήσει ένας νέος και περισσότερο έντονος αυτή τη φορά επικεντρωµένος 

αποκλειστικά στο θέµα της διαδοχής.  

Είναι προφανές ότι όταν η ΕΠΕΚ απέκτησε καταστατικό που καθόριζε 

λεπτοµερώς τη δοµή και οργάνωση του κόµµατος, αυτό αποτελούσε µία επίφαση 

δηµοκρατικότητας, καθώς το κόµµα διερχόταν την πλέον αρχηγική του φάση, την 

ώρα ακριβώς της φυσικής κατάρρευσης του αρχηγού του. Παρ’ όλα αυτά αξίζει να 

σηµειωθεί ότι για ενάµισι χρόνο (1950-1951) είχαν κινητοποιηθεί δυνάµεις πέραν του 

πολιτικού προσωπικού του κόµµατος, που είχαν επανδρώσει τις τοπικές οργανώσεις 

µε επιτυχία –αν λάβει υπόψη κανείς τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν– 

διαµορφώνοντας µία νέα αντίληψη για το κόµµα που ερχόταν σε πλήρη αντίθεση µε 

την «παλαιοκοµµατική» άποψη που υποστήριζε ότι το «κόµµα ήταν ο αρχηγός». Η 

συνύπαρξη των δύο αυτών απόψεων και πρακτικών εντός του ίδιου κόµµατος 

αποτυπώνει εύγλωττα κάποιες από τις αντιφάσεις που σηµάδεψαν την πορεία της 

ΕΠΕΚ ερµηνεύοντας ίσως εν µέρει και τη βραχύτητα του βίου της.  
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 Το Περιφερειακό Συµβούλιο αποτελούσαν οι: Σ. Ηλιάδης, Ι. Καφογιάννης, Λ. Καραµαούνας, Ε. 

Λούπης, Κ. Μπέλλας, Στ. Τσιαπάρας, Χ. Τσώχος, Λ. Χατζηαποστόλου και Ν. Χατζηγιαννάκης. Βλ. 

Προοδευτική Αλλαγή, 5/6/1953. 
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 Βλ. κείµενο υπογραφών προς Πλαστήρα, 27/6/1953, ΙΑΜΜ/ΑΝΠ 229, φ. 18. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ III 

ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 

Το πολιτικό προσωπικό των κοµµάτων της µεταπολεµικής περιόδου, κυρίως οι 

πολιτευτές και λιγότερο οι βουλευτές, παραµένει εν πολλοίς ένα ελάχιστα µελετηµένο 

πεδίο –γεγονός που επιβεβαιώνεται από τη σπανιότητα βιογραφικών στοιχείων ακόµα 

και για τους βουλευτές. Η έλλειψη στοιχείων φαίνεται πως εξηγεί εν µέρει και την 

απουσία –µε ελάχιστες εξαιρέσεις–του σχετικού ερευνητικού ενδιαφέροντος.
1
 

Πάντως, το γεγονός αυτό δεν είναι ίσως άσχετο και µε την συνολική θεώρηση των 

κοµµάτων ως «προσωποπαγών», δηλαδή «αρχηγικών», θεώρηση που, µοιραία, τείνει 

στην υποβάθµιση του ρόλου του πολιτικού τους προσωπικού.
2
 Επιπροσθέτως, 

προσχωρήσεις και αποχωρήσεις από τον όποιο κοµµατικό σχηµατισµό, ερµηνεύονται 

συνήθως µε αυστηρά προσωπικά κίνητρα στα οποία εξέχουσα θέση καταλαµβάνει η 

παράµετρος των «προσωπικών φιλοδοξιών», γεγονός που ακυρώνει τα όποια 

πολιτικά χαρακτηριστικά. Είναι προφανές, ότι προσωπικές στρατηγικές και 

συµπάθειες, αντιπάθειες, ακόµα και εµπάθειες δεν µπορούν να παραγνωριστούν ως 

παράγοντες που ενδεχοµένως ώθησαν σε κάποια πολιτική επιλογή. ∆εν µπορούν 

                                                 
1
 Μία από τις πρώτες προσπάθειες παρουσίασης στοιχείων για το πολιτικό προσωπικό των κοµµάτων 

της περιόδου 1936-1964 (υποψήφιοι και βουλευτές) αποτελεί η µελέτη του Keith. R. Legg, Politics in 
Modern Greece, Stanford, Standord University Press, 1969. Παρότι τα στατιστικά στοιχεία που 

παρουσιάζονται έχουν έκτοτε αναπαραχθεί σε πλήθος µελετών, τα δεδοµένα που αξιοποιούνται 

(ερωτηµατολόγια και συνεντεύξεις) εµφανίζουν αρκετά προβλήµατα, γεγονός που υπονοµεύει τα 

όποια συµπεράσµατα (αναλυτικά για τον τρόπο συλλογής των στοιχείων βλ. στο ίδιο, σ. 319-323). Η 

διδακτορική διατριβή του Σωτ. Καραγιάννη, «Ο κεντρώος πολιτικός χώρος στην µεταπολεµική 

Ελλάδα (1944-1961)» (Πάντειο Πανεπιστήµιο, 1984) αποτελεί µία πρώτη προσέγγιση των 

κοινοβουλευτικών οµάδων των κοµµάτων και την ανάδειξη των κοινωνιολογικών τους 

χαρακτηριστικών (κατάταξη κατά επαγγελµατικές κατηγορίες), ενώ η διδακτορική διατριβή του ∆ηµ. 

∆ώδου, «Η εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Κόµµατα και υποψήφιοι», (Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 1989), αποτελεί ίσως την πρώτη απόπειρα συστηµατικής 

χαρτογράφησης του πολιτικού προσωπικού των κοµµάτων (πολιτευτών και βουλευτών), αξιοποιώντας 

τα στενά γεωγραφικά όρια µίας εκλογικής περιφέρειας. Παρά το ότι η αναλυτική αυτή χαρτογράφηση 

αφορά κυρίως την µεταπολιτευτική περίοδο, καθώς για το πολιτικό προσωπικό των κοµµάτων της 

µεταπολεµικής περιόδου περιορίζεται στη διάκριση µεταξύ «παλαιών» και «νέων» πολιτευτών, 

αποτελεί χρήσιµο παράδειγµα για ανάλογες µελέτες. Εστιασµένη στο κόµµα της Ε∆Α είναι η 

αδηµοσίευτη εργασία του Ηλ. Νικολακόπουλου («Η κοινοβουλευτική εκπροσώπηση της Ε∆Α, 1951-

1967, Συνέδριο των ΑΣΚΙ, 3-4/5/1996), µε στατιστικά στοιχεία και βιογραφικά της πολιτικής 

διαδροµής του κοινοβουλευτικού προσωπικού, η τυπολογία της οποίας υιοθετήθηκε στην παρούσα 

διατριβή. 
2
 Ενδιαφέρον πάντως είναι το γεγονός ότι ακόµα και για τα λεγόµενα κόµµατα «αρχών», δηλ. τα 

κόµµατα της Αριστεράς, απουσιάζει οποιαδήποτε µελέτη για το πολιτικό τους προσωπικό. Εδώ, 

αντίστροφα, η υπερτίµηση της ιδεολογίας οδηγεί στην υποβάθµιση των προσώπων, τα οποία 

αντιµετωπίζονται ως να µην διαδραµατίζουν οποιοδήποτε ρόλο. 
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όµως να αναχθούν σε µοναδικό ερµηνευτικό εργαλείο της πολιτικής διαδροµής των 

προσώπων.
3
 

Τα κόµµατα είναι ζωντανοί οργανισµοί που γεννώνται υπό συγκεκριµένες 

συνθήκες και εκφράζονται από συγκεκριµένα πολιτικά πρόσωπα. Έτσι, η µελέτη του 

πολιτικού προσωπικού συνιστά ουσιαστικά τµήµα της µελέτης του κόµµατος. Το 

παρόν κεφάλαιο εστιάζει στο πολιτικό προσωπικό της ΕΠΕΚ, δοµείται βάσει της 

χρονικής ακολουθίας των εκλογικών αναµετρήσεων (1950, 1951, 1952) και 

αρθρώνεται γύρω από τρεις άξονες: α) την επιλογή των υποψηφίων από τον 

κοµµατικό µηχανισµό, προκειµένου να διερευνηθούν τα κριτήρια επιλογής, καθώς 

και οι πολιτικές προτιµήσεις και αποκλεισµοί που σηµειώθηκαν, β) την ανανέωση 

του πολιτικού προσωπικού αλλά και τις πολιτικές του καταβολές, προκειµένου να 

αναδειχθούν οµαδικές επιλογές που αποτυπώνουν πολιτικές τάσεις, οι οποίες 

επηρέασαν µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο τη φυσιογνωµία του κόµµατος γ) την πορεία 

του κοινοβουλευτικού προσωπικού, και συγκεκριµένα τις αποχωρήσεις από το 

κόµµα, προκειµένου να διερευνηθεί η ύπαρξη πολιτικά προσδιορισµένων 

φυγόκεντρων τάσεων. 

 Πολύτιµες πηγές για τη µελέτη του πολιτικού προσωπικού αποτέλεσαν οι 

Στατιστικές των εκλογών,
4
 καθώς και τα Μητρώα Βουλευτών.

5
 Τα στοιχεία που 

αντλήθηκαν, εµπλουτισµένα από τη δευτερογενή βιβλιογραφία, ενσωµατώθηκαν σε 

µία βάση δεδοµένων
6
 από την οποία προκύπτουν τα όποια ευρήµατα παρουσιάζονται 

στη συνέχεια. Τα ευρήµατα σχετικά µε το πολιτικό προσωπικό της ΕΠΕΚ, θα 

                                                 
3
 Την απολιτική µετακίνηση «προσωπικού και πελατών», όπως χαρακτηριστικά σηµειώνει, 

αναφερόµενος στις µετακινήσεις πολιτευτών-βουλευτών και ψηφοφόρων, υιοθετεί, µεταξύ άλλων, ο 

∆ηµ. Π. Σωτηρόπουλος, «Πρόσωπα, δοµή και λειτουργία της ελληνικής πολιτικής ελίτ στην πρώτη 

µεταπολεµική περίοδο», Κλειώ, 2 (2006), σ. 38-39. 
4
 Υπουργείον Εθνικής Οικονοµίας - Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Στατιστική των 
Βουλευτικών Εκλογών της 5ης Μαρτίου 1933, Αθήναι 1933· Υπουργείον Εθνικής Οικονοµίας - Γενική 

Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Στατιστική των Εκλογών Εθνικής Συνελεύσεως της 9ης Ιουνίου 
1935, Αθήναι 1935· Υπουργείον Εθνικής Οικονοµίας - Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, 

Στατιστική των Βουλευτικών Εκλογών της 26ης Ιανουαρίου 1936, Αθήναι 1938· Υπουργείον Εθνικής 

Οικονοµίας - Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Στατιστική των Βουλευτικών Εκλογών της 31ης 
Μαρτίου 1946, Αθήνα 1947· Υπουργείον Εθνικής Οικονοµίας - Γενική Στατιστική Υπηρεσία της 

Ελλάδος, Στατιστική των Βουλευτικών Εκλογών της 5ης Μαρτίου 1950, Αθήνα 1951· Υπουργείον 

Εσωτερικών - ∆ιεύθυνσις Μελετών, Στατιστική των βουλευτικών εκλογών της 16ης Νοεµβρίου 1952, τ. 

Α΄-Β΄, Αθήναι 1953. Οι εκλογές του 1933 επιλέχθηκαν ως terminus post quem, δεδοµένου ότι αν και η 

αναζήτηση στοιχείων και σε προηγούµενες εκλογές ενδεχοµένως να «διόρθωνε» τα όποια ποσοστά, 

δεν φαίνεται ότι θα άλλαζε δραµατικά την εικόνα. 
5
 Βουλή των Ελλήνων, Μητρώον Γερουσιαστών και Βουλευτών [1935-1974], Αθήναι 1977· Βουλή των 

Ελλήνων, Μητρώον Πληρεξουσίων, Γερουσιαστών και Βουλευτών [1822-1935], Αθήνα, 1986. 
6
 Η βάση δεδοµένων περιλαµβάνει το ονοµατεπώνυµο των υποψηφίων, τη συµµετοχή τους στις 

εκλογές από το 1933 και εξής, καθώς και τον συνδυασµό µε τον οποίο κατήλθαν. Για την περίοδο 

1950-1952 σηµειώνεται επίσης η εκλογική περιφέρεια, καθώς και ο αριθµός ψήφων που έλαβαν. 
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µπορούσαν όµως να οδηγήσουν στην εξαγωγή εσφαλµένων συµπερασµάτων εάν δεν 

αντιπαραβάλλονταν µε τα αντίστοιχα ενός άλλου κόµµατος. Για το σκοπό αυτό, και 

προκειµένου να καταστεί δυνατή οποιαδήποτε σύγκριση που θα επέτρεπε 

ασφαλέστερα συµπεράσµατα, συγκροτήθηκε µία αντίστοιχη βάση δεδοµένων για το 

πολιτικό προσωπικό του Κόµµατος Φιλελευθέρων, µία επιλογή που έγινε µε κριτήρια 

πολιτικής «συγγένειας». Χωρίς να παραγνωρίζεται ότι το Κόµµα Φιλελευθέρων ήταν, 

σε αντίθεση µε την ΕΠΕΚ, ένας πολιτικός σχηµατισµός µε µακρά ιστορία, το γεγονός 

ότι τα δύο κόµµατα «συµβάδισαν» κατά την υπό εξέταση περίοδο αποτέλεσε βασικό 

κριτήριο για τη συγκεκριµένη επιλογή. Τέλος, η συγκέντρωση τεκµηριωτικού υλικού 

που υπερέβαινε κατά πολύ τις ανάγκες µίας βάσης δεδοµένων, οδήγησε στη 

συγγραφή σύντοµων βιογραφικών των ενενήντα βουλευτών της ΕΠΕΚ,
7
 τα οποία 

αποδείχθηκαν πολλαπλά χρήσιµα για την εκλέπτυνση των στατιστικών δεδοµένων.  

 

1950: Η µεγάλη ανανέωση 

Η διαδικασία επιλογής των προσώπων που στελέχωσαν τα ψηφοδέλτια
8
 του 

συνασπισµού της ΕΠΕΚ αποτέλεσε βασικό ερώτηµα της παρούσας µελέτης, 

δεδοµένου ότι ο συνασπισµός, είχε συγκροτηθεί δυόµισι µήνες πριν τις εκλογές και 

διέθετε µηδενικό βαθµό οργάνωσης.
9
 Από τις συνιστώσες της, το Κόµµα 

Προοδευτικών Φιλελευθέρων δεν είχε προλάβει σχεδόν να συγκροτηθεί, ενώ και το 

∆ηµοκρατικό Προοδευτικό Κόµµα
10

 του Εµµ. Τσουδερού και ο Γεώργιος Καρτάλης 

που είχαν ενδεχοµένως µεγαλύτερες δυνατότητες στην ανεύρεση και επιλογή 

προσώπων, δεν µπορούσαν να υπερβούν τα πεπερασµένα γεωγραφικά και πολιτικά 

όριά τους. Εξαιτίας, λοιπόν, του διαφορετικού «βηµατισµού» που είχε η καθεµία από 

τις τρεις συνιστώσες, συγκροτήθηκε ένας πολυπρόσωπος µηχανισµός προκειµένου να 

καταρτιστούν τα ανά τη χώρα ψηφοδέλτια, στον οποίο ο ρόλος των τριών ηγετικών 

προσώπων φαίνεται πως ήταν καθοριστικός. Στη Λάρισα –αλλά και γενικότερα στη 

Θεσσαλία– µόνος υπεύθυνος για την επιλογή των υποψηφίων ήταν ο Καρτάλης, µε 

βάση και τη συµφωνία συνεργασίας που είχε συνάψει µε τον Πλαστήρα: «Οι 

                                                 
7
 Τα βιογραφικά των βουλευτών παρουσιάζονται στο Επίµετρο. 

8
 Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων από τα κόµµατα δεν έχει αποτελέσει αντικείµενο µελέτης, 

εξαιτίας του ότι θεωρείται «δευτερεύουσας σηµασίας», όπως έχει επισηµάνει ο ∆ηµ. ∆ώδος, Η 
εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Κόµµατα και υποψήφιοι, διδακτ. διατριβή, Θεσσαλονίκη, ΑΠΘ 

1989, σ. 370. 
9
 Περισσότερα για το θέµα αυτό βλ. στο κεφάλαιο ΙΙ. 

10
 Να σηµειωθεί εδώ πάντως ότι και για το κόµµα του Εµµ. Τσουδερού αυτή ήταν η πρώτη εκλογική 

αναµέτρηση στην οποία έλαβε µέρος. 
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πολιτικοί µου φίλοι θα λάβουν µέρος εις τους συνδυασµούς της ΕΠΕΚ. Ειδικώς, ο 

καταρτισµός των συνδυασµών της εκλογικής περιφερείας Λαρίσσης, θέλει ανατεθή 

εις ηµάς».
11

 Ο απόλυτος έλεγχος της περιοχής επιβεβαιώνεται και από τις αντιδράσεις 

που προκάλεσε η συµφωνία αυτή σε στελέχη του Κόµµατος Προοδευτικών 

Φιλελευθέρων που ζητούσαν να µην δοθούν στον Καρτάλη «δικαιώµατα τοπικού 

ρυθµιστού της καταστάσεως».
12

 Παρά τις ενστάσεις που διατυπώθηκαν όµως, όλα 

δείχνουν πως ο Καρτάλης κατόρθωσε όχι µόνο να επιβάλλει τα πρόσωπα της 

επιλογής του αλλά και να τα πριµοδοτήσει σε αριθµό ψήφων.  

 Ο αρχηγός του ∆ηµοκρατικού Προοδευτικού Κόµµατος Εµµ. Τσουδερός, 

φαίνεται πως είχε την απόλυτη ευθύνη για την επιλογή των προσώπων που θα 

συµµετείχαν στα ψηφοδέλτια της Κρήτης
13

 αλλά και του Πειραιά. Όσον αφορά τον 

Πειραιά είναι χαρακτηριστικό ότι η απώλεια ελέγχου της περιφέρειας προβλήθηκε ως 

ένας από τους λόγους της αποχώρησής του από την ΕΠΕΚ, το 1951.
14

 Ο ρόλος του 

έτερου αρχηγού, του Πλαστήρα, είναι λιγότερο σαφής. Είναι προφανές ότι είχε 

τοποθετήσει πρόσωπα της απόλυτης εµπιστοσύνης του σε διάφορες εκλογικές 

περιφέρειες
15

 και είχε αξιοποιήσει τις όποιες προσωπικές επαφές είχε αποκτήσει στην 

επαρχία κατά το παρελθόν τόσο µε συγκεκριµένα πρόσωπα
16

 όσο και γενικότερα µε 

τον τοπικό πληθυσµό,
17

 αλλά δεν είναι σαφές εάν είχε τον απόλυτο έλεγχο στη 

στελέχωση των συνδυασµών κάποιας περιοχής.  

 

Πολιτευτές 

Βασικό ερώτηµα του παρόντος κεφαλαίου αποτέλεσε ο βαθµός ανανέωσης του 

πολιτικού προσωπικού της ΕΠΕΚ σε επίπεδο πολιτευτών. Αξιοποιώντας τις 

Στατιστικές των εκλογικών αναµετρήσεων 1933-1946 καταβλήθηκε προσπάθεια να 

ανιχνευθεί το πολιτικό παρελθόν των υποψηφίων του 1950, εάν δηλαδή είχαν 

πολιτευθεί και σε προηγούµενες εκλογές. Όπως προκύπτει από την επεξεργασία των 

                                                 
11

 Βλ. επιστολή Γ. Καρτάλη προς Ν. Πλαστήρα, 14/1/1950, ΙΑΜΜ/ΑΝΠ 372, φ. «Αλληλογραφία 

1950-1953». 
12

 Βλ. επιστολή του πρώην βουλευτή του ΚΦ ∆ηµ. Ψιάρρη προς Ν. Πλαστήρα, 23/7/1951, 

ΙΑΜΜ/ΑΝΠ 372, φ. «Αλληλογραφία 1950-1953». 
13

 Βλ. επιστολή Στ. Πιστολάκη προς Ν. Πλαστήρα, 6/3/1950, ΙΑΜΜ/ΑΝΠ 372, φ. «Αλληλογραφία 

1950-1953» · επιστολή Γ. Καρούζου προς Ν. Πλαστήρα, 9/3/1950, στο ίδιο. 
14

 Περισσότερα βλ. στη συνέχεια του κεφαλαίου. 
15

 Μάλιστα οι Νικ. Κολυβάς, Κων. Μανέτας και Λεων. Σπαής (πρόσωπα της ιδρυτικής οµάδας του 

ΚΠΦ) είχαν κατέλθει σε δύο εκλογικές περιφέρειες. 
16

 Βλ. για παράδειγµα τους πρώην δηµάρχους Αντ. Σιτρά και Κων. Πετρόπουλο. 
17

 Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα της ∆ωδεκανήσου, όπου όλοι οι υποψήφιοι φέρεται να ήταν 

προσωπική επιλογή του Πλαστήρα, βλ. Μιλτ. Ιακ. Λογοθέτης, Οι ∆ωδεκανήσιοι στον κοινοβουλευτικό 
βίο της Ελλάδας (1821-1981), Αθήνα 1983, σ. 52.  
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στοιχείων, από τους 242 υποψηφίους της ΕΠΕΚ, 170 (ποσοστό 70,2%) δεν είχαν 

λάβει µέρος σε προηγούµενες εκλογικές αναµετρήσεις έναντι 72 (29,7%) που είχαν 

πολιτευθεί και παλαιότερα. Αντίστοιχα, στο Κόµµα Φιλελευθέρων, από τους 249 

υποψηφίους, 74 (29,7%) πολιτεύονταν για πρώτη φορά και 174 (70,2%) είχαν 

πολιτευθεί και παλιότερα.
18

 Είναι φανερό ότι η ανανέωση του πολιτικού προσωπικού 

των δύο κοµµάτων ήταν αντίστροφη: το ιστορικό Κόµµα Φιλελευθέρων αξιοποίησε 

τα παλαιά πολιτικά στελέχη του και στη µετεµφυλιακή περίοδο, έχοντας 

περιορισµένες ανάγκες –ή και δυνατότητες– ανανέωσης των ψηφοδελτίων, ενώ η 

νεοπαγής ΕΠΕΚ δεν φαίνεται να είχε τα ίδια ερείσµατα σε παλαιούς πολιτευτές. 

Παράλληλα, αναζήτησε «άφθαρτα» πρόσωπα για να την πλαισιώσουν, τονίζοντας 

ακόµη περισσότερο τη «ρήξη» µε το παρελθόν και την «αλλαγή» που ευαγγελιζόταν. 

Πρέπει πάντως να σηµειωθεί ότι τα παραπάνω ποσοστά αποτελούν ένδειξη 

µίας τάξης µεγέθους και δεν αποτυπώνουν πλήρως την πραγµατικότητα όσον αφορά 

τους νέους πολιτευτές. Η ύπαρξη περαιτέρω στοιχείων (πέραν του ονοµατεπώνυµου) 

θα επέτρεπε µία πιο ενδελεχή ανάλυση προκειµένου να διακριβωθεί κατά πόσον 

κάποια πρόσωπα είχαν «κληρονοµήσει» µία οικογενειακή πολιτική «περιουσία», 

κατείχαν πριν πολιτευθούν κυβερνητική θέση
19

 ή δηµαρχιακό θώκο,
 20

 ή είχαν 

αναδειχθεί από το χώρο του στρατεύµατος.
 21

 Η έλλειψη στοιχείων όµως στην 

περίπτωση των πολιτευτών
22

 δεν επιτρέπει την εκλέπτυνση της ανάλυσης, η οποία 

είναι περισσότερο εφικτή στην περίπτωση των βουλευτών. 

Οι νέοι αυτοί πολιτευτές, που αποτέλεσαν την πλειονότητα, παραµένουν 

ουσιαστικά «αχαρτογράφητοι» πολιτικά. Το ερώτηµα του κατά πόσον υπήρξε µεταξύ 

τους µία διακριτή οµάδα της οποίας η πολιτική εµπλοκή ήρθε ως συνέπεια της 

                                                 
18

 ∆ιαφορετικά ποσοστά ανανέωσης δίνει ο Keith Legg, Politics in Modern Greece, σ. 148: ΕΠΕΚ 

62,2%, Κόµµα Φιλελευθέρων 28%. Παρά τις αποκλίσεις όµως, η αναλογία δεν ανατρέπεται. 
19

 Χαρακτηριστικό παράδειγµα ο «νέος» στην πολιτική Πλαστήρας, ο οποίος κατερχόταν πρώτη φορά 

σε εκλογές, αλλά και άλλοι, όπως ο Ανδρ. Ζάκκας και ο Σταµ. Μερκούρης που είχαν διατελέσει 

υπουργοί. 
20

 Όπως για παράδειγµα οι Μηνάς Πατρίκιος και Αντ. Σιτράς, πρώην δήµαρχοι Θεσσαλονίκης και 

Λάρισας αντίστοιχα. Ο µεγάλος αριθµός των πολιτευτών και οι συνεχείς εναλλαγές δηµάρχων στην 

ανώµαλη πολιτικά περίοδο 1936-1949 ήταν αποτρεπτικές για την αναζήτηση περαιτέρω στοιχείων.  
21

 Όπως για παράδειγµα οι Κων/νος Μανέτας και Λεων. Σπαής. Ο στρατιωτικός χώρος είχε αναδείξει 

πρόσωπα που διαδραµάτισαν σηµαντικό ρόλο στην κοινοβουλευτική ζωή της χώρας. Το 1949, µε τον 

τερµατισµό µιας µακράς περιόδου πολεµικών επιχειρήσεων (παρότι θα ακολουθήσει η Κορέα, το 

1950) αρχίζει σταδιακά να µειώνεται η ανάδειξη στρατιωτικών στη δηµόσια σφαίρα και συνεπώς και η 

συµµετοχή απόστρατων αξιωµατικών στα ψηφοδέλτια. Η πρακτική αυτή θα εκλείψει σχεδόν στη 

Μεταπολίτευση µε την µικρή πάντως έκτασης εξαίρεση στρατιωτικών που είχαν αντιταχθεί στη 

δικτατορία. Βλ. σχετικά στοιχεία στο Μητρώο Βουλευτών, παράρτηµα, πίνακας. 4  
22

 Στην πραγµατικότητα το µόνο διαθέσιµο στοιχείο είναι το ονοµατεπώνυµο. Το γεγονός ότι δεν 

αναγράφεται ούτε το πατρώνυµο, µπορεί να οδηγήσει σε παρερµηνείες όταν υπάρχει συνωνυµία. 

Παρότι οι περιπτώσεις είναι λίγες, η παρούσα διατριβή µπορεί να έχει υποπέσει σε ανάλογο ολίσθηµα.  



 88 

δραστηριοποίησής τους την περίοδο της Κατοχής σε αντιστασιακές οργανώσεις, δεν 

είναι δυνατό να απαντηθεί πλήρως. Παρ’ όλα αυτά φαίνεται πως σε επίπεδο στελεχών 

και όχι µόνο πολιτευτών, η ΕΠΕΚ κατάφερε να συσπειρώσει έναν αριθµό προσώπων 

που προέρχονταν από ένα ευρύ φάσµα αντιστασιακών οργανώσεων,
 23

 όπως για 

παράδειγµα οι: Ιω. Μιχαήλ (ΕΑΜ),
24

 Γ. Καρτάλης (ΕΚΚΑ), Ηρακλής Πετιµεζάς, 

Κοµν. Πυροµάγλου (Ε∆ΕΣ),
25

 Αναστ. Πεπονής (ΡΑΝ). Παρά το ότι θα µπορούσε η 

συµµετοχή των τριών τελευταίων να ερµηνευτεί βάσει της προσωπικής τους σχέσης 

µε τον Πλαστήρα, δεν µπορεί να υποβαθµιστεί το γεγονός ότι η ΕΠΕΚ µε το 

πρόγραµµά της φιλοδοξούσε να αποτελέσει –εντός του Κέντρου– έναν φιλόξενο 

πολιτικό χώρο έκφρασης τµήµατος του κόσµου της αντίστασης.
26

 

Παρά τις καταγγελίες εναντίον του «παλαιοκοµµατισµού» στις οποίες είχε 

προβεί η ΕΠΕΚ, είναι προφανές ότι ο νέος αυτός συνασπισµός ήταν αδύνατο να 

υπάρξει χωρίς ένα ικανό αριθµό προσώπων προερχόµενων από τα «παλαιά» 

κόµµατα. Έτσι, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι στο σύνολο των τριάντα εννέα 

εκλογικών περιφερειών, η ΕΠΕΚ συµπεριέλαβε παλαιούς πολιτευτές σε τριάντα από 

αυτές, ενώ µόλις οκτώ ήταν εκείνες στις οποίες οι συνδυασµοί αποτελούνταν 

αποκλειστικά από νέα πρόσωπα.
27

 Οι παλαιοί πολιτευτές καλούνταν να προσφέρουν 

στην ΕΠΕΚ µία στοιχειώδη πολιτική δικτύωση –ιδίως στην επαρχία–, την πολιτική 

τους εµπειρία αλλά –σε ένα βαθµό τουλάχιστον– και τον µηχανισµό επιλογής των 

νέων πολιτευτών.  

Εξειδικεύοντας περισσότερο στο θέµα της παλαιότητας των πολιτευτών, αυτοί 

κατατάσσονται µε βάση την πρώτη φορά που κατήλθαν σε εκλογές ως εξής: 1946: 

είκοσι οκτώ πολιτευτές, 1936 δέκα πολιτευτές, 1935 τέσσερις, 1933 είκοσι οκτώ 

πολιτευτές και δύο σε ακόµη παλαιότερες εκλογές. Κατ’ αρχήν, είναι φανερό ότι 

                                                 
23

 Επίσης πολιτική στήριξη προς την ΕΠΕΚ είχε εκφράσει και ο Εµµ. Μπαντουβάς (αρχηγός Εθνικής 

Αντιστάσεως Κρήτης), καλώντας τους συναγωνιστές του να ψηφίσουν ΕΠΕΚ. Βλ. Προοδευτικός 
Φιλελεύθερος, 26/2/1950. 
24

 Η συµµετοχή προσώπων που είχαν ενταχθεί παλαιότερα στο ΕΑΜ δεν σηµειώνεται εδώ πρώτη 

φορά. Βλ. ενδεικτικά J. Meynaud, Οι πολιτικές δυνάµεις στην Ελλάδα, 1946-1965, τ. Α΄, Αθήνα 
2
2002, 

σ. 114. Ο εντοπισµός όµως και η ανάδειξη των συγκεκριµένων περιπτώσεων παραµένει ακόµα 

ζητούµενο.  
25

 Τα εν λόγω πρόσωπα δεν υιοθέτησαν την κυρίαρχη τάση των πρώην Εδεσιτών που ακολούθησαν 

τον Ζέρβα στο υπό την αρχηγία του κόµµα και έλαβαν σαφώς αντικοµµουνιστικές θέσεις. Για το θέµα 

αυτό βλ. Νίκος Βαφέας - Βαγγ. Τζούκας, «Από την Αντίσταση στη Βουλή: πρώην Εδεσίτες στα 

κοινοβουλευτικά έδρανα», π. δοκιµές, 15-16 (2010). σ. 263-280, στο οποίο όµως η πολιτική δράση του 

Πυροµάγλου –η οποία όπως υπογραµµίζεται συνιστά εξαίρεση– δεν εξετάζεται πριν από την εκλογή 

του στο κοινοβούλιο, µε αποτέλεσµα να παραγνωρίζεται όλη η προηγούµενη πολιτική του εµπλοκή.  
26

 Περισσότερα για το θέµα αυτό βλ. στη συνέχεια του κεφαλαίου. 
27

 Συγκεκριµένα οι περιφέρειες ∆ωδεκανήσου, Έβρου, Εύβοιας, Ζακύνθου, Κιλκίς, Κυκλάδων, Σάµου, 

Φλωρίνης και Χίου. 
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παρατηρείται µία κλιµακούµενη µείωση όσο αποµακρυνόµαστε από το 1946 (µε 

εξαίρεση το 1933), η οποία κορυφώνεται, εύλογα, το 1935,
28

 οπότε απείχαν από τις 

εκλογές το Κόµµα Φιλελευθέρων, το Προοδευτικό Κόµµα, το Αγροτοεργατικό, το 

Αγροτικό και το Συντηρητικό ∆ηµοκρατικό –κόµµατα δηλαδή που αποτέλεσαν τις 

πολιτικές δεξαµενές της ΕΠΕΚ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον όµως παρουσιάζει ο υψηλός 

αριθµός πολιτευτών του 1946, προσώπων δηλαδή που δεν απείχαν από τις εν λόγω 

εκλογές, και του 1933, των εκλογών που προηγήθηκαν του αποτυχηµένου κινήµατος 

Πλαστήρα. Φαίνεται πως και στις δύο οµάδες µπορούν να ανιχνευθούν 

συγκεκριµένες πολιτικές συµπεριφορές και επιλογές. Η οµάδα των πολιτευτών του 

1933 προφανώς βρισκόταν περισσότερο από οποιουσδήποτε άλλους σε συνάφεια µε 

τον ηγέτη της ΕΠΕΚ, ο οποίος είχε µέχρι τότε άµεση εµπλοκή στα πολιτικά 

πράγµατα της χώρας. Η οµάδα αυτή παρουσιάζει όµως µία ενδιαφέρουσα 

συµπεριφορά στη συνέχεια, και συγκεκριµένα το 1946, καθώς εννέα από αυτούς 

απείχαν πιθανόν συνειδητά
29

 από τις εν λόγω εκλογές. Ενδεχοµένως ο αριθµός αυτός 

να φαντάζει µικρός, παρ’ όλα αυτά αποτελεί την πλειονότητα αυτών που απείχαν (15 

πολιτευτές) και εντάχθηκαν στην ΕΠΕΚ. Έτσι, τα πρόσωπα αυτά φαίνεται πως 

συγκροτούσαν έναν µεσοπολεµικό βενιζελικό πυρήνα που είχε διαφοροποιηθεί όµως 

από το ΚΦ ήδη από το 1946.  

Η δεύτερη οµάδα, εκείνη των πολιτευτών του 1946, δεν µπορεί µε ευκολία να 

ενταχθεί στην κατηγορία των «παλαιοκοµµατικών», καθώς δεν είχε πολιτική εµπλοκή 

την περίοδο προ του πολέµου, της Κατοχής και της πρώτης µεταπελευθερωτικής 

περιόδου, που αποτέλεσαν το πλέον φθοροποιό διάστηµα για το πολιτικό προσωπικό. 

Η µόλις τετραετής παρουσία τους στο πολιτικό προσκήνιο και το γεγονός ότι σχεδόν 

όλοι (27 από τους 28) δεν είχαν εκλεγεί, επέτρεπε στην ΕΠΕΚ την ένταξή τους στους 

συνδυασµούς, ξεπερνώντας τον σκόπελο του «παλαιοκοµµατισµού», ενώ της έδινε 

ταυτόχρονα τη δυνατότητα να αξιοποιήσει τα τυχόν πολιτικά τους δίκτυα. 

Εξετάζοντας την πολιτική προέλευση των παλαιών πολιτευτών –ασχέτως 

εκλογών– που έλαβαν µέρος στις εκλογές του 1950 µε την ΕΠΕΚ και αφήνοντας 

κατά µέρος τις µεµονωµένες προσχωρήσεις,
30

 για τις οποίες οποιαδήποτε εξαγωγή 

συµπερασµάτων θα ήταν παρακινδυνευµένη, προκύπτει ότι ο κύριος όγκος προήλθε 

                                                 
28

 Περισσότερα για τις εκλογές του 1935 βλ., µεταξύ άλλων, Γρ. ∆αφνής, Η Ελλάς µεταξύ δύο 
πολέµων, τ. Β΄, Αθήνα 1955, σ. 370-373 και Σπ. Λιναρδάτος, Πώς εφτάσαµε στην 4η Αυγούστου, 
Αθήνα 

5
1988, σ. 55-66. 

29
 «Συνειδητή» λογίζεται η αποχή όσων είχαν πολιτευθεί το 1936 και πολιτεύθηκαν ξανά το 1950. 

30
 Μεµονωµένες προσχωρήσεις σηµειώνονται από το Εθνικό Ενωτικό Κόµµα και από την Ένωση 

Αγροτικών Κοµµάτων.  
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από τον ευρύτερο βενιζελογενή χώρο, γεγονός απόλυτα αναµενόµενο καθώς 

επρόκειτο για τον όµορο πολιτικό χώρο. Φαίνεται, όµως, ότι υπήρξε µια 

διαφοροποίηση στη διαρροή υποψηφίων από τα βενιζελικά κόµµατα προς την 

ΕΠΕΚ,
31

 γεγονός που καθίσταται περισσότερο εµφανές αν εστιάσουµε σε όσους 

είχαν πολιτευθεί και το 1946. Το ∆ηµοκρατικό Σοσιαλιστικό Κόµµα σηµείωσε 

εξαιρετικά περιορισµένη διαρροή προς την ΕΠΕΚ, αφού µόλις τρεις πολιτευτές του 

εντάχθηκαν στα ψηφοδέλτιά της. ∆εδοµένου ότι ανάλογος αριθµός διαρροών 

παρατηρείται και προς το Κόµµα Φιλελευθέρων στο οποίο κατευθύνθηκαν πέντε 

πολιτευτές, καθίσταται φανερό ότι το κόµµα του Γεωργίου Παπανδρέου επέδειξε στις 

εκλογές του 1950 ισχυρή ανθεκτικότητα απέναντι στα δύο συγγενικά κόµµατα.
32

 Η 

µετακίνηση προς την ΕΠΕΚ όσων είχαν πολιτευτεί το 1946 µε το Κόµµα 

Βενιζελικών Φιλελευθέρων ήταν επίσης περιορισµένη (πέντε πολιτευτές), καθώς η 

επιστροφή του Σοφ. Βενιζέλου, το 1947, στο «πατρώο» κόµµα, ενδεχοµένως να 

συγκράτησε τις διαρροές υποψηφίων προς την ΕΠΕΚ. Αντιθέτως η µαζικότερη 

εισροή πολιτευτών του 1946 προέρχεται από το Κόµµα Φιλελευθέρων (τριάντα ένας 

πολιτευτές) και φαίνεται πως οφείλεται σε µία σειρά από παράγοντες όπως, για 

παράδειγµα, το ότι κάποια από τα στελέχη του αναγνώριζαν στον Πλαστήρα τον 

συνεχιστή του «γνήσιου» Κόµµατος Φιλελευθέρων και είχαν διαφοροποιηθεί από τον 

Σοφ. Βενιζέλο ήδη από το 1946.
33

 Άλλοι πάλι, όπως ο Γεωρ. Βοραζάνης, είχαν 

διαφοροποιηθεί εντός της Βουλής του 1946-1949 και λογίζονταν ως «πλαστηρικοί», 

επιβεβαιώνοντας έτσι τις πολιτικές κινήσεις του Πλαστήρα µε σκοπό τη δηµιουργία 

δικού του πολιτικού σχηµατισµού. Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί ότι στην ΕΠΕΚ δεν 

παρατηρήθηκαν προσχωρήσεις από το Κόµµα Εθνικών Φιλελευθέρων του Στυλιανού 

Γονατά, παρά το γεγονός ότι µετά τη συγχώνευσή του µε το Κόµµα Φιλελευθέρων, 

µόλις οκτώ πολιτευτές του συµπεριλήφθηκαν στους συνδυασµούς του το 1950. Είναι 

προφανές ότι οι πολιτευτές ενός δεξιού κόµµατος, όπως του Κόµµατος Εθνικών 

                                                 
31

 Η διαφοροποίηση αυτή σχετίζεται προφανώς και µε τα διαφορετικά µεγέθη των κοµµάτων. 
32

 Σηµειώνεται ότι το ∆ηµοκρατικό Σοσιαλιστικό Κόµµα εξέλεξε στις εκλογές αυτές 35 βουλευτές, 

αριθµό πολλαπλάσιο εκείνων του 1946. Περισσότερα βλ. Ηλ. Νικολακόπουλος, «Αναζητώντας το 

Κέντρο: Οι εκλογικές περιπλανήσεις µιας δεκαπενταετίας (1946-1961)», στο Π. Πετρίδης - Γ. 

Αναστασιάδης (επιµ.), Γεώργιος Παπανδρέου. 60 χρόνια παρουσίας και δράσης στην πολιτική ζωή, 
Θεσσαλονίκη 1994, σ. 437-439. 
33

 Εννέα από αυτούς είχαν υπογράψει κείµενο µε το οποίο αναγνώριζαν ως µόνο αρµόδιο «να 

ερµηνεύη τας γνώµας και να καθορίζη επ’ ονόµατι του κόµµατος την πολιτική αυτού κατεύθυνσιν» 

τον Θεµ. Σοφούλη. Βλ. Ελευθερία, 17/2/1946. 
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Φιλελευθέρων του Γονατά, δεν θα έβρισκαν πολιτική στέγη στην ΕΠΕΚ.
 34

 Εντέλει, 

οι εισροές των παλαιών πολιτευτών δεν ήταν τυχαίες, όπως πιθανόν να φαίνονται µε 

µια πρώτη µατιά, αλλά είχαν πολιτικά χαρακτηριστικά που σχετίζονταν τόσο µε τους 

αποκλεισµούς που η ίδια η ΕΠΕΚ έθετε µε τις προγραµµατικές της θέσεις περί 

«λήθης» και «αλλαγής», όσο και µε τις διαφορετικού βαθµού πολιτικές συγγένειες µε 

τα βενιζελικά κόµµατα. 

Τέλος, η ΕΠΕΚ κατάφερε στις εκλογές του 1950 να συµπεριλάβει και πρώην 

βουλευτές στα ψηφοδέλτιά της.
35

 Πέντε υποψήφιοί της είχαν εκλεγεί στη Βουλή του 

1946 (Ιω. Αποστόλου, Γ. Βοραζάνης, Ιω. Μελάς, Ιω. Φωτιάδης, Γ. Τζηρίτης), ενώ 

µεγαλύτερος ήταν ο αριθµός όσων προέρχονταν από τη Βουλή του 1936 και 

εκτέθηκαν στα ψηφοδέλτιά της (Σταµ. Μερκούρης, Γ. Καρτάλης, Ιω. Μιχαήλ, 

Πολυχρόνης Πολυχρονίδης, Νικ. Κουπαρούσος, Βασ. Κυρέλλος, Στ. Πιστολάκης, 

Πέτρος Φικιώρης). Παρότι, όσον αφορά τους τελευταίους, είχαν µεσολαβήσει 

δεκατέσσερα χρόνια από την εκλογή τους, είχαν την πολύτιµη ιδιότητα του πρώην 

βουλευτή που συνεπαγόταν µια εκλογική πελατεία και ενδεχοµένως έναν ενεργό 

ακόµα µηχανισµό πολιτικής δικτύωσης. Και τα δύο αυτά στοιχεία ήταν ιδιαιτέρως 

χρήσιµα για έναν πολιτικό σχηµατισµό που έκανε τα πρώτα του βήµατα και δεν είχε 

συγκροτήσει ακόµα δικούς του µηχανισµούς. 

Το γεγονός ότι η ΕΠΕΚ κατόρθωσε σε σύντοµο χρονικό διάστηµα να 

παρουσιάσει συνδυασµούς σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες της χώρας, αποτέλεσε 

την πρώτη της «νίκη» τόσο σε συµβολικό επίπεδο, αφού εµφανιζόταν ως ισχυρός 

συνασπισµός µε ερείσµατα σε όλη την επικράτεια και όχι ένας περιορισµένης 

εµβέλειας πολιτικός σχηµατισµός, όσο και σε επίπεδο ουσίας, αφού το γεγονός ότι 

κατάφερε να «στρατεύσει» µεγάλο αριθµό νέων προσώπων αποτελούσε µία ένδειξη 

της απήχησης που επρόκειτο να έχει στο εκλογικό σώµα. Η ΕΠΕΚ ήταν ένας 

συνασπισµός που διεκδικούσε το ζωτικό του χώρο στο µεταίχµιο δύο περιόδων –του 

Μεσοπολέµου και του Ψυχρού πολέµου– και στα σύνορα δύο πολιτικών χώρων –του 

Κέντρου και της Αριστεράς– αντιφάσεις που την συνόδευσαν σε όλη της την πορεία.  

 

                                                 
34

 Βλ. χαρακτηριστικά τον τρόπο µε τον οποίο απαξιώνεται ο Γονατάς στο Ιω. Πεπονής, Νικόλαος 
Πλαστήρας στα γεγονότα 1909-1945, Θεσσαλονίκη, χ.χ., σ. 193.  
35

 Έχει γραφτεί κατ’ επανάληψη ότι η ΕΠΕΚ δεν συµπεριέλαβε πρώην βουλευτές στα ψηφοδέλτιά της. 

Η εσφαλµένη αυτή εντύπωση οφείλεται στην άκριτη αποδοχή των όσων από µνήµης σηµειώνει ο 

Αναστ. Πεπονής, Προσωπική µαρτυρία, Αθήνα 1970, σ. 173-174. Βλ. ενδεικτικά, Μιχ. Π. Λυµπεράτος, 

Από το ΕΑΜ στην Ε∆Α, Αθήνα 2011, σ. 372, όπου προβαίνει και σε ερµηνεία της υποτιθέµενης µη 

συµµετοχής βουλευτών. 
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Βουλευτές 

Η ΕΠΕΚ εξέλεξε στις εκλογές αυτές 45 βουλευτές, 
36

 οι οποίοι κατανέµονταν εντός 

του συνασπισµού ως εξής: είκοσι τρεις βουλευτές ανήκαν στο Κόµµα Προοδευτικών 

Φιλελευθέρων, έντεκα στο ∆ηµοκρατικό Προοδευτικό Κόµµα, ενώ έντεκα 

εκλέγονταν µε τον συνασπισµό χωρίς κάποια άλλη κοµµατική ταυτότητα. Είναι 

προφανές ότι ο ισχυρός παράγοντας µέσα στην ΕΠΕΚ ήταν το νεοσύστατο Κόµµα 

Προοδευτικών Φιλελευθέρων µε διπλάσια σχεδόν δύναµη από το ∆ηµοκρατικό 

Προοδευτικό, γεγονός που δηµιουργούσε ένα κλίµα υπεροχής στην οµάδα Πλαστήρα, 

αλλά και επρόκειτο να τροφοδοτήσει τριγµούς εντός του συνασπισµού. Τέλος, η 

τρίτη κατηγορία, των «Επεκικών», παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς οι 

συγκεκριµένοι βουλευτές δεν εντάσσονταν σε κανένα από τα δύο προαναφερόµενα 

κόµµατα. Παρ’ όλα αυτά δεν φαίνεται να αποτελούσαν µία συγκροτηµένη οµάδα, 

καθώς είχαν διαφορετικά πολιτικά χαρακτηριστικά. Έτσι είναι προφανές ότι ο 

Καρτάλης και οι περί αυτόν δήλωναν ΕΠΕΚ θέλοντας ενδεχοµένως να αποτελέσουν 

µια διακριτή οµάδα εντός του συνασπισµού µε µετρήσιµη κοινοβουλευτικά δύναµη, 

αλλά δεν µπορεί να αποδοθεί στο σύνολο των Επεκικών το ίδιο κίνητρο, καθώς σε 

αυτή την οµάδα ανήκαν και οι Λεων. Σπαής και Κων. Μανέτας, δύο από τα πρόσωπα 

που αποτέλεσαν τον ιδρυτικό πυρήνα του Κόµµατος Προοδευτικών Φιλελευθέρων. 

Κατά πόσον οι Επεκικοί ασκούσαν µε αυτόν τον τρόπο πίεση για τη µετεξέλιξη του 

συνασπισµού σε κόµµα, είναι µία υπόθεση που δεν µπορεί να τεκµηριωθεί επαρκώς. 

 Η ανανέωση που έφερε στο κοινοβουλευτικό προσωπικό η ΕΠΕΚ είναι 

αξιοσηµείωτη. Από τους 45 βουλευτές της, 30 εκλέγονταν για πρώτη φορά (οι 23 

χωρίς να έχουν θέσει υποψηφιότητα σε προηγούµενες εκλογές) και 15 είχαν εκλεγεί 

στο παρελθόν, µε άλλα λόγια οι νέοι βουλευτές αντιπροσώπευαν το 66,6% επί του 

συνόλου. Την ίδια στιγµή, στο ΚΦ, που εξέλεξε 56 βουλευτές, οι 15 εκλέγονταν για 

πρώτη φορά (οι 7 χωρίς να έχουν θέσει υποψηφιότητα σε προηγούµενες εκλογές) και 

οι 37 είχαν εκλεγεί στο παρελθόν. Με άλλα λόγια οι νέοι βουλευτές αντιπροσώπευαν 

το 26,7% επί του συνόλου. Οι αριθµοί αυτοί αποτελούν στην πραγµατικότητα το 

αποτέλεσµα της διαφορετικής στρατηγικής των δύο κοµµάτων στον καταρτισµό των 

συνδυασµών, όπως παρουσιάστηκε παραπάνω. Ο εντελώς αντίστροφος συσχετισµός 

µεταξύ νέων/παλαιών βουλευτών στα δύο κόµµατα επρόκειτο να συµβάλει ακόµη 

περισσότερο στην υιοθέτηση διαφορετικής πολιτικής στη συνέχεια.  

                                                 
36

 Βλ. Πίνακα Ι στην παρούσα διατριβή. Τα ονόµατα παρατίθενται καθώς δεν απουσιάζουν από τη 

βιβλιογραφία και λαθεµένες καταγραφές που οφείλονται κυρίως στις µετακινήσεις των βουλευτών.  
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Παλιοί και νέοι βουλευτές της ΕΠΕΚ δεν διαφοροποιούνται ως προς την 

επαγγελµατική ιδιότητα που είχαν πριν εισέλθουν στην πολιτική. Έτσι οι δικηγόροι 

αποτελούν την πλειονότητα και ακολουθούν οι γιατροί. Μία ενδιαφέρουσα οµάδα 

ήταν εκείνη των απόστρατων αξιωµατικών που αντιπροσώπευε το 20,5% επί του 

συνόλου των νέων βουλευτών της ΕΠΕΚ. Παρότι θα µπορούσε να υποθέσει κανείς 

ότι αυτό οφειλόταν σε ένα στρατιωτικό πυρήνα γύρω από τον Πλαστήρα, κάτι τέτοιο 

δεν φαίνεται να αποτελεί τη µόνη εξήγηση, κι αυτό γιατί αντίστοιχα στο Κόµµα 

Φιλελευθέρων η ίδια οµάδα αντιπροσωπεύει εξίσου µεγάλο ποσοστό (18,7%) επί των 

νέων βουλευτών –πράγµα που επιβεβαιώνει τη σηµασία του «στρατιωτικού 

παράγοντα» ως ενός από τους βασικούς πυλώνες και του ΚΦ. Έχει ενδιαφέρον ότι 

και στις δύο περιπτώσεις πρόκειται για απότακτους του 1935, οι οποίοι δεκαπέντε 

χρόνια µετά επέστρεφαν στο προσκήνιο ως πολιτικά πρόσωπα. Το κατά πόσο η 

«φθορά» των πολιτικών την ίδια δεκαπενταετία επέτρεπε την ανάδειξη των 

«άφθαρτων» απότακτων είναι µία υπόθεση που µένει να επιβεβαιωθεί.
37

  

Τέλος, όσον αφορά τα ποιοτικά στοιχεία των βουλευτών, όπως αυτά 

προκύπτουν από τα βιογραφικά,
38

 το πιο ενδιαφέρον ίσως σηµείο είναι η ανάδειξη 

της δράσης πολλών στην περίοδο της Κατοχής. Κι αυτό γιατί οι βουλευτές που είχαν 

συµµετάσχει στην αντίσταση δεν προέρχονταν από κάποια συγκεκριµένη οργάνωση, 

π.χ. τον Ε∆ΕΣ, όπως θα µπορούσε να υποθέσει κανείς, αλλά κάλυπταν ένα ευρύτερο 

φάσµα· προέρχονταν από µία ποικιλία οργανώσεων: από κάποιες που είχαν επαφή µε 

τη Μέση Ανατολή (Μερκούρης - «Ριζοσπαστική Οργάνωσις», Ζορµπάς - «Φιλική 

Εταιρεία Ναυτικού») έως την «Χ» (Ιωσήφ), τη ΡΑΝ (Γρηγορίου), αλλά και την 

ΕΚΚΑ (Καρτάλης) και το ΕΑΜ (Μιχαήλ).
39

 Αν στις παραπάνω προστεθεί και ο 

Ε∆ΕΣ που υποεκπροσωπείται στους βουλευτές αλλά έχει έντονη παρουσία στο 

στελεχιακό δυναµικό της ΕΠΕΚ, καθίσταται προφανές ότι η πάσης φύσης συµµετοχή 

στην αντίσταση δεν αποτελούσε, σε καµία περίπτωση, ανασταλτικό παράγοντα για 

την ένταξη στους συνδυασµούς αλλά, το σηµαντικότερο, ούτε για την ανάδειξή των 

προσώπων στο κοινοβούλιο. Παρότι λόγω της έλλειψης παρόµοιων στοιχείων για τα 

υπόλοιπα κόµµατα της περιόδου, δεν είναι εφικτό να γίνει η παραµικρή σύγκριση που 

                                                 
37

 Είναι προφανές ότι ο «νικηφόρος» στρατός είχε προβληθεί κατά τη δεκαετία του 1940 και ιδίως 

µετά τον εµφύλιο. Παρ’ όλα αυτά πρέπει να σηµειωθεί ότι στην περίπτωση των βουλευτών της ΕΠΕΚ 

η ανάδειξή τους οφείλεται σε εντελώς διαφορετικούς λόγους, καθώς σχετίζεται µε το «επαναστατικό» 

βενιζελικό προφίλ του στρατού της περιόδου του Μεσοπολέµου.  
38

 Βλ. τα βιογραφικά των βουλευτών στο Επίµετρο. 
39

 Έµµεση σχέση µε το ΕΑΜ (οι σύζυγοί τους ήταν οργανωµένες) είχαν και οι βουλευτές Γεώργ. 

Αναγνωστόπουλος και Κων. Βασσαρδάνης. Βλ. ΑΣΚΙ/Ε∆Α, φ. 480.1. 
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θα οδηγούσε σε ασφαλή συµπεράσµατα, δεν µπορεί να µη σηµειωθεί ότι 

ενδεχοµένως η έµµεση αυτή αναγνώριση όλων των οργανώσεων και κατά συνέπεια 

της αντίστασης ως «εθνικής», αποτέλεσε ένα από τα σηµαντικότερα πολιτικά 

χαρακτηριστικά του συνασπισµού.
40

 Ταυτόχρονα όµως αυτή η πολυσυλλεκτικότητα 

είχε ως αποτέλεσµα µία ιδεολογική ασάφεια, ενώ δηµιουργούσε πρόσφορο έδαφος 

για τη συγκρότηση εσωτερικών οµάδων µε διακριτά πολιτικά χαρακτηριστικά, 

γεγονός που επρόκειτο να έχει αντίκτυπο στην πορεία του συνασπισµού. 

 Στην κοινοβουλευτική περίοδο Μαρτίου 1950-Αυγούστου 1951 η ΕΠΕΚ δεν 

διατήρησε ακέραια τη δύναµή της, καθώς αποχώρησε σειρά βουλευτών.
41

 Η πρώτη 

αποχώρηση ήταν εκείνη του βουλευτή Μεσσηνίας Ιω. ∆ηµητρόπουλου, ο οποίος στις 

6 Ιουλίου 1950 κατέθεσε δήλωση ανεξαρτητοποίησης και συνεργασίας µε τη 

∆ηµοκρατική Παράταξη.
42

 Η δεύτερη ήταν εκείνη του βουλευτή Αθηνών Ανδρέα 

Ζάκκα, στις 22 ∆εκεµβρίου 1950. Παρότι είχε διαφοροποιηθεί ως προς την 

οικονοµική πολιτική του κόµµατος σε συγκεκριµένα ζητήµατα, βασική αιτία της 

αποχώρησής του φαίνεται πως υπήρξε ένα θέµα που σχετιζόταν απόλυτα µε την 

πολιτική της «ειρήνευσης» και συγκεκριµένα µία τροπολογία που κατέθεσε «περί 

επαναφοράς εις τας θέσεις των όλων των απολυθέντων οι οποίοι δεν έχουν 

καταδικασθή δι’ ατιµωτικόν αδίκηµα ή δι’ ενεργείας κατά της ασφαλείας, της 

ανεξαρτησίας και της ακεραιότητος της χώρας».
43

 Με την τροπολογία αυτή ο 

βουλευτής προσπαθούσε ουσιαστικά να θέσει το ζήτηµα όλων όσων είχαν απολυθεί 

για πολιτικούς λόγους χωρίς όµως να υπάρχει εις βάρος τους καµία καταδίκη. Η 

κατάθεση της τροπολογίας, για την οποία το κόµµα είτε δεν είχε ενηµερωθεί είτε για 

λόγους πολιτικής σκοπιµότητας θεωρούσε ότι δεν έπρεπε να γίνει στη συγκεκριµένη 

χρονική στιγµή, χαρακτηρίστηκε ως πράξη «απειθαρχίας» και παρουσιάστηκε ως 

φυσική συνέχεια της «προσωπικής» πολιτικής στάσης που είχε διατηρήσει ο Ζάκκας 

εντός του κόµµατος και η οποία πολλές φορές δεν βρισκόταν «εις ανταπόκρισιν προς 

τας γενικάς κατευθύνσεις της ΕΠΕΚ».
44

  

Η τρίτη αποχώρηση ήρθε στις 3 Ιουλίου 1951, από τον βουλευτή Αθήνας 

Γεώργ. Βοραζάνη, ο οποίος κατέθεσε στη Βουλή δήλωση ανεξαρτητοποίησής του ως 
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 Περισσότερα για το θέµα αυτό βλ. στο κεφάλαιο IV. 
41

 Συνολικά για τις µετακινήσεις βουλευτών της «οµάδας των Φιλελευθέρων» βλ. Σωτ. Καραγιάννης, 

Ο κεντρώος πολιτικός χώρος στην µεταπολεµική Ελλάδα (1944-1961), διδ. διατριβή, Αθήνα, Πάντειο 

Πανεπιστήµιο, 1954, σ. 316-320. 
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 Το Βήµα, 8/7/1950. 
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 Το Βήµα, 23/12/1950. 
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 Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 26/12/1950. 
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«Προοδευτικού Φιλελεύθερου». Στην επιστολή του προς τον Πλαστήρα, ο 

Βοραζάνης απέδωσε την απόφασή του αυτή στην αναντιστοιχία λόγων και έργων της 

ΕΠΕΚ, τόσο σε σχέση µε την οικονοµική της πολιτική (µη πάταξη όσων 

ενεπλάκησαν σε οικονοµικά σκάνδαλα και της φορολογικής ασυδοσίας της 

«πλουτοκρατικής ολιγαρχίας») όσο και εξαιτίας της συνεργασίας µε το Λαϊκό Κόµµα 

στην επεξεργασία του εκλογικού νόµου. Τέλος, κατέληγε ότι το κόµµα «αντί να 

υπάρξη ως κίνησις αναπλάσεως, ανασυνθέσεως και ευσταθείας της πολιτικής ζωής 

της χώρας προς δηµιουργικήν εργασίαν, απέβη όργανον κλονισµού και 

αποσυνθέσεως ταύτης».
45

 Στη δήλωσή του προς το προεδρείο της Βουλής, ο ίδιος 

έκανε σαφή διάκριση µεταξύ του Κόµµατος Προοδευτικών Φιλελευθέρων και της 

ΕΠΕΚ, σηµειώνοντας ότι η τελευταία «παρεξέκλινε πλήρως από τας βασικάς αρχάς 

και τας προεκλογικάς διακηρύξεις της κινήσεως των Προοδευτικών 

Φιλελευθέρων».
46

  

 Η πρώτη όµως µεγάλη κρίση του κόµµατος επήλθε στις 14 Ιουλίου 1951, όταν 

ο Εµµ. Τσουδερός γνωστοποίησε την αποχώρησή του µαζί µε οµάδα βουλευτών από 

την ΕΠΕΚ και την ανασυγκρότηση του ∆ηµοκρατικού Προοδευτικού Κόµµατος.
47

 

Ως αιτίες της αποχώρησης προβλήθηκαν από πλευράς Τσουδερού δύο ζητήµατα: το 

πρώτο ήταν η διοίκηση του κόµµατος, την οποία θεωρούσε ότι ασκούσε 

αποκλειστικά ο Πλαστήρας και το δεύτερο ήταν ο συντονισµός του επερχόµενου 

προεκλογικού αγώνα.
48

 Στην πραγµατικότητα, το δεύτερο θέµα επικεντρωνόταν στην 

εκλογική περιφέρεια του Πειραιά, η οποία αποτελούσε µέχρι τότε αρµοδιότητα του 

Τσουδερού. Ο Πλαστήρας όµως λίγες ηµέρες νωρίτερα είχε κάνει γνωστό ότι τον 

προεκλογικό αγώνα και τη στελέχωση του συνδυασµού αναλάµβανε πλέον ο 

ανερχόµενος στην πολιτική δικηγόρος Σάββας Παπαπολίτης. Το γεγονός αυτό 

φαίνεται πως αποτέλεσε τη θρυαλλίδα που διέρρηξε τις σχέσεις µεταξύ των δύο 

ηγετών. Η πλευρά του Πλαστήρα θεώρησε προφάσεις όλα τα παραπάνω και 

εκτιµούσε ότι βασική αιτία της διάσπασης ήταν η προσπάθεια συνεργασίας του 

∆ηµοκρατικού Προοδευτικού Κόµµατος µε το Κόµµα Φιλελευθέρων και 

ενδεχοµένως το Λαϊκό, γεγονός που θα ενδυνάµωνε την κυβέρνηση Βενιζέλου και θα 
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 Επιστολή Γεωργ. Βοραζάνη προς Πλαστήρα, 3/7/1950, ΙΑΜΜ/ΑΝΠ 372, φ. «Αλληλογραφία 1950-
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 Το Βήµα, 4/7/1951. 
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 Βλ. Σπ. Λιναρδάτος, Από την εµφύλιο στη χούντα, τ. Α΄, Αθήνα 1977, σ. 257-258. 
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 Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 14/7/1951. 
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της έδινε τη δυνατότητα να παρατείνει τη θητεία της, αποµακρύνοντας έτσι τη 

διεξαγωγή των εκλογών.
49

  

Προκειµένου η ΕΠΕΚ να αντιµετωπίσει εσωκοµµατικά την αποχώρηση αυτή, 

προσπάθησε να αντιστρέψει το κλίµα επιτιθέµενη στον Τσουδερό, ο οποίος πλέον 

εµφανιζόταν ως ένα «ξένο σώµα» που «ευρίσκετο πράγµατι µακράν του πνεύµατος 

της Αλλαγής», προκαλώντας «ανάσχεση» στις πολιτικές επιδιώξεις της ΕΠΕΚ και 

δηµιουργώντας συνεχώς «προσκόµµατα». Η αποχώρησή του παρουσιαζόταν ως µία 

κίνηση που στην πραγµατικότητα ενίσχυε την ΕΠΕΚ, η οποία «απαλλασσόταν» 

πλέον «από την τροχοπέδην του συντηρητισµού αποκτούσα ούτω οµοιογένειαν 

ροπών, διαθέσεων και προγράµµατος».
50

 Το γεγονός αυτό αποτελούσε πλέον 

εγγύηση για την πλήρη εφαρµογή των εξαγγελιών της ΕΠΕΚ και παρείχε «νέας 

δυνατότητας αναπτύξεως και επιρροής του κόµµατος επί των λαϊκών µαζών», 

ενισχύοντας την εκλογική της δύναµη.
51

 Ταυτόχρονα άρχισαν να δηµοσιεύονται 

κείµενα στήριξης και «πίστης» στον Πλαστήρα διαφόρων οργανώσεων της ΕΠΕΚ
52

 

προκειµένου να δηµιουργηθεί η εντύπωση ότι ο πυρήνας του κόµµατος παρέµενε 

αλώβητος από την κίνηση Τσουδερού.  

Η αλήθεια είναι πάντως ότι δεν συστρατεύθηκαν όλοι οι προερχόµενοι από το 

∆ηµοκρατικό Προοδευτικό Κόµµα βουλευτές µε τον Τσουδερό. Έτσι από τους 

έντεκα βουλευτές που είχαν εκλεγεί υπό τη σηµαία του, πέντε ακόµα –πλην του 

ίδιου– τον ακολούθησαν (Σταµ. Μερκούρης, Ιω. Μελάς, Γεώργ. Τσουδερός, Αλεξ. 

Παπαθανάσης, Κων/νος Μαρής), τέσσερις παρέµειναν στην ΕΠΕΚ (Μηνάς 

Πατρίκιος, Μιχ. Γαληνός, Γεώργ. Μπουρδάρας, Ευ. Αρβανιτάκης) και ένας (Χριστ. 

Γοργίας) παρέµεινε στην ΕΠΕΚ ως ανεξάρτητος. Τέλος, δύο ακόµα βουλευτές που 

είχαν εκλεγεί µε τον συνασπισµό χωρίς άλλη κοµµατική ταυτότητα (∆ηµ. 

Παπασπύρου, Εµµ. Μπακλατζής) αλλά θεωρούνταν προσκείµενοι στον Τσουδερό
53

 

παρέµειναν στην ΕΠΕΚ.  

Έτσι, η ΕΠΕΚ στη λήξη της κοινοβουλευτικής περιόδου, στις 30 Ιουλίου 

1951, είχε χάσει εννέα από τους 45 βουλευτές που είχε εκλέξει στις 5 Μαρτίου. 

Παρότι ο αριθµός αυτός δεν µοιάζει ευκαταφρόνητος δεν φαίνεται να είχε σηµαντικές 

συνέπειες στην πορεία του κόµµατος. Αν και οι πρώτες αποχωρήσεις είχαν ως κοινό 
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χαρακτηριστικό µία µάλλον αριστερή κριτική προς την ΕΠΕΚ,
54

 το κόµµα 

χρησιµοποίησε τους αποχωρήσαντες υπό τον Τσουδερό ως εξιλαστήρια θύµατα 

προσάπτοντάς τους την κατηγορία των «δεξιών βαριδίων» που νόθευαν την πολιτική 

της. Η δυναµική που είχε αναπτύξει η ΕΠΕΚ ως κόµµα εξουσίας πλέον επέτρεψαν 

στο κόµµα να ξεπεράσει σχετικά ανώδυνα αυτούς τους πρώτους κλυδωνισµούς.  

 

1951: «Νέοι» και «παλαιοί» 

Στις εκλογές του Σεπτεµβρίου 1951 η ΕΠΕΚ δεν ήταν πλέον συνασπισµός αλλά 

αυτοτελές κόµµα, γεγονός που είχε ως αποτέλεσµα την µεγαλύτερη οµοιογένεια 

εντός της –τουλάχιστον τύποις. Επιπλέον η συµµετοχή της στην εκλογική 

αναµέτρηση του 1950 αλλά και στις δηµοτικές εκλογές του Απριλίου του 1951, της 

είχαν επιτρέψει να έχει οργανώσει καλύτερα τον τρόπο συγκρότησης των 

ψηφοδελτίων. Τα διαθέσιµα στοιχεία δεν επιτρέπουν την αναλυτική ανασύσταση της 

διαδικασίας αυτής, παρ’ όλα αυτά, κρίνοντας από την τελική στελέχωση των 

συνδυασµών, µπορούν να χαραχτούν οι βασικές ανάγκες του κόµµατος και να 

διατυπωθούν κάποιες υποθέσεις για τον τρόπο µε τον οποίο αυτές καλύφθηκαν. 

 

Πολιτευτές 

Είναι προφανές ότι υπήρχε ανάγκη στο κόµµα για νέους υποψήφιους εξαιτίας της 

κένωσης θέσεων. Ο πρώτος παράγοντας κένωσης θέσεων υπήρξε η πολιτική 

µετακίνηση πρώην υποψηφίων της. Συγκεκριµένα, 25 υποψήφιοι µε την ΕΠΕΚ το 

1950, µετακινήθηκαν προς άλλα κόµµατα. Στον πίνακα που ακολουθεί 

παρουσιάζονται αναλυτικά οι µετακινήσεις ανά κοµµατικό σχηµατισµό.  

 

Πίνακας 1 
∆ιαρροές υποψηφίων ΕΠΕΚ προς άλλα κόµµατα 

 

Κόµµα προς το οποίο µετακινήθηκαν Αριθµός 
Κόµµα Φιλελευθέρων 14 

Ενιαία ∆ηµοκρατική Αριστερά 3 

Σοσιαλιστικό Κόµµα-ΕΛ∆ 2 

Ελληνικός Συναγερµός 1 

                                                 
54

 Ο Σωτ. Καραγιάννης, Ο κεντρώος πολιτικός χώρος στην µεταπολεµική Ελλάδα, σ. 384, διατυπώνει 

την άποψη ότι «τα κόµµατα δεν έχουν αποκρυσταλλωµένη φυσιογνωµία, µε αποτέλεσµα ένα 

µικρότερο ή µεγαλύτερο τµήµα του κοινοβουλευτικού τους δυναµικού να κάνει το γύρο του συνόλου 

της [φιλελεύθερης] οµάδας». Παρότι δεν µπορεί να υποστηριχθεί ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει, καθώς η 

αποκρυστάλλωση των θέσεων των κοµµάτων δηµιουργεί αυτοµάτως τις προϋποθέσεις για διαρροές 

και εισροές πολιτικού προσωπικού, αυτό ενισχύει την άποψη ότι οι µετακινήσεις έχουν πολιτικό 

χαρακτήρα και δεν είναι συγκυριακές. 
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Συναγερµός Αγροτών και Εργαζοµένων 1 

Μεµονωµένοι 4 

 

Όπως προκύπτει, οι µετακινήσεις παρατηρούνται κυρίως προς το Κόµµα 

Φιλελευθέρων. Πέραν του ότι το φαινόµενο αυτό εξηγείται λόγω της πολιτικής 

συγγένειας των δύο κοµµάτων, θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση του 

Εµµ. Τσουδερού στο ΚΦ, η οποία συµπαρέσυρε και κάποιο αριθµό υποψηφίων του 

∆ΠΚ, ενώ να σηµειωθεί ότι τρεις από τους µετακινηθέντες στο ΚΦ, επανέκαµψαν 

ουσιαστικά στο κόµµα από το οποίο προέρχονταν. Οι υπόλοιπες µετακινήσεις µπορεί 

να υποθέσει κανείς ότι αφενός αποτελούν προϊόν µίας αριστερής κριτικής προς την 

ΕΠΕΚ (Ε∆Α, ΣΚ-ΕΛ∆), και αφετέρου ότι κάποιες εξέφρασαν µία δυσαρέσκεια µε 

λιγότερο σαφή πολιτικά χαρακτηριστικά, που θα µπορούσε να οφείλεται και σε 

προσωπικές δυσαρέσκειες (µεµονωµένοι). Συνολικά πάντως, αξίζει να σηµειωθεί ότι 

οι µετακινήσεις έχουν έναν κεντρώο και αριστερό προσανατολισµό, ενώ πέρα από τη 

µεµονωµένη περίπτωση µετακίνησης προς τον ΕΣ δεν σηµειώνονται δεξιές 

αποκλίσεις.  

 Η πολιτική µετακίνηση ενός αριθµού πρώην υποψηφίων δεν αποτελεί όµως 

φαινόµενο που απαντά µόνο σε ένα νέο κοµµατικό σχηµατισµό –εν προκειµένω της 

ΕΠΕΚ. Ανάλογος αριθµός µετακινήσεων (27 πρώην υποψήφιοι) σηµειώνεται και στο 

Κόµµα Φιλελευθέρων, όπως παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

  

Πίνακας 2 
∆ιαρροές υποψηφίων ΚΦ προς άλλα κόµµατα 

 

Κόµµα προς το οποίο µετακινήθηκαν Αριθµός 
ΕΠΕΚ 18 

Λαϊκό Κόµµα  1 

Ελληνικός Συναγερµός 3 

Μεµονωµένοι 5 

 

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω στοιχεία, εδώ αντιστρόφως ο µεγαλύτερος 

αριθµός κατευθύνεται προς τη συγγενή, πολιτικά, ΕΠΕΚ. Είναι φανερό ότι µεταξύ 

των δύο κοµµάτων υπήρχε ένας άτυπος δίαυλος επικοινωνίας –ο οποίος είχε 

ενισχυθεί ενδεχοµένως την περίοδο της συγκυβέρνησης– που καθιστούσε 

ευκολότερες τις µετακινήσεις. Το στοιχείο όµως που διαφοροποιεί πολιτικά τις 

διαρροές των δύο κοµµάτων είναι ότι στην περίπτωση του ΚΦ, οι λοιπές 

µετακινήσεις, εκτός από τις µεµονωµένες, κατευθύνονται προς τα δεξιά του, σε 
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αντίθεση µε την ΕΠΕΚ. Πέραν των όποιων συµπερασµάτων µπορούν να εξαχθούν 

από τα παραπάνω, εκείνο που µπορεί να ειπωθεί µε ασφάλεια είναι ότι οι 

µετακινήσεις αυτές έχουν στην πραγµατικότητα πολιτικά χαρακτηριστικά και δεν 

πρόκειται για α-πολιτικές προσωπικές συµπεριφορές, όπως θα µπορούσε να υποθέσει 

κανείς σε µία πρώτη ανάγνωση. 

 Αν οι διαρροές πρώην πολιτευτών της ΕΠΕΚ δηµιούργησαν την ανάγκη για 

ανεύρεση νέων προσώπων, στην πραγµατικότητα ο αριθµός αυτός ήταν µικρός σε 

σχέση µε εκείνους που –ακούσια ή εκούσια– αποσύρθηκαν από την πολιτική. Από 

τους πολιτευτές της ΕΠΕΚ το 1950, ενενήντα πέντε
55

 δεν κατήλθαν ξανά στις 

εκλογές. Ο αριθµός αυτός κινείται εντός του ορίου απωλειών που είχαν τα κόµµατα 

αν συγκριθεί µε τις αντίστοιχες του ΚΦ που φθάνει τους 86 πολιτευτές. Πρόκειται 

κυρίως για πρόσωπα που έλαβαν µικρό αριθµό ψήφων στις εκλογές του 1950
56

 και 

των οποίων η εκλογική συνεισφορά αποτιµήθηκε ως επιζήµια και δεν 

συµπεριλήφθησαν στους συνδυασµούς της επόµενης αναµέτρησης. Παράλληλα, δεν 

πρέπει να υποτιµηθεί το στοιχείο της προσωπικής απογοήτευσης που πιθανόν να 

οδήγησε σε ηθεληµένη απόσυρση.  

Η ΕΠΕΚ παρουσίασε στις εκλογές αυτές 318 υποψηφίους, οι οποίοι µπορούν 

να διακριθούν σε τρεις κατηγορίες: τους νέους πολιτευτές, τους πολιτευτές της ΕΠΕΚ 

και τους πολιτευτές άλλων κοµµάτων που προσχώρησαν στην ΕΠΕΚ. Όπως 

προκύπτει από τον πίνακα που ακολουθεί, το κόµµα διέθετε πλέον έναν σηµαντικό 

αριθµό προσώπων (121) που µπορούσαν να στελεχώσουν τα ψηφοδέλτιά του,
57

 

κατάφερε να προσελκύσει έναν αρκετά µεγάλο αριθµό παλαιών πολιτευτών (82), και 

να εντάξει και µεγάλο αριθµό νέων υποψηφίων (115).
58

 

 

Πίνακας 3 
Κατάταξη υποψηφίων ΕΠΕΚ (1951) 

Νέοι υποψήφιοι 115 

Πολιτευτές της ΕΠΕΚ (1950) 121 

Πολιτευτές άλλων κοµµάτων 82 

 

                                                 
55

 Στον αριθµό αυτό συµπεριλαµβάνονται και οι τρεις θανόντες βουλευτές της ΕΠΕΚ. 
56

 Οι περισσότεροι από αυτούς κατέλαβαν τις τελευταίες θέσεις σε κάθε εκλογική περιφέρεια. Βλ. 

σχετικά την Στατιστική του 1950. 
57

 Τα συγκεκριµένα πρόσωπα είχαν λάβει µεγάλο αριθµό ψήφων στις προηγούµενες εκλογές.  
58

 ∆εν είχαν συµµετάσχει δηλαδή στις εκλογικές αναµετρήσεις που εξετάστηκαν (1933, 1935, 1936, 

1946, 1950). 
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Σχετικά µε το ποσοστό ανανέωσης του πολιτικού προσωπικού από την είσοδο νέων 

προσώπων στην ΕΠΕΚ, αξίζει να σηµειωθεί ότι παρότι υπολείπεται κατά πολύ του 

αντίστοιχου του 1950 (36% έναντι 70%), παραµένει υψηλό. Αντίστοιχα στο ΚΦ το 

ποσοστό της ανανέωσης ανέρχεται σε 23,7% παρουσιάζοντας µικρή µείωση σε σχέση 

µε του 1950 (29,7%) χωρίς όµως να σηµειώνεται αντίστοιχα η µεγάλη διακύµανση 

της ΕΠΕΚ. Φαίνεται λοιπόν ότι η ΕΠΕΚ ως κόµµα που µετρούσε λιγότερο από δύο 

χρόνια στην πολιτική σκηνή και µε δεδοµένο το µικρό διάστηµα που µεσολάβησε 

µεταξύ των δύο εκλογικών αναµετρήσεων, δεν είχε καταφέρει ακόµα να 

συγκεντρώσει έναν αυξηµένο αριθµό «στρατευµένων» πολιτευτών.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πολιτευτές άλλων κοµµάτων που 

συµµετείχαν στις εκλογές αυτές στα ψηφοδέλτια της ΕΠΕΚ, τόσο εξαιτίας του 

αριθµού τους όσο και γιατί προέρχονται από διάφορους πολιτικούς σχηµατισµούς. Η 

πρώτη διάκριση που αξίζει να σηµειωθεί είναι ότι παρότι ο µεγαλύτερος αριθµός (65 

πρόσωπα) είχε πολιτευθεί στις εκλογές του 1950, επανέρχονται στην πολιτική και 

πρόσωπα που είχαν λάβει µέρος στις εκλογές του 1946 (10) και του 1936 (7) που 

προέρχονταν από τον βενιζελικό χώρο. Καθώς ο µεγάλος όγκος αφορά µετακινήσεις 

πολιτευτών σε σχέση µε τις εκλογές του 1950, κρίθηκε σκόπιµο η ανάλυση να 

εστιάσει σε αυτή την οµάδα και να παρουσιαστεί η πολιτική τους προέλευση στον 

πίνακα που ακολουθεί.
59

 

 

 
Πίνακας 4 

Προέλευση παλαιών πολιτευτών ΕΠΕΚ 
Κόµµα / συνασπισµός Πολιτευτές 
Κόµµα Φιλελευθέρων (ΚΦ) 18 

∆ηµοκρατικό Σοσιαλιστικό Κόµµα (∆ΣΚ) 14 

Μεµονωµένοι 12 

∆ηµοκρατική Παράταξη (∆Π) 7 

Παράταξη Αγροτών & Εργαζοµένων (ΠΑΕ) 6 

 

Όπως προκύπτει, το Κόµµα Φιλελευθέρων τροφοδότησε για µία ακόµη φορά την 

ΕΠΕΚ, ενώ το φυλλορροούν ∆ΣΚ του Γ. Παπανδρέου σηµείωσε σχεδόν ίδιο αριθµό 

                                                 
59

 Στον πίνακα δεν έχουν περιληφθεί οι προσχωρήσεις από την Εθνική Παράταξη Εργαζόµενου Λαού 

(2 πολιτευτές) και το Κόµµα Εργαζοµένων Ελλάδος (2 πολιτευτές) καθώς και οι µεµονωµένες 

προσχωρήσεις από τους εξής σχηµατισµούς: Μέτωπο Εθνικής Αναδηµιουργίας, Πολιτική 

Ανεξάρτητος Παράταξις, Χριστιανική Εργατική & Αγροτική Παράταξις, Χριστιανική Πολιτική 

Ένωσις. 
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µετακινήσεων.
60

 Οι διαρροές του ΚΦ αλλά και του ∆ΣΚ πέραν του ότι εξηγούνται µε 

όρους προπολεµικούς, καθώς κινούνται εντός του βενιζελικού χώρου, φαίνεται πως 

έχουν και µεταπολεµικά χαρακτηριστικά, καθώς εντάσσονται στον νέο και ασαφή 

πολιτικό χώρο του Κέντρου. Σε αυτή τη λογική εντάσσεται το σχόλιο του ∆ιον. 

Μπενετάτου: «Αι προοδευτικαί δυνάµεις τόσον από το κόµµα των Φιλελευθέρων 

όσον και από το ∆ηµοκρατικό Σοσιαλιστικό Κόµµα που δεν εγκρίνουν την πολιτική 

τορπιλισµού του κέντρου […] εκφράζουν το ρεύµα µιας φυσικής εξελίξεως του 

Φιλελευθερισµού προς την πρόοδον η δε επιτυχία του αγώνος µας θα είναι τόσον πιο 

εξασφαλισµένη όσον µε περισσότερην επιτυχίαν χρησιµοποιηθεί αυτό το αθρώπινον 

υλικόν είτε εις την ηγεσίαν ευρίσκεται είτε εις την βάσιν».
61

  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο αριθµός των εισροών από τη 

∆ηµοκρατική Παράταξη, ο οποίος δεν είναι ευκαταφρόνητος. Οι επτά προσχωρήσεις 

καταδεικνύουν πως ένα µέρος τουλάχιστον της Αριστεράς αναγνώριζε την ΕΠΕΚ ως 

συγγενή πολιτικά χώρο, γεγονός που επέτρεπε τις όποιες µετακινήσεις. Ο εκ των 

υστέρων χαρακτηρισµός της ΕΠΕΚ ως κεντροαριστερού κόµµατος φαίνεται πως στη 

συγκεκριµένη χρονική συγκυρία δεν απείχε από την πραγµατικότητα. Τέλος η 

µετακίνηση πολιτευτών από την Παράταξη Αγροτών & Εργαζοµένων (τον 

συνασπισµό του Συναγερµού Αγροτών και Εργαζοµένων του Αλ. Μπαλτατζή και του 

Εθνικού Προοδευτικού Αγροτικού Κόµµατος του Αλεξ. Μυλωνά) οφείλεται 

πιθανότατα στη διάσπασή της και την εµφάνιση του ΣΑΕ σε έξι µόνο εκλογικές 

περιφέρειες. Τέλος, ο υψηλός αριθµός των υποψηφίων που είχαν πολιτευθεί ως 

ανεξάρτητοι στις προηγούµενες εκλογές δείχνει να οφείλεται σε µία πάγια τακτική 

των κοµµάτων να προσελκύουν πρόσωπα που είχαν λάβει υψηλό αριθµό ψήφων. 

Φαίνεται πάντως πως τις παραµονές των εκλογών είχε εκδηλωθεί ένας 

έντονος διαχωρισµός στο εσωτερικό του κόµµατος µεταξύ «νέων» και «παλαιών» 

στελεχών και µία υπόγεια σύγκρουση των δύο οµάδων. Η διάκριση όµως αυτή είχε 

εδώ διαφορετικό νόηµα: οι «παλαιοί» ήταν όσοι είχαν εµπλακεί στη διαδικασία 

συγκρότησης του ΚΠΦ και εν συνεχεία της ΕΠΕΚ και οι «νέοι» όσοι προσέγγισαν το 

κόµµα µετά την επιτυχία του στις εκλογές. Για τους τελευταίους αφηνόταν η υπόνοια 

ότι υπηρετούσαν ιδιοτελή συµφέροντα και αλλοίωναν την ιδεολογική γραµµή του 

                                                 
60

 Σύµφωνα µε τον Ηλ. Νικολακόπουλο, ο οποίος παραθέτει στοιχεία για την διαδροµή των βουλευτών 

του εν λόγω κόµµατος, στη διάλυση του ∆ΣΚ συνέβαλε η ενισχυµένη αναλογική, γεγονός που ούτως ή 

άλλως θα µείωνε τoν αριθµό των εκλεγόµενων βουλευτών του. Βλ. Ηλ. Νικολακόπουλος, Η καχεκτική 
δηµοκρατία. Κόµµατα και εκλογές, 1946-1967, Αθήνα 2001, σ. 180, υποσ. 13. 
61

 Βλ. και επιστολή ∆ιον. Μπενετάτου προς Ν. Πλαστήρα, 27/6/1951, βλ. ΙΑΜΜ/ΑΝΠ 372, φ. 

«Αλληλογραφία 1950-1953». 
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κόµµατος. Σύµφωνα µε επιστολή του Στ. Πιστολάκη οι «αλεξιπτωτισταί» αυτοί 

«κατέστρεψαν» και «διέφθειραν» την πολιτική της ΕΠΕΚ, δεδοµένου ότι το σύνθηµα 

της «Αλλαγής» στρεφόταν εναντίον ακριβώς της πολιτικής ιδιοτέλειας.
62

  

Η περίπτωση του Κόµµατος Φιλελευθέρων παρουσιάζει αρκετές 

διαφοροποιήσεις ως προς την πολιτική προέλευση των προσώπων που είχαν 

πολιτευθεί µε άλλους πολιτικούς σχηµατισµούς το 1950 (85 πρόσωπα). Στον πίνακα 

που ακολουθεί παρουσιάζονται αναλυτικά τα στοιχεία.
63

 

Πίνακας 5 
Προέλευση παλαιών πολιτευτών ΚΦ 

Κόµµα / συνασπισµός Πολιτευτές 
∆ηµοκρατικό Σοσιαλιστικό Κόµµα 22 

Εθνικό Κόµµα 18 

ΕΠΕΚ 14 

Μεµονωµένοι 12 

Μέτωπο Εθνικής Αναδηµιουργίας  9 

Λαϊκό Κόµµα 4 

Παράταξη Αγροτών & Εργαζοµένων  3 

 

Για τις εισροές από την ΕΠΕΚ, την ΠΑΕ, τους µεµονωµένους και το ∆ΣΚ ισχύουν 

όσα ειπώθηκαν στην παρουσίαση των πολιτευτών της ΕΠΕΚ, µε µόνη επισήµανση το 

γεγονός ότι ο αριθµός πρώην πολιτευτών του ∆ΣΚ είναι σαφώς µεγαλύτερος στην 

περίπτωση του ΚΦ. Ο αριθµός όσων είχαν πολιτευθεί το 1950 µε το Εθνικό Κόµµα 

είναι απολύτως εύλογος, δεδοµένης της προσχώρησης του αρχηγού του, Ναπ. Ζέρβα, 

τον Αύγουστο του 1950 στο ΚΦ, ενώ και ο αριθµός των πρώην πολιτευτών του ΜΕΑ 

οφείλεται στην προσχώρηση βουλευτών και στελεχών του στο ΚΦ. Τέλος, οι 

προσχωρήσεις από το Λαϊκό Κόµµα δεν προκαλούν εντύπωση αν λάβει κανείς υπόψη 

την κατάσταση που είχε διαµορφωθεί εντός του µετά τη διάσπαση του Νοεµβρίου 

1950 και τις ισχυρές πιέσεις που δεχόταν από τον νεοσύστατο Ελληνικό Συναγερµό. 

Αν κάτι προκύπτει από τα παραπάνω είναι ότι, σε αντίθεση µε την ΕΠΕΚ, το ΚΦ 

αποδεικνύεται χώρος υποδοχής για ένα σαφώς συντηρητικότερο τµήµα πολιτευτών 

σε σχέση µε την ΕΠΕΚ. Το κατά πόσο αυτό συγκροτεί ένα κεντροδεξιό προφίλ για το 

ΚΦ είναι µία υπόθεση που µένει να επιβεβαιωθεί. 

 Είναι πάντως βέβαιο ότι στις συγκεκριµένες εκλογές υπήρχε µία πληθώρα 

προσώπων που επιθυµούσαν να συµπεριληφθούν στους συνδυασµούς. Με µία δόση 
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 Βλ. επιστολή Στ. Πιστολάκη προς Ν. Πλαστήρα, 12/8/1951, ΙΑΜΜ/ΑΝΠ 372, φ. «Αλληλογραφία 

1950-1953». 
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 Στον πίνακα δεν έχουν περιληφθεί οι µεµονωµένες προσχωρήσεις από τους εξής σχηµατισµούς: 

∆ηµοκρατική Παράταξη, Κόµµα Εργαζοµένων Ελλάδος, Κίνηµα Πολιτικής Ανανεώσεως. 
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υπερβολής και πάλι, ο Αναστ. Πεπονής σηµειώνει ότι «θα παρατηρηθεί συνωστισµός, 

αρκετές υποψηφιότητες θ’ απορριφθούν».
64

 Η ΕΠΕΚ είχε δείξει πλέον ότι δεν ήταν 

ένα περιορισµένης εµβέλειας κόµµα, η δε κυβερνητική της θητεία την αναδείκνυε 

αυτοµάτως σε κόµµα εξουσίας, γεγονός που αν µη τι άλλο αποτελούσε ελκυστικό 

παράγοντα για την προσέλκυση υποψηφίων. Υπήρχαν όµως και πρόσωπα που 

«αυτοδικαίως» συµµετείχαν στα ψηφοδέλτια του κόµµατος, όπως οι πρώην 

βουλευτές. Συγκεκριµένα 42 βουλευτές της προηγούµενης Βουλής εντάχθηκαν στα 

ψηφοδέλτια, προερχόµενοι τόσο από την ΕΠΕΚ όσο και από άλλα κόµµατα: τριάντα 

ένας της ΕΠΕΚ, έξι του Κόµµατος Φιλελευθέρων, τρεις του ∆ΣΚ και δύο της 

∆ηµοκρατικής Παράταξης.
65

 Αυτοί οι πρώην βουλευτές –τουλάχιστον οι της ΕΠΕΚ– 

φαίνεται πως διαδραµάτισαν καθοριστικό ρόλο στη στελέχωση των ψηφοδελτίων της 

εκλογικής τους περιφέρειας, γεγονός που κάποιες φορές προκάλεσε έντονες 

αντιδράσεις. Έτσι, για παράδειγµα, στην εκλογική περιφέρεια Χανίων, στην οποία 

υπεύθυνος για το ψηφοδέλτιο ήταν ο Εµµ. Μπακλατζής, προκλήθηκε έντονη 

αντίδραση από τον Στ. Πιστολάκη καθώς δεν είχε συµπεριληφθεί κανένας υποψήφιος 

από την επαρχία Κισσάµου «η οποία ανέκαθεν κρίνει την εκλογήν, λόγω και του 

µεγάλου αριθµού των ψήφων της και του άκρως τοπικιστικού πνεύµατος των 

κατοίκων της, και δι’ αυτό ουδέποτε µέχρι σήµερον απεκλείσθη από κανενός 

κόµµατος συνδυασµόν».
 66

 Παρά τις όποιες όµως αντιδράσεις, εύκολα µπορεί να 

υποθέσει κανείς ότι οι καταρτιζόµενοι από τους βουλευτές συνδυασµοί θα έπρεπε να 

λάβουν την τελική έγκριση του αρχηγού και των υπεύθυνων εκλογικού αγώνα. Ο 

ρόλος των τοπικών συµβουλίων στην επιλογή των υποψηφίων δεν είναι δυνατό να 

τεκµηριωθεί εξαιτίας της έλλειψης στοιχείων. Παρ’ όλα αυτά µπορεί να υποθέσει 

κανείς ότι εφόσον ότι ο έλεγχος των συµβουλίων είχε περάσει ουσιαστικά στους 

βουλευτές και τους πολιτευτές, ο ρόλος του θα ήταν περιορισµένος. 

 

Βουλευτές 

Η ΕΠΕΚ εξέλεξε στις εκλογές αυτές 74 βουλευτές,
67

 από τους οποίους τριάντα έξι 

εκλέγονταν για πρώτη φορά και τριάντα οκτώ είχαν επανεκλεγεί σε προηγούµενες 

εκλογές. Έτσι για µία ακόµη φορά η ανανέωση του κοινοβουλευτικού προσωπικού 
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 Αν. Πεπονής, Προσωπική µαρτυρία, σ. 173. 
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 Οι Γεώργιος Γεωργιάδης (είχε εκλεγεί µε την Ένωση ∆ηµοκρατικών Αριστερών του Ιω. 
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 Βλ. επιστολή Στ. Πιστολάκη προς Ν. Πλαστήρα, 17/8/1951, ΙΑΜΜ/ΑΝΠ 372, φ. «Αλληλογραφία 

1950-1953». Η υπογράµµιση στο πρωτότυπο. 
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 Βλ. Πίνακα ΙΙ στην παρούσα διατριβή. 
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του κόµµατος ήταν αρκετά υψηλή (48,6%), ανανέωση η οποία καταδεικνύεται µε 

µεγαλύτερη σαφήνεια αν συγκριθεί µε την αντίστοιχη του ΚΦ που έφθανε µόλις το 

26%. Είναι φανερό ότι η εκλογική άνοδος της ΕΠΕΚ προκάλεσε την είσοδο νέων 

προσώπων στην πολιτική, δίνοντάς της έτσι τη δυνατότητα να διατηρεί το προφίλ 

ενός «νέου» κόµµατος.  

 Μετά τις εκλογές, η ΕΠΕΚ –βοηθούσης της ανάληψης εξουσίας– διήλθε µία 

περίοδο εσωτερικής πολιτικής ηρεµίας διατηρώντας ακέραια την κοινοβουλευτική 

της δύναµη. Η περίοδος αυτή διήρκεσε έως τις 5 Φεβρουαρίου 1952, οπότε 

ανεξαρτητοποιήθηκε ο βουλευτής Αθήνας Πάνος Κερασιώτης. Στην επιστολή του 

προς τον Πλαστήρα, ο βουλευτής αιτιολόγησε την κίνησή του επικαλούµενος τη µη 

εφαρµογή του προεκλογικού προγράµµατος και της «πικράς τύχης της Αλλαγής» 

κυρίως στον οικονοµικό τοµέα και στο θέµα της προστασίας των εργαζοµένων, 

σηµειώνοντας εµφατικά ότι «η κυβέρνησις ηγνόησε τας προεκλογικάς της επαγγελίας 

και έχασε την επαφήν της µε τον ελληνικόν λαόν».
68

  

 Μεγάλη όµως κρίση στους κόλπους του κόµµατος, παρότι δεν οδήγησε σε 

αποχωρήσεις βουλευτών, προκάλεσε η εκτέλεση του Μπελογιάννη και των 

συντρόφων του στις 30 Μαρτίου 1952.
69

 Η πλέον ηχηρή αντίδραση υπήρξε η 

παραίτηση του υφυπουργού παρά τω Προέδρω της Κυβερνήσεως, Ανδρέα Ιωσήφ,
 70

 

σύµφωνα µε τον οποίο «έπρεπε να τεθή από την Κυβέρνησιν πολιτικόν ζήτηµα 

εγκαίρως διά να µη γίνουν αι εκτελέσεις». Όµως µολονότι αναγνώριζε ότι «η 

κατάστασις έχει αντιστραφή διά την ΕΠΕΚ», δεν αποχώρησε από το κόµµα, καθώς 

«δεν ενδείκνυται η δηµιουργία πολιτικού ζητήµατος και η εξ αυτού ενδεχοµένη 

προσφυγή στις κάλπες».
71

 Ο υπουργός Συντονισµού Γεώργ. Καρτάλης, ο οποίος είχε 

υποβάλει επίσης την παραίτησή του, ανακάλεσε τελικώς –µε τη σύµφωνη γνώµη 

πολιτικών παραγόντων της εκλογικής του περιφέρειας–
72

 αφού προηγουµένως είχε 

λάβει σχετικές εξηγήσεις από τον Πλαστήρα, ενώ σηµαντικό ρόλο έπαιξε και η 
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 Επιστολή Παν. Κερασιώτη προς Ν. Πλαστήρα, 5/2/1952, ΙΑΜΜ/ΑΝΠ 372, φ. «Αλληλογραφία 

1950-1953». 
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 Συνολικά για τις επιπτώσεις της εκτέλεσης βλ. Σπ. Λιναρδάτος, Από τον εµφύλιο στη χούντα, τ. Α΄, σ. 

434-436. 
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 Αναλυτικά για την παραίτηση Ιωσήφ βλ. Μαρία Ρεζάν, Με νοσταλγία… για µια ζωή έτσι, χωρίς 
πρόγραµµα, Αθήνα 2000, σ. 160-164. 
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 Το Βήµα, 3/4/1952. 
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 Στις 30 Μαρτίου είχε λάβει χώρα στο Βόλο συνάντηση 49 πολιτικών παραγόντων της περιοχής, οι 

οποίοι αφού εξέτασαν τόσο τη στάση του κόµµατος στο θέµα των εκτελέσεων όσο και εκείνη του 

Καρτάλη, εισηγήθηκαν κατά πλειοψηφία την παραµονή του τελευταίου στην κυβέρνηση. Βλ. πρακτικό 

συνάντησης, ∆ΗΚΙ/ΑΓΚ, φ. 10.57. 
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επέκταση των µέτρων επιείκειας µε το νοµοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή στις 3 

Απριλίου 1952.
73

 

 Πέρα όµως από τις παραιτήσεις υπουργών, εκδηλώθηκαν και άλλες 

αντιδράσεις εντός της κοινοβουλευτικής οµάδας, µε σηµαντικότερη εκείνη των 

βουλευτών Λουκή Ακρίτα και Μιχ. Γαληνού, οι οποίοι είχαν τοποθετηθεί δηµοσίως 

κατά των εκτελέσεων. Οι παραπάνω κάλεσαν την εποµένη των εκτελέσεων σε 

συνάντηση οµάδα 30 βουλευτών, προκειµένου να εξετάσουν την περαιτέρω στάση 

τους, επικεντρώνοντας τα πυρά τους στα πρόσωπα των υπουργών ∆ικαιοσύνης (∆ηµ. 

Παπασπύρου) και Εσωτερικών (Κων. Ρέντη), οι οποίοι θεωρήθηκαν ως οι κατεξοχήν 

υπεύθυνοι. Στη συνάντηση αυτή, παρά το γεγονός ότι προτάθηκε η δηµόσια 

αποδοκιµασία των εν λόγω υπουργών, που ουσιαστικά θα δηµιουργούσε πολιτικό 

ζήτηµα εντός του κόµµατος και κατά συνέπεια και της κυβέρνησης, προκρίθηκε η 

αποφυγή δηµόσιων αντιπαραθέσεων και η συζήτηση του θέµατος στην 

κοινοβουλευτική οµάδα, ενώ ζητήθηκε από τον Πλαστήρα η άµεση σύγκλισή της.
74

  

 Εν τέλει, οι εκτελέσεις, παρά τους όποιους κλυδωνισµούς που προκάλεσαν, 

δεν είχαν άµεσο αντίκτυπο στην κοινοβουλευτική οµάδα και δεν σηµειώθηκε κάποια 

αποχώρηση ή ανεξαρτητοποίηση. Αντιθέτως, δύο µήνες αργότερα, στις 20 Μαΐου, ο 

βουλευτής Πάνος Κερασιώτης επανέκαµψε στο κόµµα, καθώς, όπως σηµείωνε στην 

επιστολή του στο προεδρείο της Βουλής, η εξέλιξη της πολιτικής κατάστασης τον 

είχε πείσει ότι «η εξασθένησις των κοµµάτων του Κέντρου θα είναι άκρως επιβλαβής 

διά τα συµφέροντα της πατρίδος και του λαού» και έτσι, παρά τις διαφωνίες και τις 

επιφυλάξεις του θεώρησε την επάνοδό του στην ΕΠΕΚ «επιβεβληµένη προς χάριν 

του γενικού συµφέροντος».
75

  

 Η επιστροφή του Κερασιώτη συνέπεσε όµως µε µία αποχώρηση. Στις 20 

Μαΐου ο βουλευτής Καβάλας Κων/νος Βενέτης κατέθεσε δήλωση µε την οποία 

αποχωρούσε από την ΕΠΕΚ και προσχωρούσε στον Συναγερµό, γεγονός που 

προκάλεσε αίσθηση και έντονους διαξιφισµούς εντός της Βουλής.
76

 Οι λόγοι της 

αποχώρησής του, όπως τους ανέπτυξε σε συνεδρίαση της Βουλής, ήταν ότι «από τας 

κυβερνητικάς επαγγελίας περί αποκεντρώσεως, αυτοδιοικήσεως, αποκαταστάσεως 

ακτηµόνων κλπ., ουδεµία επραγµατοποιήθη», ενώ η προσχώρηση στον Συναγερµό 
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 Βλ. δήλωση Γ. Καρτάλη, Το Βήµα, 4/4/1952. 
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 Το Βήµα, 1/4/1952. 
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 Το Βήµα, 21/5/1952. 
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 Το Βήµα στο κύριο άρθρό του έκανε λόγο για «θέαµα προσωπικώς και κοµµατικώς εξευτελιστικόν 

και απόλυτα αξιοθρήνητον», 21/5/1952. 
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εξέφραζε την επιθυµία «διά δυναµικήν εξουσίαν». Η βασική πολιτική διαφορά µε την 

ΕΠΕΚ φαίνεται όµως πως ήταν το θέµα της ειρήνευσης, καθώς, όπως σηµείωνε ο 

βουλευτής, «η κυβέρνησις, ασχολουµένη µε τα µέτρα επιεικείας και τους 

Μπελογιάννηδες, ουδέποτε εφρόντισε διά την ύπαιθρο».
77

 Η αποχώρηση του Βενέτη 

πέραν του ότι ήταν η πρώτη µετακίνηση βουλευτή της ΕΠΕΚ προς ένα δεξιό κόµµα, 

στην πραγµατικότητα διαµόρφωσε µία πολύ εύθραυστη ισορροπία στην κυβέρνηση 

Πλαστήρα-Βενιζέλου, καθώς ο αριθµός των βουλευτών που τη στήριζαν ανερχόταν 

πλέον σε 130 επί συνόλου 258.
78

 Με µόλις µία έδρα πλειοψηφία, η κυβέρνηση ήταν 

πλέον περισσότερο ευάλωτη στα πυρά της αντιπολίτευσης. Το γεγονός αυτό εξηγεί 

και τις έντονες αντιδράσεις που σηµειώθηκαν εντός της Βουλής, καθώς το 

διακύβευµα ήταν πλέον η παραµονή ή όχι της κυβέρνησης στην εξουσία.  

Τέσσερις ηµέρες αργότερα, στις 24 Μαΐου, ένας ακόµη βουλευτής, ο Στεφ. 

Πετραλιάς, κατέθεσε δήλωση στη Βουλή περί ανεξαρτητοποίησής του από την 

ΕΠΕΚ. Την δήλωση όµως αυτή απέσυρε τρεις ηµέρες αργότερα, προφανώς κατόπιν 

ισχυρών πιέσεων.
79

 Η οριακή αυτή πλειοψηφία φαίνεται ότι δεν «επέτρεψε» την 

αποχώρηση άλλων βουλευτών µέχρι τη λήξη της κοινοβουλευτικής περιόδου, τον 

Οκτώβριο του 1952. Η ανάληψη της ευθύνης για την πτώση της κεντρώας 

κυβέρνησης ήταν προφανώς πολύ βαριά για να την σηκώσουν στους ώµους τους οι 

όποιοι διαφωνούντες της ΕΠΕΚ.
80

  

 

1952: Αποκλεισµοί και περιορισµοί 

Στις εκλογές του 1952, λόγω του πλειοψηφικού και προκειµένου να αντιµετωπιστεί ο 

Συναγερµός του Αλεξ. Παπάγου, η ΕΠΕΚ και το Κόµµα Φιλελευθέρων αποφάσισαν 

να συνεργαστούν προεκλογικά και να κατέλθουν µε κοινούς συνδυασµούς.
81

 Η κοινή 

αυτή κάθοδος όµως δηµιουργούσε µία σειρά από ζητήµατα –µείζονος και ήσσονος 

σηµασίας– που έπρεπε να διευθετηθούν. Για το σκοπό αυτό, τα δύο κόµµατα 

προχώρησαν στις 8 Οκτωβρίου στη σύσταση κοινής επιτροπής εκλογικού αγώνα,
 82

 

έργο της οποίας ήταν η κατάρτιση των ψηφοδελτίων, καθώς και η διερεύνηση της 

πιθανότητας συγκρότησης κοινού προγράµµατος των δύο κοµµάτων. Μέλη της 
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επιτροπής –τα οποία προφανώς ορίστηκαν από τους αρχηγούς– υπήρξαν, εκ µέρους 

της ΕΠΕΚ, οι Γεώργ. Καρτάλης και Κων/νος Ρέντης συνεπικουρούµενοι από τον 

ιδιαίτερο γραµµατέα του Πλαστήρα Ιωάννη Μοάτσο και εκ µέρους του ΚΦ οι Γρηγ. 

Κασιµάτης και Γεώργ. Μαύρος µε την εποπτεία του ∆ηµ. Γόντικα,
 
τον οποίο ο Σοφ. 

Βενιζέλος είχε ορίσει ως αναπληρωτή του µέχρι την επιστροφή του στην Αθήνα στις 

24 Οκτωβρίου.
83

 Τα πρώτα τυπικά ζητήµατα που έπρεπε να λυθούν ήταν η ονοµασία 

του συνασπισµού και το έµβληµά του. Για το πρώτο επιλέχθηκε η «Ένωσις ΕΠΕΚ-

Φιλελευθέρων», µια ονοµασία στην οποία τα κόµµατα που τον αποτελούσαν 

διατηρούσαν την αυτοτέλειά τους, ενώ ως έµβληµα του συνασπισµού προκρίθηκε η 

άγκυρα, η οποία ήταν το παλαιό έµβληµα του Ελευθερίου Βενιζέλου,
84

 µια ακόµη 

σαφής υπόµνηση της βενιζελικής καταγωγής των δύο κοµµάτων.  

 

Πολιτευτές 

∆εδοµένης της εκλογικής συνεργασίας, στα ψηφοδέλτια θα έπρεπε πλέον να 

συµπεριληφθούν υποψήφιοι και των δύο κοµµάτων, γεγονός που µοιραία περιόριζε 

τον αριθµό των υποψηφίων του κάθε κόµµατος. Για το σκοπό αυτό η επιτροπή 

έπρεπε να καταλήξει κεντρικά στην αναλογία των υποψηφίων των δύο κοµµάτων σε 

κάθε συνδυασµό. Έτσι, σύµφωνα µε απόφαση της επιτροπής, στις 13 Οκτωβρίου, η 

αναλογία οριζόταν σε 7 προς 5, δηλαδή 7 υποψήφιοι της ΕΠΕΚ και 5 των 

Φιλελευθέρων. Είναι προφανές ότι η αναλογία αυτή υπέρ της ΕΠΕΚ ήταν 

αποτέλεσµα της εκλογικής της υπεροχής έναντι του ΚΦ στις προηγούµενες εκλογές. 

Οι κατά τόπους συνεργασίες µε το Λαϊκό Κόµµα και το ΣΚ-ΕΛ∆ περιόριζαν όµως 

ακόµη περισσότερο τις θέσεις των υποψηφίων του κάθε κόµµατος,
85

 ενώ, σύµφωνα 

µε µέλος της επιτροπής, στους συνδυασµούς θα παρέµενε µία θέση κενή «[…] διά 

τους καρατοµηθέντας υποψηφίους του Συναγερµού, οι οποίοι είναι ευπρόσδεκτοι, εφ’ 

όσον λάβουν την απόφασιν να ταχθούν εις την υπηρεσίαν του λαού».
86

 Τέλος, εντός 

αυτών των ασφυκτικών πλαισίων, θα καταβαλλόταν προσπάθεια να συµπεριληφθούν 

στους συνδυασµούς «νέα στελέχη, ικανά να εκφράσουν το προοδευτικόν πρόγραµµα 

του δηµοκρατικού κέντρου».
87

  

                                                 
83

 Ο Βενιζέλος αναχώρησε στις 10 Οκτωβρίου για την Ελβετία από όπου επέστρεψε στις 24 του ίδιου 

µήνα, βλ. Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 24/10/1952. 
84

 Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 15/10/1952. 
85

 Περισσότερα για τις προεκλογικές συνεργασίες βλ. στο κεφάλαιο VI. 
86

 Προοδευτική Αλλαγή, 19/10/1952. 
87

 Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 11/10/1952.  
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 Είναι προφανές ότι πέρα από αυτούς τους γενικούς κανόνες, η επιτροπή δεν 

επρόκειτο να συγκροτήσει µόνη της τα ψηφοδέλτια. Έτσι εξαρχής είχε γίνει γνωστό 

ότι οι συνδυασµοί των µεγάλων πόλεων, καθώς και οι αµφιλεγόµενες περιπτώσεις, θα 

αποφασίζονταν σε κοινή συνεδρίαση µε τους δύο πολιτικούς αρχηγούς. Η επιτροπή 

είχε όµως κεντρικό χαρακτήρα και έτσι, παρά την πληθώρα ονοµάτων που συνέρεαν 

σε αυτή
88

 αλλά και ενδεχοµένως εξαιτίας αυτής, έγινε προσπάθεια επιµερισµού της 

επιλογής σε τοπικό επίπεδο, η οποία ανατέθηκε, όπως ήταν εύλογο, στους πρώην 

βουλευτές. Με τον τρόπο αυτό επιµερίστηκε και η ευθύνη της συγκρότησης των 

συνδυασµών, δεδοµένου ότι οι πρώην βουλευτές αποκτούσαν βαρύνοντα λόγο, ενώ 

παράλληλα κάµπτονταν και οι όποιες αντιδράσεις υπήρχαν στο εσωτερικό του 

κόµµατος. Έτσι οι πρώην βουλευτές ανέλαβαν τον κατά τόπους συντονισµό του 

προεκλογικού αγώνα αλλά και την ευθύνη υπόδειξης ή επιλογής των υποψηφίων,
89

 

σε συνεργασία µε τα τοπικά στελέχη του κόµµατος.
 
Παράλληλα όµως δέκα ηµέρες 

µετά τη συγκρότησή της, στις 18 Οκτωβρίου, η επιτροπή «διά να είναι πλήρως 

ενήµερος των τοπικών συνθηκών εκάστης περιφερείας, ώστε βάσει αυτών να 

συγκροτήση τους συνδυασµούς, έκρινε σκόπιµον να καλέση και να ακούση τα 

διάφορα τοπικά στελέχη των δύο κοµµάτων. Το σύστηµα αυτό εργασίας κρίνεται το 

καταλληλότερον. Χάρις εις αυτό πιστεύεται ότι θα εξασφαλισθή η καλυτέρα δυνατή 

σύνθεσις των συνδυασµών».
90

 Η απόφαση αυτή αναβάθµιζε τον ρόλο των τοπικών 

στελεχών
91

 στη συγκρότηση των ψηφοδελτίων και, όπως ήταν φυσικό, κινητοποίησε 

πλήθος πολιτικών παραγόντων που έφθασαν στην Αθήνα προκειµένου να 

υποστηρίξουν αντίστοιχες υποψηφιότητες.
92

 Στους παραπάνω πρέπει να προστεθούν 

                                                 
88

 Στο ∆ΗΚΙ/ΑΓΚ, φ. 10.56, υπάρχει πλήθος σηµειωµάτων µε ονόµατα επίδοξων υποψηφίων από όλη 

την Ελλάδα. 
89

 Βλ. Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 20/10/1952, σχετικά µε την επιλογή των υποψηφίων της 

Θεσσαλονίκης. 
90

 Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 18/10/1952. 
91

 Στην πραγµατικότητα η διατύπωση της απόφασης περί «τοπικών στελεχών» άφηνε το περιθώριο 

τόσο στις τοπικές επιτροπές όσο και σε πρώην πολιτευτές ή πρόσωπα µε τοπική επιρροή να 

εκφράσουν τις απόψεις τους. 
92

 Την κατάσταση που δηµιουργήθηκε µετά την πρόσκληση της επιτροπής, περιγράφει πολύ γλαφυρά 

χρονογράφηµα της εποχής µε τίτλο «Υποψήφιοι… υποψήφιοι»: «Σε κάποια αίθουσα της Βουλής 

συνεδριάζει η επιτροπή καταρτίσεως των συνδυασµών. Η πόρτα κλειστή, ο χωροφύλακας αυστηρός 

απαγορεύει την είσοδο, και στο διάδροµο συνωστίζονται οι “ενδιαφερόµενοι”. Και είναι οι 

“ενδιαφερόµενοι” πρώτον οι επίδοξοι υποψήφιοι, νεοσσοί της πολιτικής ή παλαιοί πολιτευόµενοι που 

διά τον ένα ή τον άλλον λόγον δεν ήσαν βουλευταί εις την τελευταίαν Βουλήν, ώστε να θεωρώνται ως 

“αυτοδικαίως” υποψήφιοι. Έπειτα είναι οι φίλοι τους, που απλώς τους συνοδεύουν ή οι προστάται των, 

που µε την πείραν ή το κύρος τους ήλθαν να ενισχύσουν την υποψηφιότητα του προστατευόµενου 

τους. Τέλος είναι οι λαϊκές επιτροπές που ήλθαν να µεταφέρουν στην επιτροπήν την γνώµην των 

ψηφοφόρων να προτιµηθή ο τάδε ή να αποκλεισθή ο δείνα. Όλους αυτούς θα τους δεχθή και θα τους 
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–κυρίως στην πρωτεύουσα– οι πάσης φύσης επιτροπές κατοίκων αλλά και δηµοτικά 

συµβούλια που αξίωναν κι εκείνοι µε τη σειρά τους την υπόδειξη συγκεκριµένων 

υποψηφίων στη λογική µίας πολιτικής έκφρασης της τοπικότητας
93

 αλλά και της 

προσφυγικής καταγωγής,
94

 ενώ δεν έλειψαν και οι παρεµβάσεις υπέρ συγκεκριµένων 

προσώπων.
 95

 Η δηµοσιοποίηση των υποδείξεων αυτών µέσω του Τύπου αποτελούσε, 

όπως ήταν φυσικό, ένα επιπλέον µέσο πίεσης προς την επιτροπή και κατ’ επέκταση 

προς την ηγεσία των κοµµάτων για την υιοθέτησή τους. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει όµως η κινητοποίηση των τοπικών 

επιτροπών της ΕΠΕΚ. Έτσι, για παράδειγµα, επιτροπή από τη Ζάκυνθο έφθασε στην 

Αθήνα εξουσιοδοτηµένη να υποστηρίξει την υποψηφιότητα του πολιτευτή της ΕΠΕΚ 

Ιω. Μάργαρη,
96

 οι επιτροπές της επαρχίας Παγγαίου κατόπιν σύσκεψης υπέδειξαν 

οµόφωνα υποψήφιο στον συνδυασµό Καβάλας τον πολιτευτή Κων. Σβίγκα,
97

 ενώ οι 

εκπρόσωποι των τοπικών οργανώσεων της Αθήνας, σε σύσκεψη υπό την προεδρία 

του Ιω. Μοάτσου, επέλεξαν, κατόπιν ψηφοφορίας, τους Γεώργ. Βαλούρδο και Ι. 

Νικολόπουλο ως προτεινόµενους υποψήφιους.
98

 Βοηθητικό ως προς την κατανόηση 

της διαδικασίας εντός των τοπικών επιτροπών, είναι το µοναδικό διαθέσιµο πρακτικό 

συνεδρίασης για την επιλογή υποψηφίων. Πρόκειται για εκείνο της πενταµελούς 

επιτροπής Ευβοίας
99

 µε θέµα την υπόδειξη υποψηφίων. Όπως προκύπτει, η επιτροπή 

δεν συµπεριέλαβε στα υπό κρίση πρόσωπα τους πρώην βουλευτές,
100

 αλλά εστίασε το 

ενδιαφέρον της σε νέα πρόσωπα. Έτσι, για την µεν επαρχία Χαλκίδος πρότεινε τον 

τότε δήµαρχο Λίµνης Γεώργιο Κεχριώτη «έχουσα υπ’ όψιν τον εξαιρετικόν 

χαρακτήρα, το κύρος και την µεγάλην πίστιν προς το Κόµµα της ΕΠΕΚ», ενώ για την 

επαρχία Καρυστίας η επιλογή έπρεπε να γίνει ανάµεσα σε δύο πρόσωπα: του Ι. 

                                                                                                                                            
ακούση η επιτροπή, πριν λάβη τας αποφάσεις της. Και όλα αυτά δηµιουργούν ατµόσφαιρα φοιτητικών 

εξετάσεων». Βλ. Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 21/10/1952. 
93

 Βλ., για παράδειγµα, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Κερατσινίου που µε ψήφισµά του εξέφρασε την 

αξίωσή του αλλά και των κατοίκων των δυτικών συνοικισµών του Πειραιά να συµπεριληφθούν 

εκπρόσωποί τους στα ψηφοδέλτια όλων των κοµµάτων, Προοδευτική Αλλαγή, 18/10/1952. 
94

 Βλ., για παράδειγµα, τις προσφυγικές οργανώσεις των διαφόρων συνοικισµών της Αθήνας που 

ζητούσαν µε υπόµνηµά τους να συµπεριληφθεί στο συνδυασµό της πρωτεύουσας ο δικηγόρος Ιω. 

Σιδηρόπουλος, Προοδευτική Αλλαγή, 18 και 19/10/1952. 
95

 Βλ., για παράδειγµα, τις επιτροπές κατοίκων που επισκέφθηκαν τα γραφεία του Προοδευτικού 

Φιλελεύθερου, διατυπώνοντας παράκληση να συµπεριληφθεί στο συνδυασµό ο Ανδρ. Ζάκκας, 

Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 25/10/1952 
96

 Η επιτροπή συναντήθηκε µε τους Πλαστήρα, Καρτάλη και Μοάτσο, Βλ. Προοδευτική Αλλαγή, 

18/10/1952. 
97

 Προοδευτική Αλλαγή, 19/10/1952. 
98

 Προοδευτική Αλλαγή, 22/10/1952. 
99

 Βλ. Πρακτικό 13/10/1952, ∆ΗΚΙ/ΑΓΚ, φ. 10.56. 
100

 Έτσι δεν αναφέρει, για παράδειγµα, στα προτεινόµενα πρόσωπα τον επί δύο φορές βουλευτή 

Εύβοιας Ευάγγ. Αρβανιτάκη. 
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Παπαθεοδώρου και του Γεωργ. Γιαννάκη. Τασσόµενη σαφώς υπέρ του δεύτερου, η 

επιτροπή αιτιολόγησε την απόφασή της προβάλλοντας κατ’ αρχήν το ηλικιακό 

πλεονέκτηµα του Γιαννάκη (40 ετών) έναντι του έτερου υποψηφίου (70 ετών) και τη 

δυνατότητά του να αναπτύξει έντονη δραστηριότητα προεκλογικά και µετεκλογικά. 

Επίσης στο πρακτικό σηµειώνεται ότι «επέδειξε όλως ασυνήθη δραστηριότητα» στις 

εκλογές του 1951, ενώ, τέλος, εκτιµάται ότι «ο κ. Γιαννάκης θα δυνηθή ν’ αποδώση 

περισσότερον από ό,τι ενδεχοµένως θα αποδώση διά τον συνδυασµόν ο κ. 

Παπαθεοδώρου». Είναι φανερό ότι παρά τα ελλιπή στοιχεία, µπορεί να ειπωθεί µε 

σχετική ασφάλεια ότι οι επιτροπές ήταν οι µόνες που ακολούθησαν «θεσµικές» 

διαδικασίες στην υπόδειξη υποψηφίων και ότι η επιλογή ήταν -κατά το µάλλον ή 

ήττον- επαρκώς αιτιολογηµένη. Ο ρόλος τους όµως εντός του κόµµατος είχε 

περιοριστεί και οι πιέσεις που δεχόταν από τους πρώην βουλευτές ήταν ισχυρές και 

έτσι, τυχαία ή όχι, καµία από τις παραπάνω επιλογές των τοπικών επιτροπών που 

αναφέρθηκαν δεν αποτυπώθηκε εντέλει στα ψηφοδέλτια. 

Παρά την κινητοποίηση και τις υποδείξεις όλων των παραγόντων που 

αναφέρθηκαν, η τελική έγκριση παρέµενε στη δικαιοδοσία της επιτροπής.
 
Όµως, «η 

πληθώρα υποβολής υποψηφιοτήτων καθιστά δυσχερή την τελικήν επιλογήν του 

αναγκαστικώς περιορισµένου αριθµού των υποψηφίων».
101

 Φαίνεται λοιπόν πως 

παράλληλα ξεκίνησε µία διαδικασία άσκησης πίεσης προς πρώην πολιτευτές 

προκειµένου, µε την απόσυρσή τους, να «διευκολύνουν» το κόµµα στην επιλογή των 

προσώπων. Έτσι κάποιοι από αυτούς δηµοσιοποίησαν την πρόθεσή τους να µην 

πολιτευτούν, δηλώνοντας όµως ότι θα στηρίξουν το συνδυασµό του Κέντρου,
 102

 ενώ 

άλλοι, δυσαρεστηµένοι µάλλον από τον διαφαινόµενο αποκλεισµό τους, απλώς 

έκαναν γνωστή την πρόθεσή τους χωρίς περαιτέρω πολιτικό σχόλιο.
103

 Τέλος, δεν 

έλειψαν οι περιπτώσεις εκείνων των οποίων η µη συµµετοχή στο ψηφοδέλτιο είχε ως 

αιτία τη συνεργασία της ΕΠΕΚ µε το Λαϊκό Κόµµα.
104

  

Στην πραγµατικότητα οι µόνοι οι οποίοι µπορούσαν να θεωρούν 

εξασφαλισµένη µία θέση στα ψηφοδέλτια ήταν οι πρώην βουλευτές του κόµµατος, 

αλλά και εδώ σηµειώθηκαν εξαιρέσεις. Κατ’ αρχήν υπήρξε η εκούσια αποµάκρυνση 
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 Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 20/10/1952. 
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 Προοδευτική Αλλαγή, 14/10/1952. 
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 Προοδευτική Αλλαγή, 18/10/1952 και Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 25/10/1952. 
104

 Περισσότερα για τις αντιδράσεις που προκάλεσε η συνεργασία µε το Λαϊκό Κόµµα βλ. στο 

κεφάλαιο VI. 
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του πρώην βουλευτή Ανδρ. Ιωσήφ
105

 ο οποίος δηµοσιοποίησε την πρόθεσή του να 

µην πολιτευτεί. Παρότι δεν αιτιολόγησε πολιτικά αυτή την κίνηση και παρέµεινε στο 

κόµµα, υποδήλωσε µε αυτόν τον τρόπο την εκπεφρασµένη διαφοροποίησή του µε την 

ηγεσία του κόµµατος µετά τις εκτελέσεις. Όµως στις εκλογές αυτές σηµειώθηκαν για 

πρώτη φορά και αποκλεισµοί βουλευτών· δεν θα συµπεριληφθούν οι Λουκ. Ακρίτας, 

Μίµης Γαληνός και Θεόφ. Φρόνιµος. Σχετικά µε τον πρώτο, δόθηκε στη δηµοσιότητα 

επιστολή της 17ης Οκτωβρίου, µε την οποία ο Νικ. Πλαστήρας του γνωστοποιούσε 

την απόφασή του να µην τον συµπεριλάβει στο ψηφοδέλτιο της Αθήνας λόγω της 

«στενότητας θέσεων, ιδία εις τον συνδυασµόν Αθηνών».
106

 Την ίδια µέρα 

δηµοσιεύθηκε και η απάντηση του Ακρίτα γραµµένη µε πικρία καλυπτόµενη από 

ελαφρά ειρωνεία: «Είναι βαθύτατη η ικανοποίησις παντός αγωνιστού εκ της 

διαπιστώσεως ότι η δηµοκρατική ιδέα, η οποία εις το πρόσφατον ακόµη παρελθόν, 

είχεν ολίγους γνησίους εκπροσώπους, συγκαταλέγει ήδη πληθώραν φανατικών 

µαχητών, συνωστιζοµένων µε ενθουσιασµόν διά την προάσπισίν της».
107

 Ο 

αποκλεισµός του Ακρίτα, ο οποίος, υπενθυµίζεται, είχε εκλεγεί πρώτος το 1951 στην 

Αθήνα, προκάλεσε αλυσιδωτές αντιδράσεις απηχούσες «το πικρόν αίσθηµα της 

αδικίας»:
108

 είκοσι τέσσερα συνοικιακά συµβούλια της ΕΠΕΚ µε επιστολή τους 

ζητούσαν από τον Πλαστήρα «όπως επανορθώση την φοβεράν αδικίαν την 

προσγενοµένην εις τον τέως βουλευτήν κ. Ακρίταν και συµπεριλάβη τούτον εις τον 

συνδυασµόν Αθηνών»,
109

 ενώ πολυάριθµες επιτροπές ψηφοφόρων µε επίσκεψή τους 

στα γραφεία της εφηµερίδας ζητούσαν να αναθεωρήσει ο Πλαστήρας την απόφαση 

για τον Ακρίτα «τον οποίον οι ψηφοφόροι της ΕΠΕΚ της πρωτευούσης περιβάλλουν 

µε την ιδιαιτέραν των εκτίµησιν και εµπιστοσύνην».
110

  

Ο αποκλεισµός του Ακρίτα είχε σαφώς πολιτικά κίνητρα. Πέραν της 

αυξηµένης επιρροής στις τοπικές οργανώσεις του κόµµατος, που όπως αναφέρθηκε 

σε προηγούµενο κεφάλαιο είχαν θορυβήσει την ηγεσία αλλά και το πολιτικό 

προσωπικό της ΕΠΕΚ, µε αποτέλεσµα να τον θέσουν ευσχήµως στο περιθώριο, ο 

Ακρίτας είχε λάβει σαφή και δηµόσια θέση κατά των εκτελέσεων. Έτσι, είχε βρεθεί 
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 Περισσότερα για τον Ιωσήφ βλ. στο Επίµετρο τα βιογραφικά των βουλευτών. 
106

 Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 18/10/1952. 
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 Στελέχη του ΚΦ προσπάθησαν να µεταπείσουν τον Πλαστήρα, αναγνωρίζοντας ότι αυτή του η 
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Αναστ. Πεπονής, Προσωπική µαρτυρία, σ. 195. 
108

 Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 27/10/1952. 
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 Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 21/10/1952. 
110

 Προοδευτική Αλλαγή, 19/10/1952. 
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στην «αριστερή» πτέρυγα του κόµµατος, η οποία ετίθετο συνεχώς στο περιθώριο. Ο 

φίλα προσκείµενος στον Συναγερµό Τύπος, αξιοποίησε, όπως ήταν φυσικό, πολιτικά 

τον αποκλεισµό του Ακρίτα, τον οποίο απέδωσε σε παρασκηνιακή δράση των Σάββα 

Παπαπολίτη και Κων/νου Ρέντη οι οποίοι πάντως χαρακτήρισαν τα δηµοσιεύµατα 

«κακοήθη και ανάξια διαψεύσεως».
111

  

∆ύο ακόµα αποκλεισµοί βουλευτών έλαβαν δηµοσιότητα και αξιοποιήθηκαν 

από τα αντίπαλα πολιτικά κόµµατα στο πλαίσιο του προεκλογικού ανταγωνισµού. Ο 

πρώτος ήταν εκείνος του πρώην βουλευτή Λέσβου, Μιχαήλ Γαληνού, ο οποίος είχε 

προχωρήσει σε συνεργασία µε τοπικά στελέχη της Ε∆Α για τη συγκρότηση κοινού 

ψηφοδελτίου.
112

 Η κίνηση αυτή, που είχε λάβει διαστάσεις και αξιοποιήθηκε πολιτικά 

από τον Συναγερµό,
113

 οδήγησε τον Πλαστήρα στην έκδοση επίσηµης ανακοίνωσης, 

σύµφωνα µε την οποία «Ο τέως βουλευτής Λέσβου […] κατέρχεται κατά τας 

προσεχείς εκλογάς υπό την σηµαίαν της Ε∆Α. Κατόπιν τούτου αποκηρύσσεται και 

διαγράφεται ούτος εκ του Κόµµατος ΕΠΕΚ».
114

 Παρά το ότι σε παρόµοιες κινήσεις 

για συνεργασία µε την Ε∆Α είχε προβεί και ο τέως βουλευτής Κέρκυρας, Θεόφιλος 

Φρόνιµος, αν και αποκλείστηκε από το ψηφοδέλτιο δεν αποπέµφθηκε από το 

κόµµα.
115

 

 Όλα τα παραπάνω καταδεικνύουν ότι η επιλογή των υποψηφίων σε αυτή τη 

συγκυρία ήταν ένα δύσκολο εγχείρηµα που απαιτούσε λεπτούς –σχεδόν 

χειρουργικούς- χειρισµούς. Η δυσκολία του εγχειρήµατος αποτυπώνεται και στους 

αριθµούς: από 318 υποψηφίους που είχε συµπεριλάβει η ΕΠΕΚ στις προηγούµενες 

εκλογές, λόγω της σύµπραξης µε το ΚΦ περιορίστηκε σε 156. Από αυτούς, όπως 

ήταν φυσικό, η πλειονότητα (115) ήταν πρώην πολιτευτές της ΕΠΕΚ, 18 είχαν 

πολιτευτεί µε άλλα κόµµατα, ενώ µόλις 23 κατέρχονταν στις εκλογές για πρώτη 

φορά.
116

 Όπως ήταν αναµενόµενο, η συνεργασία λειτούργησε εις βάρος της 

ανανέωσης του πολιτικού προσωπικού. 

 

                                                 
111

 Προοδευτική Αλλαγή, 19/10/1952. 
112

 Περισσότερα για το θέµα αυτό βλ. στο κεφάλαιο VI. 
113

 Το Βήµα, 29/10/1952. 
114

 Ελευθερία, 28/10/1952. 
115

 Προοδευτική Αλλαγή, 18/10/1952. 
116

 Τα νούµερα αναφέρονται στους υποψηφίους που συµµετείχαν στα ψηφοδέλτια της Ένωσης ΕΠΕΚ-

ΚΦ και δεν περιλαµβάνονται εκείνοι που κατήλθαν µε τη στήριξη της ΕΠΕΚ σε ανεξάρτητους 

συνδυασµούς. 
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Βουλευτές 

Η ΕΠΕΚ εξέλεξε στις εκλογές αυτές (µετά την ακύρωση 6 εδρών)
117

 24 βουλευτές.
118

 

Στην περίπτωση των εκλογών αυτών, το πιο ενδιαφέρον στοιχείο δεν ήταν οι 

βουλευτές που εξελέγησαν, αλλά εκείνοι που έµειναν εκτός Βουλής. Κι αυτό γιατί 

λόγω πλειοψηφικού, πέρα από τα ηγετικά πρόσωπα του κόµµατος, αρχής γενοµένης 

από τον Πλαστήρα αλλά και τον Καρτάλη, η ΕΠΕΚ «αποδεκατίστηκε» 

κοινοβουλευτικά µη επανεκλέγοντας 43 βουλευτές της αµέσως προηγούµενης 

περιόδου, και διέθετε πλέον µόλις 24 βουλευτές.
119

 Η εκλογική ήττα, η σύµπραξη µε 

το ΚΦ, η µη εκλογή του Πλαστήρα, καθώς και το θέµα της διοίκησης του κόµµατος, 

πυροδότησαν σύντοµα αντιδράσεις που οδήγησαν σε διαγραφές, αποχωρήσεις και 

ανεξαρτητοποιήσεις, γεγονός που είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση της 

κοινοβουλευτικής δύναµης της ΕΠΕΚ στις 17 έδρες,
 
µέχρι τον θάνατο του 

Πλαστήρα.
120

 

Τον «χορό» άνοιξε ο βουλευτής Στ. Αλλαµανής, ο οποίος, µε αφορµή 

δηµοσίευµα της εφηµερίδας Προοδευτικός Φιλελεύθερος που έκανε λόγο για ύπαρξη 

«κλίκας» εντός του κόµµατος, διαγράφτηκε στις 3 Μαρτίου 1953 από το κόµµα µαζί 

µε τους Γεώργ. Καρτάλη και Νικ. Ασκούτση,
121

 καθώς σύµφωνα µε τον Πλαστήρα 

αποκαλύφθηκε «από µακρού χρόνου συνωµοσία εντός της ΕΠΕΚ αποσκοπούσης εις 

την υποκατάστασιν της ηγεσίας»,
 
καταδεικνύοντας ως «συνωµότες» τους τρεις 

διαγραφέντες, «οίτινες απεδείχθησαν εµπνευσταί και υποβολείς της […] εναντίον του 

κόµµατος αρθρογραφίας».
 122

 Σχεδόν ενάµισι µήνα αργότερα, στις 16 Απριλίου, ο 

ήδη διαγραφείς Στ. Αλλαµανής, καθώς και οι µέχρι τότε βουλευτές της ΕΠΕΚ Ιάσ. 

Ριζιώτης, Χρ. Κόρακας και Κ. Βασαρδάνης, κατέθεσαν στη Βουλή δήλωση µε την 

οποία ανεξαρτητοποιούνταν και συγκροτούσαν οµάδα συνεργαζόµενων-ανεξάρτητων 

                                                 
117

 Με απόφαση του εκλογοδικείου, στις 5 Μαρτίου 1953 ακυρώθηκε η εκλογή των βουλευτών 

Πειραιώς Γεωργίου Αράπη, Αλέξανδρου Βερνίκου, Κων/νου Παπαµαντέλου, Νικόλαου Πρωτόπαππα, 

Ιωάννη Χαβούτη και Χρήστου Χονδροµατίδη. Στις επαναληπτικές εκλογές της 29ης Μαρτίου ο 

Συναγερµός κέρδισε και τις έξι έδρες. 
118

 Βλ. Πίνακα ΙΙΙ στην παρούσα διατριβή. 
119

 Από τους είκοσι τέσσερις, οι δεκαεπτά ήταν βουλευτές της προηγούµενης Βουλής, έξι εκλέγονταν 

για πρώτη φορά (Γεώργ. Τζατζάνης, Ιω. Ζερβάνος, Χρ. Κόρακας, Αύγ. Πασσάδης, Ιάσ. Ριζιώτης, Ελ. 

Ελευθεριάδης), ενώ µόλις ένας (∆ηµ. Ηρακλείδης) είχε εκλεγεί στο παρελθόν µε άλλο κοµµατικό 

σχηµατισµό. 
120

 Μετά τον θάνατο του Πλαστήρα και εντός της ίδιας κοινοβουλευτικής περιόδου θα σηµειωθούν 

άλλες επτά αποχωρήσεις (Αν. Βουλοδήµος, Ελ. Ελευθεριάδης, Εµµ. Ζαννής, Ιω. Ζερβάνος, Ιω. 

Παπαµαστοράκης, Αύγ. Πασσάδης, Γεώργ. Τζατζάνης). Στα µέσα του 1955 η ΕΠΕΚ θα διαθέτει µόλις 

δέκα βουλευτές, έχοντας έτσι απολέσει περισσότερο από το 50% της αρχικής κοινοβουλευτικής της 

δύναµης.  
121

 Αναλυτικά για το θέµα των διαγραφών βλ. στο κεφάλαιο VΙΙ. 
122

 Το Βήµα, 4/3/1953. 
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βουλευτών,
123

 εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην πολιτική των διαγραφών. Στις 

αρχές Μαΐου και µετά την µεγάλη κρίση που ξέσπασε εντός του κόµµατος από τον 

ορισµό του Σάββα Παπαπολίτη ως κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΕΠΕΚ,
124

 οι 

βουλευτές Ιω. Ζίγδης, ∆ηµ. Παπασπύρου και Γ. Γρηγορίου
125

 συµµετείχαν στην 

κίνηση των δώδεκα στελεχών που αποχώρησαν από το κόµµα και στις 12 Μαΐου 

κατέθεσαν δήλωση στο προεδρείο της Βουλής ως «Ανεξάρτητοι της ΕΠΕΚ».
126

 

 Παρότι, όπως έχει ήδη αναφερθεί, δεν ήταν η πρώτη φορά που ΕΠΕΚ 

µετρούσε τόσες αποχωρήσεις (υπενθυµίζεται ότι στην περίοδο 1950-1951 είχε χάσει 

οκτώ βουλευτές), οι συγκεκριµένες είχαν εντελώς διαφορετικές συνέπειες στο κόµµα. 

Οι προηγούµενες αποχωρήσεις είχαν συµβεί σε µία χρονική στιγµή που η ΕΠΕΚ είχε 

τη δυναµική ενός νέου κόµµατος που είχε ήδη –έστω και για µικρό διάστηµα– 

αναλάβει την εξουσία και βρισκόταν σε ανοδική πορεία. Η ακµή αυτή της επέτρεψε 

να «επουλώσει» γρήγορα την πληγή που της άφησε η αποχώρηση µερίδας του 

κόµµατος και να συνεχίσει απρόσκοπτα την πορεία της. Αντίθετα, στη συγκεκριµένη 

περίοδο η παρακµάζουσα ΕΠΕΚ ήταν αδύνατο να βγει αλώβητη από τις 

αποχωρήσεις, πολλώ δε µάλλον όταν αυτές συνοδεύτηκαν µε µία σειρά 

αποχωρήσεων σηµαντικών στελεχών του κόµµατος, γεγονός που λειτούργησε 

πολλαπλασιαστικά και είχε βαρύτατες συνέπειες για το κόµµα, που οδήγησαν εν τέλει 

στην κατάρρευσή του. 

Συµπερασµατικά, η ΕΠΕΚ, όσον αφορά την επιλογή του πολιτικού 

προσωπικού, υιοθέτησε κάθε φορά διαφορετικές στρατηγικές. Με έναν υποτυπώδη 

µηχανισµό, το 1950, κατάφερε να συσπειρώσει έναν καθόλου ευκαταφρόνητο αριθµό 

προσώπων από τον ευρύ χώρο των φιλελευθέρων, ο οποίος είχε διαφοροποιηθεί τόσο 

προπολεµικά όσο και µεταπολεµικά από το ιστορικό κόµµα, έθεσε, ατύπως, σαφή 

όρια µε το συντηρητικό του τµήµα και «υποδέχθηκε» πρόσωπα µε αντιστασιακή 

δράση την περίοδο της Κατοχής. Το 1951, βρισκόµενη πλέον σε ανοδική πορεία, 

έχοντας ως βάση τους πολιτευτές και τους βουλευτές της, αξιοποίησε την 

συνεχιζόµενη εισροή των φιλελευθέρων και διεύρυνε κατά πολύ τα όριά της µε την 

Αριστερά, διαµορφώνοντας ένα «πολυσυλλεκτικό» προφίλ. Τέλος, το 1952, η 

σύµπραξη µε το ΚΦ την οδήγησε σε συντηρητικότερες επιλογές, µε στόχο την 

                                                 
123

 Το Βήµα, 17/4/1953. 
124

 Αναλυτικά για το θέµα βλ. στο κεφάλαιο ΙΙ. 
125

 Ο Γρηγορίου στις 31 Ιουλίου του ίδιου έτους προσχώρησε στο ∆ηµοκρατικό Κόµµα (του Στ. 

Αλλαµανή). 
126

 Το Βήµα, 13/5/1953. 
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επανεκλογή όσο το δυνατόν περισσότερων βουλευτών της, προβαίνοντας ταυτόχρονα 

σε αποκλεισµούς άλλων, εξαιτίας της κριτικής τους είτε απέναντι στην πολιτική του 

κόµµατος είτε στην ηγεσία. 

 Η πορεία των βουλευτών του κόµµατος, όπως αυτή προκύπτει από τις 

αποχωρήσεις, παρά τα προβλήµατα που παρουσιάζει, επιτρέπει να διαφανούν 

συγκεκριµένα πολιτικά χαρακτηριστικά. Η διαρροή βουλευτών τόσο προς τα 

αριστερά όσο και προς τα δεξιά (το 1950 και το 1951), αποτυπώνει την ύπαρξη δύο 

«άκρων» εντός της ΕΠΕΚ, τα οποία «µάχονταν» για την επικράτηση του ενός έναντι 

του άλλου. Στην κοινοβουλευτική οµάδα του 1950 φαίνεται πως η µάχη αυτή, υπήρξε 

αµφίρροπη, χωρίς να διακρίνεται η υπερίσχυση κάποιου. Στην κοινοβουλευτική 

οµάδα του 1951 η πολιτική διαφοροποίηση του ισχυροποιηµένου πλέον αριστερού 

«άκρου» δεν κατάφερε να αποτυπωθεί, εξαιτίας της ισχνής κυβερνητικής 

πλειοψηφίας, αλλά εκτονώθηκε µετά τις εκλογές του 1952, οπότε η εκλογική 

κατάρρευση της ΕΠΕΚ επέτρεψε να αναδυθούν οι µεγάλες πλέον πολιτικές διαφορές 

εντός του κόµµατος, που οδήγησαν εν τέλει στη διάλυσή του.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV 

1950: «ΒΑΡΥΣ ΛΙΘΟΣ ΕΙΣ ΤΑ ΛΙΜΝΑΖΟΝΤΑ Υ∆ΑΤΑ» 

 

Σε όλη τη διάρκεια του εµφυλίου, ο κοινοβουλευτισµός, έστω και «εν υπνώσει»,
1
 είχε 

διατηρηθεί στην τυπική του µορφή.
2
 Τον Σεπτέµβριο, όµως, του 1949 µετά τη λήξη 

του εµφυλίου, και µε δεδοµένο ότι η θητεία της Βουλής δεν µπορούσε να παραταθεί 

µετά το πέρας της τετραετίας,
3
 τέθηκε αναπόφευκτα το ζήτηµα της µορφής που θα 

λάµβανε η διακυβέρνηση της χώρας. «Ο κοινοβουλευτισµός θα αποτελούσε στο εξής 

το βασικό χαρακτηριστικό του πολιτικού συστήµατος ή αντίθετα θα προτιµούσε µια 

µερίδα των νικητών κάποια αυταρχική πολιτική επιλογή, που θα έφτανε έως και την 

αναίρεση των αντιπροσωπευτικών θεσµών;»
4
 Η απάντηση που θα δινόταν σε αυτό το 

δίληµµα ήταν µείζονος σηµασίας και θα καθόριζε όχι µόνο το άµεσο µέλλον αλλά 

ενδεχοµένως και όλη τη µετεµφυλιακή περίοδο. Την απάντηση καλούνταν να δώσουν 

οι κυρίαρχοι παράγοντες της πολιτικής σκηνής, δηλαδή τα κόµµατα που συµµετείχαν 

στις κυβερνήσεις του εµφυλίου, τα ανάκτορα, ο «νικηφόρος» στρατός και ο 

«αµερικανικός παράγοντας». 

 

Βουλευτικές εκλογές: «Προς την ειρήνην» 

Το ζητούµενο ήταν ο τρόπος διαχείρισης της νίκης, κατά πόσον δηλαδή αυτή θα 

γινόταν µε στρατιωτικά, στρατιωτικοπολιτικά ή πολιτικά µέσα. Αν και τα 

περισσότερα κόµµατα συµφωνούσαν µε την προκήρυξη εκλογών, υπήρχαν εντούτοις 

και φωνές, όπως εκείνη του αρχηγού του Νέου Κόµµατος, Σπυρίδωνα Μαρκεζίνη, 

που τάσσονταν υπέρ της προώθησης µιας κυβέρνησης µεταβατικής, µε αδιευκρίνιστα 

                                                 
1
 Ενδεικτικό της τύποις κοινοβουλευτικής λειτουργίας είναι το γεγονός ότι η Βουλή διέκοπτε, µε 

διάφορες αφορµές, τις εργασίες της για µεγάλα χρονικά διαστήµατα.  
2
 Καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση του κοινοβουλευτισµού, όπως σηµειώνει ο Σωτ. Ριζάς (Η ελληνική 
πολιτική µετά τον εµφύλιο πόλεµο: κοινοβουλευτισµός και δικτατορία, Αθήνα 2008, σ. 22) είχε παίξει η 

ανάγκη των Αµερικανών και των Βρετανών να παρουσιάζουν την Ελλάδα ως ένα δηµοκρατικό κράτος 

που δεχόταν ένοπλη επίθεση από τους κοµµουνιστές. Ως εκ τούτου οι ίδιοι αναβαθµίζονταν σε 

προστάτες του κοινοβουλευτισµού. Πάντως σχετικά µε την υπεράσπιση της Ελλάδας ως ελεύθερης 

χώρας από τους Βρετανούς δεν µπορεί να µη σηµειώσει κανείς τη µνηµειώδη οµιλία του Ουΐνστον 

Τσώρτσιλ ήδη το 1946«[…] Από του Στεττίνου εις την Βαλτικήν µέχρι της Τεργέστης εις την 

Αδριατικήν, µια σιδηρά αυλαία έχει πέσει διά µέσου της Ευρωπαϊκής ηπείρου. […] Μόναι αι Αθήναι 

µε την αθάνατον δόξαν των είναι ελεύθεραι ν’ αποφασίσουν περί του µέλλοντός των εις τας εκλογάς 

αίτινες θα ενεργηθούν υπό βρετανικήν, αµερικανικήν και γαλλικήν επίβλεψιν […]». Βλ ενδεικτικά 

Ελευθερία, 6/3/1946, πρβλ. Ριζοσπάστης 6/3/1946. Για µια πληρέστερη απόδοση του συνόλου της 

οµιλίας, µε τίτλο «Τα µέσα επίτευξης της ειρήνης», η οποία πραγµατοποιήθηκε στο Westminster 

College του Μισούρι, στις 5 Μαρτίου 1946, βλ. Monthly Review, 24 (2006), σ. 24-35 (µτφ. Κων/νος 

Φασούλης). 
3
 Η θητεία της Βουλής έληγε τον Μάρτιο του 1950. 

4
 Σωτ. Ριζάς, Η ελληνική πολιτική µετά τον εµφύλιο, σ. 17. 
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εν πολλοίς χαρακτηριστικά, υπό τον αρχιστράτηγο Αλέξανδρο Παπάγο και της 

αναβολής των εκλογών µε πρόσχηµα ότι «βασικά προβλήµατα ως η λήθη και η 

απόφασις όλων διά µεγάλας θυσίας θα µετατίθεντο εις την περιοχήν των συνθηµάτων 

του εκλογικού αγώνος».
5
 Η άρνηση, όµως, του Κωνσταντίνου Τσαλδάρη και η 

επιφύλαξη του Σοφοκλή Βενιζέλου να συναινέσουν στην υπαγωγή τους σε ένα σχήµα 

υπό τον Παπάγο, συντέλεσε στην απόφαση του βασιλιά Παύλου υπέρ των εκλογών.
6
 

Πρέπει πάντως να σηµειωθεί εδώ, ότι οι προτάσεις για την αναβολή των εκλογών, 

παρότι τελικώς δεν υιοθετήθηκαν, δεν πρέπει να υποβαθµίζονται καθώς αποτέλεσαν 

–έστω και στιγµιαία– εναλλακτική λύση. Υπό αυτό το πρίσµα η απόφαση για τη 

διεξαγωγή τους αποτέλεσε νίκη του κοινοβουλευτισµού που επισφράγισε τον 

τερµατισµό του εµφυλίου.
 7

 Η διαχείριση της νίκης στον εµφύλιο δεν παραδιδόταν 

στον στρατό αλλά περνούσε πλέον στα χέρια των πολιτικών, οι οποίοι καλούνταν να 

εκθέσουν τις προτάσεις τους στο εκλογικό σώµα. Ένα εκλογικό σώµα όµως που 

περιλάµβανε νικητές και ηττηµένους.  

Από τη στιγµή που η πολιτική ζυγαριά έκλινε προς τις εκλογές, οι εξελίξεις 

ήταν ραγδαίες για την κυβέρνηση του Αλέξανδρου ∆ιοµήδη, ο οποίος µετά την 

παραίτηση του αντιπροέδρου Σοφ. Βενιζέλου,
8
 του υπουργού Στρατιωτικών 

Παναγιώτη Κανελλόπουλου
9
 αλλά και του αρχιστράτηγου Αλ. Παπάγου,

10
 υπέβαλε 

µε τη σειρά του παραίτηση στις 5 Ιανουαρίου 1950. Την εποµένη, ο Ιωάννης 

Θεοτόκης ορκιζόταν πρωθυπουργός
11

 της υπηρεσιακής κυβέρνησης που θα διεξήγε 

τις εκλογές, οι οποίες ορίστηκαν για τις 19 Φεβρουαρίου. Στο µεταξύ όµως, οι 

διαπραγµατεύσεις για τον εκλογικό νόµο καθυστέρησαν να τελεσφορήσουν
12

 και ως 

εκ τούτου οι εκλογές µετατέθηκαν για τις 5 Μαρτίου.  

                                                 
5
 Βλ. Ανακοίνωση του Νέου Κόµµατος στη Βουλή, 9/12/1949, όπως παρατίθεται στο Σπ. Λιναρδάτος, 

Από τον εµφύλιο στη χούντα, τ. Α΄, Αθήνα 1977, σ. 56.  
6
 Σωτ. Ριζάς, Η ελληνική πολιτική µετά τον εµφύλιο πόλεµο, σ. 62. 

7
 Ηλ. Νικολακόπουλος, Η καχεκτική δηµοκρατία. Κόµµατα και εκλογές, 1946-1967, Αθήνα 2001, σ. 97. 

8
 Ο Βενιζέλος επικαλέστηκε τον «εκλογικόν σάλον» που είχε προκαλέσει η περιοδεία του Τσαλδάρη 

και η οποία ανέτρεπε τη συµφωνία µεταξύ των κοµµάτων της κυβέρνησης για εξάντληση της 

τετραετίας. Περισσότερα βλ. Σπ. Λιναρδάτος, Από τον εµφύλιο στη χούντα, τ. Α΄, σ. 62-67. 
9
 Ο Κανελλόπουλος τάχθηκε ουσιαστικά στο πλευρό του Παπάγου, εναντίον του οποίου έβαλε 

εµµέσως ο Κ. Τσαλδάρης σε οµιλία του στην Τρίπολη. Περισσότερα βλ. στο ίδιο, σ. 60-62. 
10

 Ο Παπάγος ανακάλεσε την παραίτησή του δύο ηµέρες αργότερα, καθώς «απεδέχθη σύστασιν του 

Βασιλέως, όπως εις µίαν τόσον κρίσιµη στιγµήν µη επιµείνη εις την παραίτησίν του». Βλ. στο ίδιο, σ. 

69. 
11

 Η ανάληψη της πρωθυπουργίας από τον Θεοτόκη, ο οποίος προερχόταν από το Λαϊκό Κόµµα, 

προκάλεσε σκεπτικισµό στο χώρο των φιλελευθέρων για το κατά πόσον η κυβέρνηση θα διατηρούσε 

τον υπηρεσιακό της χαρακτήρα ή θα συνιστούσε µία προσωρινή λύση που θα προετοίµαζε ουσιαστικά 

την άνοδο του Παπάγου στην πρωθυπουργία. Βλ. ενδεικτικά Ελευθερία, 6-11/1/1950. 
12

 Σύµφωνα µε τον νόµο που τελικώς ψηφίστηκε, οι εκλογές θα διεξάγονταν µε απλή αναλογική, ο 

αριθµός των βουλευτών περιοριζόταν σε 250 από 354 που είχε η Βουλή του 1946, ενώ 
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Ο χαρακτήρας των συγκεκριµένων εκλογών ως «πρώτων», σε συνδυασµό µε 

το εκλογικό σύστηµα µε το οποίο επρόκειτο να διεξαχθούν, δηλαδή της απλής 

αναλογικής, είχαν ως αποτέλεσµα την εµφάνιση ενός µεγάλου αριθµού κοµµάτων 

που διεκδικούσαν το δικό τους µερίδιο στη νέα Βουλή.
13

 Οι µικρότεροι κοµµατικοί 

σχηµατισµοί επέλεξαν την ένταξή τους σε ευρύτερους συνασπισµούς, ενώ τα 

«µεγάλα» κόµµατα κατήλθαν αυτοτελώς στις εκλογές.
 14

 Έτσι αυτοτελώς κατήλθαν 

το Κόµµα Φιλελευθέρων
15

 υπό τον Σοφ. Βενιζέλο, το Λαϊκό Κόµµα
16

 υπό τον Κων. 

Τσαλδάρη, το Κόµµα Γ. Παπανδρέου,
17

 το Εθνικόν Κόµµα Ελλάδος
18

 υπό τον 

Ναπολέοντα Ζέρβα και το Νέον Κόµµα
19

 υπό τον Σπ. Μαρκεζίνη. Οι συνασπισµοί 

που εµφανίστηκαν στις εκλογές, πέραν της ΕΠΕΚ, ήταν οι εξής: η Πολιτική 

Ανεξάρτητος Παράταξις,
20

 το Μέτωπο Εθνικής Αναδηµιουργίας,
21

 η Παράταξις 

                                                                                                                                            
δηµιουργούνταν και ειδικά στρατιωτικά εκλογικά τµήµατα. Περισσότερα βλ. Ηλ. Νικολακόπουλος, Η 
καχεκτική δηµοκρατία, σ. 103. 
13

 «Βροχή κοµµάτων» χαρακτήριζε ο Marc Marceau της γαλλικής Monde το φαινόµενο και σηµείωνε: 

«Η εµφάνισις νέων κοµµάτων (νέων τουλάχιστον κατά την ετικέτταν, εάν όχι κατά τα πρόσωπα που 

ηγούνται αυτών) είνε απλούστατα αξιοσηµείωτη. Αν απέχωµεν ακόµη από τον αριθµόν των 40 

κοµµάτων που είχον εµφανισθή εις τας εκλογάς του 1946, δεν πρέπει ν’ απελπιζώµεθα ότι θα ίδωµεν 

το όριον αυτό εγγιζόµενον και ίσως µάλιστα υπερακοντιζόµενον τώρα». Βλ. αναδηµοσίευση στο 

Βήµα, 14/12/1949. 
14

 Για µία συνοπτική παρουσίαση του πολιτικού προφίλ των σχηµατισµών βλ. Ηλ. Νικολακόπουλος, Η 
καχεκτική δηµοκρατία, σ. 104-107 και J. Meynaud, Οι πολιτικές δυνάµεις στην Ελλάδα, 1946-1965, τ. 

Α΄, Αθήνα 
2
2002 (παράρτηµα).  

15
 Την ηγεσία του ΚΦ είχε αναλάβει µετά τον θάνατο του Θεµ. Σοφούλη ο Σοφ. Βενιζέλος, ενώ τον 

Ιανουάριο του 1950 προσχώρησε και το Κόµµα Εθνικών Φιλελευθέρων του Στ. Γονατά. Βλ. Στυλιανός 

Γονατάς, Αποµνηµονεύµατα, Αθήνα 1958, σ. 481-483. 
16

 Ο Κων. Τσαλδάρης είχε αναλάβει την ηγεσία του Λαϊκού Κόµµατος µετά τις εκλογές του 1946. Για 

το πολιτικές θέσεις του ΛΚ µετά τον πόλεµο, βλ. Ιω. Φίλανδρος, «Το Λαϊκό Κόµµα και οι προκλήσεις 

της µεταπολεµικής εποχής: Ιδεολογία και πολιτικό πρόγραµµα», στο Γρ. Ψαλλίδας (επιµ.), Οι εκλογές 
του 1946, Αθήνα 2008, σ. 196-215, καθώς και Κωνσταντίνα Μπότσιου, «Το πολιτικό πρόγραµµα του 

Λαϊκού Κόµµατος στις εκλογές του 1946», στο ίδιο, σ. 171-195. 
17

 Πρόκειται για την πρόσκαιρη µετονοµασία του ∆ηµοκρατικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος του 

Γεωργίου Παπανδρέου. Σύµφωνα µε τον ίδιο, «επροτιµήσαµεν, επειδή και άλλα κόµµατα φέρουν τον 

τίτλον του Σοσιαλιστικού, εκείθεν του Έθνους ευρισκόµενα, προς αποφυγήν παρεξηγήσεων, να 

δώσωµεν ως τίτλον το όνοµα του αρχηγού του κόµµατος». Βλ. οµιλία του Παπανδρέου στη Βουλή, 

όπως παρατίθεται στο Απόστ. Αγγελαράκης, «Ο Γεώργιος Παπανδρέου και το “∆ηµοκρατικό 

Σοσιαλιστικό Κόµµα”. Η καταλυτική παρουσία του στις “κεντρώες” κυβερνήσεις (1950-1951)», στο 

Π. Πετρίδης - Γ. Αναστασιάδης (επιµ.), Γεώργιος Παπανδρέου. 60 χρόνια παρουσίας και δράσης στην 
πολιτική ζωή, Θεσσαλονίκη 1994, σ. 374.  
18

 Το Εθνικό Κόµµα Ελλάδος ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 1945 από τον Ναπολέοντα Ζέρβα. Συµµετείχε 

πρώτη φορά στις εκλογές του 1946 συνεργαζόµενο µε το ΛΚ, το Κόµµα Εθνικών Φιλελευθέρων και το 

Μεταρρυθµιστικό Κόµµα στον συνασπισµό της Ηνωµένης Παράταξης Εθνικοφρόνων. Περισσότερα 

βλ. Νίκος Βαφέας - Βαγγέλης Τζούκας, «Η πολιτική κληρονοµιά του Ε∆ΕΣ: Το Εθνικόν Κόµµα 

Ελλάδος (1945-1950)», στο Πολ. Βόγλης, Φλώρα Τσίλαγα, Ιάσ. Χανδρινός, Μεν. Χαραλαµπίδης 

(επιµ.), Η εποχή των ρήξεων. Η ελληνική κοινωνία στη δεκαετία του 1940, Θεσσαλονίκη 2012, σ. 267-

287. 
19

 Το Νέον Κόµµα ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 1947 από τον Σπ. Μαρκεζίνη, µε την προσχώρηση 

δεκαοκτώ βουλευτών του ΛΚ. 
20

 Συνασπισµός του Κόµµατος Εθνικοφρόνων του Θεόδωρου Τουρκοβασίλη, της Ελληνικής 

Αναγεννήσεως του Κωνσταντίνο Μανιαδάκη και οµάδας ανεξάρτητων υπό τον Κωνσταντίνο Κοτζιά. 
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Αγροτών και Εργαζοµένων,
22

 και η ∆ηµοκρατική Παράταξις.
23

 Συµµετείχαν επίσης µία 

σειρά από µικρότερα κόµµατα, ανεξάρτητοι και µεµονωµένοι υποψήφιοι. 

 Το ζητούµενο των εκλογών ήταν η χαρτογράφηση του εκλογικού σώµατος, 

καθώς παρέµεναν άγνωστες οι πολιτικές µετακινήσεις που είχαν σηµειωθεί την 

περίοδο του εµφυλίου –και πάντως η εµφάνιση νέων κοµµάτων υποδήλωνε 

µετακινήσεις– µε συνέπεια να παραµένουν εξίσου άγνωστες οι δυνάµεις των 

προπολεµικών κοµµάτων.
24

 Έτσι, οι εκλογές αυτές αποκτούσαν χαρακτηριστικά 

«πρώτων» εκλογών µετά το 1936, καθώς, όπως σηµείωνε και ο Γ. Καρτάλης, 

«ολόκληρος η µακρά ταύτη περίοδος, παρά την παρεµβολήν των εκλογών του 1946, 

δύναται να χαρακτηρισθή ως περίοδος ουσιαστικής αναστολής της πολιτικής ζωής 

της χώρας».
25

 Το γεγονός αυτό επέτεινε τον χαρακτήρα της «κρισιµότητάς» τους
26

 

στον οποίο συµφωνούσαν όλα τα κόµµατα που καλούσαν τον λαό να ψηφίσει µε 

«σωφροσύνη». Ο Πλαστήρας, µάλιστα, προκειµένου να τονίσει την κρισιµότητά τους 

χρησιµοποίησε, κατά την προσφιλή του µέθοδο, ένα µεσοπολεµικό παράδειγµα, 

υπενθυµίζοντας την «απροσεξίαν του Ελληνικού Λαού κατά τον Νοέµβριον του 

1920», η οποία οδήγησε στην «ήτταν του 1922».
27

 

 

Συνεργασίες: «Στοιχειώδης πολιτική σκοπιµότης επιβάλλει τον χωρισµόν» 

Η συγκρότηση του συνασπισµού της ΕΠΕΚ οφείλεται κατά πάσα πιθανότητα σε 

πρωτοβουλία του Κόµµατος Προοδευτικών Φιλελευθέρων –και ειδικότερα του 

Πλαστήρα. Φαίνεται όµως, ότι πριν αλλά και µετά τη σύµπηξη του συνασπισµού, 

υπήρξαν συζητήσεις –µε πρωτοβουλία της Αριστεράς– προκειµένου να διευρυνθεί το 

εύρος των συνεργασιών. Οι προσπάθειες για τη σύµπηξη ενός «∆ηµοκρατικού 

Μετώπου»
28

 που θα περιλάµβανε και τον Πλαστήρα, ξεκίνησαν ήδη µε τη δηµιουργία 

                                                                                                                                            
21

 Συνασπισµός του Εθνικού Ενωτικού Κόµµατος του Παν. Κανελλόπουλου, του Πανελληνίου 

Εθνικού Κόµµατος του Αλ. Σακελλαρίου, του Κόµµατος Πατριωτικής Ενώσεως του ∆ηµητρίου 

Μπότσαρη και του Λαϊκού Προοδευτικού Κόµµατος του Νικόλαου Παπαδόπουλου. 
22

 Συνασπισµός του Συναγερµού Αγροτών και Εργαζοµένων του Αλέξανδρου Μπαλτατζή και του 

Εθνικού Προοδευτικού Αγροτικού Κόµµατος του Αλέξανδρου Μυλωνά. 
23

 Συνασπισµός της Ένωσης ∆ηµοκρατικών Αριστερών του Ιωάννη Σοφιανόπουλου, του Κόµµατος 

Αριστερών Φιλελευθέρων των Σταµάτη Χατζήµπεη και Νεόκοσµου Γρηγοριάδη και του 

Σοσιαλιστικού Κόµµατος-ΕΛ∆ του Αλέξανδρου Σβώλου. 
24

 Βλ. Ηλ. Νικολακόπουλος, Η καχεκτική δηµοκρατία, σ. 104. 
25Βλ. Γ. Καρτάλης, «Προς την ειρήνην», εφ. Ο Αγών, 17/2/1950, ∆ΗΚΙ/ΑΓΚ, φ. 10.52. 
26

 Πρέπει βεβαίως να σηµειωθεί ότι ο χαρακτηρισµός των εκάστοτε εκλογών ως «κρίσιµων» αποτελεί 

πάγια πρακτική των κοµµάτων προκειµένου να επιτύχουν συσπείρωση των ψηφοφόρων. 
27

 Από προεκλογική οµιλία του Πλαστήρα στη Θεσσαλονίκη, βλ. Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 

12/2/1950. 
28

 Η συγκρότηση «δηµοκρατικού συνασπισµού» που θα συσπείρωνε τον εαµικό κόσµο, τους 

δηµοκράτες και «όλους εκείνους που δέχονται ένα µίνιµουµ πρόγραµµα δηµοκρατικοποίησης της 
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του Κόµµατος Προοδευτικών Φιλελευθέρων. Σε αυτή την κατεύθυνση κινήθηκαν 

τόσο η εξόριστη ηγεσία του ΚΚΕ και ο παράνοµος µηχανισµός του στην Ελλάδα, 

όσο και το ΣΚ-ΕΛ∆ και οι Αριστεροί Φιλελεύθεροι. Οι κινήσεις αυτές από µέρους 

της Αριστεράς ήταν ενδεικτικές της αναταραχής που φαινόταν να προκαλεί στο 

πολιτικό σκηνικό η κάθοδος του Πλαστήρα στις εκλογές. Οι θέσεις του Κόµµατος 

Προοδευτικών Φιλελευθέρων δηµιουργούσαν τις προϋποθέσεις για µία πιθανή 

σύγκλιση µε την Αριστερά. Νωρίτερα πάντως, στις αρχές ∆εκεµβρίου 1949, µε 

συνέντευξή του στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων
29

 ο Πλαστήρας είχε διευρύνει 

κατά πολύ τα σηµεία σύγκλισης, καθώς τοποθετούνταν υπέρ της νοµιµοποίησης του 

ΚΚΕ.
30

 

Αµέσως µετά την ίδρυση του ΚΠΦ, η εκτίµηση της ηγεσίας του ΚΚΕ, όπως 

αυτή εκφραζόταν από τον Μιλτιάδη Πορφυρογένη
31

 ήταν ότι µειώνονταν οι 

πιθανότητες συνεργασίας Πλαστήρα-Βενιζέλου, και σηµείωνε: «Όπως βλέπετε, ο 

Πλαστήρας ξεκινάει. Είναι ανάγκη να πάει ο Σοφιανόπουλος κάτω για να µην 

τραβηχτεί ο Πλαστήρας πιο δεξιά».
32

 Η εισηγούµενη εµπλοκή του Ιω. 

Σοφιανόπουλου δεν ήταν τυχαία καθώς, εκτός των άλλων, ο αναφερόµενος είχε 

διατελέσει υπουργός στην κυβέρνηση Πλαστήρα το 1945 και άρα είχε µεγαλύτερες 

πιθανότητες να επιτύχει µία πρώτη προσέγγιση.
33

 Οι προσπάθειες για την επίτευξη 

µίας µίνιµουµ συµφωνίας φαίνεται πως διήρκεσαν µέχρι τις παραµονές της 

συγκρότησης του συνασπισµού της ΕΠΕΚ, χωρίς όµως να τελεσφορήσουν. Την ίδια 

στιγµή ωστόσο, οι συνοµιλίες που είχε ο Πλαστήρας µε άλλα πρόσωπα, 

προκαλούσαν σκεπτικισµό στον παράνοµο µηχανισµό του ΚΚΕ, για το κατά πόσο 

                                                                                                                                            
Ελλάδας» ήταν ένας από τους στόχους που έθεσε η 6

η
 Ολοµέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ, στις 9 Οκτωβρίου 

1949. Βλ. ΚΚΕ. Επίσηµα Κείµενα, τ. 7, Αθήνα 1995, σ. 17. Πέραν αυτού όµως, η λογική του µετώπου 

διαπερνούσε το σύνολο της Αριστεράς. 
29

 Η συνέντευξη είχε δοθεί στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων στις 5 ∆εκεµβρίου αλλά 

αναδηµοσιεύθηκε στην Ελλάδα στα τέλη του µήνα, βλ. Το Βήµα, 25/12/1949. 
30

 Συγκεκριµένα σηµείωνε πως δεδοµένου ότι το ΚΚΕ βρισκόταν σε «έκδηλον παρακµήν» ήταν 

επωφελές να επανέλθει στη νοµιµότητα «διά να καταδειχθή η αδυναµία του». Στην ίδια συνέντευξη 

τασσόταν υπέρ του σχηµατισµού κυβέρνησης όλων των κοµµάτων –που θα περιλάµβανε και όσα 

απείχαν από τις εκλογές του 1946– µε σκοπό αυτή να προβεί στην άρση του στρατιωτικού νόµου και 

στην κατάργηση όλης της έκτακτης νοµοθεσίας. 
31

 Όπως σηµειώνει ο Φίλιππος Ηλιού: «Από το 1950 […] ο Πορφυρογένης ταξιδεύει συχνά στη 

Γαλλία, στην Ελβετία […] για να αφουγκραστεί τι δυνατότητες έχει το αριστερό κίνηµα να αναπτύξει 

νέες συµµαχίες». Βλ. Φίλ. Ηλιού, «Μιλτιάδης Πορφυρογένης: το πορτραίτο ενός κοµµουνιστή ηγέτη», 

Αρχειοτάξιο, 7 (2005), σ. 17. 
32

 Βλ. Έκθεση Πορφυρογένη 19/12/1949, ΑΣΚΙ/Αρχείο ΚΚΕ, κ. 190, φ. 8/14/97. Πρβλ. Τ. Τρίκκας, 

Ε∆Α, 1951-1967, τ. Α΄, Αθήνα 2009, σ. 74. Είναι πιθανόν ο Πορφυρογένης να είχε λάβει γνώση της 

συνέντευξης του Πλαστήρα στο Γαλλικό Πρακτορείο. 
33

 Παρ’ όλα αυτά, µέχρι την έλευση του Σοφιανόπουλου, οι επαφές γίνονταν µέσω του Άγγ. 

Αγγελόπουλου. Βλ. ΑΣΚΙ/Αρχείο ΚΚΕ, κ. 190, φ. 8/14/95. 
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ήταν εφικτή µία συνεργασία µαζί του. Όπως σηµείωνε ο Νικ. Πλουµπίδης «αν γίνει 

συνεργασία Πλαστήρα, Τσουδερού, Μυλωνά, Καρτάλη, ο Πλαστήρας δεν θα δεχθεί 

πανδηµοκρατικό [ενν. µέτωπο]».
34

 Η ηγεσία του κόµµατος όµως, είχε την άποψη ότι 

οι ενέργειες όχι µόνο δεν έπρεπε να σταµατήσουν, αλλά να ενταθούν: «Συνεχίστε και 

δυναµώστε επαφή µε [Πλαστήρα]. Προσπαθήστε πανδηµοκρατικό αγκαλιάσει όλους 

που αναφέρεις».
35

 Είναι προφανές ότι η ηγεσία του ΚΚΕ εκτιµούσε ότι δεν είχαν 

εξαντληθεί τα περιθώρια µίας συνεννόησης και συνεργασίας
36

 στη βάση ενός 

προγράµµατος «που θα είναι το µίνιµουµ απαιτήσεων και επιδιώξεων κάθε 

δηµοκράτη». Μάλιστα ο Πορφυρογένης έθετε το πλαίσιο των δυνάµεων που θα 

µπορούσαν να ενταχθούν σε έναν συνασπισµό, σε περίπτωση επίτευξης συµφωνίας: 

«[…] Όλα τα εαµικά κόµµατα και οι προσωπικότητες, ο Σοφιανόπουλος και µια 

σειρά άλλοι παράγοντες και κόµµατα θα µπορούσαν να µπουν σ’ ένα τέτοιο 

συνδυασµό. Ο Πλαστήρας και οι φίλοι του θα πρέπει να καταλάβουν πως η κίνησή 

τους θα µείνει χωρίς απήχηση στο Λαό αν δεν τοποθετηθεί στα πλαίσια ενός έτσι 

πλατειού δηµοκρατικού συνασπισµού ώστε να συµµετέχουν όλοι οι δηµοκράτες και 

κυρίως ο εαµικός κόσµος».
37

 Παρότι ο στόχος της πολιτικής έκφρασης των 

δηµοκρατικών και του εαµικού µπλοκ δεν απείχε από τους στόχους της ΕΠΕΚ, οι 

όποιες προσπάθειες συνεργασίας µε τον Πλαστήρα απέβησαν άκαρπες, 

προσκρούοντας στην άρνησή του Πλαστήρα.
38

 Όπως σηµείωνε χαρακτηριστικά ο Ιω. 

Σοφιανόπουλος, «µέχρι της τελευταίας στιγµής κατεβάλαµεν υστάτην προσπάθειαν 

διά την συσπείρωσιν όλων των πολιτικών δυνάµεων που δεν βαρύνονται µε το 

παρελθόν, διότι πιστεύαµε ότι συµπαγείς και ηνωµέναι αι πολιτικαί αυταί δυνάµεις 

θα ενέπνεον απόλυτον εµπιστοσύνην εις τας λαϊκάς µάζας […]. ∆υστυχώς, η 

συσπείρωσις του πολιτικού αυτού κόσµου δεν κατέστη δυνατή χάρις εις την 

αδικαιολόγητον άρνησιν εκείνων εις τους οποίους απηυθύνθηµεν».
39

  

                                                 
34

 Ραδιογράφηµα Πλουµπίδη προς Ζαχαριάδη, 11/1/1950, ΑΣΚΙ/Αρχείο ΚΚΕ, κ. 159, φ. 7/46/4 αρ. 

176,7. Πρβλ. Τ. Τρίκκας, Ε∆Α, σ. 78. 
35

 Ζαχαριάδης προς Πλουµπίδη, 17/1/1950, ΑΣΚΙ/Αρχείο ΚΚΕ, κ. 157, φ. 7/44/7. Πρβλ. Τ. Τρίκκας, 

Ε∆Α, σ. 78. 
36

 «[…] Νοµίζουµε πως παρόλες τις δυσκολίες που υπάρχουν, αν καλά δουλέψουµε όλοι υπάρχουν 

πολλές δυνατότητες για το σχηµατισµό ενός τέτοιου συνασπισµού. Επιστολή Πορφυρογένη, 

15/1/1950, ΑΣΚΙ/Αρχείο ΚΚΕ, κ. 190, φ. 8/14/104. Πρβλ. Τ. Τρίκκας, Ε∆Α, 1951-1967. Το νέο 
πρόσωπο της Αριστεράς, τ. Α΄, Αθήνα 2009, σ. 75. 
37

 Επιστολή Πορφυρογένη, 15/1/1950, ΑΣΚΙ/Αρχείο ΚΚΕ, κ. 190, φ. 8/14/104. 
38

 Να σηµειωθεί πάντως εδώ ότι αυτό δεν σηµαίνει ότι µόνο ο Πλαστήρας ήταν αντίθετος µε µία 

τέτοια συνεργασία. Φαίνεται όµως ότι ήταν το µόνο πρόσωπο από την ΕΠΕΚ µε το οποίο γίνονταν οι 

όποιες επαφές. 
39

 Προεκλογική οµιλία του Ιω. Σοφιανόπουλου στη Θεσ/νίκη τον Φεβρουάριο 1950, όπως παρατίθεται 

στο Σωτ. Πατατζής, Ιωάννης Σοφιανόπουλος, Αθήνα 1961, σ. 267-268. 
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Το ναυάγιο των συνοµιλιών δεν φαίνεται να οφειλόταν στη µη επίτευξη 

συµφωνίας επί προγραµµατικών θέσεων. Οι γενικόλογες εξαγγελίες του Πλαστήρα 

περί εκδηµοκρατισµού και ειρήνευσης, αποκάλυψης των σκανδάλων και 

ανασυγκρότησης, δεν απείχαν από «το µίνιµουµ απαιτήσεων και επιδιώξεων κάθε 

δηµοκράτη» το οποίο έθετε ως βάση συζήτησης το ΚΚΕ. Ο σκόπελος τον οποίο 

οποιαδήποτε προγραµµατική σύγκλιση δεν µπορούσε να αποφύγει ήταν η πολιτική 

στρατηγική της ΕΠΕΚ στη συγκεκριµένη χρονική συγκυρία: της ξεκάθαρης αλλά και 

συγχρόνως ήπιας απόστασης από την Αριστερά. Τη γραµµή αυτή είχε χαράξει ήδη 

πριν από τη συγκρότηση του συνασπισµού ο Πλαστήρας: «Κατέρχοµαι µε ιδικούς 

µου συνδυασµούς εις όλον το Κράτος και δεν αποκλείω την ένταξιν και άλλων 

συγγενών Κοµµάτων ή και οµάδων, αποκλείων µόνον προεκλογικώς την σύµπραξιν, 

διά λόγους σκοπιµότητος, των αριστερών κοµµάτων, διά να αποφύγω τη συκοφαντία 

που είναι έτοιµοι να µου προσάψουν του “συνοδοιπόρου”. Το ξέρω ότι έχουν 

ξεχωρίσει τας ευθύνας τους από τον Κοµµουνισµόν, αλλ’ η στοιχειώδης πολιτική 

σκοπιµότης επιβάλλει τον χωρισµόν εφ’ όσον µάλιστα επιτρέπει µε το αζηµίωτον το 

αναλογικόν σύστηµα. Φυσικά µετεκλογικώς όταν εν τη Βουλή τεθή σαφώς ο 

χωρισµός από τον κοµµουνισµόν, η συνεργασία και αυτή η συγχώνευσις δεν 

αποκλείεται [...]».
40

  

Την ίδια άρνηση συνάντησαν και εκείνοι που είχαν διαχωρίσει τη στάση τους 

από το ΚΚΕ µετά το ∆εκέµβρη και τη συµφωνία της Βάρκιζας, όπως το ΣΚ-ΕΛ∆ και 

οι Αριστεροί Φιλελεύθεροι (Σταµάτης Χατζήµπεης και Νεόκοσµος Γρηγοριάδης). 

Μόνον για τους τελευταίους –εξαιτίας ενδεχοµένως της βενιζελικής καταγωγής τους– 

έγινε µία παραχώρηση, υπό τον όρο όµως ότι θα εντάσσονταν ως πρόσωπα στο ΚΠΦ, 

δηλαδή θα προχωρούσαν σε διάλυση του κόµµατός τους, όρος που δεν έγινε από 

µέρους τους δεκτός.
 41

 Τέλος, δεν ευοδώθηκαν ούτε οι συνοµιλίες που είχαν 

προηγηθεί µε τον αρχηγό του Αγροτικού Κόµµατος, Αλεξ. Μυλωνά.
42

 Παρά όµως το 

ναυάγιο των συνοµιλιών που αναφέρθηκαν παραπάνω, αξίζει να σηµειωθεί ότι ο 

Πλαστήρας ήταν το µόνο πολιτικό πρόσωπο προς το οποίο απευθύνθηκε η Αριστερά, 

γεγονός που, αν µη τι άλλο, καταδεικνύει έναν ενεργό δίαυλο επικοινωνίας.  

                                                 
40

 Βλ. φωτοαντίγραφο χειρόγραφης επιστολής Πλαστήρα (30/12/1949) προς τον Πυροµάγλου, που 

παρατίθεται στο Σπ. Λιναρδάτος, Από τον εµφύλιο στη χούντα, τ. Α΄, σ. 86. [σηµ.: η επιστολή ή 

αντίγραφό της δεν εντοπίστηκε ούτε στο Αρχείο Πλαστήρα ούτε στο Αρχείο Πυροµάγλου]. 
41

 Το Βήµα, 27/12/1949. 
42

 Το Βήµα, 27/11/1949. 
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Περισσότερο όµως από υπόθεση «εικόνας», η συνεργασία ή µη µε την 

Αριστερά αφορούσε την ίδια την πολιτική φυσιογνωµία του ΚΠΦ και τον 

προσανατολισµό του. Οι πολιτικές συνεργασίες που τελικώς συνέπηξε ο Πλαστήρας, 

δεν ήταν τυχαίες: από τη µία ο αρχηγός του ∆ηµοκρατικού Προοδευτικού Κόµµατος, 

Εµµανουήλ Τσουδερός, µε σαφώς βενιζελικές αναφορές αλλά διαφοροποιούµενος 

από το ιστορικό κόµµα ήδη από το 1947, και από την άλλη ο Γεώργιος Καρτάλης, 

που η δράση του την περίοδο της Κατοχής και η πολιτική του µεταστροφή 

αποτελούσε χαρακτηριστικό παράδειγµα των τοµών και των υπερβάσεων που είχαν 

προκληθεί στην ελληνική κοινωνία την περίοδο 1940-1944. Τη στιγµή της 

συγκρότησής του, ο συνασπισµός της ΕΠΕΚ φαινόταν να στηρίζεται κατά κύριο 

λόγο σε τµήµατα του παλιού βενιζελικού κόσµου που είχαν διαφοροποιηθεί από το 

ιστορικό κόµµα και σε µέρος του κόσµου της αντίστασης που έφθανε ως τις παρυφές 

της «µετριοπαθούς» Αριστεράς. Πριν ακόµα την είσοδο του Καρτάλη, αυτό το σχήµα 

είχε πάρει τον τίτλο Εθνική Προοδευτική Ένωσις Κέντρου. Το σχήµα λοιπόν που 

πρότεινε, εκείνο του Κέντρου, έπρεπε να περιχαρακωθεί απέναντι στην Αριστερά 

προκειµένου να διατηρήσει την «καθαρότητα» της ταυτότητάς του.
43

 Έτσι ο 

Πλαστήρας επέλεξε για λόγους πολιτικής σκοπιµότητας να αποφύγει «οιανδήποτε 

πολιτικήν συµµαχίαν, η οποία θα τον εξέθετεν εις την κοινήν γνώµην ως έχοντα 

σχέσιν µε τους κοµµουνιστάς ή µε εκδήλως αριστερά στοιχεία», όπως σηµείωνε 

εύστοχα το Βήµα.
44

 

Στην πραγµατικότητα όµως, όπως αποδείχθηκε, η κεντρώα ταυτότητα της 

ΕΠΕΚ ήταν εκ προοιµίου αµφίβολης «καθαρότητας» για την «εθνικόφρονα 

παράταξη» –και όχι µόνο– και εντασσόταν περισσότερο στην κατηγορία της 

«συνοδοιπορίας».
 
Είναι χαρακτηριστικό ότι σε δηµοσιεύµατα εφηµερίδων 

προσκείµενων στο Λαϊκό Κόµµα, η ΕΠΕΚ χαρακτηριζόταν ως «συνοδοιποριακής 

συνθέσεως συγκρότηµα»,
45

 ενώ ο Πλαστήρας είτε δεν λογιζόταν µεταξύ των ηγετών 

της «εθνικής παρατάξεως» είτε θεωρούνταν ότι λόγω πολιτικής απειρίας κινδύνευε 

«να παραδοθή ολοσχερώς εις τον Ζαχαριάδη».
46

 Το γεγονός ότι κάποιες από τις 

                                                 
43

 Η άρνηση της ΕΠΕΚ για συνεργασία µε την Αριστερά «έθετε ως όριο επεκτάσεως αυτού του 

συνασπισµού τα ανατολικά σύνορα της ΕΠΕΚ», βλ. Γιάνν. Γιανουλόπουλος, Ο µεταπολεµικός κόσµος, 
Αθήνα 1992, σ. 292.  
44

 Το Βήµα, 27/12/1949. 
45

 Ακρόπολις, 1/3/1950, όπως παρατίθεται στο Ελένη Πασχαλούδη, Ένας πόλεµος χωρίς τέλος. Η 
δεκαετία του 1940 στον πολιτικό λόγο, 1950-1967, Θεσσαλονίκη 2012, σ. 66. 
46

 Ακρόπολις, 28/2/1950, όπως παρατίθεται στο Ελένη Πασχαλούδη, Ένας πόλεµος χωρίς τέλος,, σ. 71. 
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συνοµιλίες µε την Αριστερά δεν διέλαθαν της προσοχής των εφηµερίδων ενίσχυσε 

περαιτέρω, όπως ήταν φυσικό, τις υπόνοιες περί «συνοδοιπορίας» του Πλαστήρα.
 47

 

Εντέλει η ίδρυση της ∆ηµοκρατικής Παράταξης, στις 2 Φεβρουαρίου, 

«διευθέτησε» εµµέσως –προς στιγµήν– το θέµα της πολιτικής τοποθέτησης της 

ΕΠΕΚ και γι’ αυτό χαιρετίστηκε µε ανακούφιση από τον φιλικό της Τύπο: «Με την 

ίδρυσιν της εξαιρέτου ∆ηµοκρατικής Παρατάξεως η κίνησις Πλαστήρα-Τσουδερού 

τοποθετείται πλέον και τυπικώς εις το Κέντρον, διότι η ουσία ήτο πάντοτε αυτή».
48

 

Μολονότι τόσο η έννοια του Κέντρου όσο και η ένταξη της ΕΠΕΚ σε αυτό δεν 

έπαψαν να αµφισβητούνται, η ∆ηµοκρατική Παράταξη αποτέλεσε το «άλλοθι» του 

νεοπαγούς συνασπισµού, ο οποίος είχε πλέον έναν πολιτικό σχηµατισµό στα 

αριστερά του.
49

  

 Όσον αφορά το Κόµµα Φιλελευθέρων, δεν φαίνεται να τέθηκε στις εκλογές 

αυτές θέµα συνεργασίας από καµία πλευρά. Αντιθέτως, η στάση του Σοφοκλή 

Βενιζέλου ήταν αρκετά επιθετική ήδη από τον σχηµατισµό του ΚΠΦ. Όπως 

σηµειώνει ο Γρ. ∆αφνής, «Ο Βενιζέλος ήτο φοβερά ηνωχληµένος από την ανάµιξιν 

του Πλαστήρα εις την πολιτικήν, ανάµιξιν που εστρέφετο κυρίως κατά των 

φιλελεύθερων».
50

 Ως ενέργεια στρεφόµενη κατά του ΚΦ θεωρήθηκε ακόµα και η 

ονοµασία του Κόµµατος Προοδευτικών Φιλελευθέρων: «∆εν ήτο δε αυτή καθ’ 

εαυτήν η ίδρυσις του κόµµατος που είχεν εχθρικόν χαρακτήρα, αλλ’ ο τίτλος που 

εχρησιµοποίησεν ο στρατηγός, τίτλος που απέβλεπε να παρουσιάση το νέον κόµµα 

ως το αληθινόν κόµµα των Φιλελευθέρων και να εµφανίση το τελευταίον ότι 

πλαστογραφεί τον φιλελευθερισµόν».
51

 Μάλιστα, όπως αναφέρει ο βιογράφος του 

Σοφ. Βενιζέλου, η απόσυρση του ίδιου και των υπουργών του από την κυβέρνηση 

∆ιοµήδη, σκόπευε, εκτός των άλλων, «να εµποδίση την οργάνωσιν του κόµµατος του 

Πλαστήρα».
52

 Είναι προφανές ότι µία τέτοια κίνηση δεν ήταν άνευ νοήµατος, 

δεδοµένου ότι το νεοπαγές ΚΠΦ (η ΕΠΕΚ συγκροτήθηκε εννέα µέρες αργότερα) θα 

αντιµετώπιζε σοβαρά προβλήµατα –ακόµα και στη συγκρότηση των συνδυασµών. 

                                                 
47

 Όπως σηµειώνει ο Λιναρδάτος «Οι δεξιές εφηµερίδες δηµοσίευαν εντυπωσιακά ρεπορτάζ για 

επαφές του Πλαστήρα µε εκπροσώπους του Ζαχαριάδη και µε τη σοβιετική πρεσβεία, µε µεσολαβητή 

τον καθηγητή Μπένση. Παρόλο που διαψεύδονταν, τα ρεπορτάζ επαναλαµβάνονταν», βλ. Σπ. 

Λιναρδάτος, Από τον εµφύλιο στη χούντα, τ. Α΄, σ. 84. Μάλιστα οι εφηµερίδες χαρακτήριζαν εµµέσως 

πλην σαφώς «πράκτορες της Κοµινφόρµ», βλ. Ελευθερία 22/1/1950. 
48

 Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 5/3/1950. 
49

 Υπενθυµίζεται ότι µέχρι την ίδρυση της ∆ηµοκρατικής Παράταξης η κοµµουνιστική αριστερά δεν 

διέθετε πολιτική έκφραση. 
50

 Γρ. ∆αφνής, Σοφοκλής Ελευθερίου Βενιζέλος, 1894-1964, Αθήναι 1970, σ. 455. 
51

 Στο ίδιο, σ. 461. 
52

 Στο ίδιο, σ. 453. 
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Ταυτόχρονα, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου ο Σοφ. Βενιζέλος δεν 

παρέλειπε να τονίζει ότι η ΕΠΕΚ δεν εξέφραζε καµία πολιτική διαφορά σε σχέση µε 

το ΚΦ: «Ουδείς κατώρθωσε να πληροφορηθή ποίαι είναι αι σοβαραί πολιτικαί 

αντιθέσεις του στρατηγού Πλαστήρα προς ηµάς. Φυσικά “ουδείς κατώρθωσε” γιατί 

δεν υπάρχουν», 
53

 αποδίδοντας τη δηµιουργία της ΕΠΕΚ στη φιλοδοξία και τις 

αρχηγικές βλέψεις του Πλαστήρα. 

 Όσο για τη στάση της ΕΠΕΚ απέναντι στο ΚΦ, αυτή δεν ήταν ηπιότερη. Η 

χρήση, αρχικά υπόρρητα, του ονόµατος του Ελ. Βενιζέλου στην προεκλογική 

εκστρατεία υπήρξε συνεχής, ενώ δεν έλειψαν, όσο πλησίαζαν οι εκλογές, και οι ρητές 

αναφορές σε αυτόν, καθώς το ΚΦ παρουσιαζόταν ως ένα κόµµα που είχε 

«ξεστρατίσει» από την πορεία που χάραξε ο ιστορικός ηγέτης του. «Μεγαλόπνοος 

συνεχιστής των φωτεινών αρχών του µεγαλυτέρου και µεγαλοφυεστέρου πολιτικού 

των αιώνων, Ελευθερίου Βενιζέλου» παρουσιαζόταν «µόνον ο θρυλικός Μαύρος 

Καβαλάρης».
54

 Η διαµάχη όµως αυτή µεταξύ των δύο κοµµάτων, δεν αποτυπώθηκε 

µόνο στη ρητορική, αλλά και στη συγκρότηση των ψηφοδελτίων, όπως π.χ. στην 

επιλογή των υποψηφίων του νοµού Χανίων, όπου η ΕΠΕΚ έσπευσε να συµπεριλάβει 

στον συνδυασµό της δύο προβεβληµένα στελέχη του ΚΦ (Εµµ. Μπακλατζή και 

Πολυχρόνη Πολυχρονίδη) που είχαν αποκλειστεί από τους συνδυασµούς του ΚΦ.
55

  

Παρ’ όλα αυτά όµως, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου ο 

Πλαστήρας φαίνεται πως προσπάθησε να χτίσει γέφυρες επικοινωνίας µε το ΚΦ, 

στην προοπτική µίας µετεκλογικής συνεργασίας. Την πιθανότητα αυτή όµως 

απέκλεισε µε απόλυτο τρόπο, ως «στοιχειώδες µέτρον αµύνης» του κόµµατός του, ο 

Σοφ. Βενιζέλος σε προεκλογική του οµιλία.
56

 Η µοναδική γέφυρα που φαινόταν να 

χτίζεται είχε ήδη καταρρεύσει, γεγονός που προκάλεσε την οργισµένη αντίδραση του 

Πλαστήρα, ο οποίος επίσης σε προεκλογική του οµιλία ανέφερε ότι «τόσον εγώ, όσον 

και ο εξαίρετος συνεργάτης µου κ. Τσουδερός, δεν αποκλείοµεν καµµίαν 

µετεκλογικήν συνεργασίαν από όσας ήθελε επιβάλει το συµφέρον της Χώρας, εκτός 

                                                 
53

 Η Μάχη, 2/3/1950. 
54

 Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 5/3/1950. 
55

 Περισσότερα για το θέµα βλ. ∆. ∆ηµητράκος (επιµ.), Κώστας Μητσοτάκης. Πολιτική βιογραφία, τ. 

Α΄, Αθήνα 1989, σ. 293, 295. 
56

 Ο Γρ. ∆αφνής, δικαιολόγησε εκ των υστέρων την κίνηση αυτή του Βενιζέλου σηµειώνοντας ότι 

«Ήτο επιβεβληµένη η δήλωσις, επειδή οι πλαστηρικοί υποψήφιοι έλεγαν προς τους ψηφοφόρους των 

ότι είτε αυτούς, είτε τους φιλελεύθερους εψήφιζαν δεν είχε σηµασίαν, δεδοµένου ότι την εποµένην των 

εκλογών τα δύο κόµµατα θα ηνούντο και θα εσχηµάτιζαν κυβέρνησιν». Παρ’ όλα αυτά θεωρούσε ότι 

µετεκλογικά το κόµµα δεν δεσµευόταν από αυτή τη δήλωσή του. Βλ. Γρ. ∆αφνής, Σοφοκλής Βενιζέλος, 

σ. 455. 
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της συνεργασίας µας µε τα ξενοκίνητα κόµµατα βίας, µε τους δολοφόνους του πατρός 

του [του Σοφ. Βενιζέλου] και µε εκείνους οι οποίοι έχουν ως κύριον σκοπόν της 

πολιτικής των την διαιώνισιν του Αντιβενιζελικού Κράτους».
57

 Το θέµα της 

συνεργασίας όµως των δύο κοµµάτων επανήλθε τις τελευταίες ηµέρες της 

προεκλογικής περιόδου, µετά από πρόταση του Πλαστήρα για µετεκλογική 

συνεργασία µε το ΚΦ. Αυτή τη φορά η απάντηση του Σοφ. Βενιζέλου ήταν οξύτερη 

και έθετε σαφώς θέµα «συνοδοιπορίας» του συνασπισµού: «Αποκρούοµεν κάθε 

συνεργασίαν µε το κόµµα του στρατηγού. ∆ιότι ενώ εκτιµώµεν πάντοτε το πρόσωπον 

του στρατηγού θεωρούµεν ωρισµένα εκ των προσώπων τα οποία τον περιβάλλουν 

ύποπτα και εθνικώς επιζήµια ως εκ της κατά το παρελθόν δράσεώς τους».
58

  

 Αξίζει πάντως να σηµειωθεί ότι πέρα από τις πάσης φύσεως πολιτικές 

επιλογές, είναι προφανές ότι οι συγκεκριµένες εκλογές δεν ευνοούσαν γενικότερα τις 

συνεργασίες µεταξύ των µεγάλων κοµµάτων. Είναι ενδεικτικό ότι όσες τελικώς 

επιτεύχθηκαν δεν αφορούσαν –µε εξαίρεση τη συνεργασία Κόµµατος Φιλελευθέρων 

και Κόµµατος Εθνικών Φιλελευθέρων– κόµµατα µε αξιόλογη επιρροή στο εκλογικό 

σώµα το 1946 ή κόµµατα δοκιµασµένα στις εκλογές. Η ιδιαιτερότητα των εκλογών 

αυτών –βοηθούντος και του εκλογικού συστήµατος– σε ένα αδιευκρίνιστο πολιτικά 

εκλογικό σώµα,
59

 καθιστούσε τις όποιες συνεργασίες δυνάµει κοστοβόρες για τους 

πολιτικούς σχηµατισµούς, οι οποίοι προσανατολίστηκαν σε µία στρατηγική 

καταµέτρησης της δύναµής τους που θα καθόριζε τον ρόλο που θα µπορούσαν να 

διεκδικήσουν την εποµένη των εκλογών.  

 

Πρόγραµµα της ΕΠΕΚ 

Μολονότι ο συνασπισµός της ΕΠΕΚ σχηµατίστηκε στις 13 Ιανουαρίου 1950, ενάµισι 

µήνα δηλαδή πριν τις εκλογές, παραµένει ασαφές κατά πόσον το σχήµα αυτό 

παρουσίασε ενιαίο πρόγραµµα.
60

 Το µόνο κείµενο που φαίνεται να περιγράφει µε 

αδρές γραµµές τις θέσεις του συνασπισµού, είναι εκείνο που ανακοίνωνε τη 

                                                 
57

 Προεκλογική οµιλία του Πλαστήρα στη Θεσσαλονίκη, βλ. Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 12/2/1950.  
58

 Ελευθερία, 28/2/1950. 
59

 Βλ. Ηλίας Νικολακόπουλος, Η καχεκτική δηµοκρατία, σ. 104. 
60

 Παρότι το πρόγραµµα της ΕΠΕΚ έχει παρουσιαστεί τόσο σε παλιότερες όσο και σε πρόσφατες 

µελέτες (βλ. χαρακτηριστικά Χριστ. Βερναρδάκης-Γ. Μαυρής, Κόµµατα και κοινωνικές συµµαχίες 
στην προδικτατορική Ελλάδα, Αθήνα 1991· Μιχ. Π. Λυµπεράτος, Από το ΕΑΜ στην Ε∆Α, Αθήνα 2012) 

η παρουσίαση αυτή στηρίζεται εν πολλοίς στις προγραµµατικές θέσεις του κόµµατος όπως αυτές 

διατυπώθηκαν το 1953 σε σχετικό κείµενο. ∆εδοµένου ότι ένας από τους στόχους της παρούσας 

διατριβής είναι η αποτύπωση των αλλαγών στις θέσεις του κόµµατος κατά τη διάρκεια της σύντοµης 

ζωής του, αυτές εξετάζονται στη συγχρονία τους. 
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συνεργασία των δύο κοµµάτων (Κόµµατος Προοδευτικών Φιλελευθέρων και 

∆ηµοκρατικού Προοδευτικού Κόµµατος) και στο οποίο, αφού διευκρινιζόταν ότι τα 

κόµµατα «θα πολιτευθούν εντός του υφισταµένου συνταγµατικού καθεστώτος», 

παρουσιάζονταν οι βασικοί στόχοι: «αποκατάστασις της τάξεως εις την χώραν, 

ανοικοδόµησις και ανασυγκρότησις των πολεµικών και ανταρτικών ερειπίων αυτής, 

αξιοποίησις του εθνικού πλούτου και µεταρρύθµισις της κοινωνικής και οικονοµικής 

νοµοθεσίας της χώρας προς το καλόν των εργαζοµένων τάξεων, την ευηµερίαν του 

αγροτικού πληθυσµού και την ενίσχυσιν της προσπαθείας των κοινωφελώς 

εργαζοµένων επιχειρήσεων της ιδιωτικής πρωτοβουλίας».
61

 Φαίνεται πάντως ότι 

υπήρχαν –έστω και υποτυπώδη– προγράµµατα των επί µέρους κοµµάτων αλλά όχι 

του συνασπισµού. Τους στόχους του ΚΠΦ παρουσίασε ο Πλαστήρας την εποµένη 

της σύµπηξης του συνασπισµού, παρουσία του Τσουδερού, στα εγκαίνια των 

γραφείων του κόµµατος, ενώ αργότερα δηµοσιεύθηκε στον Προοδευτικό Φιλελεύθερο 

µία πληρέστερη εκδοχή τους. Υπενθυµίζεται ότι το πρόγραµµα του ∆ΠΚ είχε 

παρουσιάσει ο Τσουδερός πριν τη δηµιουργία της ΕΠΕΚ, τον ∆εκέµβριο του 1949. 

Έτσι οι στόχοι της ΕΠΕΚ που αναφέρθηκαν παραπάνω, εξέφρασαν αρχικά ένα 

µίνιµουµ συγκερασµό των θέσεων των δύο κοµµάτων. Στο διάστηµα που 

ακολούθησε µέχρι τις εκλογές, δεν φαίνεται να υπήρξε άλλο κείµενο 

προγραµµατικών θέσεων του συνασπισµού.
 
 

Αντίθετα, το ΚΦ παρουσίασε το πλήρες πρόγραµµά του σε ένα τριαντασέλιδο 

κείµενο,
62

 στο οποίο αναπτύσσονταν οι βασικοί στόχοι του: «προστασία της τιµής και 

ανεξαρτησίας της Πατρίδος, φανατική προάσπισις των ελευθεριών του Ελληνικού 

Λαού και συστηµατική βελτίωσις του βιωτικού αυτού επιπέδου» και εξειδικευόταν σε 

µία σειρά από ζητήµατα: εξωτερική πολιτική, άµυνα, κρατική διοίκηση, οικονοµία, 

αγροτική παραγωγή, βιοµηχανία, εµπόριο, ναυτιλία, εργασία, κοινωνική πρόνοια, 

παιδεία και δικαιοσύνη. Το ΚΦ έθετε ως προτεραιότητα την προστασία των θυµάτων 

του «ιερού αγώνος» και των πληγέντων από τη «βαρβαρότητα των προδοτών», έδινε 

έµφαση, µεταξύ άλλων, στην υιοθέτηση κοινωνικής πολιτικής (προστασία 

οικονοµικά ασθενέστερων, δίκαιη κατανοµή οικονοµικών βαρών, πάταξη 

φοροδιαφυγής, προστασία µαζών από την «οικονοµική ολιγαρχία», εξασφάλιση 

κατώτατου µισθού/ηµεροµισθίου, ενίσχυση µικρών επιχειρήσεων κ.ά.), στην 

εγκαθίδρυση κράτους δικαίου «πέραν κάθε κοµµατικής επεµβάσεως», στην εγγύηση 
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 Ελευθερία, 14/1/1950. 
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 Η αυριανή Ελλάς. Πρόγραµµα του Κόµµατος των Φιλελευθέρων, Αθήναι, Ιανουάριος 1950. 
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ισοπολιτείας και τάξης και στην εφαρµογή της ανασυγκρότησης βάσει προγράµµατος 

και χωρίς διασπάθιση της αµερικανικής βοήθειας. Είναι προφανές ότι σε επίπεδο 

επεξεργασίας προγράµµατος δεν ετίθετο θέµα σύγκρισης µεταξύ της ΕΠΕΚ, που 

διατύπωνε κάποιες ολιγόλογες γενικές θέσεις, και του Κόµµατος Φιλελευθέρων, που 

παρουσίαζε µία ολοκληρωµένη πρόταση διακυβέρνησης. Από το πληρέστερο 

πρόγραµµα του ΚΦ απουσίαζε ωστόσο η σαφήνεια στην περιγραφή του γενικού 

πλαισίου της πολιτικής του.
63

 Ακριβέστερα, παρέµενε εξαιρετικά ασαφής η θέση του 

στην πολιτική διαχείριση της νίκης του εµφυλίου και κατά συνέπεια η στάση του 

έναντι των νικητών και των ηττηµένων.
64

 

 

Προεκλογικός αγώνας: «Πατριωτισµός» και «Λήθη» 

Ο συνασπισµός της ΕΠΕΚ είχε ενάµιση µήνα για να οργανώσει και να διεξαγάγει τον 

προεκλογικό του αγώνα.
 65

 Η υποτυπώδης επιτροπή που συστάθηκε για το σκοπό 

αυτό, αδυνατούσε να σηκώσει το βάρος µίας πανελλήνιας εµβέλειας εκστρατείας, 

καθώς –πέραν του περιορισµένου χρόνου– δεν υπήρχαν ούτε τα πολιτικά στελέχη 

ούτε τα απαραίτητα οικονοµικά µέσα
66

 για να υποστηρίξουν ένα τέτοιο εγχείρηµα. 

Έτσι, η όλη προσπάθεια επικοινωνίας µε το εκλογικό σώµα και συσπείρωσής του 

επικεντρώθηκε στις προεκλογικές οµιλίες και την προβολή του συνασπισµού στον 

Τύπο. Όσον αφορά τον αθηναϊκό Τύπο, οι εφηµερίδες οι οποίες εξέφραζαν 

παραδοσιακά τον φιλελεύθερο χώρο και στις οποίες θα µπορούσε να εξασφαλιστεί 

µία σχετική ισορροπία σε σχέση µε την προβολή των θέσεων του ΚΦ, ήταν η 

Ελευθερία, Το Βήµα και Τα Νέα. Αρχικά όµως, φαίνεται πως καµία από τις τρεις δεν 
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 Για µια κριτική στο εν λόγω πρόγραµµα βλ. Ελευθερία, 26/1/1950. 
64

 Από την άλλη πλευρά, το Λαϊκό Κόµµα διευκρίνιζε µε εξαιρετική σαφήνεια το πολιτικό πλαίσιο 

εντός του οποίου επρόκειτο να κινηθεί, κάνοντας λόγο για «πολιτικό Βίτσι» και «κοινοβουλευτικό 

Γράµµο», βλ. προεκλογική οµιλία του Κων. Τσαλδάρη, Η Καθηµερινή, 4/3/1950, όπως παρατίθεται 

στο Ελένη Πασχαλούδη, Ένας πόλεµος χωρίς τέλος, σ. 66. 
65

 Έχει ενδιαφέρον ότι όλη η προεκλογική εκστρατεία του συνασπισµού διεξήχθη από τη θέση µίας 

δυνάµει κυβέρνησης. Η ΕΠΕΚ, παρότι εµφανιζόταν για πρώτη φορά στον πολιτικό στίβο, δεν 

αυτοπροσδιοριζόταν ως κίνηση που διεκδικούσε να λάβει ένα ποσοστό που θα της επέτρεπε να έχει 

ένα παρεµβατικό ρόλο στη νέα Βουλή. Εµφανιζόταν ως συνασπισµός που διεκδικούσε την κυβέρνηση 

και µάλιστα την αυτοδύναµη κυβέρνηση, γεγονός που θα της επέτρεπε να εφαρµόσει το προεκλογικό 

της πρόγραµµα. Παρά το ότι δεν αποκλείστηκε το ενδεχόµενο µετεκλογικών συνεργασιών µε 

«συγγενή» κόµµατα, ο Πλαστήρας τόνιζε ότι «Θα ήθελα να τύχω της πλειοψηφίας, διά να δώσω µίαν 

εισέτι φοράν όλας µου τας δυνάµεις υπέρ της πατρίδος. ∆ιότι εάν αναγκασθώ να συνεργασθώ µε 

άλλους, αδυνατώ να εγγυηθώ διά το µέλλον». Βλ. προεκλογική οµιλία του Πλαστήρα στην Καβάλα, 

Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 26/2/1950. 
66

 Βλ. σχετικά απόσπασµα της επιστολής Πλαστήρα προς τον Πυροµάγλου, όπως παρατίθεται στο Σπ. 

Λιναρδάτος, Από τον εµφύλιο στη χούντα, τ. Α΄, σ. 27, καθώς και διάσπαρτες αναφορές επί του θέµατος 

στο Αρχείο Πλαστήρα.  
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ήταν διατεθειµένη να «επενδύσει» πολιτικά στον συνασπισµό,
67

 πριν αυτός αρχίσει 

να δείχνει τα πρώτα σηµάδια της δυναµικής που ανέπτυσσε. Πέραν αυτού όµως, ένα 

νέο πρόβληµα ήρθε να ανατρέψει τους όποιους προγραµµατισµούς –και όχι µόνον 

της ΕΠΕΚ: η απεργία των συντακτών ηµερησίων εφηµερίδων Αθηνών και εργατών 

Τύπου που ξεκίνησε στις 31 Ιανουαρίου. Ενδεικτικό του προβληµατισµού των 

κοµµάτων για τις συνέπειες που θα είχε η απεργία, υπήρξε το γεγονός ότι 

αντιµετωπίστηκε ως ενδεχόµενο ακόµα και η αναβολή των εκλογών.
68

 Παρά τις 

προσπάθειες της κυβέρνησης για την εξεύρεση λύσης, η απεργία διήρκεσε ένα µήνα 

σχεδόν, µέχρι τις 25 Φεβρουαρίου.
69

 Αν και κατά τη διάρκεια της απεργίας 

εκδόθηκαν δύο εφηµερίδες, η Εφηµερίς των Συντακτών
70

 και ο Αθηναϊκός Τύπος,71
 η 

ύλη τους, που περιοριζόταν στη δηµοσίευση κοµµατικών ανακοινώσεων, καθώς και 

στην περιληπτική παρουσίαση των οµιλιών των πολιτικών αρχηγών, είναι προφανές 

ότι δεν κάλυπτε τις προεκλογικές ανάγκες των κοµµάτων. Όπως σηµειωνόταν 

χαρακτηριστικά, «η έλλειψις εφηµερίδων, λόγω της απεργίας, αναµφιβόλως 

δυσχεραίνει το κοινόν από του να αποκτήση συνολικήν αντίληψιν της εξελίξεως του 

προεκλογικού αγώνος και [στερεί από] τα κόµµατα σοβαρόν όπλον κατά την ώραν 

της µάχης».
72

  

Το πρόβληµα ήταν µεγαλύτερο για όλους τους νεοπαγείς σχηµατισµούς που 

στην «καρδιά» της προεκλογικής περιόδου δεν είχαν τη δυνατότητα να προβάλλουν 

τις θέσεις τους αλλά και τα πρόσωπα που µετείχαν στους συνδυασµούς.
73

 Η αδυναµία 

αυτή φαίνεται πως έδωσε στην ΕΠΕΚ την απαιτούµενη ώθηση για µία κίνηση 

αποφασιστικής σηµασίας: την έκδοση ηµιεπίσηµης κοµµατικής εφηµερίδας, του 

Προοδευτικού Φιλελεύθερου.
74

 Η έκδοση πρόσφερε αποκλειστική προβολή στην 
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 Μάλιστα το Βήµα (3/12/1949) θεωρούσε ότι η εµπλοκή του Πλαστήρα στην πολιτική έπρεπε να 

αποφευχθεί. Η εφηµερίδα επανήλθε µε νέο αποτρεπτικό σχόλιο στις 13/12/1949. 
68

 Αθηναϊκός Τύπος, 9/2/1950. 
69

 ∆εν είναι προφανώς τυχαίο ότι η απεργία έληξε την ηµέρα που ανακηρύσσονταν επισήµως οι 

συνδυασµοί των κοµµάτων από τα κατά τόπους Πρωτοδικεία. 
70

 Η Εφηµερίς των Συντακτών, υπήρξε το απεργιακό φύλλο των δηµοσιογράφων της ΕΣΗΕΑ και των 

εργατών Τύπου Αθηνών και εκδόθηκε στις 3/2/1950. Περισσότερα βλ. ∆ήµητρα Κωνσταντοπούλου, 

«Εφηµερίς των Συντακτών», στο Λουκία ∆ρούλια - Γιούλα Κουτσοπανάγου (επιµ.), Εγκυκλοπαίδεια 
του Ελληνικού Τύπου, 1784-1974, τ. Β΄, Αθήνα, ΙΝΕ/ΕΙΕ, 2008, σ. 325.  
71

 Ο Αθηναϊκός Τύπος, «πολιτικώς και ηθικώς απολύτως αχρωµάτιστος», εκδόθηκε από τις 9 έως τις 

24/2 και αποτέλεσε την απάντηση των εκδοτών των εφ. Ακρόπολις, Βήµα, Βραδυνή, Εθνικός Κήρυξ, 

Έθνος, Ελευθερία, Εµπρός, Εστία, Καθηµερινή, Καιροί, Νέα στο απεργιακό φύλλο. 
72

 Ο Αγών, 19/2/1950, ∆ΗΚΙ/ΑΓΚ, φ. 10.52. 
73

 Όπως σηµειωνόταν χαρακτηριστικά µετά την απεργία, αυτή «ταλαιπώρησε», µεταξύ άλλων, «τους 

αρχηγούς των κοµµάτων, τους χιλιάδας των υποψηφίων και τους πολίτας που, εν όψει εκλογών, τόσα 

επερίµεναν από τον τύπον». Ελευθερία, 25/2/1950. 
74

 Ο Προοδευτικός Φιλελεύθερος εκδόθηκε στις 12 Φεβρουαρίου 1950 από τον δικηγόρο Νικόλαο 

Ευαγγελόπουλο, προσωπικό φίλο του Γεώργιου Καρτάλη, ως «Εβδοµαδιαία εφηµερίς διερµηνεύουσα 
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ΕΠΕΚ, καθώς η ύλη της κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου περιλάµβανε 

τα κείµενα των οµιλιών του Πλαστήρα, βιογραφικά σηµειώµατα των υποψηφίων της 

Αθήνας και του Πειραιά (συνοδευόµενα από τις αντίστοιχες φωτογραφίες τους), 

παρουσίαση των συνδυασµών όλης της χώρας, κείµενα των υποψηφίων σχετικά µε 

διάφορα ζητήµατα, καθώς και την προεκλογική κίνηση τόσο στην πρωτεύουσα όσο 

και σε όλη την περιφέρεια. Παράλληλα, ήρθε να προστεθεί µία τοπική έκδοση, εκείνη 

του Αγώνα
75

 στο Βόλο, η οποία ήταν ουσιαστικά το όργανο έκφρασης των θέσεων 

του Γ. Καρτάλη και στην οποία, πέραν των γενικών θέσεων της ΕΠΕΚ, 

παρουσιάζονταν οι υποψήφιοι και η προεκλογική κίνηση της συγκεκριµένης 

εκλογικής περιφέρειας.
76

 

Πέραν της έντυπης προβολής, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στις περιοδείες και 

οµιλίες σε όλη την Ελλάδα των συνεργαζόµενων αρχηγών και όλων των υποψηφίων. 

Ωστόσο το κύριο βάρος του προεκλογικού αγώνα επρόκειτο να σηκώσει ο 

Πλαστήρας, ο οποίος περιόδευσε και εκφώνησε οµιλίες σε όλες τις µεγάλες πόλεις. 

Στην περιοδεία του αυτή συµπεριέλαβε τόσο τη Θεσσαλία όσο και την Κρήτη, δύο 

περιοχές που ήταν της «αρµοδιότητας» του Καρτάλη και του Τσουδερού αντίστοιχα. 

Ήταν όµως περιοχές στις οποίες και ο ίδιος διέθετε ερείσµατα, στη µεν Θεσσαλία 

λόγω καταγωγής στη δε Κρήτη λόγω των δεσµών του µε τον Ελ. Βενιζέλο. Ο 

Πλαστήρας διέθετε ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα που δεν ήταν άλλο από το 

πολιτικοστρατιωτικό παρελθόν του, το οποίο σε κάθε οµιλία του φρόντιζε να 

υπενθυµίζει, επιλέγοντας κάθε φορά συγκεκριµένες στιγµές (τη Μικρά Ασία, την 

«επανάσταση» του 1922, το κίνηµα του 1933, αλλά και την πρωθυπουργία του 1945). 

Η επίκληση της µεσοπολεµικής περιόδου, «ανέσυρε από το παρελθόν όλες τις 

                                                                                                                                            
τας απόψεις του Κόµµατος Προοδευτικών Φιλελευθέρων». Όπως δηλώνεται ήδη από τον υπότιτλο, η 

εφηµερίδα υπήρξε αρχικά σχεδόν επίσηµο όργανο του ΚΠΦ και εν συνεχεία της ΕΠΕΚ. Ταυτίστηκε 

όµως µε τον Γεώργιο Καρτάλη και θεωρήθηκε ότι πολύ συχνά απηχούσε τις απόψεις του. Στις 3 

Απριλίου, η εφηµερίδα µετατράπηκε σε ηµερήσια, µε υπότιτλο «Μεγάλη απογευµατινή εφηµερίς 

προοδευτικών φιλελευθέρων αρχών» και σύντοµα άρχισε να συγκεντρώνει ηχηρά ονόµατα ως 

συνεργάτες όπως οι Γιώργος Καράντζας, Γιώργος Αποστολόπουλος, Κώστας Βάρναλης, Νίκος 

Τσιφόρος, Τάκης Τζαβέας, Γιάννης Μηλιάδης. ∆εν είναι σαφές πότε διέκοψε την έκδοσή του ο 

Προοδευτικός Φιλελεύθερος, πάντως το τελευταίο φύλλο που έχει εντοπιστεί είναι εκείνο της 7ης 

Σεπτεµβρίου 1953. Περισσότερα για την εφηµερίδα βλ. Αγαµέµνων Φαράκος, Οι εργοδότες, Αθήνα 

2005, σ. 50. 
75

 Ο Αγών, «∆ελτίον διαφωτίσεως της ΕΠΕΚ» εκδόθηκε στις 17/2/1950 στο Βόλο, µε διευθυντή τον 

Κοµνηνό Πυροµάγλου και «κάλυπτε» τις περιφέρειες Λαρίσης και Μαγνησίας. Η εφηµερίδα φαίνεται 

πως διέκοψε την έκδοσή της στις 4/3/1950 (πλήρης σειρά βρίσκεται στο ∆ΗΚΙ/ΑΓΚ, φ. 10.52).  
76

 Να σηµειωθεί πάντως εδώ, ότι η έρευνα της πολιτικής στήριξης που παρείχε γενικά ο Τύπος της 

περιφέρειας στα κόµµατα, παραµένει ζητούµενο. 
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επαναστατικές περγαµηνές των Φιλελευθέρων»,
77

 και λειτουργούσε συσπειρωτικά 

στον φιλελεύθερο χώρο, ενώ η συνέπεια µεταξύ λόγων και έργων εµφανιζόταν ως 

«εγγύηση» ότι και τα όσα υποσχόταν η ΕΠΕΚ, θα γίνονταν πράξη.  

Περιορισµένη ήταν αντίθετα η παρουσία του Τσουδερού στον προεκλογικό 

αγώνα
78

 και η προβολή των θέσεών του από τον Προοδευτικό Φιλελεύθερο, γεγονός 

που προκαλεί ερωτηµατικά, καθώς αποτύπωνε τη σχετική υποβάθµισή του. Είναι 

πιθανόν η µειωµένη προβολή του Τσουδερού να οφείλεται στη διάσταση απόψεων 

µεταξύ του ίδιου και των Πλαστήρα και Καρτάλη αµέσως µετά τη συγκρότηση του 

συνασπισµού. Αφορµή για την εκδήλωση αυτής της διάστασης στάθηκαν 

δηµοσιεύµατα που έφεραν την ΕΠΕΚ να προτίθεται να συµπεριλάβει στους 

συνδυασµούς της «διάφορα εαµικά στοιχεία» αλλά και τον Ιω. Σοφιανόπουλο. 

Παρότι η αντίδραση του Τσουδερού υπήρξε άµεση, εκδίδοντας ανακοίνωση στην 

οποία χαρακτήριζε τα δηµοσιεύµατα «απολύτως φανταστικά, χαλκευόµενα σκοπίµως 

εις τα γραφεία ωρισµένων εφηµερίδων προς συκοφάντησιν της ΕΠΕΚ»,
79

 τόσο ο 

Πλαστήρας όσο και ο Καρτάλης τήρησαν σαφείς αποστάσεις από την ανακοίνωση, 

σηµειώνοντας ότι «εδόθη στη δηµοσιότητα εκ µέρους του εν αγνοία των».
80

 Το 

επεισόδιο αυτό αποτυπώνει µε ξεκάθαρο τρόπο την ύπαρξη δύο εκ διαµέτρου 

αντίθετων τάσεων σχετικά µε τον πολιτικό προσανατολισµό της ΕΠΕΚ. Η τάση των 

Πλαστήρα και Καρτάλη διεκδικούσε την πολιτική έκφραση του εαµικού χώρου και 

τη συµµετοχή «εαµικών στοιχείων» στα ψηφοδέλτια, ενώ, αντίθετα, η τάση του 

Τσουδερού διεκδικούσε τη χάραξη σαφών ορίων έναντι του εαµικού χώρου. Ωστόσο 

η πολιτική άποψη του Τσουδερού, όπως φάνηκε στη συνέχεια, είχε ηττηθεί και έτσι ο 

ίδιος είχε –εκών άκων– αποσυρθεί από την «πρώτη γραµµή» της προεκλογικής 

µάχης. 

 Οι προεκλογικές οµιλίες αλλά και τα κείµενα των εφηµερίδων συντέλεσαν σε 

µεγάλο βαθµό στην αποκρυστάλλωση των θέσεων του συνασπισµού. Ο «καµβάς» 

                                                 
77

 Βλ. Ελένη Πασχαλούδη, Ένας πόλεµος χωρίς τέλος, σ. 174. Όπως επισηµαίνεται στο ίδιο, σ. 175: 

«τόσο το ΚΦ όσο και το ∆ΣΚ αποσιωπούσαν την επαναστατική και στρατιωτική παράδοση των 

Φιλελευθέρων». 
78

 Ο Τσουδερός παρά το ότι ήταν συναρχηγός της ΕΠΕΚ, δεν υπήρξε οµιλητής σε καµία από τις 

µεγάλες προεκλογικές συγκεντρώσεις –συµπεριλαµβανοµένης της Κρήτης και του Πειραιά. Στις 

συγκεντρώσεις αυτές ο Πλαστήρας παρουσίαζε τον Τσουδερό ως «εξαίρετο οικονοµολόγο» 

υποβαθµίζοντας τα όποια πολιτικά χαρακτηριστικά του, ενώ ο Τσουδερός απηύθυνε απλώς χαιρετισµό 

στους συγκεντρωµένους. Να σηµειωθεί εδώ ότι, αντίστοιχα, στην περιοδεία του Πλαστήρα στη 

Θεσσαλία στις προεκλογικές συγκεντρώσεις εκφωνούσαν οµιλίες τόσο ο Πλαστήρας όσο και ο 

Καρτάλης. 
79

 Ελευθερία, 17/1/1950. 
80

 Ελευθερία, 17/1/1950. 
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όµως πάνω στον οποίο αυτές «κεντήθηκαν», δεν ήταν το υποτυπώδες πρόγραµµα της 

ΕΠΕΚ αλλά το πρόγραµµα του ΚΠΦ, το οποίο ο Πλαστήρας φρόντιζε µε κάθε 

ευκαιρία να επικαλείται. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε σε µία από τις µεγαλύτερες 

συγκεντρώσεις του συνασπισµού, «το µόνον που επιθυµώ να διακηρύξω σήµερα 

είναι ότι τας υποσχέσεις µου, που έδωκα διά του διαγγέλµατός µου της 15ης 

∆εκεµβρίου, θα τας τηρήσω µέχρι κεραίας».
81

 Στο διάγγελµα αυτό, όπως έχει 

αναφερθεί σε προηγούµενο κεφάλαιο, το ΚΠΦ είχε θέσει τους εξής στόχους: α) την 

ανασυγκρότηση της χώρας χωρίς διασπάθιση της αµερικανικής βοήθειας β) «την 

πλήρη αποκατάστασιν της […] ειρηνεύσεως και γαλήνης διά της εξασφαλίσεως 

τάξεως, ισοπολιτείας και δικαιοσύνης εις όλους τους πολίτας αδιαφόρως πολιτικών 

φρονηµάτων και δηµιουργίαν κράτους ικανού να πατάσση αµειλίκτως κάθε 

αυθαιρεσίαν και έκνοµον πράξιν οποθενδήποτε προερχοµένην», γ) τον «ηθικό 

καθαρµό» µε την αποκάλυψη σκανδάλων και δ) την πάταξη της διαφθοράς. Όσο 

όµως η προεκλογική περίοδος εξελισσόταν και πλησίαζαν οι εκλογές, η «ειρήνευση» 

και η «ισοπολιτεία» αποκτούσαν συγκεκριµένα πολιτικά χαρακτηριστικά που 

επρόκειτο να προκαλέσουν τις έντονες αντιδράσεις των πολιτικών αντιπάλων. 

Η προεκλογική εκστρατεία του συνασπισµού ακολούθησε εν πολλοίς το 

κλασικό σχήµα θέσης-αντίθεσης.
 82

 Η αντίθεση προς τα άλλα κόµµατα συνολικά, 

στηρίχθηκε στη βάση της καταδίκης του «παλαιοκοµµατισµού». Η ΕΠΕΚ 

«νοµιµοποιούσε» πολιτικά την ίδρυσή της µέσω της κριτικής στα υπόλοιπα κόµµατα 

–και δη τα «παλαιά»– η ψήφιση των οποίων θα επέφερε «την οριστικήν καταστροφήν 

της Ελληνικής Πατρίδος».
83

 Αντίθετα η ψήφιση της ΕΠΕΚ, η οποία θα επέφερε την 

ανανέωση τόσο σε επίπεδο πολιτικής όσο και σε επίπεδο προσώπων, πρόβαλε 

επιβεβληµένη: «Ανασυγκρότησις της χώρας […] δεν είναι δυνατόν να γίνη υπό της 

παλαιάς πολιτικής ηγεσίας.[…] ∆ι’ αυτό χρειάζεται ανανέωσις –βιολογική και 

ιδεολογική. Χωρίς νέαν νοοτροπίαν, συγχρονισµένας µεθόδους, δηµιουργικήν φλόγα 

και βαθέως φιλολαϊκή πολιτικήν, ανασυγκρότησις της Ελλάδος δεν θα γίνη».
84

 Η 

ΕΠΕΚ παρουσιαζόταν να δίνει τη µάχη του παλιού έναντι του νέου, του παρελθόντος 

έναντι του µέλλοντος.  

                                                 
81

 Από προεκλογική οµιλία του Πλαστήρα στη Θεσσαλονίκη, βλ. Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 

12/2/1950. 
82

 Παρότι ο πειρασµός της ανίχνευσης µίας συγκροτηµένης στρατηγικής του συνασπισµού είναι 

µεγάλος, κάτι τέτοιο δεν µπορεί να διατυπωθεί. Κι αυτό γιατί πέραν του νεοσύστατου της ΕΠΕΚ, κάθε 

συνιστώσα κινήθηκε κάποιες φορές εκτός των γενικών γραµµών. 
83

 Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 5/3/1950. 
84

 Ο Αγών, 4/3/1950, ∆ΗΚΙ/ΑΓΚ, φ. 10.52. 
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Η καταδίκη του «παλαιοκοµµατισµού» εκκινούσε από µία γενική απαξίωση 

των παλαιών κοµµάτων, µε τη χρήση µιας σειράς χαρακτηρισµών όπως: 

«απολιθωµένοι παλαιοντολογικοί πολιτικοί οργανισµοί […] βρυκόλακες της 

πολιτικής ζωής»,
85

 «µιάσµατα που πρέπει να εξουδετερωθούν».
86

 Εκτός όµως από 

τους παραπάνω αφορισµούς, η κριτική επικεντρώθηκε σε συγκεκριµένα αρνητικά 

χαρακτηριστικά των παλαιών κοµµάτων, που αποδείκνυαν τον «επιζήµιο» ρόλο τους 

για τη χώρα. Το πρώτο αρνητικό χαρακτηριστικό τους ήταν αυτό της 

κακοδιαχείρισης.
87

 Έτσι, ο Πλαστήρας έκανε λόγο για «πολιτικό κόσµο που έχει 

ξεπεράσει σε κάθε λογής φαυλότητα και σε κάθε λογής οπισθοδροµικό, αντιδραστικό 

φανατισµό, τα παλαιά αµαρτωλά κόµµατα που διέλυσε ο Ελευθέριος Βενιζέλος», 

χαρακτηρίζοντας το Λαϊκό Κόµµα «σκωληκοειδή απόφυση της ειδεχθεστέρας 

φαυλοκρατίας»,
88

 ενώ εξίσου σκληρές εκφράσεις χρησιµοποίησε και ο Καρτάλης 

κάνοντας λόγο για «χρεωκοπηµένα κόµµατα της ρεµούλας και της εθνικής 

καταπτώσεως»
89

 και «σαπίλα του παλαιοκοµµατισµού».
90

  

Το δεύτερο αρνητικό χαρακτηριστικό, όπως αυτό παρουσιάζεται στον λόγο 

της ΕΠΕΚ, ήταν η «πρόταξη του κοµµατικού συµφέροντος έναντι του εθνικού» που 

σε συνδυασµό µε την «ανικανότητα» των παλαιών πολιτικών και τις οικονοµικές 

«εξαρτήσεις» τους, είχε σοβαρότατες συνέπειες για τη χώρα. Σε αυτές τις συνέπειες 

περιλαµβάνονταν η αποτυχία γρήγορου τερµατισµού του εµφυλίου, η άσκηση της 

οικονοµικής πολιτικής µε «υποδούλωση στην οικονοµική ολιγαρχία» και «εξαθλίωση 

των εργαζοµένων», και, τέλος, η µη δικαίωση των εθνικών διεκδικήσεων, όπου «η 

εθνική υπόθεσις µετεβλήθη δυστυχώς εις υπόθεσιν του κόµµατος» µε µόνη εξαίρεση 

εκείνη της ∆ωδεκανήσου.
91

 Είναι φανερό ότι και τα δύο αυτά χαρακτηριστικά δεν 

απέκλιναν από ένα γενικό πλαίσιο συζήτησης περί «παλαιοκοµµατισµού», ενώ, 

παρότι η κριτική στρεφόταν κυρίως προς το Λαϊκό Κόµµα, δεν εξαιρούνταν ρητά 

κανένα από τα κόµµατα της Βουλής του 1946.  

Υπήρξε ωστόσο ένα χαρακτηριστικό των παλαιών κοµµάτων στο οποίο η 

ΕΠΕΚ προσέδωσε αρνητικό πρόσηµο στον προεκλογικό της λόγο, µετατοπίζοντας 
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 Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 5/3/1950.  
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 Προεκλογική οµιλία Πλαστήρα στα Χανιά, βλ. Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 5/3/1950. 
87

 Πρόσφατα, τον Ιανουάριο, είχε αποκαλυφθεί η χαριστική ανάθεση της µεταφοράς των καυσίµων 

από τον υπουργό Μεταφορών, Πάνο Χατζηπάνο, σε εταιρεία στην οποία συµµετείχε στενή φίλη της 

συζύγου του Κ. Τσαλδάρη. Βλ. Το Βήµα, 5 /1/ 1950. 
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 Προεκλογική οµιλία Πλαστήρα στον Πειραιά, βλ. Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 5/3/1950. 
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 Ο Αγών, 22/2/1950, ∆ΗΚΙ/ΑΓΚ, φ. 10.52. 
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 Ο Αγών, 26/2/1950, ∆ΗΚΙ/ΑΓΚ, φ. 10.52. 
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 Προεκλογική οµιλία του Πλαστήρα στην Αθήνα, βλ. Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 26/2/1950. 
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έτσι κατά πολύ τα όρια της κριτικής στον «παλαιοκοµµατισµό»: η «απουσία» τους 

την περίοδο της Κατοχής. Το στοιχείο αυτό, όχι τυχαία, αναδείχθηκε από τον Γ. 

Καρτάλη, ο οποίος σηµείωνε ότι οι εκλογές του 1946 είχαν ως αποτέλεσµα την 

«πολιτική νεκρανάσταση» των «ξεπερασµένων παλαιών κοµµάτων»,
92

 που 

«απουσίασαν σχεδόν όλα από τον αγώνα, […] την µεν θυσίαν απέφυγαν επιµελώς, 

την δε αντίστασιν εµυκτήρισαν».
93

 Αξίζει εδώ να σηµειωθεί ότι η «απουσία» των 

κοµµάτων την περίοδο της Κατοχής, παρότι είχε αποτελέσει ένα από σηµαντικότερα 

σηµεία κριτικής στον «παλαιοκοµµατισµό» αµέσως µετά την απελευθέρωση,
94

 είχε 

πάψει να αποτελεί αντικείµενο συζήτησης ήδη από την περίοδο του εµφυλίου. Η 

επαναφορά του ζητήµατος αυτού στο προσκήνιο, δεν ήταν άνευ σηµασίας καθώς 

προκαλούσε ρήγµα στο κυρίαρχο µετεµφυλιακό σχήµα, υποβάθµιζε τις πολιτικές 

διαιρέσεις που είχαν προκύψει από αυτό και επανέφερε ως µείζονος σηµασίας ζήτηµα 

τις πολιτικές διαιρέσεις της Κατοχής. Με λίγα λόγια αµφισβητούσε τη διαιρετική 

τοµή της «εθνικοφροσύνης». Οι συχνά βαρείς χαρακτηρισµοί που χρησιµοποιήθηκαν 

στον προεκλογικό λόγο της ΕΠΕΚ («κάπηλοι της εθνικοφροσύνης»,
95

 «έµποροι της 

εθνικοφροσύνης»,
96

 «επιχειρηµατίαι του “πατριωτικού µένους”»)
97

 αποτυπώνουν 

εύγλωττα την ένταση της αντίθεσης µε το σχήµα της «εθνικοφροσύνης».  

Η ΕΠΕΚ, παρ’ όλα αυτά δεν υπήρξε ο µόνος πολιτικός σχηµατισµός του 

φιλελεύθερου χώρου που προσπάθησε να διαρρήξει τη διάκριση µεταξύ 

«εθνικοφρόνων» και µη, µε τη µορφή που παρουσιαζόταν. Τη διάκριση 

αµφισβητούσε, εκκινώντας όµως από εντελώς διαφορετική αφετηρία, και το Κόµµα 

Φιλελευθέρων διά του αρχηγού του. Έτσι, ο Σοφ. Βενιζέλος σε προεκλογική του 

οµιλία,
98

 αφού κατηγόρησε το Λαϊκό Κόµµα ότι µε τη συµµετοχή του, το 1946, στον 

συνασπισµό της Ηνωµένης Παρατάξης Εθνικοφρόνων κατέστησε σαφή «την 

πρόθεσιν να µονοπωλήση την εθνικήν υπόθεσιν και µε αυτήν να µονοπωλήση την 

Ελλάδα» κατασυκοφαντώντας τους πολιτικούς αντιπάλους του «ως ευρισκοµένους 

τάχα εις το περιθώριον της εθνικής συνειδήσεως» αποκαλώντας τους 

«συνοδοιπόρους», τόνισε ότι η αντιµετώπιση της «κοµµουνιστικής ανταρσίας» από 
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το Λαϊκό Κόµµα υπήρξε αναποτελεσµατική και µόνο µετά την είσοδο του ΚΦ
99

 στην 

κυβέρνηση «ήρχισεν η δραστηρία και σθεναρά δίωξις του κοµµουνισµού». Ο 

Βενιζέλος κατέστησε όσο το δυνατόν σαφέστερη τη θέση του κόµµατός του έναντι 

της «εθνικοφροσύνης»: «Τον κοµµουνισµόν εις την Ελλάδα δεν επάταξεν η Ηνωµένη 

Παράταξις των λεγοµένων Εθνικοφρόνων. Τον κοµµουνισµόν επάταξαν οι 

αποκληθέντες συνοδοιπόροι. Τον κοµµουνισµόν επατάξαµεν απ’ αρχής µέχρι τέλους 

ηµείς οι Φιλελεύθεροι». 

Ο Γ. Παπανδρέου από την άλλη πλευρά, σε προεκλογική του οµιλία
100

 

κατηγόρησε τις κυβερνήσεις της προηγούµενης τετραετίας, δηλαδή τα κόµµατα 

Λαϊκών και Φιλελευθέρων, ότι «ανέστησαν τον ηττηµένον κοµµουνισµόν», 

υπονοώντας ότι δεν κατάφεραν να διαφυλάξουν τη «νίκη» που ο ίδιος είχε επιτύχει 

τον ∆εκέµβριο του 1944. Παρότι εµφανιζόταν λιγότερο οξύς στο λόγο του σε σχέση 

µε τον Σοφ. Βενιζέλο, τόνιζε µε τη σειρά του ότι «το θέµα δεν είναι ποιοι είναι 

περισσότερον πατριώται, αλλά ποιος γνωρίζει να νικά τον κοµµουνισµόν και επί του 

θέµατος αυτού εδώσαµεν όλοι εξετάσεις». Είναι φανερό πως, τόσο ο Βενιζέλος όσο 

και ο Παπανδρέου, αποδέχονταν την «εθνικοφροσύνη» ως διαιρετική τοµή, αλλά 

κατήγγελλαν την µονοπώλησή της από το Λαϊκό Κόµµα και τόνιζαν ότι 

«εθνικόφρονες» ήταν όλοι όσοι διέθεταν «περγαµηνές» στην πάταξη του 

κοµµουνισµού. 

Αντίθετα, η ΕΠΕΚ, στο λόγο της, απέρριπτε την «εθνικοφροσύνη» ως 

διαιρετική τοµή –αµφισβητώντας και την έννοια αυτή καθεαυτή– και προέβαλλε την 

έννοια του «πατριωτισµού» από την οποία προέκυπταν άλλου τύπου διαιρέσεις. Οι εν 

λόγω διαιρέσεις όµως, λόγω της ευρύτητας της έννοιας «πατριωτισµός», επέτρεπαν 

αναγωγές τόσο στην προπολεµική
101

 όσο και στην (µετα)πολεµική περίοδο. Αυτός ο 

«πατριωτισµός» έλαβε δύο µορφές στο λόγο της ΕΠΕΚ. Η πρώτη, όπως αυτή 

εµφανίζεται στις οµιλίες του Πλαστήρα, αφορούσε κυρίως την µεταπολεµική 

περίοδο. Έτσι ο ίδιος δεν αναγνώριζε το δικαίωµα να παρέχουν «πιστοποιητικά 

πατριωτισµού» όσοι «κατά την τελευταίαν τετραετίαν εταύτισαν την έννοιαν του 
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Έθνους προς τα συµφέροντα µιας βουλιµιώσης οικονοµικής ολιγαρχίας, η οποία 

ωργίασε κυριολεκτικώς εις βάρος του αγωνιζοµένου και πενοµένου Λαού µας»,
102

 

ενώ αναφέρθηκε εµµέσως και στην περίοδο της Κατοχής: «Άνθρωποι που 

επολέµησαν διά το ιδανικόν της πατρίδος, διά την απελευθέρωσιν σκλάβων αδελφών 

δεν ηµπορούν να έχουν τίποτε το κοινόν µε τον κοµµουνισµόν. Αλλά να εξηγούµεθα. 

Λέγω τίποτε το κοινόν µε τον κοµµουνισµόν, όχι µε τον λαόν και τον δηµοκρατικά 

και προοδευτικά σκεπτόµενον κόσµον, τον οποίον οι ανίεροι εκµεταλλευταί εκ 

προθέσεως συγχέουν µε τον κοµµουνισµόν».
103

 Η θέση αυτή έθιγε ένα από τα 

κυρίαρχα ζητήµατα της µετεµφυλιακής περιόδου, το γεγονός δηλαδή ότι υπό το 

πρόσχηµα του «κοµµουνιστικού κινδύνου» οι πάσης φύσεως διώξεις στρέφονταν 

πλέον εναντίον του «δηµοκρατικά και προοδευτικά σκεπτόµενου κόσµου» συνολικά 

αγγίζοντας ένα πολύ µεγάλο µέρος της κοινωνίας. 

Ο «πατριωτισµός» µε διαφοροποιηµένο περιεχόµενο και µε κύριο σηµείο 

αναφοράς την περίοδο της Κατοχής, εκφράστηκε µε ιδιαίτερη ένταση από τον Γ. 

Καρτάλη. Στο πλέον χαρακτηριστικό κείµενό του σηµείωνε, µεταξύ άλλων, τα εξής: 

«Κάθε πολίτης […] έπραξεν ό,τι ηδύνατο και ό,τι του επέτρεπον αι συνθήκαι. […] 

Και οι Έλληνες εισήρχοντο αθρόοι και εθυσίαζον την ζωήν των προθύµως. 

Εισήρχοντο εις το ΕΑΜ (και τον ΕΛΑΣ), εισήρχοντο εις τον Ε∆ΕΣ, εισήρχοντο εις 

την ΕΚΚΑ και εις κάθε οργάνωσιν που είχε ως έµβληµά της την ελευθερίαν και τον 

αγώνα κατά του εχθρού. […] Όλη η µάζα των αγωνιστών της αντιστάσεως υπήρξε 

αγνή και πατριωτικώς ανεπίληπτος µάζα». Στη συνέχεια, αφού σηµείωνε ότι η µάζα 

αυτή των αγωνιστών δεν ευθυνόταν για την «παραποίησιν του αντιστασιακού σκοπού 

που επεδίωξε η Κοµµουνιστική ηγεσία», στιγµάτιζε το γεγονός ότι οι άνθρωποι αυτοί 

είχαν «περιαχθή εις θέσιν παριών και πολιτών δευτέρας κατηγορίας» και κατέληγε: 

«Η ταπείνωσις αυτή πολιτών […] αποτελεί µεγίστην πολιτικήν αδικίαν. Η 

επακολουθήσασα από του 1946 ένοπλος εξέγερσις του ΚΚΕ απετέλεσε µίαν σαφή 

διαχωριστικήν γραµµήν.
104

 Και όσοι δεν µετέσχον της εξεγέρσεως αυτής, 

αγωνίσθησαν δε κατά την Κατοχήν εις το ΕΑΜ και τον ΕΛΑΣ, είναι ισότιµοι προς 

όλους τους αγωνισθέντας πολίτας και πρέπει να ανακτήσουν την θέσιν των εις το 

Έθνος µε τα όπλα των τιµηµένα». Είναι φανερό ότι ο Καρτάλης µετατόπιζε ακόµη 
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περισσότερο τα όρια της συζήτησης και αντιπαρέβαλε επί της ουσίας τον 

«πατριωτισµό» του λαού µε τους «απουσιάσαντες» πολιτικούς την περίοδο της 

Κατοχής,
105

 οι οποίοι εµφανίζονταν ως τιµητές αυτών που αντιστάθηκαν. Πέραν 

αυτού όµως, ο Καρτάλης διατύπωνε µε ρητό τρόπο το σχήµα της αντίστασης ως 

«εθνικής», στην οποία ενέτασσε τις πάσης φύσεως οργανώσεις και καλούσε τους 

αγωνισθέντες να ψηφίσουν «την παράταξιν εκείνην, η οποία θα αποκαταστήση και 

εις την Ελλάδα την τόσον διασυρθείσα Αντίστασιν».
106

 Το πόσο η θέση αυτή 

διαφοροποιείται από τον κυρίαρχο πολιτικό λόγο, είναι µάλλον περιττό να 

επισηµανθεί. Αξίζει πάντως να σηµειωθεί ότι ο Καρτάλης ήταν το πρόσωπο που 

«νοµιµοποιούνταν» κατ’ εξοχήν να θέσει το ζήτηµα της αποκατάστασης της 

αντίστασης λόγω της προσωπικής του εµπλοκής σε αυτήν, αλλά και ταυτόχρονα το 

πρόσωπο του οποίου ο λόγος για τον ΕΛΑΣ είχε βαρύνουσα σηµασία, καθώς 

συνιστούσε την υπέρβαση των διαιρετικών τοµών που είχαν επέλθει στους κόλπους 

των αντιστασιακών οργανώσεων.
 107

 

Παρά την επαναφορά των διαιρετικών τοµών της Κατοχής ως κυρίαρχων στον 

λόγο της ΕΠΕΚ, είναι φανερό ότι δεν µπορούσε να αγνοηθεί ούτε ο εµφύλιος ως 

γεγονός αλλά ούτε οι συνέπειες που αυτός είχε. Στο ζήτηµα αυτό ο συνασπισµός 

φαίνεται πως κινήθηκε εντός ενός πλαισίου συζήτησης που είχε αρχίσει να 

εκφράζεται και στο δηµόσιο λόγο, ο οποίος περιλάµβανε δύο ουσιαστικές παραδοχές: 

ότι στην Ελλάδα ο κοµµουνισµός είχε νικηθεί διά παντός στρατιωτικά και ότι 

προκειµένου να εκλείψει οριστικά έπρεπε πλέον να νικηθεί και πολιτικά. Όπως 

σηµείωνε χαρακτηριστικά η Ελευθερία, «αποτελεί επικίνδυνον πλάνην να 

εκλαµβάνεται η αντιµετώπισις του κοµµουνισµού απλώς ως στρατιωτικόν πρόβληµα. 

[…] Επιβάλλεται επιτακτικώς να µην επαναληφθή η καταστρεπτική θύελλα. Και 

αυτό θα γίνη διά πολιτικών µέσων, διά της εφαρµογής δηλονότι εις τον τόπον µας 

πραγµατικής ισοπολιτείας και κοινωνικής δικαιοσύνης».
108

 Υπό αυτό το πρίσµα η 

εφηµερίδα θεωρούσε καταστρεπτική µία υπερίσχυση των δεξιών κοµµάτων στις 

εκλογές: «Εάν επιπλεύση και πάλιν η δεξιά […] θα εγείρη εκ νέου απειλητικήν 

κεφαλήν ο κοµµουνισµός, ο οποίος τρέφεται από την κοινωνικήν απόγνωσιν. Ό,τι 
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έχασε µε τον πόλεµον, θα το ανακτήση µε την ειρήνην, διότι δεν υπάρχει 

µεγαλύτερος στρατολόγος του κοµµουνισµού από την τυφλωµένην αντιδραστικήν και 

κοινωνικώς ηλιθίαν ελληνικήν δεξιάν».
109

 Αυτό το πλαίσιο συζήτησης, που 

αποδεχόταν εκ των προτέρων ότι ο κοµµουνισµός έπρεπε να νικηθεί µε πολιτικά 

µέσα και ότι ο βασικός τρόπος επίτευξης αυτής της νίκης ήταν η βελτίωση των 

κοινωνικοοικονοµικών συνθηκών που είχαν επιτρέψει την εµφάνιση και εξάπλωσή 

του, άρχισε αργά αλλά σταθερά να συγκροτεί µία διαφορετική πολιτική ταυτότητα· 

αυτήν του Κέντρου.
110

 

Αποδεχόµενη τη γενική αρχή περί πολιτικής νίκης επί του κοµµουνισµού, η 

ΕΠΕΚ καθιστούσε ωστόσο σαφές ότι η µάχη αυτή δεν ήταν δυνατόν να κερδηθεί από 

τα παλαιά κόµµατα: «Ότι η κοινωνική αδικία και η έλλειψις ισοπολιτείας εκτρέφει 

τον Κοµµουνισµόν και αποτελεί πολύτιµον και µοναδικόν σύντροφόν του, τούτο 

είναι γεγονός αναµφισβήτητον. [… ] Ας µην πλανάται η Ελληνική Κοινωνία, ότι την 

αθλιότητα που υπάρχει εις την ζωήν, δηλ. την µάνα του Κοµµουνισµού, θα 

εξαφανίσουν τα παλαιά κόµµατα».
111

 Ο νέος συνασπισµός παρουσίασε το πλαίσιο 

εντός του οποίου επρόκειτο να κινηθεί προκειµένου να επιτύχει την πολιτική νίκη. 

Βασική προτεραιότητα ήταν η ειρήνευση,
112

 η οποία αποτελούσε απαραίτητη 

προϋπόθεση για την εφαρµογή του προγράµµατός της –αλλά και του οποιουδήποτε 

προγράµµατος– όπως σηµειωνόταν: «άνευ της ειρηνεύσεως είναι αδύνατος η 

ανασυγκρότησις της Χώρας».
113

 Παρότι όµως η «ειρήνευση» ως γενική αρχή ήταν 

ευρέως αποδεκτή µετά τον εµφύλιο, στο λόγο της ΕΠΕΚ αποκτούσε εντελώς 

διαφορετικά χαρακτηριστικά, καθώς συνδεόταν άρρηκτα µε τη «λήθη του 

παρελθόντος». Το ζήτηµα της «λήθης» άρχισε να διατυπώνεται ρητά στο λόγο της 
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ΕΠΕΚ µόλις το τελευταίο δεκαπενθήµερο της προεκλογικής περιόδου. Η πρώτη 

αναφορά φαίνεται πως έγινε και πάλι από τον Καρτάλη, ο οποίος διατύπωνε τη 

γενική θέση ότι: «[…] Οι ζωντανοί οργανισµοί έχουν εκ φύσεως την ικανότητα να 

λησµονούν. […] Αλλοίµονον εις την Ελλάδα αν τα τέκνα της –τ’ αµαρτήσαντα και 

µη αµαρτήσαντα– δεσπόζονται µονίµως από τ’ ολέθριο φάντασµα του εφιαλτικού 

αυτού παρελθόντος, του πρόσφατου και του απώτερου, από το οποίον άλλωστε 

ουδείς εξέρχεται αθώος, ώστε να ηµπορεί να εµφανίζεται τιµητής»,
114

 ενώ λίγες 

ηµέρες αργότερα και ο Πλαστήρας θα µιλήσει ευθέως για «λήθη του 

παρελθόντος».
115

 Το «παρελθόν» βεβαίως που έπρεπε να «λησµονηθεί» ήταν σαφώς, 

χωρίς όµως να λέγεται ρητά, ο εµφύλιος πόλεµος και µόνον αυτός. Κι αυτό γιατί οι 

διαιρετικές τοµές που η ΕΠΕΚ υιοθετούσε στο λόγο της, προϋπέθεταν τη διατήρηση 

της µνήµης δύο άλλών «παρελθόντων»: του µεσοπολεµικού και του κατοχικού. 

Η ειρήνευση, όπως είχε διατυπωθεί στα πρώτα κείµενα του ΚΠΦ, θα 

µπορούσε να επιτευχθεί µέσω της καθιέρωσης καθεστώτος ισονοµίας και 

ισοπολιτείας. Αυτές όµως οι δύο τόσο γενικές έννοιες άρχισαν σιγά σιγά κατά τη 

διάρκεια της προεκλογικής περιόδου να αποκρυσταλλώνονται και να παίρνουν το 

χαρακτήρα συγκεκριµένων θέσεων και µέτρων που η ΕΠΕΚ προτίθετο να λάβει. 

Έτσι ο Πλαστήρας έκανε λόγο για δηµιουργία κράτους δικαίου «χωρίς έκτακτα 

µέτρα, διωγµούς διά πολιτικά αίτια ή παρεµβάσεων των αστυνοµικών αρχών εις την 

επαγγελµατικήν σταδιοδροµίαν των πολιτών, Κράτος σεβόµενον και περιφρουρούν 

τας ατοµικάς, τας πολιτικάς και τας συνδικαλιστικάς ελευθερίας, και µη 

παρεµποδίζον την ανάπτυξιν κάθε ιδεολογίας αποκλειούσης την βίαν και επιζητούσης 

να διαδοθή και να επικρατήση µε µέσα και µεθόδους δηµοκρατικάς»
116

 και 

«ξεκαθάρισµα των νησιών»,
 117

 ενώ ο Ανδρ. Ζάκκας περιέγραφε το κράτος δικαίου 

που θα δηµιουργούσε ο Πλαστήρας ως ένα κράτος που «δεν θα έχη ανάγκην των 

διαφόρων εκτάκτων και ιδιωνύµων µέτρων και των Αναµορφωτηρίων, ούτε θα 

ανεχθή περαιτέρω συνέχισιν των γνωστών ποικιλωνύµων πολιτικών διώξεων».
118

 Το 

σηµαντικότερο όµως ήταν ότι η ΕΠΕΚ, διά του αρχηγού της, κατά τη διάρκεια της 

προεκλογικής περιόδου έδειξε δείγµατα γραφής αυτής της πολιτικής µε δύο κινήσεις. 

Η πρώτη ήταν η επιστολή προς τον πρωθυπουργό Ιω. Θεοτόκη µε την οποία πρότεινε 
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 Γ. Καρτάλης, «Εκκαθάρισις του παρελθόντος», Ο Αγών, 19/2/1950, ∆ΗΚΙ/ΑΓΚ, φ. 10.52. 
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 Από προεκλογική οµιλία του Πλαστήρα στην Πάτρα, βλ. Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 26/2/1950. 
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 Από προεκλογική οµιλία του Πλαστήρα στην Καβάλα, βλ. Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 26/2/1950. 
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 Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 19/2/1950. 
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τη διάλυση των παρακρατικών οργανώσεων και των ένοπλων οµάδων, καθώς και την 

απόλυση των «χιλιάδων πολιτών» που βρίσκονταν στις φυλακές ή στην εξορία και 

δεν βαρύνονταν «µε εκνόµους πράξεις βεβαιωµένας αρµοδίως», αφενός για λόγους 

δικαιοσύνης και αφετέρου για να µπορέσουν να ψηφίσουν χωρίς 

«καταναγκασµόν».
119

 Η δεύτερη πολιτική κίνηση –µε καθαρά συµβολική σηµασία– 

αφορούσε το προεκλογικό µήνυµα που απηύθυνε ο Πλαστήρας την 1η Μαρτίου στις 

ένοπλες δυνάµεις, και στο οποίο δεν παρέλειψε να απευθυνθεί και στους άνδρες της 

Μακρονήσου, καλώντας τους να προσέλθουν απτόητοι στις κάλπες υποσχόµενος ότι 

«θα µεριµνήσωµεν στοργικώτατα διά την αποκατάστασιν παντός αδικηθέντος».
120

 

Όµως όλα τα παραπάνω συνιστούσαν σε µεγάλο βαθµό ρήξη µε την 

«εθνικοφροσύνη» και τις πρακτικές που αυτή είχε υιοθετήσει: φυλακίσεις, εξορίες, 

Οργανισµός Αναµορφωτηρίου Μακρονήσου, πιστοποιητικά κοινωνικών 

φρονηµάτων, απαγορεύσεις. Ένας πολιτικός σχηµατισµός όµως που έθετε την 

κατάργηση όλων αυτών ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ειρήνευση, και τελικώς 

για την ανασυγκρότηση του κράτους, ήταν περισσότερο «αριστερόστροφος» και 

λιγότερο «κεντρώος», όπως επέµενε να αυτοπροσδιορίζεται η ΕΠΕΚ.
121

 Οι θέσεις 

όµως της «κεντρώας» ΕΠΕΚ, όπως αυτές διαµορφώθηκαν στην προεκλογική 

περίοδο, αλλοίωναν την «καθαρότητα» του Κέντρου συνολικά και προκαλούσαν 

σύγχυση στην όποια ταυτότητά του.
122

 

Κάπως έτσι φαίνεται πως διαµορφώθηκαν σταδιακά οι θέσεις της ΕΠΕΚ κατά 

τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου διευκρινίζοντας τις αρχικές γενικόλογες 

διατυπώσεις. Και παρά τις όποιες ασάφειες και διαφοροποιήσεις που µπορεί να 

υπήρχαν στο εσωτερικό του συνασπισµού, οι θέσεις αυτές κατάφεραν να 

µετατραπούν σε συνθήµατα: «αλλαγή», «ειρήνευση», «λήθη». Τα συνθήµατα όµως, 

καθώς επιδέχονταν πολλαπλές αναγνώσεις, παρείχαν τη δυνατότητα συσπείρωσης 

ενός ευρύτερου µέρους του εκλογικού σώµατος –κάποιες φορές και ετερόκλητου. 
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 Επιστολή Πλαστήρα προς Θεοτόκη, 27/1/1950, όπως δηµοσιεύεται στην Ελευθερία, 29/1/1950. 
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 Έτσι µία ηµέρα πριν τις εκλογές η Εστία σηµείωνε ότι «οι Εαµίτες και συνοδοιπόροι θα ψήφιζαν οι 

περισσότεροι τους αριστερούς συνδυασµούς Πλαστήρα-Τσουδερού», Εστία, 4/3/1950, όπως 

παρατίθεται στο ∆έσποινα Παπαδηµητρίου, Από τον λαό των νοµιµοφρόνων στο έθνος των 
εθνικοφρόνων, Αθήνα 2006, σ. 226. 
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 Ενδεχοµένως «το πρόβληµα ΕΠΕΚ» που κλήθηκε να αντιµετωπίσει το αναδυόµενο Κέντρο, 

αποτέλεσε έναν από τους παράγοντες που καθυστέρησαν τη συγκρότηση µίας συνολικής «κεντρώας» 

ταυτότητας.  
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Όπως χαρακτηριστικά σηµειώνει ο Πεπονής, «Η συνθηµατολογία του Πλαστήρα, µε 

αγαθές και καλοπροαίρετες γενικότητες, µα περισσότερο ο θρύλος του Μαύρου 

Καβαλλάρη της Μικράς Ασίας και της Επανάστασης του ’22, συγκεντρώνουν γύρω 

του ορθόδοξους βενιζελικούς της καλής εποχής, βενιζελογενείς µικρασιάτες των 

συνοικισµών που είχαν περάσει από το ΕΑΜ, άλλους εαµογενείς, απογοητευµένους 

από την πολιτική του ΚΚΕ, κι άλλους, απογοητευµένους κι αυτούς, από τη σύµπραξη 

Φιλελευθέρων µε το Λαϊκό κόµµα και την ανοχή του στους εξτρεµισµούς και τις τότε 

φαυλότητες».
123

 Εντέλει η ΕΠΕΚ µπορεί να µην διέθετε ένα επεξεργασµένο 

πρόγραµµα, όπως το Κόµµα Φιλελευθέρων, αλλά δηµιούργησε συνθήµατα –γεγονός 

κρίσιµο σε µία προεκλογική εκστρατεία. Αντίθετα, το Κόµµα Φιλελευθέρων διέθετε 

πρόγραµµα αλλά δεν είχε καταφέρει να δηµιουργήσει συνθήµατα, «µειονέκτηµα 

αποφασιστικής σηµασίας» σύµφωνα µε την Ελευθερία: «Όταν ένα πολιτικόν 

πρόγραµµα δεν ηµπορή να εµφανισθή διά µιας ή δύο λέξεων, αι οποίαι να 

συγκινήσουν, να ενθουσιάσουν, να παρασύρουν, να συγκλονίσουν, ευρισκόµεθα προ 

µιας αρτίας πολιτικής µελέτης, όχι προ ενός µαχητικού µανιφέστου διά του οποίου 

ζητείται η ανατροπή και η κατάκτησις».
124

 

 

Εκλογικό αποτέλεσµα 

Η 5η Μαρτίου κύλησε ήρεµα, η εκλογική διαδικασία ολοκληρώθηκε µε «απόλυτον 

τάξιν και µε πρωτοφανή συρροήν ψηφοφόρων»
125

 και αργά το βράδυ της ίδιας 

ηµέρας άρχισαν να ανακοινώνονται από ραδιοφώνου τα πρώτα αποτελέσµατα. Τα 

τελικά αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στη συνέχεια εκδόθηκαν σχεδόν είκοσι 

ηµέρες µετά, εξαιτίας της καθυστέρησης στην καταµέτρηση των ψήφων των 

στρατιωτικών εκλογικών τµηµάτων.
126
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 Ελευθερία, 26/1/1950. Μία απλή ανάγνωση του προγράµµατος αρκεί για να επιβεβαιώσει την 

κριτική της εφηµερίδας, καθώς µέσα στο κείµενο παρότι καταβάλλεται προσπάθεια να προβληθούν 

κάποια συνθήµατα (π.χ. «Στέγη εις τον αγρότην. Στέγη εις τον εργάτην», «Έργα πλέον και όχι πλέον 

συµβούλια», «Ευηµερία του Ελληνικού Λαού εντός Ελευθέρας Πατρίδας»), αυτά αποδεικνύονται 

µάλλον µη επιτυχηµένα. 
125

 Το Βήµα, 6/3/1950. 
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 Οι στρατιωτικοί ψήφισαν σε ειδικά εκλογικά τµήµατα τους υποψήφιους της εκλογικής περιφέρειας 

στην οποία ήταν εγγεγραµµένοι. Περισσότερα βλ. Ηλ. Νικολακόπουλος, Η καχεκτική δηµοκρατία, σ. 
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Αποτελέσµατα εκλογών 1950
127

 

Κόµµατα Ψήφοι Ποσοστό Έδρες 
Λαϊκόν Κόµµα 317.512 18,80 62 

Κόµµα Φιλελευθέρων 291.083 17,24 56 

Εθνική Προοδευτική Ένωσις Κέντρου 277.739 16,44 45 

Κόµµα Γ. Παπανδρέου (∆ΣΚ) 180.185 10,67 35 

∆ηµοκρατική Παράταξις 163.824 9,70 18 

Πολιτική Ανεξάρτητος Παράταξις 137.618 8,15 16 

Μέτωπον Εθνικής Αναδηµιουργίας 88.979 5,27 7 

Εθνικόν Κόµµα Ελλάδος 61.575 3,65 7 

Παράταξις Αγροτών και Εργαζοµένων 44.308 2,62 3 

Νέον Κόµµα 42.157 2,50 1 

 

Σηµ.: Περιλαµβάνονται µόνο τα κόµµατα που εκπροσωπήθηκαν στη Βουλή. 

 

Τα αποτελέσµατα των εκλογών,
128

 κατέδειξαν την –αναµενόµενη εν πολλοίς– 

κοµµατική πολυδιάσπαση, καθώς δέκα κόµµατα θα εκπροσωπούνταν στη νέα Βουλή, 

χωρίς όµως κανένα από αυτά να συγκεντρώνει δύναµη µεγαλύτερη του 20%. 

Ταυτόχρονα αποτύπωναν την εντυπωσιακή φθορά των δύο «ιστορικών» κοµµάτων, 

τα οποία φαινόταν να µην είναι ικανά να ανταποκριθούν στα αιτούµενα της 

µετεµφυλιακής περιόδου, ενώ παράλληλα η Αριστερά είχε καταγράψει µία όχι 

ασήµαντη εκλογική δύναµη. Παρότι λοιπόν οι εκλογές είχαν «χαρτογραφήσει» το 

αχαρτογράφητο πολιτικό τοπίο της χώρας, εντούτοις οι διαχωριστικές γραµµές 

παρέµεναν ασαφείς.  

 

Το Κέντρο: «σχήµα λόγου» ή «σχήµα ιστορικής πράξεως;» 

«Ιδρύσας το Προοδευτικόν Φιλελεύθερον Κόµµα, ο στρατηγός Πλαστήρας έρριψε 

βαρύν λίθον εις τα λιµνάζοντα ύδατα και οι βενιζελικοί έχουν ταραχθή σοβαρώτατα. 

[…] Είναι εις θέσιν να συσπειρώση γύρω του ένα αληθές ∆ηµοκρατικόν Μέτωπον. Η 

υπεροχή του είναι αδιαφιλονίκητη εις τας περιοχάς όπου είναι εγκατεστηµένοι 

πολυάριθµοι πρόσφυγες εκ Μικράς Ασίας. […] ηµπορεί λοιπόν να ελπίζη ότι θ’ 

αποσπάση αξιόλογον αριθµόν εδρών από τον κ. Σοφοκλή Βενιζέλον». Αυτά 

σηµείωνε, µεταξύ άλλων, ο ανταποκριτής της Monde στην Αθήνα, Marc Marseau, 
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τον ∆εκέµβριο του 1949,
129

 προβαίνοντας σε µία εκτίµηση της ελληνικής πολιτικής 

πραγµατικότητας. Εκ των υστέρων, η πολιτική του εκτίµηση αποδείχθηκε αρκετά 

εύστοχη για δύο λόγους: αφενός γιατί η εκλογική επιρροή της ΕΠΕΚ «παραπέµπει 

στον προπολεµικό χάρτη της βενιζελικής παράταξης»,
130

 γεγονός που καταδεικνύει 

ότι όντως είχε αποσπασθεί «αξιόλογος αριθµός εδρών» από το ΚΦ και, αφετέρου 

γιατί ένα µέρος των ψηφοφόρων ήταν φανερό ότι προερχόταν από αλλού. Το γεγονός 

που «έρριψε βαρύν λίθον εις τα λιµνάζοντα ύδατα» ήταν στην πραγµατικότητα αυτές 

οι πολιτικά «αδιευκρίνιστες» ψήφοι της ΕΠΕΚ. 

 Την εποµένη όµως των εκλογών, οι εφηµερίδες του φιλελεύθερου χώρου 

στάθηκαν µάλλον αµήχανες, αδυνατώντας να ερµηνεύσουν τα πρώτα αποτελέσµατα, 

καθώς το πολιτικό τοπίο παρέµενε ακόµα «αχαρτογράφητο» και οι προπολεµικές 

πολιτικές ταξινοµήσεις (βενιζελισµός / αντιβενιζελισµός) βάδιζαν πλάι πλάι µε τις 

µετεµφυλιακές (∆εξιά, Κέντρο, Αριστερά). Η Ελευθερία, για παράδειγµα, έκανε λόγο 

για «περιφανή νίκην» του «φιλελευθερισµού» αλλά και διαµόρφωση «ισχυροτάτου 

Κέντρου εκ των τριών κοµµάτων και συνασπισµών του φιλελευθερισµού (ΕΠΕΚ, 

Φιλελευθέρων και Παπανδρέου)»,
131

 ενώ το Βήµα –περισσότερο συγκρατηµένο– 

έκανε λόγο για «καταδίκη της τετραετίας», υπονοώντας βέβαια µόνο το ΛΚ, 

συµπεραίνοντας ότι η καταµέτρηση των έως τότε ψήφων έδειχνε «πόσον ο λαός 

εµίσησε τας µεθόδους του Αντιβενιζελικού Κράτους».
132

 Οι εκλογικές όµως 

επιδόσεις της ∆ηµοκρατικής Παράταξης –και δη η ανάδειξή της ως πρώτης δύναµης 

στην Αθήνα, τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη– «επέβαλαν» την υιοθέτηση του 

τριπαραταξιακού σχήµατος. Όπως χαρακτηριστικά σηµείωνε το Βήµα, «το 

αποτέλεσµα της εκλογής και ο διαµοιρασµός των ψήφων από την Άκρα ∆εξιά µέχρι 

της ∆ηµοκρατικής παρατάξεως […] διεχώρησε κατά τρόπον σαφή τα όρια της 

πολιτικής τοποθετήσεως εκάστου κόµµατος»,
133

 ενώ η Ελευθερία, περισσότερο 

σαφής, σηµείωνε ότι «η ύπαρξις αριστεράς και δεξιάς εις την Βουλήν καθιστά πλέον 

επιτακτικήν την ανάγκην της συσπειρώσεως του Κέντρου».
134

 Ακριβέστερα, το 

ζήτηµα το οποίο προέκυπτε ως «επιτακτική ανάγκη» ήταν η ένταξη στο ασαφές 

Κέντρο περισσότερων κοµµάτων του ενός. Πολύ σύντοµα, η Ελευθερία προσδιόρισε 

εκ νέου τα πολιτικά κόµµατα που εντάσσονταν στο χώρο του Κέντρου (ΕΠΕΚ, ΚΦ, 
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 Marc Marceau, όπως αναδηµοσιεύεται στο Βήµα 14/12/1949. 
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∆ΣΚ),
135

 ενώ ακολούθησε και η ταξινόµηση του συνόλου των κοµµάτων µε βάση τον 

τριπαραταξιακό σχήµα: Κέντρο (ΕΠΕΚ, ΚΦ, Παπανδρέου), ∆εξιά (Λαϊκοί, ΠΑΠ, 

ΜΕΑ, Εθνικόν Κόµµα, Νέον Κόµµα, ΕΠΕΛ, Εργαζόµενοι, Χίτες), Αριστερά 

(∆ηµοκρατική Παράταξις) και άλλα κόµµατα.
136

  

Όσον αφορά τα τρία κόµµατα του Κέντρου, καθοριστικής σηµασίας ήταν η 

βενιζελική καταγωγή τους –και κυρίως των ηγετών τους, στοιχείο που προβλήθηκε 

αρχικά ως νοµιµοποιητικό της υπαγωγής τους στον ίδιο πολιτικό χώρο. Όπως 

σηµείωνε χαρακτηριστικά η Ελευθερία, παρά τις µεταξύ τους διαφορές, τα τρία 

κόµµατα είχαν το καταρχάς «µέγα προσόν» ότι «εγεννήθησαν από την ίδιαν ιεράν και 

γόνιµον µήτραν, την µήτραν του φιλελευθερισµού».
137

 Ωστόσο, εντός αυτής της 

βενιζελικής µήτρας διαµορφωνόταν, σύµφωνα µε την ίδια εφηµερίδα, µία πολιτική 

συµφωνία απόψεων «επί των βασικών αρχών που πρέπει να διέπουν την ελληνικήν 

ζωήν».
138

 Θεωρητικά, η ΕΠΕΚ ήταν ίσως το µόνο κόµµα που εντασσόταν στο 

Κέντρο «αυτοδικαίως», εξαιτίας της ίδιας της ονοµασίας του. Ωστόσο η ένταξή του 

δεν φαίνεται πως κρίθηκε από όλους ως αναµφισβήτητη –κυρίως επειδή το εκλογικό 

του ποσοστό καταδείκνυε ότι ο συνασπισµός είχε διεκδικήσει επιτυχώς ψήφους από 

τον χώρο της Αριστεράς. Είναι ενδεικτικό ότι ακόµα και ο αµερικανικός Τύπος την 

εποµένη των εκλογών άθροισε τις ψήφους της ΕΠΕΚ µε εκείνες της ∆ηµοκρατικής 

Παράταξης, κάνοντας λόγο για προβάδισµα των δύο κοµµάτων της «αριστερής 

πτέρυγας»,
139

 ενώ άλλες εκτιµήσεις υπογράµµιζαν το προβάδισµα της «µετριοπαθούς 

αριστεράς» του Πλαστήρα,
140

 που συνιστούσε µία «αριστερή στροφή».
141

 Στην 

εγχώρια αρθρογραφία ωστόσο η συγκέντρωση αριστερών ψήφων από την ΕΠΕΚ 

ερµηνεύθηκε υπό άλλη οπτική γωνία. Το Βήµα, αναγνωρίζοντας στον Πλαστήρα ότι 
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 Βλ. «Η τετραετία», Ελευθερία, 8/3/1950. 
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 Βλ. «Η τετραετία», Ελευθερία, 8/3/1950.  
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 Βλ. στο ίδιο. Τα συνεχή δηµοσίευµα της Ελευθερίας σχετικά µε τη φυσιογνωµία του Κέντρου δεν 

ήταν τυχαία· η εφηµερίδα υπήρξε ο κατεξοχήν εκφραστής του πολιτικού χώρου που βρισκόταν µεταξύ 

των δύο «άκρων». Για το ρόλο της Ελευθερίας στην εµπέδωση του Κέντρου, βλ. Ηλ. Νικολακόπουλος, 

«Ελευθερία», στο Λουκία ∆ρούλια-Γιούλα Κουτσοπανάγου (επιµ.), Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού 
Τύπου, 1784-1974, Αθήνα, ΙΝΕ/ΕΙΕ, 2008, τ. Β΄, σ. 95-97. 
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 “The two left-wing parties –the National Progressive Union and the Republican Front– won more 

than 30% of the votes […]”, βλ. Los Angeles Times, 6/3/1950. 
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 “Nicholas Plastiras’ moderate leftists tenaciously held to a slim lead”, βλ. The Washington Post, 
7/3/1950. 
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 “Earlier [δηλ. πριν τα αποτελέσµατα αναδείξουν ως νικητή το ΛΚ] General Plastiras appeared to 

have scored a surprise victory in a vote that demonstrated a swing to the left”, βλ. New York Times, 

7/3/1950.  
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πρώτος αυτός συνέλαβε το λαϊκό αίτηµα για αλλαγή,
142

 σηµείωνε µε έµφαση ότι «του 

ανήκει η απροκάλυπτη ευγνωµοσύνη των αληθινών πατριωτών, διότι µε την κίνησίν 

του αυτήν […] κατώρθωσε να συγκρατήση και να χαλιναγωγήση το απέραντον αυτό 

πλήθος των πονεµένων και δυσαρεστηµένων Ελλήνων, το οποίον όλοι 

αντιλαµβανόµεθα πού θα εστρέφετο χωρίς τον Πλαστήραν».
143

 Υπό αυτή την οπτική 

γωνία, η ΕΠΕΚ αποτέλεσε το «ανάχωµα» του κοµµουνισµού και εξαιτίας αυτού 

έπρεπε πάση θυσία να προσµετρηθεί στο Κέντρο –άποψη που φαίνεται πάντως πως 

τύγχανε ευρύτερης αποδοχής. Είναι χαρακτηριστικό ότι λίγες ηµέρες αργότερα και ο 

Γ. Παπανδρέου εξέφρασε την ίδια θέση, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους 

ήταν ανάγκη να σχηµατιστεί κυβέρνηση των κοµµάτων του Κέντρου: «Γενικότεροι 

πολιτικοί και εθνικοί λόγοι υπαγόρευσαν την πρωθυπουργίαν του στρατηγού 

Πλαστήρα. […] Εθνικός λόγος ήτο η αδιάβλητος ένταξις εντός της εθνικής 

οικογενείας των 280.000 ψηφοφόρων του στρατηγού Πλαστήρα και η αποµόνωσις 

της συνοδοιποριακής αριστεράς».
144

  

Ωστόσο το σχήµα της «εθνικοφροσύνης» απέκλειε εξ ορισµού την ύπαρξη 

άλλων διαιρετικών τοµών, γεγονός που είχε ως αποτέλεσµα τη µη υιοθέτηση των 

όρων ∆εξιά-Κέντρο-Αριστερά. Όπως σηµείωνε χαρακτηριστικά –λίγους µήνες 

αργότερα– ο Κων. Τσαλδάρης, «είναι γνωστόν ότι δεν υπάρχει εις την Ελλάδα ∆εξιά, 

υπάρχουν µόνο εθνικόφρονες και τίποτε άλλο, Έλληνες και µη Έλληνες».
145 Στον 

αντίποδα όµως είχε διαµορφωθεί µία εντελώς διαφορετική άποψη: «Το Κέντρον 

υπάρχει όπως υπάρχει και η ∆εξιά και η Αριστερά. Ενώ όµως αυταί αποτελούν τα 

άκρα του έθνους, το Κέντρον είναι ο κορµός του και η δύναµις του».
146

 Η άποψη περί 

ύπαρξης τριπαραταξιακού σχήµατος αντλούσε επιχειρήµατα από τη διεθνή 

πραγµατικότητα: «η τριχοτόµησις [∆εξιά, Κέντρο, Αριστερά] αποτελεί κανόνα κάθε 

διηρθρωµένης κοινωνίας»,
147

 εντοπίζοντας όµως παράλληλα την ύπαρξη διαφορών 
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 Παράλληλα µεµφόταν τις προσκείµενες στο Λαϊκό Κόµµα εφηµερίδες για τη στάση τους απέναντι 

στην ΕΠΕΚ προ των εκλογών: «Ετονίζαµεν από τότε, ότι ο χαρακτηρισµός της πολιτικής αυτής 

κινήσεως διά λόγους προεκλογικού συµφέροντος ως εξυπηρετούσης δήθεν τα σχέδια των 

κοµµουνιστών, υπήρχε κίνδυνος να οδηγήση τους εχθρούς της Ελλάδος εις εκµετάλλευσιν του 

γεγονότος και συγκεκριµένα να παρουσιάσουν τας εκατοντάδας χιλιάδας ψήφων, που θα 

συνεκέντρωνε κατά τας εκλογάς ως ψήφους ανθρώπων που υπακούουν δήθεν ακόµη και σήµερα εις 

τας οδηγίας της Μόσχας και εξυπηρετούν τα σχέδια των εχθρών της Ελλάδος». 
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 Το Βήµα, 7/3/1950. Η έµφαση στο πρωτότυπο. 
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 Ελευθερία, 24/3/1950. 
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 Βλ. Συνεδρίαση ΣΤ΄ (6/6/1950), Εφηµερίς των Συζητήσεων της Βουλής, περίοδος Α΄, σύνοδος Α΄, 

30 Μαρτίου-16 Ιουνίου 1950, τ. Α΄, Αθήνα 1951, σ. 397. 
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 «Η τριχοτόµησις», Ελευθερία, 16/3/1950. 
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 Στην ανάλυσή της η εφηµερίδα χρησιµοποιούσε για τη διάκριση τις «τρεις κατηγορίας πολιτών»: 

εκείνους που ενσαρκώνουν την παλαιά τάξη πραγµάτων και επιδιώκουν να προασπίσουν τα κεκτηµένα 
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επί του περιεχοµένου των όρων σε εθνικό επίπεδο.
148

 Η Ελευθερία, σηµείωνε πως δύο 

ήταν οι διφοροποιητικοί παράγοντες: η ιστορία της κάθε χώρας και η κοινωνική της 

σύνθεση. Βάσει αυτών, σε µία προσπάθεια να ερµηνεύσει πολιτικά την εκλογική 

άνοδο του Κέντρου, παρουσίαζε την Ελλάδα ως «κατ’ εξοχήν χώρα του Κέντρου» 

τόσο εξαιτίας της κοινωνικής σύνθεσης του πληθυσµού της («αγροτικοµικροαστική», 

που υπέφερε υπό το βάρος µίας «οικονοµικής ολιγαρχίας» η οποία αποτελούσε «την 

σπονδυλικήν στήλην της δεξιάς»), όσο και λόγω της πρόσφατης ιστορίας της, καθώς 

η χώρα είχε «την µοναδικότητα ότι εδοκίµασε κατά την τελευταίαν δεκαετίαν ως 

καθεστώτα και την ∆εξιάν και την Αριστεράν». Παρά το ότι η ∆εξιά και το Κέντρο 

συνέκλιναν στο «εθνικόν θέµα», καθώς και οι δύο παρατάξεις πίστευαν στον 

«εθνισµόν» σε αντίθεση µε την Αριστερά που πρέσβευε τον «διεθνισµόν», το 

πολιτικό στίγµα του Κέντρου ήταν σαφώς διαφοροποιηµένο από εκείνο της ∆εξιάς: 

«Το Κέντρον ενσαρκώνει: Το αίτηµα της εθνικής ενότητας, […] το αίτηµα της 

κοινωνικής ειρήνης, […] το αίτηµα της πολιτικής δηµοκρατίας, […] το αίτηµα της 

βαθµιαίας και οµαλής ανανεώσεως της πολιτικής ζωής του τόπου, […] το αίτηµα της 

διεθνούς ηθικής αποκαταστάσεως της Ελλάδος».  

 

Κυβέρνηση Κέντρου 

Το εκλογικό αποτέλεσµα είχε καταδείξει από την πρώτη κιόλας στιγµή ότι η νέα 

κυβέρνηση θα προέκυπτε µόνο µέσα από τη συνεργασία κοµµάτων. Πέντε ηµέρες 

µετά τις εκλογές, στις 8 Μαρτίου, τα αποτελέσµατα που είχε εκδώσει µέχρι εκείνη τη 

στιγµή το υπουργείο Εσωτερικών έφερναν πρώτο κόµµα το Λαϊκό, και 

ακολουθούσαν η ΕΠΕΚ, το ΚΦ, το ∆ΣΚ, η ∆ηµοκρατική Παράταξη και η Πολιτική 

Ανεξάρτητος Παράταξις.
149

 Τα δεδοµένα αυτά έκαναν φανερό ότι η νεοπαγής ΕΠΕΚ 

είχε διεκδικήσει επιτυχώς σηµαίνοντα ρόλο στην πολιτική ζωή, ο οποίος δεν 

µπορούσε εύκολα να αγνοηθεί στους συσχετισµούς δυνάµεων από τους οποίους θα 

προέκυπτε η νέα κυβέρνηση. Εκείνη ακριβώς τη στιγµή ο Γ. Παπανδρέου ανέλαβε 

την πρωτοβουλία των συζητήσεων µεταξύ του συνασπισµού της ΕΠΕΚ και του ΚΦ. 

Πέραν της θέσης που το ∆ΣΚ φαινόταν να καταλαµβάνει στη νέα Βουλή και η οποία 

του έδινε ρυθµιστικό ρόλο, ο Παπανδρέου ανέλαβε τον ρόλο διαµεσολαβητή µεταξύ 

                                                                                                                                            
τους (∆εξιά), εκείνους που επιδιώκουν την κατάργηση των προνοµίων και «την ελευθέραν ανάπτυξιν 

πάντων των µελών της κοινωνίας» (Κέντρο) και την «ανατρεπτικήν Αριστεράν». 
148

 Σύµφωνα µε το δηµοσίευµα, ούτε η «αθλία και θλιβερά ελληνική ∆εξιά» παρουσίαζε οµοιότητα µε 

τον «αγγλικόν συντηρητισµόν», ούτε το ελληνικό Κέντρο µε τον «αγγλικόν φαβιανόν σοσιαλισµόν». 
149

 Αναλυτικά τα µέχρι τότε αποτελέσµατα των µεγάλων κοµµάτων είχαν ως εξής: ΛΚ 268.490 ψήφοι, 

ΕΠΕΚ 255.751, ΚΦ 248.620, ∆ΣΚ 157.359, ∆Π 153.465, ΠΑΠ 112.239, βλ. Ελευθερία, 8/3/1950. 
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των δύο άλλων αρχηγών, Βενιζέλου-Πλαστήρα, που προεκλογικά είχαν απορρίψει το 

ενδεχόµενο µετεκλογικής συνεργασίας. Έτσι, και ενώ η συζήτηση περί Κέντρου 

βρισκόταν στην ηµερήσια διάταξη της δηµόσιας συζήτησης, ο Γ. Παπανδρέου 

ξεκίνησε τις διεργασίες για τον σχηµατισµό κυβέρνησης συνεργασίας αποτελούµενης 

από τα κόµµατα Φιλελευθέρων, ΕΠΕΚ και ∆ΣΚ.
 150

 Οι συζητήσεις που έγιναν µεταξύ 

των τεσσάρων πολιτικών αρχηγών,
151

 κατέληξαν τέσσερις ηµέρες αργότερα σε 

συµφωνία.
152

 Την ίδια ηµέρα οι αρχηγοί απέστειλαν στον βασιλιά σχετική επιστολή, 

συνοδευόµενη από υπόµνηµα στο οποίο περιγράφονταν οι βασικοί άξονες της 

πολιτικής τής υπ’ αυτούς κυβέρνησης. Το υπόµνηµα είχε ως στόχο µάλλον να 

«καθησυχάσει» τον Παύλο για το κυβερνητικό σχήµα, και συγκεκριµένα για την 

συµµετοχή της ΕΠΕΚ σε αυτό. Είναι ενδεικτικό ότι τέσσερα από τα πέντε σηµεία που 

αναπτύσσονταν στο κείµενο παρείχαν τις απαραίτητες διαβεβαιώσεις προς τον Παύλο 

ότι η νέα κυβέρνηση αναγνώριζε τον ρόλο και τις οφειλές της προς τους τρεις 

βασικούς πυλώνες του µετεµφυλιακού κράτους: τα ανάκτορα, τον «αµερικανικό 

παράγοντα» και τον στρατό. Στο υπόµνηµα λοιπόν σηµειωνόταν ότι η νέα κυβέρνηση 

αναγνώριζε «ανεπιφύλακτα» το πολίτευµα της βασιλευοµένης δηµοκρατίας, αλλά και 

τις οφειλές της προς τις δυτικές δηµοκρατίες, στις οποίες παρέµενε προσηλωµένη, για 

τη συµβολή τους στη διατήρηση της «εθνικής ανεξαρτησίας» και την «οικονοµική 

ανάρρωση του Λαού». Επίσης καθιστούσε σαφείς τις φιλικές της διαθέσεις προς όλες 

τις γειτονικές χώρες, διαβεβαίωνε ότι θα τηρούσε πιστά τις ανειληµµένες διεθνείς 

υποχρεώσεις, ενώ αναγνώριζε τη συµβολή του στρατού και της ηγεσίας του στον 

«εθνικό αγώνα».
153

 Τέλος, περιγράφονταν οι στόχοι της νέας κυβέρνησης που 

συνοψίζονταν στη δηµιουργία κράτους δικαίου, την εφαρµογή κοινωνικής 

δικαιοσύνης και την αξιοποίηση της αµερικανικής βοήθειας για παραγωγικούς 

σκοπούς χωρίς διασπάθιση των χρηµάτων.
154
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 «Αρχιτέκτονα του Κέντρου» χαρακτηρίζει τον Παπανδρέου ο Γ. Στεφανίδης, «Ο Γεώργιος 

Παπανδρέου και οι κυβερνήσεις του Κέντρου, 1950-1951: Προσέγγιση µέσα από τα κρατικά αρχεία 

των ΗΠΑ και της Βρετανίας», στο Π. Πετρίδης - Γ. Αναστασιάδης (επιµ.), Γεώργιος Παπανδρέου. 60 
χρόνια παρουσίας και δράσης στην πολιτική ζωή, Θεσσαλονίκη 1994, σ. 346. 
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 Ο Τσουδερός, παρά τον σχηµατισµό του συνασπισµού, συνέχισε να διατηρεί την αυτονοµία του 

∆ΠΚ εντός της ΕΠΕΚ. 
152

 Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα, οι διαπραγµατεύσεις µεταξύ των κοµµάτων αφορούσαν την πολιτική 

της κυβέρνησης, την κατανοµή των υπουργείων και το πρόσωπο του πρωθυπουργού. Μάλιστα, 

σχετικά µε το τελευταίο φαίνεται πως αρχικά δεν είχε αποκλειστεί το ενδεχόµενο επιλογής 

εξωκοινοβουλευτικού, µε επικρατέστερο τον Αλέξανδρο ∆ιοµήδη, βλ. Ελευθερία, 8/3/1950. Η λύση 

που τελικώς προκρίθηκε ήταν η ανάληψη της πρωθυπουργίας από τον Πλαστήρα. 
153

 Ο εµφύλιος αναγνωριζόταν εδώ ως «εθνικός» πόλεµος. 
154

 Το κείµενο της επιστολής στο, Πότης Παρασκευόπουλος, Φιλελεύθερα ανοίγµατα στην Ελλάδα µετά 
τον εµφύλιο, Αθήνα 1987, σ. 82-83. 
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 Παρότι λοιπόν θεωρήθηκε ότι µετά τη συµφωνία των πολιτικών αρχηγών το 

κυβερνητικό ζήτηµα είχε λυθεί και αναµενόταν η ανάθεση της εντολής σχηµατισµού 

της κεντρώας κυβέρνησης στον Ν. Πλαστήρα,
155

 ο βασιλιάς είχε άλλα σχέδια·
156

 

ανακοίνωσε στους πολιτικούς αρχηγούς στις 13 Μαρτίου ότι θα ανέµενε τα οριστικά 

αποτελέσµατα προκειµένου να προχωρήσει στις απαραίτητες διαδικασίες.
157

 Μετά 

την έκδοσή τους, και παρά την επιθυµία της αµερικανικής πρεσβείας για σχηµατισµό 

κεντρώας κυβέρνησης,
158

 τα ανάκτορα κατέδειξαν τη δύναµη που είχαν να 

«επιβάλλουν τη θέλησή τους σε τµήµατα του πολιτικού συστήµατος»
159

 -εν 

προκειµένω στον Σοφ. Βενιζέλο και τον Κ. Τσαλδάρη. Έτσι ο βασιλιάς Παύλος 

κάλεσε στις 22 Μαρτίου τον αρχηγό του Λαϊκού Κόµµατος και του ανέθεσε την 

εντολή σχηµατισµού κυβέρνησης, την οποία ο Τσαλδάρης κατέθεσε την ίδια µέρα.
160

 

Ακολούθως κλήθηκε ο αρχηγός του δεύτερου κόµµατος, Βενιζέλος, ο οποίος, 

υπαναχωρώντας από την προηγηθείσα συµφωνία των τεσσάρων,
161

 προχώρησε στο 

σχηµατισµό κυβέρνησης Φιλελευθέρων µε τη συνεργασία του Εθνικού Ενωτικού 

Κόµµατος.
162

 Το γεγονός αυτό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις τόσο στον πολιτικό 
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 Σύµφωνα µε τον Πλαστήρα η συνεργασία των τεσσάρων συνιστούσε «ιστορικόν γεγονός» και όχι 

«συµπτωµατικήν πολιτικήν σύµπραξιν διά τον σχηµατισµόν µιας κυβερνήσεως, αλλ’ ευρυτέρας 

µορφής πολιτικήν κίνησιν, αποβλέπουσαν εις την δηµιουργίαν ενός µεγάλου και οµοιογενούς 

πολιτικού οργανισµού, ο οποίος θα σταθή µεταξύ των δύο άκρων». Βλ. Ελευθερία, 18/3/1950. 
156

 Στο σηµείο αυτό πρέπει να σηµειωθεί πως παρά το ότι έχει υπογραµµιστεί κατ’ επανάληψη η 

έντονη αντιπάθεια του Παύλου προς το πρόσωπο του Πλαστήρα (πλέον χαρακτηριστική η αφήγηση 

του Κ. Σουλτσµπέργκερ [C.L. Sulzberger], Πολιτικά παρασκήνια της εποχής µας, µτφ. Κοσµάς 

Πολίτης, Αθήναι 1972, τ. Β΄, σ. 649), η αντιπάθεια αυτή δεν αρκεί για να ερµηνεύσει τη στάση του. 

∆εν µπορεί έτσι να αγνοηθεί το γεγονός ότι ο Πλαστήρας υπήρξε ο µόνος πολιτικός που είχε 

αµφισβητήσει –παρά τα όσα εκ των υστέρων δήλωνε– το αποτέλεσµα του δηµοψηφίσµατος και το είχε 

καταγγείλει ως νόθο, αλλά ούτε και το ότι ο βασιλιάς δεν µπορεί παρά να ταυτιζόταν µε τις απόψεις 

της δεξιάς παράταξης –αλλά και του µεγαλύτερου µέρους του πολιτικού φάσµατος– που θεωρούσε τον 

Πλαστήρα «συνοδοιπόρο». Αν λάβει κανείς υπόψη τα παραπάνω, δεν είναι περίεργο ότι ο Παύλος 

προτιµούσε ένα πιο «ασφαλές» πολιτικά πρόσωπο ως νέο πρωθυπουργό. 
157

 Η κίνηση του Παύλου να περιµένει την εξαγωγή των τελικών αποτελεσµάτων δεν ήταν πάντως 

άνευ νοήµατος. Κι αυτό γιατί οι 135.215 ψήφοι των στρατιωτικών εκλογικών τµηµάτων, 

αντιπροσώπευαν το 8% του συνολικού εκλογικού σώµατος. Παρά το ότι το ποσοστό αυτό δεν 

αναµενόταν να ανατρέψει άρδην τα αρχικά αποτελέσµατα, ήταν προφανές ότι θα βελτίωνε την 

εκλογική θέση του Λαϊκού Κόµµατος. 
158

 Αναλυτικά για τις κινήσεις της πρεσβείας βλ. Γ. Στεφανίδης, Από τον εµφύλιο στον Ψυχρό πόλεµο, 

Αθήνα 1999, σ. 109-111. 
159

 Βλ. Σωτ. Ριζάς, Η ελληνική πολιτική µετά τον εµφύλιο πόλεµο, σ. 73. 
160

 Προηγουµένως ο Τσαλδάρης είχε επισκεφτεί τον Σοφ. Βενιζέλο και του είχε προτείνει κυβερνητική 

συνεργασία, την οποία ο τελευταίος του αρνήθηκε. 
161

 Ο Βενιζέλος επικαλέστηκε για την υπαναχώρησή του, µεταξύ άλλων, δηλώσεις του Πλαστήρα περί 

αµνηστίας, οι οποίες είχαν γίνει «κατά παράβασιν της ρητής συµφωνίας» [ενν. των τεσσάρων 

κοµµάτων] και οι οποίες, σύµφωνα µε τον ίδιο, «εδηµιούργησαν ανησυχίας εις µέγιστον µέρος της 

κοινής γνώµης». Βλ. Ελευθερία, 25/3/1950. Στις δηλώσεις Βενιζέλου απάντησε µε τη σειρά του ο 

Πλαστήρας, κατηγορώντας τον αρχηγό του ΚΦ για «φιλαρχία», βλ. χειρόγραφο δηλώσεων, 

ΙΑΜΜ/ΑΝΠ 372, φ. 7. 
162

 Ο ηγέτης του ΕΕΚ, Παναγιώτης Κανελλόπουλος, ανέλαβε σε αυτό το κυβερνητικό σχήµα την 

αντιπροεδρία της κυβέρνησης καθώς και τα υπουργεία Στρατιωτικών, Ναυτικών και Αεροπορίας. 
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κόσµο
163

 όσο και σε εξωθεσµικούς παράγοντες.
164

 Η κυβέρνηση Βενιζέλου, που 

ορκίστηκε στις 23 Μαρτίου, υπέβαλε την παραίτησή της στις 13 Απριλίου µετά από 

τις έντονες παρεµβάσεις του αµερικανού πρεσβευτή Grady αλλά και των βρετανών –

ακόµα και του Τίτο–
165

 χωρίς να προλάβει να εµφανιστεί στη Βουλή, και την εποµένη 

ο Παύλος έδωσε στον Πλαστήρα την εντολή σχηµατισµού κυβέρνησης.  

Η κυβέρνηση Πλαστήρα σχηµατίστηκε στις 14 Απριλίου στη βάση του 

συµφωνητικού των τεσσάρων
166

 και ορκίστηκε την εποµένη. Σε αυτήν, η ΕΠΕΚ 

έλαβε έξι υπουργεία:
167

 Συντονισµού (Εµµ. Τσουδερός), Οικονοµικών (Γ. Καρτάλης), 

Εθνικής Οικονοµίας (Ιω. Μελάς), Εφοδιασµού και ∆ιανοµών (Κ. Μανέτας), 

Εργασίας (Ιω. Μιχαήλ), ενώ καθήκοντα υφυπουργού παρά των πρωθυπουργώ 

ανέλαβε ο εξωκοινοβουλευτικός Λουκάς Σακελλαρόπουλος, έµπιστο πρόσωπο του 

Πλαστήρα. Είναι φανερό ότι εντός του συνασπισµού το ∆ΠΚ του Τσουδερού είχε 

αναλάβει το σηµαντικότερο τµήµα, εκείνο της οικονοµικής πολιτικής
168

 (µε µία 

παραχώρηση στον Καρτάλη), αφήνοντας στο ΚΠΦ του Πλαστήρα µικρά περιθώρια 

δράσης εντός της κυβέρνησης. Το ΚΦ έλαβε οκτώ υπουργεία: Θρησκευµάτων και 

Παιδείας (Γ. Αθανασιάδης Νόβας), ∆ηµοσίων Έργων (Θ. Χαβίνης), Μεταφορών και 

ΤΤΤ (Χ. Ψαρρός), Εµπορικής Ναυτιλίας (Στ. Κωστόπουλος), Υγιεινής, Κοινωνικής 

Πρόνοιας, Οικισµού και Ανοικοδοµήσεως (Ιω. Γκλαβάνης), Γενικού ∆ιοικητή 

Βορείου Ελλάδος (Λ. Ιασονίδης), υφυπουργού Στρατιωτικών (∆. Γόντικας), 

υφυπουργού Αεροπορίας (Μ. Βουλουδάκης). Το ∆ΣΚ έλαβε έξι υπουργεία: 

Αντιπροεδρία κυβέρνησης και Εσωτερικών (Γ. Παπανδρέου), ∆ικαιοσύνης (Θ. 
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 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αντιδράσεις στο εσωτερικό του ΚΦ, οι οποίες εκδηλώθηκαν 

δηµόσια µε σχετική ανακοίνωση οµάδας βουλευτών (Κωνσταντίνου Ρέντη, Αλέξανδρου Ζάννα, 

Λεωνίδα Ιασονίδη, Γεωργίου Μαύρου, Σταύρου Νικολαΐδη, Ιωάννη Ζίγδη και Κωνσταντίνου 

Κόκκινου). Βλ. Ελευθερία, 25/3/1950, καθώς και ΙΑΜΜ/ΑΝΠ 372, φ. 7. 
164

 Για τις πιέσεις της αµερικανικής πρεσβείας βλ. Foreign Relations of the United States (FRUS) 

1950, τ. V, σ. 345-348, 351-362, 364-367. Βλ. επίσης Γ. Στεφανίδης, Από τον εµφύλιο στον Ψυχρό 
πόλεµο, σ. 110-118, όπου γίνεται λόγος και για την εµπλοκή των Βρετανών. 
165

 Ο Τίτο είχε παραχωρήσει συνέντευξη στους Times, στην οποία είχε συνδέσει το ζήτηµα της 

βελτίωσης των ελληνογιουγκοσλαβικών σχέσεων µε την πολιτική που θα ακολουθούσε η νέα ελληνική 

κυβέρνηση, κίνηση που θεωρήθηκε ως έµµεση στήριξη µίας κυβέρνησης υπό τον Πλαστήρα. 

Περισσότερα βλ. Γ. Στεφανίδης, Από τον εµφύλιο στον Ψυχρό πόλεµο, σ. 117. 
166

 Είχαν προηγηθεί διαβουλεύσεις των τριών µε τον Βενιζέλο, ανταλλαγές επιστολών καθώς και 

δηµόσιες ανακοινώσεις, στις οποίες αναγνωρίζονταν τα «πατριωτικά» κίνητρα του Βενιζέλου που τον 

είχαν ωθήσει στη συνεργασία µε το ΕΕΚ, βλ. σχετικά σηµείωµα Πλαστήρα προς Βενιζέλο, 

ΙΑΜΜ/ΑΝΠ, φ. «Επιστολές Πλαστήρα», καθώς και επιστολή Βενιζέλου προς Πλαστήρα, 13/4/1950, 

ΙΑΜΜ/ΑΝΠ 372, φ. «Αλληλογραφία 1950-1953». 
167

 Βλ. Αι ελληνικαί κυβερνήσεις και τα προεδρεία Βουλής και Γερουσίας, 1926-1959, Αθήναι, Βουλή 

των Ελλήνων, 1959, σ. 137-138. 
168

 Ο Τσουδερός είχε θέσει ως απαραίτητη προϋπόθεση την ανάληψη των συγκεκριµένων υπουργείων 

από το κόµµα του. Σε αντίθετη περίπτωση, θα παρείχε ψήφο εµπιστοσύνης στην κυβέρνηση χωρίς 

όµως το κόµµα του να συµµετάσχει σε αυτή. Βλ. επιστολή Τσουδερού προς Πλαστήρα, 18/3/1950, 

ΙΑΜΜ/ΑΝΠ 372, φ. «Αλληλογραφία 1950-1953». 
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Τσάτσος), ∆ηµοσίας Τάξεως (Π. Γαρουφαλιάς), Εθνικής Αµύνης (Φ. Μανουηλίδης), 

Γεωργίας (∆. Χατζηγιάννης) και υφυπουργού Ναυτικών (Λ. Μακκάς). 

 Ο ίδιος ο Σοφ. Βενιζέλος δεν συµµετείχε στο κυβερνητικό σχήµα, 

επικαλούµενος λόγους υγείας, γεγονός που υπονόµευε εξαρχής τη σταθερότητα της 

κυβέρνησης. Πέραν αυτού όµως, η κατανοµή των υπουργείων συνιστούσε σοβαρή 

πολιτική υποχώρηση της ΕΠΕΚ έναντι του ∆ΣΚ, το οποίο αν και διέθετε µικρότερη 

κοινοβουλευτική δύναµη από την ΕΠΕΚ, αναλάµβανε τον ίδιο αριθµό υπουργείων.
169

 

Η ανάληψη µάλιστα κρίσιµων υπουργείων (Εσωτερικών, ∆ηµοσίας Τάξεως και 

∆ικαιοσύνης) στερούσαν από την ΕΠΕΚ την ευχέρεια κινήσεων για την εφαρµογή 

της πολιτικής της «λήθης» και της «αµνηστίας»,
170

 που αποτελούσαν τη βασική 

ειδοποιό διαφορά της από τα άλλα κόµµατα της κυβέρνησης. Είναι φανερό ότι στις 

διαπραγµατεύσεις µεταξύ των τεσσάρων αρχηγών, η πρωθυπουργοποίηση του 

Πλαστήρα είχε προκριθεί ως η καλύτερη δυνατή λύση, µία λύση όµως που 

εξασφάλιζε ταυτόχρονα ότι ο ίδιος θα είχε µόνον εν µέρει τον έλεγχο της 

κυβέρνησης.
171

 

 

Το αµφιβόλου «εθνικοφροσύνης» Κέντρο  

Η κυβέρνηση παρουσίασε τις προγραµµατικές της θέσεις στη Βουλή στις 24 

Απριλίου.
172

 Ο πρωθυπουργός στο πρώτο µέρος της οµιλίας του προέβη στις δέουσες 

δηλώσεις «νοµιµοφροσύνης», εκφράζοντας την ευγνωµοσύνη «προς τα γενναία τέκνα 

του ελληνικού Λαού» τα οποία υπό την ηγεσία του βασιλιά «έσωσαν την 

ανεξαρτησία και τις δηµοκρατικές ελευθερίες της χώρας» από την «κόλαση του 
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 Για τον ρόλο του Παπανδρέου στην κυβέρνηση βλ. Γ. Στεφανίδης, «Ο Γεώργιος Παπανδρέου και οι 

κυβερνήσεις του Κέντρου», σ. 345-364. 
170

 Όπως επισήµαινε στον Πλαστήρα ο Τσουδερός, η διάρθρωση της κυβέρνησης προδίκασε τη µη 

εφαρµογή της πολιτικής της ειρήνευσης: «Άκοντες θα κατρακυλίσοµεν εις ένα ρόλον κάπως βέβαια 

µετριώτερον εκείνου που έπαιξε ο µακαρίτης Θ. Σοφούλης και θα απαγοητεύσωµεν όσους µας 

εψήφισαν διά να γαληνεύσωµεν τον τόπον. Το Υπουργείον της ∆ηµοσίας Τάξεως και των 

Στρατιωτικών µας διέφυγαν. ∆εν θα δυνηθήτε µόνον µε τον Πρωθυπουργικόν έλεγχον να επιβάλετε 

την ορθότητα των αντιλήψεών σας», βλ. επιστολή Τσουδερού προς Πλαστήρα, 18/3/1950, 

ΙΑΜΜ/ΑΝΠ 372, φ. «Αλληλογραφία 1950-1953». 
171

 Αν και ανεκδοτολογικού χαρακτήρα, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η αφήγηση του Κ. Μητσοτάκη 

σύµφωνα µε την οποία η πρωθυπουργοποίηση του Πλαστήρα προκρίθηκε ως η καλύτερη δυνατή λύση 

προκειµένου να αποφευχθεί το ενδεχόµενο να αναλάβει κάποιο υπουργείο. Βλ. ∆. ∆ηµητράκος (επιµ.), 

Κώστας Μητσοτάκης, τ. Α΄, σ. 296. 
172

 Βλ. Επίσηµα Πρακτικά Συνεδριάσεων της Βουλής (στο εξής ΕΠΣΒ) περίοδος Α΄, σύνοδος Α΄, 30 

Μαρτίου-27 Ιουνίου 1950, τ. Α΄, Αθήνα 1950, Συνεδρίαση ΣΤ΄ (24/4/1950) σ. 14-17. Μία συνοπτική 

παρουσίαση της συζήτησης επί των προγραµµατικών δηλώσεων της κυβέρνησης Πλαστήρα βλ. στο 

Ηλίας Γ. Σκουλίδας, «Η κοινοβουλευτική δραστηρότητα του Νικολάου Πλαστήρα (1950-1952)», στο 

Ιστορικό - Πολιτικό Συνέδριο για το Νικόλαο Πλαστήρα (Καρδίτσα 13-14, Μορφοβούνι 15 Μαΐου 

1994). Πρακτικά, Καρδίτσα 1994, σ. 200-206. 
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συµµοριτισµού», µε την πολύτιµη συµπαράσταση της Βρετανίας και των ΗΠΑ. Το 

κείµενο των κυρίως θέσεων επικεντρωνόταν στην εξωτερική, εσωτερική και 

οικονοµική πολιτική της κυβέρνησης. Όσον αφορά την εξωτερική πολιτική το 

κείµενο δεν παρεξέκλινε από το αρχικό συµφωνητικό των τεσσάρων αρχηγών, µε 

µόνη προσθήκη ότι η κυβέρνηση θεωρούσε «υπέρτατον χρέος την ακάµατον 

σταυροφορίαν διά την επάνοδον των 28.000 Ελληνοπαίδων». Οι δηλώσεις περί της 

εσωτερικής πολιτικής ήταν ωστόσο οι πλέον αναµενόµενες καθώς σε αυτές επρόκειτο 

να δοθούν διευκρινίσεις σχετικά µε τα «µέτρα επιείκειας». Ο πρωθυπουργός έθεσε µε 

σαφήνεια το πλαίσιο της πολιτικής σχετικά µε το ζήτηµα, υπογραµµίζοντας ότι «η 

ελπίς και η ευχή της Ειρήνης δεν πρόκειται να οδηγήση εις εγκατάλειψιν ή εις 

χαλάρωσιν των µέτρων της Εθνικής Ασφαλείας µας, καθώς και της εµπεδώσεως της 

∆ηµοσίας Τάξεως». Υπό αυτό το πρίσµα, «καλώς εφαρµοζόµενα τα µέτρα επιεικείας 

αποτελούν κατ’ εξοχήν µέτρα ασφαλείας. ∆ιότι συντελούν και εις την αριθµητικήν 

ελάττωσιν των οπαδών και εις τον ηθικόν αφοπλισµόν του εχθρού».
173

 Πέραν αυτών 

των γενικόλογων τοποθετήσεων, οι επιµέρους αναφορές σε συγκεκριµένα µέτρα 

υπήρξαν εξίσου γενικόλογες. Έτσι σηµειωνόταν ότι «εν µέσω της ευλόγου 

συγχύσεως» ενδεχοµένως να υπήρξαν «άδικες» αποφάσεις δικαστηρίων οι οποίες θα 

έπρεπε να αναθεωρηθούν ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη. Οι «παρασυρθέντες»
174

 θα 

έπρεπε να επανέλθουν «εις τους κόλπους της ελληνικής οικογενείας»
175

 µε την πειθώ 

και την επαγρύπνηση της πολιτείας, ενώ δεν υπήρξε αναφορά στο θέµα της 

Μακρονήσου εκτός από την αόριστη νύξη περί καταγγελιών για «βιαιοπραγίες, αι 

οποίαι έλαβον ενδεχοµένως χώραν εναντίον κρατουµένων», για τις οποίες άλλωστε η 

κυβέρνηση διέταξε να γίνουν ανακρίσεις.  

 Οι δηλώσεις ολοκληρώθηκαν µε τις θέσεις της κυβέρνησης σχετικά µε την 

εξωτερική πολιτική, ενώ ιδιαίτερο βάρος δόθηκε, όπως ήταν φυσικό, στην 

οικονοµική πολιτική την οποία επρόκειτο να εφαρµόσει προκειµένου να επιτευχθεί η 

ανασυγκρότηση της χώρας. Τέλος, δεν έλειψαν αναφορές σε επιµέρους στόχους όπως 

ήταν η πάταξη των σκανδάλων, η αναδιοργάνωση της εκπαίδευσης και η 

προετοιµασία για τη διεξαγωγή δηµοτικών εκλογών. Αξίζει όµως να σηµειωθεί ότι οι 
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 Υπογραµµιζόταν όµως ότι «όσον είµεθα πρόθυµοι εις την ευρείαν εφαρµογήν µέτρων επιεικείας 

υπέρ των θυµάτων, τόσον αρνούµεθα την αµνηστίαν η οποία θα περιελάµβανε τα ηγετικά, 

εγκληµατικά και αµετανόητα στελέχη του Συµµοριτισµού». 
174

 Για τη διάκριση µεταξύ της «προδοτικής ηγεσίας του ΚΚΕ» και των «παραπλανηµένων» µελών, 

βλ. Πολ. Βόγλης, Η εµπειρία της φυλακής και της εξορίας, Αθήνα 2004, σ. 112-120. 
175

 Σηµειώνεται, ότι ο προεκλογικός λόγος της ΕΠΕΚ δεν είχε θέσει ποτέ εκτός «εθνικής οικογενείας» 

τους «παρασυρθέντες». 
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παραπάνω θέσεις –µη εξαιρουµένης της οικονοµικής πολιτικής– δεν αποτέλεσαν το 

επίδικο της αντιπαράθεσης στη συζήτηση που ακολούθησε, καθώς η αντιπολίτευση 

επικεντρώθηκε στα µέτρα ειρήνευσης, τα οποία επικαλέστηκε για την καταψήφιση 

της κυβέρνησης. Μάλιστα ο αρχηγός της αξιωµατικής αντιπολίτευσης, Κ. 

Τσαλδάρης, στο λόγο του σηµείωσε ότι το υπόλοιπο πρόγραµµα της κυβέρνησης 

στην ουσία συνιστούσε συνέχεια του έργου της προηγούµενης κυβέρνησης.
176

  

 Στο σηµείο αυτό αξίζει να γίνει µία παρέκβαση από τις προγραµµατικές 

δηλώσεις, η οποία σχετίζεται όµως άµεσα µε αυτές. Κι αυτό γιατί στο χρονικό 

διάστηµα µεταξύ της αρχικής συµφωνίας των τεσσάρων αρχηγών και µέχρι την 

ορκωµοσία της κυβέρνησης Πλαστήρα, η ΕΠΕΚ διά του αρχηγού της, αλλά και ο 

προσκείµενος σε αυτήν Τύπος, είχαν προσδώσει εντελώς διαφορετικό περιεχόµενο 

στα «µέτρα ειρήνευσης». Υπό τη γενική αρχή «η νέα Κυβέρνησις θα εξασφαλίση 

πλήρη ελευθερίαν και ισότητα ενώπιον του νόµου δι’ όλους τους Έλληνας»,
177

 ο 

Πλαστήρας είχε κάνει σαφές ότι θα χορηγούνταν αµνηστία «βαθµηδόν και αφού 

εξετασθή εκάστη περίπτωσις κεχωρισµένως»
 178

 εξαιρώντας ρητά µόνον όσους είχαν 

καταδικαστεί «δι’ εγκλήµατα του κοινού ποινικού δικαίου». Ξεκάθαρη ήταν επίσης η 

θέση όσον αφορά τη Μακρόνησο και τους άλλους τόπους εξορίας: «Τα κέντρα 

κρατουµένων διά τους υπόπτους αριστερούς και τους κοµµουνιστάς, 

συµπεριλαµβανοµένης της Μακρονήσου, βαθµηδόν θα καταργηθούν». Το ζήτηµα 

αυτό µάλιστα είχε προβάλει ιδιαίτερα και ο Προοδευτικός Φιλελεύθερος, ο οποίος 

λίγες ηµέρες πριν την παρουσίαση των προγραµµατικών δηλώσεων, αφιέρωσε το 

κύριο άρθρο του στη Μακρόνησο, κάνοντας λόγο για βασανιστήρια και 

«επιστηµονική βαρβαρότητα».
179

 Σύµφωνα µε πληροφορίες «σηµαίνουσας 

κυβερνητικής προσωπικότητος», η εφηµερίδα ανέφερε πως η κυβέρνηση εξέταζε το 

θέµα κατάργησης της Μακρονήσου «δια τους πολιτικούς κρατουµένους», τη 

βαθµιαία χορήγησης αµνηστίας, καθώς και τη µη εκτέλεση των θανατικών 
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 «∆ιότι, ούτε επί του δηµοσιονοµικού, ούτε επί των οικονοµικών, ούτε επί του κοινωνικού 

προβλήµατος, ούτε επί των προβληµάτων της διοικήσεως εν τω συνόλω, ούτε επί των προβληµάτων 

του λεγοµένου ηθικού καθαρµού, ούτε επί των θεµάτων της εξωτερικής πολιτικής, βλέπω εις την 

διαγραφήν των δηλώσεων να παρουσιάζη τι πραγµατικώς νέον», βλ. ΕΠΣΒ, Συνεδρίαση Ζ΄ 

(25/4/1950), σ. 19. 
177

 Συνέντευξη του Πλαστήρα στο Associated Press, όπως αυτή αναδηµοσιεύτηκε στον Προοδευτικό 
Φιλελεύθερο, 12/3/1950. 
178

 Μετά τον σάλο που ξέσπασε από τις δηλώσεις περί «αµνηστίας», ο Πλαστήρας εξέφρασε την 

«απορία» του για το γεγονός, δεδοµένου ότι όλες οι κυβερνήσεις της τετραετίας (Τσαλδάρη, Μάξιµου, 

Σοφούλη και ∆ιοµήδη) είχαν χορηγήσει αµνηστία. «Και, µάλιστα, το πρώτον έργον εκάστης των 

κυβερνήσεων αυτών ήτο η χορήγησις αµνηστίας, γενικού δε χαρακτήρος». Βλ. Ελευθερία, 21/3/1950.  
179
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καταδικών.
180

 Πέραν αυτών όµως δεν παρέλειψε να θέσει την ανάγκη επανεξέτασης 

όλων των περιπτώσεων δηµοσίων υπαλλήλων που είχαν απολυθεί εξαιτίας των 

πολιτικών τους φρονηµάτων.
181

 Είναι προφανές ότι όλα τα παραπάνω πόρρω απείχαν 

από τις ασαφώς διατυπωµένες και συγκρατηµένες προγραµµατικές δηλώσεις. Παρότι 

λοιπόν ο πρωθυπουργός Πλαστήρας είχε υιοθετήσει, ακόµα και σε επίπεδο 

φρασεολογίας –χρησιµοποιώντας, για παράδειγµα, τον όρο «συµµοριτισµός»– έναν 

ριζικά διαφοροποιηµένο λόγο, οι προεκλογικές αλλά –κυρίως– οι µετεκλογικές του 

θέσεις τον είχαν «εκθέσει» πολιτικά πολύ περισσότερο από όσο επιθυµούσε το νέο 

πολυκοµµατικό κυβερνητικό σχήµα. Έτσι, καθόλου τυχαία, η αντιπολίτευση στη 

συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων επικεντρώθηκε σε αυτές ακριβώς τις 

ξεκάθαρες θέσεις του πρωθυπουργού. 

Ο αρχηγός της αξιωµατικής αντιπολίτευσης, Κων. Τσαλδάρης, στην οµιλία 

του τόνισε ότι η κυβέρνηση, λόγω της σύνθεσής της, είχε κλονίσει το αίσθηµα της 

εθνικής ασφάλειας του λαού και την κατήγγειλε ότι καλυπτόµενη από «τη θεωρία της 

ισοπολιτείας» σκόπευε να αναθεωρήσει τις αποφάσεις των δικαστηρίων, ενδεχοµένως 

και των στρατοδικείων, καταρρακώνοντας «το κύρος και της ∆ιοικήσεως και της 

∆ικαιοσύνης και οργάνων της ∆ηµοσίας Τάξεως». Παράλληλα, «χαιρετίζοντας» το 

γεγονός ότι η κυβέρνηση «επί τέλους» αποδέχθηκε ότι η «ανταρσία» ήταν 

«αντεθνική» και η καταστολή της «εθνικόν έργον», σηµείωσε ότι τα µέτρα της 

«παρακολουθήσεως και της πειθούς» που σκόπευε να εφαρµόσει η κυβέρνηση, 

αντιµετώπιζαν «µετά πολύ ελαφράς συνειδήσεως» τον κοµµουνισµό. Τέλος, ο 

αρχηγός του ΛΚ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στο ζήτηµα της Μακρονήσου, 

επικαλούµενος «δηµοσιεύµατα εφηµερίδων», για να καταγγείλει ότι αν η κυβέρνηση 

εφάρµοζε τέτοια µέτρα, θα επανέρχονταν «χιλιάδες τινες εις τας πόλεις», αφήνοντας 

να εννοηθεί ότι θα ακολουθούσε ένας «τέταρτος γύρος». 

Η κριτική του Π. Κανελλόπουλου, ηγέτη του Μετώπου Εθνικής 

Αναδηµιουργίας, ήταν πολύ οξύτερη· κατήγγειλε την κυβέρνηση ότι «αισθάνεται από 

της πρώτης στιγµής της την υποχρέωσιν να κολακεύη την αριστεράν», γεγονός που 

αποδείκνυε ότι οι πρώτες της εκδηλώσεις «αντί να είναι εκδηλώσεις τιµής και ηθικής 

αµοιβής απέναντι των πολεµιστών […] ήσαν εκδηλώσεις θωπείας απέναντι των 

πταισάντων».
182

 Χωρίς να αναφερθεί ευθέως στα «µέτρα ειρήνευσης», έκανε λόγο 
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για «επικίνδυνα πειράµατα» που προκαλούσαν φόβους για την «εθνική ένταξη» της 

χώρας, σηµειώνοντας ότι η κυβέρνηση «αποβλέπει πιθανόν και εις την ψήφον των 

υπό τον κ. Σοφιανόπουλον βουλευτών».
183

 Ο λόγος του Κανελλόπουλου 

επικεντρώθηκε σχεδόν αποκλειστικά στις προεκλογικές και µετεκλογικές θέσεις του 

Πλαστήρα παραγνωρίζοντας σε τέτοιο βαθµό το κείµενο των προγραµµατικών 

δηλώσεων, ώστε προκάλεσε την αντίδραση του Γ. Παπανδρέου, ο οποίος έκανε λόγο 

για αγόρευση «η οποία φαίνεται ότι εσχεδιάσθη προ των προγραµµατικών 

δηλώσεων».
184

  

Ακόµη οξύτερη στα µέτρα ειρήνευσης ήταν η κριτική του Θεόδ. 

Τουρκοβασίλη, ηγέτη του Κόµµατος Εθνικοφρόνων. Αποτέλεσµα της εφαρµογής 

µίας τέτοιας πολιτικής θα ήταν, όπως σηµείωνε, «πατέρες οι οποίοι […] θα ιδούν 

τους σφαγείς των τέκνων των µετ’ ολίγους µήνας να επανέρχωνται νικηταί και 

τροπαιούχοι, χάρις εις τα µέτρα της κυβερνήσεως […] µε τη δικαιολογίαν ότι αυτοί 

δεν είναι απολύτως επικίνδυνοι». Κάλεσε µάλιστα την κυβέρνηση να αποσύρει το 

θέµα αυτό από τις προγραµµατικές δηλώσεις «διότι δεν πρέπει να υπάρχη εις 

προγραµµατικάς δηλώσεις εθνικής ελληνικής κυβερνήσεως»,
185

 ενώ σε αντίθετη 

περίπτωση µόνη λύση θεωρούσε την παραίτηση της κυβέρνησης. 

Ο Κων. Μανιαδάκης, εκ µέρους του Κόµµατος της Ελληνικής Αναγεννήσεως, 

σηµείωσε ότι µεταξύ του προγράµµατος της νέας κυβέρνησης και των προηγούµενων 

«η διαφορά έγκειται εις τας ελπίδας τας οποίας εστήριζε και στηρίζει η άκρα 

αριστερά και η ∆ιεθνής Συνοδοιπορία εις τοιαύτην Κυβέρνησιν του Κέντρου, να 

εισπράξη ηπίαν µεταχείρησιν και άφθονα εξιτήρια από τας φυλακάς και τα 

στρατόπεδα των τιµωρηµένων συντρόφων των».
186

 Χαρακτήρισε τα µέτρα 

ειρήνευσης «καθαράν ενίσχυσιν του εχθρού διά να δυνηθή να προετοιµάση τον 

τέταρτον γύρον µε περισσότερα έµπειρα στελέχη», ενώ απευθυνόµενος στην 

κυβέρνηση διευκρίνιζε: «όπως την επάθαµεν µε την Βάρκιζαν, τας αποσυµφορήσεις 

και τας αµνηστίας, […] έτσι και τώρα, εάν δώσετε νέαν αµνηστίαν πρέπει να είστε 

βέβαιοι ότι µεταξύ αυτών που θα κυκλοφορήσουν ελευθέρως, θα είνε και οι αυριανοί 

δήµιοι του ελληνικού λαού».
187
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 Σε εντελώς διαφορετικό µήκος κύµατος κινήθηκαν οι οµιλίες των αρχηγών 

των δύο κοµµάτων που παρείχαν ψήφο εµπιστοσύνης στην κυβέρνηση χωρίς να 

συµµετέχουν σε αυτήν, παρουσιάζοντας ωστόσο µεγάλες διαφοροποιήσεις µεταξύ 

τους. Έτσι το ζήτηµα των µέτρων ειρήνευσης, όχι τυχαία, δεν αναφέρθηκε στην 

οµιλία του αρχηγού του Εθνικού Κόµµατος, Ναπ. Ζέρβα, ο οποίος περιορίστηκε σε 

µία γενική διατύπωση περί του «σλαβοκοµµουνιστικού» κινδύνου που απειλούσε τη 

χώρα, µε ό,τι αυτό µπορεί να σήµαινε για την πολιτική της ειρήνευσης που 

ευαγγελιζόταν η κυβέρνηση. Εντελώς διαφοροποιηµένος ήταν ο λόγος του Αλεξ. 

Μπαλτατζή, ηγέτη του Συναγερµού Αγροτών και Εργαζοµένων, ο οποίος σηµείωσε 

ότι «λόγοι αντιπολιτευτικοί παρέσυραν τους οµιλητάς, διά να εµφανίσουν την 

κυβέρνησιν ως παρασυροµένην προς τα αριστερά», δεδοµένου ότι η ίδια στις 

προγραµµατικές δηλώσεις της είχε θέσει ως προτεραιότητα την αποτελεσµατική 

αντιµετώπιση του κοµµουνισµού. Παρ’ όλα αυτά ο Μπαλτατζής δεν παρέλειψε να 

υπογραµµίσει ότι «εις τον πόλεµον εναντίον του συµµοριτισµού εσηµειώθησαν και 

υπερβασίαι από κρατικά όργανα»,
188

 αφήνοντας να εννοηθεί ότι υπήρχαν περιθώρια 

για την εφαρµογή µέτρων ειρήνευσης. 

Η κριτική των κοµµάτων της Αριστεράς στα µέτρα ειρήνευσης έγινε υπό 

εντελώς διαφορετική οπτική γωνία. Ο ηγέτης της Ένωσης ∆ηµοκρατικών Αριστερών, 

Ιω. Σοφιανόπουλος, άσκησε κριτική στις εξαγγελίες περί ειρήνευσης µέσω 

«αποσυµφορήσεως» της Μακρονήσου και των φυλακών, σηµειώνοντας ότι µόνο η 

γενική αµνηστία θα µπορούσε να επιφέρει την ειρήνευση, ενώ κατηγόρησε την 

κυβέρνηση ότι «προσεπάθησεν να µην ενοχλήση την δεξιάν».
189

 Στο ίδιο περίπου 

κλίµα κινήθηκε και η οµιλία του Αλ. Σβώλου, εκ µέρους του ΣΚ-ΕΛ∆, ο οποίος 

τόνισε ότι εφόσον η κυβέρνηση είχε πρόθεση να δηµιουργήσει κράτος δικαίου, 

όφειλε να προβεί σε µία σειρά ενεργειών που θα καταργούσαν ό,τι δεν συµβιβαζόταν 

µε αυτό, όπως η λειτουργία των έκτακτων στρατοδικείων, το ΟΓ’ ψήφισµα (ο θεσµός 

της Μακρονήσου) και η διατήρηση πιστοποιητικών κοινωνικών φρονηµάτων. 

Παράλληλα, υπογράµµισε ότι η γενική αµνηστία αποτελούσε «πολιτικήν ανάγκην της 

στιγµής αυτής».
190

 

Είναι προφανές ότι στη λογική της «εθνικοφρόνου παρατάξεως» η πολιτική 

της ειρήνευσης ισοδυναµούσε µε «εθνική προδοσία». Ο πόλεµος, συνεπεία του 
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οποίου είχαν ληφθεί όλα τα έκτακτα µέτρα, ήταν «εθνικός» και όχι εµφύλιος και οι 

«αντεθνικώς δρώντες» έπρεπε να πατάσσονται, προκειµένου να µην τεθεί σε κίνδυνο 

η «εθνική ασφάλεια». Αντίθετα, για την κοινοβουλευτική Αριστερά τα εξαγγελθέντα 

µέτρα συνιστούσαν ηµίµετρα, τα οποία δεν απαντούσαν στο αίτηµα της γενικής 

αµνηστίας και της άρσης όλων των περιοριστικών διατάξεων που είχαν προκύψει από 

τον εµφύλιο. 

Πέραν όµως της κριτικής στην πολιτική της ειρήνευσης, τα πυρά της 

αντιπολίτευσης συγκέντρωσε η ίδια η έννοια του Κέντρου, όπως αυτή εκφράστηκε µε 

τη συνεργασία των κοµµάτων στο νέο κυβερνητικό σχήµα. Τον «χορό» της 

αµφισβήτησης άνοιξε ο Κ. Τσαλδάρης, ήδη στην αρχή της οµιλίας του: 

«Υπεστηρίχθη ότι το αποτέλεσµα των εκλογών, έδωσε µίαν νέαν µορφήν “Κέντρου” 

και λέγω νέαν µορφήν, διότι κέντρον ήτο και η τελευταία κυβέρνησις, η οποία επί 

µακρόν εκυβέρνησε την χώραν. Έδωσε, λέγω µίαν µίαν νέαν µορφήν Κέντρου, εις 

την οποίαν περιλαµβάνονται και βουλευταί, εκλεγέντες διά ψήφων, αίτινες 

αµφιβάλλω εάν απετέλουν, όταν εδίδοντο τουλάχιστον, την έννοιαν εκείνην, την 

οποία θεωρούµεν όλοι ότι αποτελεί το Κέντρον εις µίαν Βουλήν. Απετέλουν εις την 

πραγµατικότητα ψήφους, ανήκοντας εις την αριστεράν πλευράν της Βουλής 

αυτής».
191

 Παρότι είναι ασαφής η έννοια του «παλαιού Κέντρου» της Βουλής του 

1946, είναι αρκετά σαφές ότι εκείνο που κυρίως αµφισβητούσε στο «νέο Κέντρο» ο 

αρχηγός του ΛΚ, ήταν η ένταξη της ΕΠΕΚ σε αυτό –της οποίας οι ψήφοι ήταν 

«αριστερές». ∆εδοµένου όµως ότι η ένταξη αυτή είχε «επιβληθεί» de facto µε τον 

σχηµατισµό της κεντρώας κυβέρνησης, αµφισβητούσε συνολικά τον πολιτικό 

προσανατολισµό του Κέντρου. 

Ο Παν. Κανελλόπουλος αµφισβήτησε το Κέντρο ως διακριτό πολιτικό χώρο 

µε κοινά ιδεολογικά χαρακτηριστικά, καθώς τα κόµµατα που συνεργάζονταν τώρα 

στην «κεντρώα» κυβέρνηση, δεν είχαν θέσει προ των εκλογών το ζήτηµα του 

Κέντρου ως ενιαίου πολιτικού χώρου. Εκείνο όµως που κυρίως έθετε ως πρόβληµα 

του Κέντρου ο Κανελλόπουλος, ήταν η ένταξη της ΕΠΕΚ σε αυτό, στρέφοντας τα 

βέλη του προσωπικά στον αρχηγό της, τον οποίο κατηγόρησε ότι –σε αντίθεση µε 

τους βουλευτές του ∆ΣΚ και του ΚΦ– κατά τη διάρκεια του εµφυλίου «ετήρησε 

στάσιν ουδετέραν, ετήρησε στάσιν εν πάση περιπτώσει, η οποία δεν είναι δυνατόν να 
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θεωρηθή ως ενεργός ψυχική συµβολή εις τον αγώνα του έθνους».
192

 Θεωρώντας το 

Κέντρο ως «σχήµα λόγου µάλλον παρά ως σχήµα ιστορικής πράξεως», ο 

Κανελλόπουλος υποστήριξε ότι δεδοµένων των προεκλογικών θέσεων του 

Πλαστήρα, αλλά και «εξ όσων δηµοσιεύονται εις τα προσκείµενα προς αυτόν 

φύλλα», πρόκυπτε ως συµπέρασµα ότι «το Κέντρον, το οποίον εκπροσωπεί και 

ενσαρκώνει η κυβέρνησις, ζητεί να εµφανισθή ως κέντρον υπό την έννοιαν της µέσης 

και ηλαττωµένης αντιστάσεως έναντι του κοµµουνισµού». Ως κύρια χαρακτηριστικά 

της «ηλαττωµένης αντιστάσεως» απαριθµούσε: «ουχί φανατική αντιµετώπισις, 

κατανόησις και ανεκτικότης, έλλειψης ηθικής ακρότητος απέναντι του 

κοµµουνισµού, προσπάθεια συµβιβασµού, προσπάθεια κάποιας συµφιλιώσεως, 

προσπάθεια µειώσεως εν πάση περιπτώσει της οξύτητος της αναλόγου προς εκείνην 

µε την οποίαν επιτίθεται ο κοµµουνισµός έναντι της Ελλάδος».
193

 Με τον τρόπο αυτό 

ο Κανελλόπουλος καθιστούσε σαφές ότι το «εθνικώς απαράδεκτον»
 194

 της κεντρώας 

κυβέρνησης ήταν η συµµετοχή της ΕΠΕΚ, η οποία έθετε τελικώς συνολικά εν 

αµφιβόλλω τον «εθνικό προσανατολισµό» του Κέντρου. 

Εξίσου οξύς µε τον Κανελλόπουλο υπήρξε και ο ηγέτης του Κόµµατος 

Εθνικοφρόνων, Θεόδ. Τουρκοβασίλης, ο οποίος ανέφερε ότι «το σχήµα του 

αυτοχειροτονηθέντος κέντρου […] ήτο εντελώς άγνωστον προεκλογικώς και ως 

έννοια ανύπαρκτος, τόσον ως ιδεολογική παράταξις όσον και ως πολιτική».
195

 Στη 

συνέχεια σηµείωσε ότι «αι ανησυχίαι του λαού διά την παρούσαν κυβέρνησιν είναι 

δικαιολογηµέναι, διότι τον στρατηγόν Πλαστήραν µετά την γνωστήν δράσιν του 

επηκολούθησε µία µακρά αδράνεια και δεν υπάρχει κανενός είδους συµµετοχή του 

εις ένα αγώνα από την έκβασιν του οποίου εξηρτάτο η υπόστασις της φυλής µας. ∆εν 

είπε ποτέ µίαν λέξιν εναντίον των συµµοριτών». Ο Τουρκοβασίλης όµως δεν 

περιορίστηκε µόνο στην επίθεση εναντίον του Πλαστήρα αλλά συµπεριέλαβε και 

τους Τσουδερό και Καρτάλη, διερωτώµενος κατά πόσον αυτοί «ηµπορούν να 

αποτελέσουν ανασχετικόν φράγµα µιας κακής σκέψεως του Στρατηγού». Την 

απάντηση, βεβαίως την έδωσε ο ίδιος: «Το παρελθόν αµφοτέρων δυστυχώς δεν 

παρέχει τα εχέγγυα ότι ηµπορεί τούτο να συµβή». 
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Παρά το ότι η κυβέρνηση έλαβε τελικώς ψήφο εµπιστοσύνης από τη 

Βουλή,
196

 είχε καταστεί σαφές µε κάθε τρόπο ότι η συµµετοχή της ΕΠΕΚ στην 

κυβέρνηση αποτελούσε την «αχίλλειο πτέρνα» της –άποψη που συµµερίζονταν 

άλλωστε και τα κόµµατα που τη συναποτελούσαν. Μοιραία, τα βέλη τα οποία θα 

κατάφερναν να την πλήξουν θα ήταν «φίλια». Έτσι, τέσσερις µήνες αργότερα, στις 15 

Αυγούστου, µια δήλωση του Πλαστήρα για κατάργηση των εκτελέσεων προκάλεσε 

την πτώση της κυβέρνησης µετά την αποχώρηση του ΚΦ. Μιας κυβέρνησης που οι 

εσωτερικές της αντιφάσεις την καθιστούσαν «θνησιµαία εκ γενετής».
197

 

                                                 
196

 Υπέρ της κυβέρνησης ψήφισαν 140 βουλευτές (σε αυτούς συµπεριλαµβάνονταν τέσσερις του 

Εθνικού Κόµµατος και δύο του Συναγερµού Αγροτών και Εργαζοµένων) κατά 99, ενώ απείχαν της 

ψηφοφορίας 11 βουλευτές. Βλ. ΕΠΣΒ, Συνεδρίαση Ι΄ (28/4/1950), σ. 92-93. 
197

 Παρότι την έκφραση αυτή χρησιµοποίησε τον Σεπτέµβριο του ίδιου έτους ο Πλαστήρας για να 

χαρακτηρίσει την κυβέρνηση Βενιζέλου-Τσαλδάρη-Παπανδρέου, βλ. Σπ. Λιναρδάτος, Από τον εµφύλιο 
στη χούντα, τ. Α΄, σ. 159, φαίνεται πως αποτυπώνει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον χαρακτήρα της 

κυβέρνησης του Απριλίου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 

1951: Η ΒΡΑΧΥΒΙΑ ΑΚΜΗ 

 

Οι δηµοτικές εκλογές και η «µεγάλη προοδευτική παράταξις» 

Μετά την πτώση της κυβέρνησης Πλαστήρα, στις 18 Αυγούστου 1950, ο Σοφ. 

Βενιζέλος έλαβε από τον Παύλο την εντολή σχηµατισµού κυβέρνησης «εθνικής 

συγκεντρώσεως», διατύπωση που εννοούσε τη σύµπραξη κοµµάτων «εγνωσµένης 

εθνικοφροσύνης», µη αποκλειόµενου του Λαϊκού.
1
 Μετά από τις αντιδράσεις που 

δηµιούργησε στο ΚΦ το ενδεχόµενο µιας τέτοιας συνεργασίας και κατόπιν 

παρασκηνιακών συνοµιλιών, στις 21 Αυγούστου ορκίστηκε το πρώτο κλιµάκιο της 

κυβέρνησης αποτελούµενο αµιγώς από βουλευτές του ΚΦ, ενώ δύο ηµέρες αργότερα 

το σχήµα διευρύνθηκε µε τη συµµετοχή του ∆ΣΚ και του Γεωργίου Παπανδρέου. Η 

κυβέρνηση, στην πλήρη της µορφή, ορκίστηκε στις 3 Σεπτεµβρίου, έχοντας 

εξασφαλίσει την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης και από την ΕΠΕΚ.
2
 Τελικώς όµως 

την εποµένη της ορκωµοσίας η ΕΠΕΚ διαµήνυσε ότι δεν επρόκειτο να στηρίξει την 

κυβέρνηση,
 3
 η οποία και καταψηφίστηκε στις 9 Σεπτεµβρίου µετά την ολοκλήρωση 

της συζήτησης επί των προγραµµατικών της δηλώσεων. Έτσι, άρχισαν και πάλι οι 

διεργασίες για τον σχηµατισµό κυβέρνησης συνεργασίας, η οποία, παρά τις 

αντιδράσεις –για µια ακόµη φορά– στο εσωτερικό του ΚΦ, κατάφερε να σχηµατιστεί 

λίγες ηµέρες αργότερα και ορκίστηκε στις 13 Σεπτεµβρίου. Η «τριµερής» αυτή 

κυβέρνηση, αποτελούµενη από δέκα υπουργούς του ΚΦ, εννέα του ΛΚ και εννέα του 

∆ΣΚ υπό την πρωθυπουργία του Σοφ. Βενιζέλου, έλαβε ψήφο εµπιστοσύνης 

διαθέτοντας ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία, δηµιουργώντας έτσι την εντύπωση 

                                                 
1

 Αναλυτικά για τις πολιτικές εξελίξεις µετά την πτώση της κυβέρνησης Πλαστήρα, βλ. Σπ. 

Λιναρδάτος, Από τον εµφύλιο στη χούντα, τ. Α΄, Αθήνα 1977, σ. 146-199. 
2
 Ο Βενιζέλος είχε εξασφαλίσει τη διαβεβαίωση του Πλαστήρα ότι «το κόµµα της ΕΠΕΚ έλαβε την 

απόφασιν να µην συµµετάσχη δι’ ουδενός αντιπροσώπου του εις την υφ’ υµάς Κυβέρνησιν, 

αρκούµενον εις την ψήφον εµπιστοσύνης ως συνεφωνήθη εις την συνοµιλίαν µας της παρελθούσης 

εβδοµάδος». Βλ. επιστολή Πλαστήρα προς Βενιζέλο, 28/8/1950, ΙΑΜΜ/ΑΣΒ, φ. 11. Είχε προηγηθεί 

συνάντηση µεταξύ των δύο ανδρών στην οποία ο Βενιζέλος είχε δεσµευτεί ότι η νέα κυβέρνηση θα 

δηµοσίευε και θα εφάρµοζε τον νόµο περί «µέτρων επιείκειας» που είχε καταρτίσει και εγκρίνει το 

υπουργικό συµβούλιο της κυβέρνησης Πλαστήρα. Παρά την επιµονή του Πλαστήρα για επέκταση των 

µέτρων, κάτι τέτοιο δεν έγινε δεκτό από τον Βενιζέλο. Βλ. Πρακτικό συνάντησης Πλαστήρα-

Βενιζέλου, 19/8/1950, ΙΑΜΜ/ΑΣΒ, φ. 11. 
3

 Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 2/9/1950. Στη µη παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην κυβέρνηση 

καθοριστικό ρόλο φαίνεται πως διαδραµάτισε η κοινή στάση των Καρτάλη και Τσουδερού, µε τον 

πρώτο να χαρακτηρίζει «ανοησία» [“nonsense”] τη στήριξη της κυβέρνησης χωρίς τη συµµετοχή της 

ΕΠΕΚ σε αυτήν, και τον δεύτερο να θεωρεί ότι, παρά τις πιέσεις που ασκούνταν, η ΕΠΕΚ είχε 

πολλούς λόγους να µη λάβει µέρος σε αυτήν. Βλ. σχετικά τηλεγραφήµατα Τσουδερού προς Καρτάλη 

27 και 28/8/1950 και Καρτάλη προς Τσουδερό 28/8/1950, ∆ΗΚΙ/ΑΓΚ, φ. 10.51. 
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ότι επρόκειτο να µακροηµερεύσει. Όµως η αποκάλυψη ενός σκανδάλου στον 

Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς,
4
 στο οποίο εµπλεκόταν παράγοντας του ΛΚ, γεγονός 

που εκµεταλλεύθηκε στο έπακρο ο τύπος, υπέσκαψε το έδαφος της κυβέρνησης, η 

οποία οδηγήθηκε σε παραίτηση στις 2 Νοεµβρίου. Την εποµένη ηµέρα, µία νέα 

κυβέρνηση, αποτελούµενη από το ΚΦ και το ∆ΣΚ ορκίστηκε και έλαβε ψήφο 

εµπιστοσύνης και από το ΛΚ. Όµως και το νέο κυβερνητικό σχήµα επρόκειτο να 

αποδειχθεί βραχύβιο, εξαιτίας της διάσπασης του ΛΚ, κι αυτό γιατί το νεοϊδρυθέν 

Λαϊκό Ενωτικό Κόµµα υπό τους Παναγ. Κανελλόπουλο και Στεφ. Στεφανόπουλο,
5
 

διεκδίκησε τη συµµετοχή του στην κυβέρνηση. Ωστόσο, οι σχετικές συνοµιλίες δεν 

κατέληξαν σε οριστική συµφωνία και το ΛΕΚ έκανε µε κάθε τρόπο σαφές ότι δεν 

επρόκειτο να στηρίξει πλέον µια κυβέρνηση στην οποία το ίδιο δεν συµµετείχε και 

προσανατολιζόταν περισσότερο στον σχηµατισµό µίας εξωκοινοβουλευτικής 

κυβέρνησης.
6

 Έτσι, στις 20 Φεβρουαρίου, όταν τέθηκε ζήτηµα κυβερνητικής 

πλειοψηφίας, οι ισορροπίες ήταν ιδιαίτερα εύθραυστες και η θέση της κυβέρνησης 

ΚΦ-∆ΣΚ εξαιρετικά επισφαλής. Μόνη «σανίδα σωτηρίας» της εµφανιζόταν πλέον η 

ΕΠΕΚ, η οποία, έχοντας προηγουµένως εξασφαλίσει τη δηµόσια δέσµευση της 

κυβέρνησης, µε σχετικές δηλώσεις,
7
 για διεξαγωγή των δηµοτικών εκλογών στις 15 

Απριλίου 1951, επεξεργασία νέου εκλογικού νόµου και ακολούθως προκήρυξη 

βουλευτικών εκλογών,
8

 παρείχε ψήφο εµπιστοσύνης χωρίς όµως η ίδια να 

                                                 
4
 Το σκάνδαλο αφορούσε την κατάχρηση ποσού 7,5 δισεκατοµµυρίων δραχµών από τον Οργανισµό 

στην οποία εµπλέκονταν, πέραν του στελέχους του Λαϊκού Κόµµατος Νικ. ∆ενδρινέλλη, δεκαπέντε 

ακόµη πρόσωπα, ενώ δάνειο από τους καταχραστές φερόταν να έχει λάβει ο γιος του αρχηγού του ΛΚ, 

Αθαν. Τσαλδάρης. Βλ. Σπ. Λιναρδάτος, Από τον εµφύλιο στη χούντα, τ. Α΄, σ. 170-171. 
5
 Το Λαϊκό Ενωτικό Κόµµα (ΛΕΚ) δηµιουργήθηκε στις 6 Ιανουαρίου 1951 και προέκυψε από τη 

συγχώνευση της οµάδας των 27 βουλευτών µε επικεφαλής τον Στέφ. Στεφανόπουλο που είχαν 

αποχωρήσει από το Λαϊκό Κόµµα και του Εθνικού Ενωτικού Κόµµατος του Παν. Κανελλόπουλου. Για 

τη διάσπαση του ΛΚ και τη δηµιουργία του ΛΕΚ βλ. Σπ. Λιναρδάτος, Από τον εµφύλιο στη χούντα, τ. 

Α΄, σ. 172-175, 192-193· Ευάνθ. Χατζηβασιλείου, Ελληνικός φιλελευθερισµός. Το ριζοσπαστικό ρεύµα, 
1932-1979, Αθήνα 2010, σ. 267-268. 
6
 Η στάση του ΛΕΚ άφηνε να εννοηθεί ότι προσανατολιζόταν στη λύση Παπάγου –ακόµα και εκτός 

κοινοβουλευτικών διαδικασιών. Βλ. σχετικά Ηλ. Νικολακόπουλος, «Κοµµατική και εκλογική 

αποτύπωση του εµφυλίου, 1950-1952», Χρ. Χατζηιωσήφ (επιµ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα, 

τ. ∆2, Αθήνα 2009, σ. 338-339. 
7
 Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 23/2/1951. 

8
 Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι, σύµφωνα µε την αµερικανική πρεσβεία, υπήρξε και ένας επιπλέον 

όρος για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης, ο οποίος δεν δηµοσιοποιήθηκε: η διεξαγωγή των 

δηµοτικών εκλογών µε βάση τους εκλογικούς καταλόγους πριν την εκκαθάριση που είχε γίνει ενόψει 

των εκλογών του 1950, η οποία, σύµφωνα µε την ΕΠΕΚ, είχε στερήσει από έναν «αξιοσηµείωτο 

αριθµό υποτιθέµενων αριστεριζόντων ψηφοφόρων» την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώµατος. Βλ. 

Robert M. Memminger (USA Embassy in Athens) to State Department, 8/3/1951, Foreign Relation of 
the United States (FRUS) 1951, τ. V, σ. 467-468. Το αίτηµα αυτό της ΕΠΕΚ, η οποία εµµέσως 

αναγνώριζε ότι ένα τµήµα τουλάχιστον των «αριστεριζόντων» ήταν δυνάµει ψηφοφόροι της, φαίνεται 

πως µάλλον όξυνε τους φόβους της κυβέρνησης για άνοδο της Αριστεράς, µε αποτέλεσµα να 

προχωρήσει σε περαιτέρω εκκαθάριση των εκλογικών καταλόγων της περιφέρειας πρωτευούσης, ώστε 
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συµµετάσχει στο κυβερνητικό σχήµα.
 
Η ΕΠΕΚ βγήκε ωφεληµένη από αυτήν την 

πολιτική κίνηση, καθώς αναβαθµιζόταν σε σταθεροποιητικό παράγοντα χωρίς να 

συµµετέχει στην κυβέρνηση, ενώ αξιοποίησε πολιτικά το γεγονός ότι είχε θέσει ως 

απαραίτητη προϋπόθεση, προκειµένου να παράσχει τη στήριξή της στην κυβέρνηση, 

τη διενέργεια δηµοτικών εκλογών σε λιγότερο από δύο µήνες.  

 Η διεξαγωγή δηµοτικών εκλογών αποτελούσε γεγονός µείζονος σηµασίας, 

καθώς είχαν περάσει δεκαεπτά χρόνια από το 1934, όταν είχαν διενεργηθεί για 

τελευταία φορά. Στο χρονικό αυτό διάστηµα οι τοπικές αρχές εναλλάσσονταν 

κατόπιν διορισµών από τη δικτατορία του Μεταξά και εν συνεχεία από τις κατοχικές 

κυβερνήσεις. Από την απελευθέρωση και µετά, οπότε παύθηκαν οι εν ενεργεία 

δήµαρχοι,
9
 τα αλλεπάλληλα κυβερνητικά σχήµατα έδιναν µε τη σειρά τους το δικό 

τους πολιτικό στίγµα στον διορισµό δηµάρχων.
10

 Έτσι, η διεξαγωγή των εκλογών της 

15ης Απριλίου
11

 συνιστούσε τον τερµατισµό της δεκαεπτάχρονης πολιτικής 

«ανωµαλίας». Πέραν όµως αυτού, οι δηµοτικές εκλογές στη συγκεκριµένη συγκυρία 

αποκτούσαν ιδιαίτερη σηµασία, καθώς αποτελούσαν εκλογικό «βαρόµετρο» που θα 

                                                                                                                                            
να διαγραφούν όσοι είχαν µετακινηθεί από την ύπαιθρο µετά το πέρας του πολέµου και είχαν 

παραµείνει χωρίς «αποχρώντα λόγον», βλ. Γ. Στεφανίδης, Από τον Εµφύλιο στον Ψυχρό πόλεµο, Αθήνα 

1999, σ. 284-285, σηµ. 62, όπου παραπέµπει και σε σχετικά έγγραφα. Το θέµα της εκκαθάρισης των 

καταλόγων σχολίασε, από την δική του οπτική και το ΚΚΕ, κάνοντας λόγο για «εκλογικά 

µαγειρέµατα» και διαγραφή «χιλιάδων ψηφοφόρων» από τους «πλαστούς εκλογικούς καταλόγους», βλ. 

ΚΚΕ. Επίσηµα Κείµενα, τ. 7, Αθήνα 1995, σ. 131. 
9 Η κυβέρνηση της Απελευθέρωσης έπαυσε τους τοπικούς διοικητές, νοµάρχες, δηµάρχους και 

κοινοτάρχες και τον Νοέµβριο του 1944 εγκατέστησε δεκαεπτά «Κυβερνητικούς Αντιπροσώπους», οι 

οποίοι είχαν την ευθύνη διοίκησης συγκεκριµένων νοµών (ΦΕΚ 22/1944). Φαίνεται πάντως πως η 

διαδικασία αντικατάστασης δηµάρχων δεν ξεκίνησε πριν από τον Μάρτιο του 1945, οπότε µε 

αναγκαστικό νόµο η ευθύνη ανατέθηκε στον υπουργό Εσωτερικών (ΦΕΚ 78/1945). Με µία πρώτη 

µατιά φαίνεται πως στη διαδικασία επικράτησε η λογική της επαναφοράς των εκλεγµένων δηµάρχων 

του 1934, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δεν σηµειώθηκαν και παρεκκλίσεις. Μία εµπεριστατωµένη 

µελέτη για τις «περιπέτειες» της τοπικής αυτοδιοίκησης σε αυτή την 17ετία παραµένει ζητούµενο, 

καθώς θα καλύψει πολλά κενά –ακόµα και πραγµατολογικά– αλλά θα συµβάλει και στην ευρύτερη 

κατανόηση της πολιτικής της περιόδου. 
10 Βλ. χαρακτηριστικά την περίπτωση εναλλαγής των δηµάρχων στην Ερµούπολη, όπως αυτή 

παρουσιάζεται στο Χρ. Λούκος, «Οι πολιτικές και ιδεολογικές συγκρούσεις στη µετακατοχική Σύρο 

και ο δήµαρχος Ερµούπολης Επαµεινώνδας Παππαδάµ», Μνήµων, 32-33 (2011-2012), σ. 177-204. Η 

Ελευθερία, τις παραµονές των εκλογών, µε αρκετή δόση υπερβολής, περιέγραψε µε τα µελανότερα 

χρώµατα τα κριτήρια επιλογής των δηµάρχων κατά την περίοδο αυτή: «την τοπικήν αυτοδιοίκησιν 

ελυµαίνοντο οι λούστροι του δικτάτορος, οι έµπιστοι των κατακτητών και οι εκλεκτοί του αετονυχικού 

λαοπροβλητισµού». Βλ. Ελευθερία, 10/4/1951. 
11

 Οι εκλογές διενεργήθηκαν µε βάση τον εκλογικό νόµο 1454/1950, οι λεπτοµέρειες του οποίου δεν 

πρόκειται να αποτελέσουν εδώ αντικείµενο συζήτησης. ∆ύο σηµεία ωστόσο κρίνεται απαραίτητο να 

επισηµανθούν, δεδοµένου ότι και τα δύο δηµιούργησαν µία σειρά από περιπλοκές στους συνδυασµούς 

όλων των κοµµάτων: α) η δυνατότητα που ο νόµος παρείχε στους ψηφοφόρους να διαγράφουν 

υποψηφίους από το συνδυασµό που είχαν επιλέξει και να προσθέτουν ή όχι υποψήφιους άλλου 

συνδυασµού και β) η έµµεση εκλογή του δηµάρχου από το σώµα των δηµοτικών συµβούλων και των 

αναπληρωµατικών τους, µία διαδικασία που µπορούσε να διαρκέσει από µία έως τρεις εβδοµάδες µετά 

τις εκλογές. Για τα προβλήµατα που δηµιουργούσε η εκλογή δηµάρχου βλ. ενδεικτικά ΙΑΜΜ/ΑΝΠ 

372, φ. «Αλληλογραφία 1950-1953», καθώς και ΙΑΜΜ/ΑΣΒ, φ. 23. 
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κατέγραφε την εκλογική δύναµη των κοµµάτων και θα αποτύπωνε τις 

διαφοροποιήσεις σε σχέση µε τις εκλογές του 1950.
12

 Ήταν σαφές ότι αποτέλεσµα 

των εκλογών θα ήταν σε κάθε περίπτωση αξιοποιήσιµο ενώ όλοι οι παράγοντες της 

πολιτικής ζωής αναγνώριζαν ότι αυτό θα προκαλούσε πολιτικές εξελίξεις.
13

 

Αρχικά πάντως τα κόµµατα επέλεξαν την υποβάθµιση της πολιτικής 

βαρύτητας των εκλογών στο δηµόσιο λόγο τους. Ωστόσο, όσο πλησίαζε η διεξαγωγή 

τους και γινόταν περισσότερο σαφής ο «προκριµατικός»
 14

 χαρακτήρας τους, η στάση 

των κοµµάτων άρχισε να µεταστρέφεται σταδιακά. Σε αυτό το πλαίσιο κινήθηκε και 

η ΕΠΕΚ, υιοθετώντας αρχικά µία διφορούµενη στάση στο δηµόσιο λόγο της. Η 

κοινοβουλευτική οµάδα, που συνεδρίασε ειδικά για το θέµα αυτό, αν και έκανε 

γνωστή την πρόθεσή της «να µη δοθή πολιτικός χαρακτήρ εις τας ∆ηµοτικάς 

εκλογάς»,
15

 παράλληλα δεν απέκλειε κάτι τέτοιο «εάν αι κυβερνητικαί προτιµήσεις 

προς ακατάλληλα πρόσωπα την αναγκάσουν να δώση το κύρος της εις τα πρόσωπα 

εκείνα τα οποία κρίνει ότι θα εξυπηρετήσουν τα κοινά».
16

 Η ΕΠΕΚ εµφανιζόταν έτσι 

να εξαρτά τη στάση της από την αντίστοιχη «της δεξιάς και της κυβερνήσεως»,
17

 που 

θα την «ανάγκαζαν» να αναπροσανατολίσει την πολιτική της στο συγκεκριµένο 

ζήτηµα. Ουσιαστικά η ΕΠΕΚ επιζητούσε µία αφορµή προκειµένου να µεταστρέψει 

τη δηµόσια στάση της και της την έδωσε ο πρωθυπουργός, Σοφ. Βενιζέλος, ο οποίος 

µε δήλωσή του χαρακτήρισε ως πλέον «κατάλληλο» για δήµαρχο Αθηναίων τον 

Κωνσταντίνο Κοτζιά, διοικητή πρωτευούσης επί δικτατορίας Μεταξά. Η δήλωση 

αυτή, που προκάλεσε αντιδράσεις ακόµη και εντός του ΚΦ,
18

 θεωρήθηκε αρκετή από 

την ΕΠΕΚ προκειµένου να υποστηρίξει ότι οι εκλογές είχαν λάβει πλέον πολιτικό 

                                                 
12

 Για µία συνολική παρουσίαση των δηµοτικών εκλογών βλ. Ηλ. Νικολακόπουλος, Η καχεκτική 
δηµοκρατία. Κόµµατα και εκλογές, 1946-1967, Αθήνα 2001, σ. 128-130. 
13

 Ακόµα και η αµερικανική πρεσβεία θεωρούσε δεδοµένο ότι το αποτέλεσµα των δηµοτικών εκλογών 

θα προκαλούσε είτε ανασχηµατισµό είτε πτώση της κυβέρνησης. Βλ. Robert M. Memminger (USA 

Embassy in Athens) to State Department, 8/3/1951, FRUS 1951, σ. 468. 
14

 Ελευθερία, 10/4/1951. 
15

 Ταυτόχρονα όµως ο Τσουδερός σε οδηγίες του προς τις οργανώσεις σηµείωνε ότι: «Το γεγονός ότι 

δεν προσδίδεται κοµµατικός χαρακτήρ εις τας δηµοτικάς εκλογάς δεν σηµαίνει ότι η ΕΠΕΚ ως 

πολιτικός οργανισµός και ο οποίος µάλιστα συγκεντρώνει σήµερον την πλειοψηφίαν του Ελληνικού 

λαού, θ’ απουσιάση από την προσεχή εκλογικήν µάχην, η οποία είτε εµµέσως είτε αµέσως θα 

επηρεάσει και την εξέλιξιν του Πολιτικού µας προβλήµατος». Βλ. Οδηγίες Εµµ. Τσουδερού προς 

βουλευτές και τοπικά συµβούλια ΕΠΕΚ [Μάρτιος] 1951, ΓΑΚ-Τοπικό Αρχείο Αγιάς/Αρχείο 

∆ηµητρίου Ηρακλείδη (στο εξής ΓΑΚ/Α∆ΗΡ), φ. 4.2. 
16

 Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 7/3/1951. 
17

 Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 9/3/1951. 
18

 Μετά τις αντιδράσεις ο Βενιζέλος «διόρθωσε» τη δήλωση αυτή µε µία νέα, στην οποία διευκρίνισε 

ότι ο ίδιος «θα ψηφίση ως απλούς δηµότης Αθηναίων τον κ. Κοτζιάν, αλλά αφίνει ελευθέρους τους 

φίλους του να ψηφίσουν κατά την κρίσιν των […] χωρίς να τίθεται επί του θέµατος τούτου ζήτηµα 

πειθαρχίας». Βλ. Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 15/3/1951. 
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χαρακτήρα και ότι η ίδια επρόκειτο να αποδυθεί σε έναν αγώνα «καταδίκης των 

εφθαρµένων και φαυλοκρατικών στοιχείων».
19

 

Από τη στιγµή που η ΕΠΕΚ αποδέχθηκε τον πολιτικό χαρακτήρα των 

εκλογών, ο προσκείµενος σε αυτήν τύπος διατύπωσε µε σαφήνεια τις προσδοκίες του 

κόµµατος: την εξασφάλιση ενός αποτελέσµατος που θα «επικύρωνε» την «καταδίκη 

της Τετραετίας [ενν. 1946-1949] και των θλιβερών συνεχιστών της» που είχε 

καταγραφεί στις εκλογές του 1950, και θα καταδείκνυε «πόση απόσταση χωρίζει την 

[…] Βουλήν και τα παρόντα κυβερνητικά σχήµατα από το λαϊκόν φρόνηµα». 

Βασικός στόχος της ΕΠΕΚ λοιπόν, ήταν µία εκλογική άνοδος που θα της έδινε τη 

δυνατότητα την εποµένη των εκλογών να ζητήσει άµεση προσφυγή στις κάλπες: 

«Την πρωίαν της 16
ης

 Απριλίου, όσο και αν το ενδεχόµενον αυτό την κάµνει να τρέµη 

[ενν. τη δεξιά], ο Στρατηγός Πλαστήρας θα δικαιούται να ανέλθη εις τα Ανάκτορα 

διά να λάβη την εντολήν προς σχηµατισµόν κυβερνήσεως, την διάλυσιν της Βουλής 

και την άµεσον προκήρυξιν βουλευτικών εκλογών».
20

 Περισσότερο ίσως από 

οποιοδήποτε άλλο κόµµα, η ΕΠΕΚ αντιµετώπιζε τις δηµοτικές εκλογές ως 

«προκριµατικές» για τις επικείµενες βουλευτικές, τις οποίες θεωρούσε ότι βάσει του 

αποτελέσµατος θα µπορούσε να επισπεύσει. 

Ωστόσο, η δηµόσια θέση του κόµµατος, και συγκεκριµένα της 

κοινοβουλευτικής του οµάδας, παρέµεινε διφορούµενη, καθώς σε νέα σύσκεψή της 

αποφασίστηκε «όπως αυτοτελώς και άνευ συνεννοήσεως µε άλλα κόµµατα, παράσχη 

κατά τας προσεχείς δηµοτικάς εκλογάς, την υποστήριξίν της εις προοδευτικούς 

υποψηφίους ή και συνδυασµούς, µη προσδίδουσα οιονδήποτε κοµµατικόν 

χαρακτήρα».
21

 Περισσότερο σαφής ως προς τις προθέσεις ήταν όµως σχετική 

εγκύκλιος που απέστειλε ο πρόεδρος του κόµµατος Εµµ. Τσουδερός προς τα τοπικά 

συµβούλια και τους βουλευτές.
22

 Σε αυτήν υπογράµµιζε ότι η ΕΠΕΚ διεκδικούσε 

«τεραστίαν πολιτικήν επιτυχίαν στις εκλογές» και, παρότι δεν επρόκειτο να δοθεί 

«κοµµατικός χαρακτήρ», οι συνδυασµοί θα έπρεπε να λάβουν την επωνυµία 

«Προοδευτικός»,
23

 που θα δήλωνε µε έµµεσο τρόπο την πολιτική στήριξη του 
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 Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 16/3/1951. 
20

 Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 9/4/1951. 
21

 Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 19/3/1951. 
22

 Οδηγίες Εµµ. Τσουδερού προς βουλευτές και τοπικά συµβούλια ΕΠΕΚ [Μάρτιος] 1951, 

ΓΑΚ/Α∆ΗΡ, φ. 4.2. 
23

 Είναι φανερό ότι αυτό θα µπορούσε να εφαρµοστεί µόνο σε συνδυασµούς στους οποίους η ΕΠΕΚ 

είχε τον µεγαλύτερο αριθµό υποψηφίων και ως εκ τούτου θα µπορούσε να έχει ισχυρότερο λόγο στην 

επιλογή της ονοµασίας του συνδυασµού. Παρ’ όλα αυτά η χρήση του επιθέτου «Προοδευτικός» δεν 

φαίνεται να αποτέλεσε αποκλειστικό προνόµιο της ΕΠΕΚ. 
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κόµµατος. Επιπλέον, παρά το «ακοµµάτιστο» του χαρακτήρα τους, οι 

προγραµµατικές αρχές που οι συνδυασµοί θα έπρεπε να υιοθετήσουν, απηχούσαν 

ουσιαστικά τις θέσεις του κόµµατος: «1) Να ενεργήσουν ανακρίσεις επί της 

οικονοµικής διαχειρίσεως των δήµων και κοινοτήτων από της Τετάρτης Αυγούστου 

µέχρι σήµερον, 2) Να ενισχύσουν την οικονοµικήν θέσιν των διά ν’ ανταποκριθούν 

εις τα καθήκοντά τους απέναντι των πτωχών τάξεων µε έργα κυρίως κοινωνικής 

πρόνοιας, 3) Ν’ αποτελέσουν τον βασικόν πυρήνα απαρχής συναδελφώσεως των 

κατοίκων, εις τρόπον ώστε η Ελλάς ν’ απαλλαγή από την εσωτερικήν αναταραχήν 

από την οποία κατατρύχεται».
24

 Οι παραπάνω θέσεις αποτυπώθηκαν και στο σύνθηµα 

του κόµµατος σε αυτές τις εκλογές: «Ανόρθωσις, Αναγέννησις, Αλλαγή».
25

  

Η συγκρότηση των συνδυασµών επέβαλε την κινητοποίηση όλου του 

κοµµατικού µηχανισµού. Έτσι, βάσει της εγκυκλίου, την ευθύνη τους αναλάµβαναν 

κατά κύριο λόγο οι βουλευτές
26

 σε συνεργασία µε τα τοπικά συµβούλια, ενώ στις 

περιφέρειες που δεν είχαν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση «την πρωτοβουλίαν 

αναλαµβάνουν τα Τοπικά Συµβούλια του Κόµµατος, εν επαφή µετά των σηµαινόντων 

πολιτικών παραγόντων καλουµένων εις σύσκεψιν προς ανταλλαγήν απόψεων». Ο 

βασικός στόχος ήταν να καταρτισθούν συνδυασµοί «αποτελούµενοι κατά βάσιν από 

εδοκιµασµένους φίλους της ΕΠΕΚ», ενώ σε καµία περίπτωση «οι ∆ήµοι και οι 

Κοινότητες δεν πρέπει να αποκτήσουν άρχοντας προερχοµένους εκ του 

παλαιοκοµµατισµού ή υπηρετούντας τον ξενοκίνητον κοµµουνισµόν». Παράλληλα 

δίνονταν οδηγίες για το προφίλ των υποψηφίων που έπρεπε να συµπεριληφθούν 

στους συνδυασµούς: «Ενδεδειγµένοι δηµοτικοί και κοινοτικοί άρχοντες είναι οι 

φορείς του πνεύµατος της προόδου, της λαϊκής αντιλήψεως και της πολιτικής 

µετριοπαθείας, κατά προτίµησιν πρόσωπα διακρινόµενα δια την καθόλου κοινωνικήν 

και τοπικήν δράσιν των». Φαίνεται πάντως ότι κάποιες φορές η συγκρότηση των 

συνδυασµών δεν υπήρξε εύκολη υπόθεση. Χαρακτηριστική περίπτωση ήταν εκείνη 

της Λάρισας στην οποία ενεπλάκησαν όχι µόνο βουλευτές και πολιτευτές του 

κόµµατος της περιοχής, αλλά και της Καρδίτσας, ενώ όταν η κατάσταση φάνηκε πως 

ήταν αδιέξοδη, τη λύση κλήθηκε να δώσει ο γενικός γραµµατέας του κόµµατος, 
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 Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 12/4/1951. 
25

 Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 13/3/1951. 
26

 Παράδειγµα η συγκρότηση του συνδυασµού Ιωαννίνων από τους Λεων. Σπαή και Αλ. Μελά, βλ. 

επιστολή Θ. Μ. Θεοδωρίδη προς Πλαστήρα, 12/4/1951, ΙΑΜΜ/ΑΝΠ 372, φ. «Αλληλογραφία 1950-

1953». 
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Λουκής Ακρίτας.
27

 Τέλος, υπήρξαν περιπτώσεις όπου η ρήξη µεταξύ οµάδων και 

στελεχών της ΕΠΕΚ δεν αποφεύχθηκε, µε αποτέλεσµα να εµφανιστούν δύο 

συνδυασµοί εντός του ίδιου δήµου, γεγονός που ανάγκασε τον Πλαστήρα να δηλώσει 

ότι «Επειδή εις ωρισµένας περιφερείας παρουσιάσθησαν περισσότεροι του ενός 

συνδυασµοί αποτελούµενοι από οπαδούς της ΕΠΕΚ, προς αποφυγήν παρεξηγήσεων 

δηλούµεν ότι θεωρούνται όλοι ισότιµοι, ουδείς δε, ως γνωστόν, έλαβε χρίσµα από την 

ηγεσίαν του κόµµατος».
28

 

 Η έλλειψη επαρκών στοιχείων για τα πρόσωπα που στελέχωσαν εν τέλει τους 

συνδυασµούς δεν επιτρέπει την εξαγωγή οποιουδήποτε γενικού συµπεράσµατος. 

Παρ’ όλα αυτά µπορεί εύκολα να διαπιστώσει κανείς πως η ΕΠΕΚ αξιοποίησε µία 

σειρά προσώπων του στενού κοµµατικού περιβάλλοντος, εντάσσοντας στα 

ψηφοδέλτια βουλευτές (χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγµατα των Σταµάτη 

Μερκούρη και Μηνά Πατρίκιου που τέθηκαν επικεφαλής των συνδυασµών στην 

Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη αντίστοιχα, αλλά και του Γ. Καρτάλη που συµµετείχε 

στο ψηφοδέλτιο του Βόλου), ενώ µεγαλύτερη ήταν η συµµετοχή των πολιτευτών,
29

 

όπως για παράδειγµα στους συνδυασµούς Πειραιώς, Νέας Σµύρνης, όπου 

συµµετείχαν από δύο υποψήφιοι.
30

 Από τους συνδυασµούς πάντως δεν έλειψαν και 

πρόσωπα προερχόµενα από τα τοπικά συµβούλια (όπως π.χ. ο Α. Αγγελίδης, 

πρόεδρος του τοπικού συµβουλίου Θήβας, και ο Ευστρ. Μαϊχός, πρόεδρος της 

περιφερειακής επιτροπής Πειραιά).
31

 Τέλος, φαίνεται πως καταβλήθηκε προσπάθεια 

να τεθούν ως επικεφαλής συνδυασµών πρώην αιρετοί δήµαρχοι, οι οποίοι είχαν 

παυθεί είτε κατά τη διάρκεια της µεταξικής δικτατορίας είτε της Κατοχής και είχαν 

κατά τεκµήριο δηµοκρατικό προφίλ.
32

 

∆εδοµένου του µεγάλου αριθµού των συνδυασµών, τα πρόσωπα του 

κοµµατικού περιβάλλοντος δεν αρκούσαν για τη στελέχωση των ψηφοδελτίων. Η 

εγκύκλιος του κόµµατος –αν και υποβάθµιζε την ανάγκη αναζήτησης προσώπων 
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 Βλ. επιστολή υποψήφιου δηµάρχου ∆ηµ. Λαγού προς Πλαστήρα, 23/4/1951, ΙΑΜΜ/ΑΝΠ, φ. 

«Αλληλογραφία 1950-1953».  
28

 Το Βήµα, 12/4/1951. 
29

 Παρ’ όλα αυτά η πιο γνωστή περίπτωση πολιτευτή της ΕΠΕΚ είναι εκείνη του ∆ηµ. Γονατά, ο 

οποίος «έπαυσε ν’ ανήκη εις τα στελέχη του κόµµατος» από τη στιγµή που δήλωσε ότι επρόκειτο να 

κατέλθει ως υποψήφιος στην Αθήνα υποστηριζόµενος από το ∆ηµοκρατικό Συνασπισµό Βλ. δήλωση 

του Πλαστήρα για το θέµα, Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 30/3/1951. 
30

 Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 5/4/1951. 
31

 Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 14/4/1951. 
32

 Βλ. για παράδειγµα το δήµο Νέας Ιωνίας (στον οποίο µετείχαν τοπικοί παράγοντες από το ΚΦ, 

ΕΠΕΚ, ∆ΣΚ και ΣΚ-ΕΛ∆) µε επικεφαλής τον πρώην δήµαρχο Γ. Φελέκη. Βλ. Προοδευτικός 
Φιλελεύθερος, 15/3/1951. Βλ. επίσης το δήµο Κηφισιάς, όπου επικεφαλής τέθηκε ο πρώην δήµαρχος 

Εµµ. ∆ατσέρης, Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 10/4/1951. 
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εκτός ΕΠΕΚ– αναγνώριζε εµµέσως το πρόβληµα και έθετε τη γενική κατεύθυνση που 

έπρεπε να ακολουθηθεί: «Λαµβανοµένων υπ’ όψιν των τοπικών συνθηκών και 

προσωπικών προτιµήσεων εκλογέων, δεν αποκλείεται όπως εις τους συνδυασµούς 

συµπεριληφθούν και πρόσωπα ανήκοντα εις άλλα κόµµατα, συγγενή κατά την 

προέλευσιν και τον γενικώτερον προγραµµατισµόν ή πρόσωπα ηγούµενα 

επαγγελµατικών, αγροτικών και εργατικών οργανώσεων». Αξίζει να σηµειωθεί 

πάντως ότι η κατεύθυνση που δινόταν από το κόµµα ήταν πολύ γενική όσον αφορά τα 

«συγγενή» κόµµατα, γεγονός που, όπως θα φανεί παρακάτω, επέτρεπε τη διεύρυνση 

των συνεργασιών. 

Οι συνδυασµοί που υποστήριξαν γενικώς τα κόµµατα, και ειδικότερα η ΕΠΕΚ, 

στους τρεις µεγάλους δήµους της χώρας ήταν οι εξής: στην Αθήνα, τα κόµµατα της 

∆εξιάς και το ΚΦ στήριξαν τον Κων/νο Κοτζιά,
 
η ΕΠΕΚ τον βουλευτή του κόµµατος 

Σταµάτη Μερκούρη, ο ∆ηµοκρατικός Συναγερµός τον Γ. Σπηλιόπουλο και το ΣΚ-

ΕΛ∆ τον πρώην πολιτευτή της ΕΠΕΚ ∆ηµ. Γονατά.
 33

 Στον Πειραιά τα δεξιά 

κόµµατα στήριξαν τον Γιώργο Ανδριανόπουλο,
 

η ΕΠΕΚ τον «Προοδευτικό 

Συνδυασµό» µε επικεφαλής τον Αναστ. Βουλόδηµο, το ΚΦ υποστήριξε τον Παύλο 

Ντεντιδάκη και ο ∆ηµοκρατικός Συναγερµός τον ∆ηµήτρη Μαριόλη. Στη 

Θεσσαλονίκη, τέλος, η ΕΠΕΚ και το ΣΚ-ΕΛ∆ υποστήριξαν τον συνδυασµό 

«∆ηµοκρατική Προοδευτική Παράταξις» µε επικεφαλής τον βουλευτή της ΕΠΕΚ και 

πρώην δήµαρχο Μηνά Πατρίκιο, η ∆εξιά (ΛΚ, ΠΑΠ και ΛΕΚ) σε συνεργασία µε το 

ΚΦ και το ∆ΣΚ υποστήριξαν τον συνδυασµό της «Ηνωµένης Παρατάξεως», ενώ η 

Αριστερά τον συνδυασµό της «∆ηµοκρατικής Συνεργασίας». Πέραν όµως των 

µεγάλων δήµων, η κοµµατική στήριξη των υπόλοιπων συνδυασµών της χώρας –και 

κατ’ επέκταση οι όποιες συνεργασίες µεταξύ των κοµµάτων– δεν είναι εύκολο να 

τεκµηριωθεί λόγω ανεπαρκών στοιχείων, καθώς στα επίσηµα αποτελέσµατα των 

δηµοτικών εκλογών,
34

 κατά πάγια τακτική, δεν σηµειώνεται η κοµµατική ταυτότητά 

τους. Επιπλέον, η αξιοποίηση ακόµα και των όσων καταγράφονται δηµιουργεί 
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 Για τις αντιθέσεις στο εσωτερικό της Αριστεράς βλ. Σπ. Λιναρδάτος, Από τον εµφύλιο στη χούντα, τ. 

Α΄, σ. 218-220· Πότης Παρασκευόπουλος, Φιλελεύθερα ανοίγµατα στην Ελλάδα µετά τον εµφύλιο, 

Αθήνα 1987, σ. 130-132, καθώς και Τάσος Τρίκκας, Ε∆Α 1951-1967, τ. Α΄, Αθήνα 2009, σ. 111-114. 
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 Τα αποτελέσµατα των δηµοτικών εκλογών δηµοσιεύθηκαν το 1959. Βλ. Υπουργείον Εσωτερικών - 

∆ιεύθυνσις Μελετών, Αποτελέσµατα εκλογών δηµοτικών και κοινοτικών αρχών κατά δήµους και 
κοινότητας άνω των 2.000 κατοίκων των εκλογών 1951, 1954 και 1959, Αθήναι 1959. 
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πρόσθετες δυσκολίες, καθώς τα αποτελέσµατα δίνονται άλλοτε µε βάση την 

ονοµασία του συνδυασµού και άλλοτε µε βάση το όνοµα του επικεφαλής του.
35

  

Τα δεδοµένα που παρουσιάζονται στη συνέχεια προέκυψαν από τον 

εντοπισµό σχετικών στοιχείων σε αρχειακό και έντυπο υλικό,
36

 τα οποία οδήγησαν 

στην ταύτιση των συνδυασµών που υποστηρίχθηκαν από την ΕΠΕΚ (είτε αυτοτελώς 

είτε σε συνεργασία µε άλλο κόµµα) σε 77 από τους 215 δήµους της χώρας.
37

 Είναι 

προφανές ότι ο αριθµός αυτός δεν επιτρέπει την εξαγωγή γενικών συµπερασµάτων 

και έτσι στο σηµείο αυτό θα γίνει λόγος µόνο για τις συνεργασίες που εντοπίστηκαν. 

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, η ΕΠΕΚ συνεργάστηκε στους 38 από τους 77 

δήµους.
38

 Οι συνεργασίες αυτές µπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής: α) µε το 

Σοσιαλιστικό Κόµµα-Ένωση Λαϊκής ∆ηµοκρατίας (ΣΚ-ΕΛ∆), όπως π.χ. στους 

δήµους, Λαµίας, Βέροιας, Λαρίσης (µε τη σύµπραξη και της Ένωσης ∆ηµοκρατικών 

Αριστερών), β) µε το Κόµµα Φιλελευθέρων, όπως π.χ. στους δήµους Κατερίνης, 

Βύρωνα, Κηφισιάς, Καλλιθέας (µε τη σύµπραξη και του ∆ηµοκρατικού 

Σοσιαλιστικού Κόµµατος), γ) µε δυνάµεις τοπικής εµβέλειας, όπως π.χ. στους δήµους 

Τρικάλων (Απόστολος Παγκούτσος), Κιάτου (Κωνσταντίνος Ρέντης), δ) µε εν γένει 

«προοδευτικά στοιχεία» και ε) ευρύτατες συνεργασίες (ΕΠΕΚ-ΚΦ-∆ΣΚ-ΛΚ-ΣΚΕΛ∆) 

σε συγκεκριµένους δήµους, όπως π.χ. η Νίκαια, πιθανόν στη λογική ενός «µετώπου» 

έναντι της κοµµουνιστικής Αριστεράς. Η πλειονότητα των συνεργασιών που 

εντοπίστηκαν, είκοσι από τις τριάντα οκτώ, αφορούσαν το ΣΚ-ΕΛ∆
39

 –αριθµός 

σαφώς µεγαλύτερος από εκείνο των συνεργασιών µε το ΚΦ που ανήλθε στις έξι. 

Η συνεργασία µε το ΣΚ-ΕΛ∆ δεν υπήρξε τυχαία, καθώς φαίνεται πως 

αποτέλεσε πολιτική επιλογή και των δύο κοµµάτων.
40

 Μάλιστα το ΣΚ-ΕΛ∆ είχε 

λάβει θέση για µία ενδεχόµενη συνεργασία ήδη από τον Σεπτέµβριο του 1950: «Με 

                                                 
35

 Ειδικά για τις ονοµασίες των συνδυασµών να σηµειωθεί ότι υπάρχει απόκλιση κάποιες φορές µεταξύ 

αυτών που αναγράφονται στη στατιστική και αυτών που δηµοσιεύθηκαν στον Τύπο της εποχής. 
36

 Βάση για την αναζήτηση περαιτέρω στοιχείων αποτέλεσε µία πρώτη καταγραφή των συνεργασιών 

στην οποία είχε προχωρήσει ο Ηλίας Νικολακόπουλος, τον οποίο ευχαριστώ θερµά για την 

παραχώρησή της. Στη συνέχεια η καταγραφή αυτή εµπλουτίστηκε µε στοιχεία από το Αρχείο 

Πλαστήρα, το Αρχείο Καρτάλη, το Αρχείο Βενιζέλου και το Αρχείο της Ε∆Α, ενώ πολύτιµο υλικό 

προσέφεραν τα δηµοσιεύµατα των εφηµερίδων Προοδευτικός Φιλελεύθερος, Ελευθερία και Μάχη. 
37

 Βλ. Πίνακα IV στην παρούσα διατριβή. 
38

 Η αυτοτελής κάθοδος στους υπόλοιπους τριάντα δήµους δεν πρέπει να θεωρείται δεδοµένη. 

Ενδεχοµένως περαιτέρω στοιχεία να αποκάλυπταν και άλλες συνεργασίες που δεν εντοπίστηκαν στο 

πλαίσιο της παρούσας έρευνας. 
39

 Αντίστοιχα και από πλευράς του ΣΚ-ΕΛ∆ η πλειονότητα των συνεργασιών ήταν µε την ΕΠΕΚ. Βλ. 

«Έκθεση του Ηλ. Τσιριµώκου για τις δηµοτικές εκλογές», Η Μάχη, 22/4/1951. 
40

 Η ανάγνωση της στρατηγικής της ΕΠΕΚ σε σχέση µε το ΣΚ-ΕΛ∆ στις δηµοτικές εκλογές, για την 

οποία κάνει νύξη ο Μιχ. Π. Λυµπεράτος, (Από το ΕΑΜ στην Ε∆Α, Αθήνα 2011, σ. 380-381), απέχει 

πολύ από την πραγµατικότητα, καθώς, µεταξύ άλλων, βασίζεται σε σοβαρούς αναχρονισµούς. 
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την επιφύλαξη των ειδικών σε κάθε δήµο ή κοινότητα συνθηκών, η γενική 

κατευθυντήρια γραµµή πρέπει να είναι ο καταρτισµός όσο το δυνατό πιο πλατειών 

δηµοκρατικών ψηφοδελτίων, από τα πιο κατάλληλα, τα πιο ηθικώς αδιάβλητα, τα πιο 

συµπαθή στην κοινή γνώµη πρόσωπα, συγκεκριµένα µε πρόσωπα που ανήκουν στην 

ΕΠΕΚ ή είναι ανεξάρτητα δηµοκρατικά ή ανήκουν στα κόµµατα που απήρτισαν τη 

∆.Π. στις εκλογές της 5ης Μαρτίου».
41

 Είναι προφανές ότι η Κεντρική Επιτροπή του 

ΣΚ-ΕΛ∆ είχε ορίσει µε µεγαλύτερη σαφήνεια από την ΕΠΕΚ τις πολιτικές 

«συγγένειες» που µπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση συνεργασιών.  

 Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, η εγκύκλιος του Εµµ. Τσουδερού δεν έκανε 

αναφορά σε κοµµατικές συνεργασίες αλλά σε προσωπικές.
 42

 Είναι πάντως προφανές 

ότι οι συνεργασίες –έστω και προσωπικές– υπήρξαν καθαρά πολιτικές και το βασικό 

τους χαρακτηριστικό ήταν ότι κινούνταν στο χώρο του Κέντρου και της Αριστεράς, 

ενώ δεν περιλαµβάνονταν αντίστοιχες µε τη ∆εξιά.
43

 Η λογική των συνεργασιών από 

πλευράς της ΕΠΕΚ αναδεικνύεται εµµέσως από σχετικά δηµοσιεύµατα του 

Προοδευτικού Φιλελεύθερου, τις παραµονές των εκλογών: «τα στελέχη […] 

επροστάτευσαν την ιδεολογικήν και πολιτικήν αυτοτέλειαν της ΕΠΕΚ και 

απέκλεισαν πάσαν συνεργασίαν µε τους εκπροσώπους της εθνοκαπηλείας καθώς και 

τους εκπροσώπους της άκρας αριστεράς».
44

 Πέρα όµως από τους αποκλεισµούς 

αυτούς «η ΕΠΕΚ επραγµατοποίησε συνεργασίαν µε τα µετριοπαθή στοιχεία της 

αριστεράς, τα οποία έλκονται από το ιδεώδες της δηµοκρατίας και του σοσιαλισµού 

και προµαχούν εις τον αγώνα εναντίον του κοµµουνιστικού µηδενισµού». 

Ουσιαστικά η ΕΠΕΚ στις δηµοτικές εκλογές επιχείρησε µε σαφήνεια ένα άνοιγµα 

προς τη «µετριοπαθή» Αριστερά αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόµενο µίας γενικότερης 

συνεργασίας. Χαρακτηριστικό είναι ένα ακόµα δηµοσίευµα: «Η περίπτωσις της 

Θεσσαλονίκης είναι από απόψεως µελλοντικών ιδεολογικών προσανατολισµών 

αρκετά ενδιαφέρουσα. Η ΕΠΕΚ επραγµατοποίησε συνεργασία µόνον µε την ΕΛ∆».
45

 

Το κρίσιµο στοιχείο ήταν ακριβώς αυτό: κατά πόσον δηλαδή η συνεργασία µε το ΣΚ-

                                                 
41

 Βλ. Κεντρική Επιτροπή ΣΚ-ΕΛ∆ προς οργανώσεις, 1/9/1950, ΑΣΚΙ/Αρχείο Ε∆Α φ. 670/2.1 

«Αρχείο Ιπποκράτη Φραγκόπουλου». 
42

 Ο αµερικανός πρεσβευτής, πάντως, είχε προτείνει να ασκηθούν πιέσεις στην ΕΠΕΚ προκειµένου να 

µην συµπεριλάβει «συνοδοιπόρους» στους συνδυασµούς της µε την ελπίδα να κερδίσει την 

υποστήριξη της «άκρας Αριστεράς». Βλ. Peurifoy to State Department, 9/3/1951, FRUS 1951, σ. 467-

469. 
43

 Βλ. και Ηλίας Νικολακόπουλος, Η καχεκτική δηµοκρατία, σ. 128. 
44

 Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 12/4/1951. 
45

 Στο ίδιο. 
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ΕΛ∆ θα είχε αντίκτυπο στους «µελλοντικούς ιδεολογικούς προσανατολισµούς» της 

ΕΠΕΚ. Με λίγα λόγια αν η ΕΠΕΚ θα προσανατολιζόταν περισσότερο αριστερά.
46

 

 Ασχέτως του προσανατολισµού που θα ακολουθούσε η ΕΠΕΚ, η στρατηγική 

που υιοθέτησε στη συγκεκριµένη συγκυρία ήταν εκ διαµέτρου αντίθετη µε την 

αντίστοιχη των άλλων κοµµάτων του Κέντρου, που στράφηκαν σε συνεργασίες µε το 

Λαϊκό Κόµµα, µε ηχηρότερες εκείνες του Κόµµατος Φιλελευθέρων, το οποίο 

συνεργάστηκε, όπως αναφέρθηκε ήδη, ακόµα και στους µεγάλους δήµους της χώρας. 

Η αντίθεση αυτή αξιοποιήθηκε εκατέρωθεν στο πλαίσιο του προεκλογικού 

ανταγωνισµού. Ο Σοφ. Βενιζέλος, χωρίς να κάνει ονοµαστική αναφορά στην ΕΠΕΚ, 

επέστησε την προσοχή «των ηγουµένων των εθνικοφρόνων συνδυασµών, όπως µη 

παρεισφρήσουν εις τα ψηφοδέλτιά των στοιχεία εθνικώς ύποπτα»,
47

 επαναφέροντας 

µε αυτόν τον τρόπο τη συζήτηση περί «συνοδοιπορίας» που αφορούσε κυρίως την 

ΕΠΕΚ. Με πολύ οξύτερο τρόπο όµως παρουσίασε η ΕΠΕΚ τις συνεργασίες των 

άλλων κοµµάτων: «[…] τα στελέχη της δεξιάς, ήτοι τα υπολείµµατα της δικτατορίας, 

του Λαϊκού Κόµµατος, του ΛΕΚ, του κόµµατος του κ. Παπανδρέου, και τα 

συντηρητικά στοιχεία του κόµµατος των Φιλελευθέρων, επραγµατοποίησαν σχεδόν 

εις ολόκληρον την Ελλάδα συνεργασίαν, χαρακτηριστική του γεγονότος ότι άπαντα 

τα κόµµατα ταύτα κινούνται εντός του αυτού ιδεολογικού κλίµατος και επιδιώκουν 

µε τα παλαιά συνθήµατα της εθνικοφροσύνης να διατηρηθούν εις την επιφάνειαν της 

πολιτικής ζωής».
48

 Οι εντελώς διαφορετικές στρατηγικές που είχαν υιοθετήσει τα δύο 

κόµµατα, πέραν του ότι καθιστούσε εµφανές «το βαθύ χάσµα»
49

 που τα χώριζε στο 

επίπεδο της εκλογικής βάσης, δυναµίτιζε ουσιαστικά και το σχήµα του Κέντρου. Το 

ΚΦ επανερχόταν στη θέση της «φωτισµένης συντήρησης»
50

 που κατείχε πριν τις 

εκλογές του 1950, ενώ η ΕΠΕΚ µετατόπιζε κατά πολύ τα όρια της ∆εξιάς, στην οποία 

συµπεριλάµβανε πλέον το ∆ΣΚ και τµήµα του ΚΦ. Η ΕΠΕΚ προσανατολιζόταν προς 

«µίαν µεγάλην προοδευτικήν παράταξιν µε την ένταξιν προοδευτικών στοιχείων εκ 

                                                 
46

 Να σηµειωθεί ότι στις εκλογές αυτές δεν τέθηκε θέµα συνεργασίας από πλευράς του ΚΚΕ, το οποίο 

χαρακτήριζε «µαταιοπονία» την προσπάθεια συγκρότησης εκλογικού συνασπισµού, αλλά παρ’ όλα 

αυτά άφηνε ανοιχτό το ενδεχόµενο τοπικής σύµπραξης µε «τίµιους παράγοντες», σηµειώνοντας ότι 

«τέτοιοι βρίσκονται και στο τσαλδαρικό και στο βενιζελικό και στο παπανδρεϊκό και στο πλαστηρικό 

κόµµα και στην ΕΛ∆, στον Σοφιανόπουλο κλπ». Βλ. ΚΚΕ. Επίσηµα Κείµενα, τ. 7, σ. 133. 
47

 Το Βήµα, 3/4/1951. 
48

 Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 12/4/1951. 
49

 Βλ. Ηλ. Νικολακόπουλος, «Κοµµατική και εκλογική αποτύπωση του εµφυλίου, 1950-1952», στο Χρ. 

Χατζηιωσήφ (επιµ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα, τ. ∆2, Αθήνα 2009, σ. 339. 
50

 Βλ. Γρ. ∆αφνής, Σοφοκλής Ελευθερίου Βενιζέλος, Αθήναι 1970, σ. 464. 
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του Κόµµατος των Φιλελευθέρων […] και µετριοπαθών στοιχείων της αριστεράς».
51

 

Στη «µεγάλη προοδευτική παράταξι», η οποία «εσχηµατίσθη εκ των κάτω […] διά 

πρώτη φοράν εις τόσην έκτασιν εν Ελλάδι» στις δηµοτικές εκλογές, δεν χωρούσε 

πλέον ούτε το ∆ΣΚ ούτε ένα τµήµα των φιλελευθέρων· τη θέση τους καταλάµβανε η 

«µετριοπαθής αριστερά».  

Η µάχη όµως των εντυπώσεων επρόκειτο να δοθεί στην Αθήνα, όπου και θα 

αποκρυσταλλωνόταν και το πολιτικό στίγµα του κόµµατος. Ο υποψήφιος δήµαρχος 

του συνδυασµού «Λαός-Έργα», Σταµάτης Μερκούρης, παρότι προσπάθησε να 

αποποιηθεί την κοµµατική του ταυτότητα, δηλώνοντας ότι ο συνδυασµός ήταν «ξένος 

προς πάσαν παράταξιν και κόµµα»,
 52

 επανέφερε –µε αυξανόµενη ένταση όσο 

πλησίαζαν οι εκλογές– την έννοια του «πατριωτισµού» που είχε προβάλει η ΕΠΕΚ 

στις εκλογές του 1950, αντιπαραβάλλοντάς την µε την «εθνικοφροσύνη». Μάλιστα ο 

Μερκούρης, στην τελευταία προεκλογική του οµιλία
53

 αναρωτήθηκε «πού ήσαν [ενν. 

οι περί τον Κοτζιά] όλα αυτά τα χρόνια από τότε που το έθνος µάχεται, δηλαδή από 

το 1912-13. […] ∆ιότι ηµείς που εδώσαµεν το “παρών” εις τους αγώνας του έθνους 

δεν τους συνηντήσαµε πουθενά». Βέβαια στόχος δεν ήταν οι παλιότεροι «αγώνες του 

έθνους» –παρότι και αυτοί αναφέρθηκαν–
54

 αλλά η περίοδος της Κατοχής κατά την 

οποία οι αντίπαλοί του «είχον αναλάβει υποχρεώσεις απέναντι του εχθρού». Είναι 

φανερό ότι ο «πατριωτισµός» δεν αντιπαραβαλλόταν πλέον µε την «απραξία», αλλά 

µε τον «δωσιλογισµό»: «Ηµείς, οι ύποπτοι της Εθνικοφροσύνης, τον καιρόν που οι 

αντίπαλοί µας ησχολούντο µε τας πράξεις αυτάς, εµαχόµεθα». Η ρήξη µε την 

«εθνικοφροσύνη» επρόκειτο να γίνει απόλυτα σαφής µε την προκήρυξη του 

Μερκούρη προς τους αθηναίους πολίτες, στην οποία χαρακτήρισε τους 

«εθνικόφρονες» ως «όψιµους πατριώτες».
55

 

Ακόµα εντονότερη ήταν η κριτική που άσκησε η ΕΠΕΚ, µέσω του 

Προοδευτικού Φιλελεύθερου, εναντίον του Κ. Κοτζιά, χρησιµοποιώντας σειρά 

φωτογραφιών προκειµένου να ενισχύσει την κατηγορία του «δωσιλογισµού». Η αρχή 

έγινε στις 11 Απριλίου µε τη δηµοσίευση φωτογραφίας του µε τον Χίτλερ
56

 και 

συνοδευτικό κείµενο που τον χαρακτήριζε «λιποτάκτη του εθνικού αγώνος, πρώην 
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 Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 12/4/1951. 
52

 Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 2/4/1951. 
53

 Το Βήµα, 15/4/1951. 
54

 «∆εν τους συναντήσαµε ούτε στην Μακεδονίαν, ούτε στην Ήπειρον, ούτε στην Αλβανίαν, ούτε στα 

Μικρασιατικά πεδία». 
55

 Το Βήµα, 15/4/1951. 
56

 Σηµειωνόταν βεβαίως ότι η φωτογραφία είχε ληφθεί στις 5 Μαΐου 1936. 
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υµνητή της χιτλερικής τυραννίδος, ένθερµο θιασώτη του “γερµανικού πνεύµατος” 

που έχει τη θρασύτητα και αναισχυντία να εµφανίζεται ως “εθνικόφρων” και 

πατριώτης και να διεκδικεί το αξίωµα του δηµάρχου».
57

 Την επόµενη µέρα η 

εφηµερίδα δηµοσίευσε µία ακόµα φωτογραφία από γεύµα που είχε παραθέσει τον 

Ιούλιο του 1940, µετά την εισβολή των γερµανικών στρατευµάτων στη Γαλλία, ο 

Κοτζιάς στον γερµανό πρεσβευτή, στο οποίο είχε εκφράσει την ευχή να επικρατήσει 

το γερµανικό πνεύµα σε ολόκληρη την Ευρώπη «προς το καλόν του πολιτισµού». 
58

 

Τέλος, την παραµονή των εκλογών δηµοσιεύθηκαν στην πρώτη σελίδα φωτογραφίες 

των αντιπάλων για τη δηµαρχία, Μερκούρη και Κοτζιά, επιλεγµένες για να 

αποτυπώσουν µε τη µεγαλύτερη δυνατή καθαρότητα την πολιτική «άβυσσο» που 

τους χώριζε. Ο Μερκούρης φωτογραφηµένος ως εξόριστος την περίοδο της µεταξικής 

δικτατορίας και ο Κοτζιάς µε το ζεύγος Γκαίµπελς.
 59

 Το µήνυµα, για την εφηµερίδα, 

ήταν σαφές: στον δήµο της Αθήνας αντιµέτωποι ήταν η δηµοκρατία και ο 

φασισµός.
60

 

 Το αποτέλεσµα όµως των εκλογών υπήρξε συντριπτικό υπέρ του Κ. Κοτζιά, ο 

οποίος συγκέντρωσε ποσοστό 60,8%, ενώ ακολούθησαν οι Σταµ. Μερκούρης µε 

20,2%, Γ. Σπηλιόπουλος µε 16,7% και ∆. Γονατάς µε 2,2%. Η εκλογική επιτυχία που 

προσδοκούσε η ΕΠΕΚ δεν είχε επιτευχθεί στην Αθήνα, αλλά ούτε στη Θεσσαλονίκη. 

Και στις δύο πόλεις όµως τα ποσοστά της σηµείωσαν αύξηση σε σχέση µε τα 

αντίστοιχα των βουλευτικών του 1950 (20,2% έναντι 13,9% στην Αθήνα και 21,6% 

έναντι 17,4% στη Θεσσαλονίκη), γεγονός που αποτύπωνε µία ανοδική πορεία. Εκείνο 

πάντως που κυρίως προέκυπτε από το αποτέλεσµα ήταν ότι η ΕΠΕΚ –συνεργαζόµενη 

ή αυτόνοµη– επιβεβαίωσε τη δύναµή της στη Θεσσαλία, πλειοψηφώντας στους 

δήµους Λαρίσης, Καρδίτσας, Σοφάδων, Νέας Ιωνίας, Βόλου και Τρικάλων, στη 

Μακεδονία στους δήµους Καλαµαριάς, Κουφαλίων, Λαγκαδά, ∆ράµας, Κιλκίς, 

Αξιούπολης, Γιαννιτσών, Κατερίνης, Πτολεµαΐδας, Κοζάνης, Βέροιας, Αµυνταίου, 

στα ∆ωδεκάνησα (δήµοι Ρόδου και Κω), στη Λέσβο (δήµοι Αγιάσου, Ερεσού, 

Μυτιλήνης) και στη Χίο. Είναι φανερό ότι δεν µπορούσε να γίνει λόγος περί νίκης 
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 Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 11/4/1951. 
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 Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 12/4/1951. 
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 Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 14/4/1951. 
60

 Αντιστοίχως ο Κων. Κοτζιάς χρησιµοποίησε την κατηγορία της «συνοδοιπορίας» και µάλιστα µε 

έναν πρωτότυπο τρόπο: σύµφωνα µε καταγγελίες του συνδυασµού του Μερκούρη «εις ωρισµένους 

κινηµατογράφους προβάλλεται διαφηµιστική ταινία του κ. Κοτζιά, το κείµενον της οποίας υπερβαίνει 

παν όριον πολιτικής ευπρεπείας. Συγκεκριµένως, αναγράφεται ότι οι απαρτίζοντες το ψηφοδέλτιον του 

Συνδυασµού Λαός-Έργα είναι όργανα της Κοµινφόρµ». Βλ. Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 14/4/1951. 
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και έτσι το κόµµα περιορίστηκε σε πιο µετριοπαθείς εκτιµήσεις: «Η ΕΠΕΚ δεν 

φαίνεται να έχασε τας ψήφους της. Ίσως µάλιστα να τας είδεν και αυξανόµενας κατά 

µικρόν ποσοστόν».
61

 Παρά το ότι τα ποσοστά δεν ήταν τέτοια που να επιτρέπουν 

στον Πλαστήρα να «ανέλθη εις τα Ανάκτορα διά να λάβη την εντολήν προς 

σχηµατισµόν κυβερνήσεως», όπως προσδοκούσε η ΕΠΕΚ, το γεγονός δεν την 

απέτρεψε από το να ζητήσει την κατά το συντοµότερο δυνατόν διεξαγωγή εκλογών, 

καθώς, σύµφωνα µε την εκτίµησή της, το αποτέλεσµα αποδείκνυε µία «δυσαρµονία» 

µεταξύ του φρονήµατος του εκλογικού σώµατος και της σύνθεσης της Βουλής. 

 Το αποτέλεσµα των εκλογών αξιοποιήθηκε από την ΕΠΕΚ προκειµένου να 

επανακαθορίσει την ιδεολογική της ταυτότητα, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην 

αντίθεσή της µε τον κοµµουνισµό. Ο Πλαστήρας, µε δηλώσεις του την εποµένη των 

εκλογών, σηµείωσε: «Ο Ελληνικός λαός κατά συντριπτικήν πλειοψηφίαν 

απεδοκίµασε τους κοµµουνιστάς υποψηφίους δώσας την εµπιστοσύνην του εις τα 

αντικοµµουνιστικά κόµµατα και µεταξύ αυτών κατά ηυξηµένον παντού ποσοστόν εις 

την ΕΠΕΚ η οποία λόγω προγράµµατος, αλλά και προσωπικής συνθέσεως αποτελεί 

το ισχυρότερον προπύργιον εις τον αγώνα κατά του κοµµουνισµού». Ο ρητός 

αντικοµµουνιστικός λόγος, που δεν αποτελούσε γνώρισµα της ΕΠΕΚ,
62

 δεν είναι 

εύκολα ερµηνεύσιµος. Ενδεχοµένως να εκτιµήθηκε ότι τα όρια προς την Αριστερά 

είχαν διευρυνθεί σε τέτοιο βαθµό που έθεταν σε κίνδυνο την ένταξη της ΕΠΕΚ εντός 

«εθνικού πλαισίου». Ο καθορισµός σαφών ορίων απέναντι στην Αριστερά συµβάδισε 

µε την επαναφορά της συζήτησης περί Κέντρου µε µία νέα εκδοχή: «[...] η ΕΠΕΚ 

αγωνιζοµένη µόνη εις όλην την χώραν ως Κέντρον εναντίον της Αριστεράς και των 

συνησπισµένων ∆εξιών». Η ΕΠΕΚ δεν ήταν µία από τις δυνάµεις του Κέντρου, αλλά 

το ίδιο το Κέντρο, καθώς τα κόµµατα που είχαν συγκροτήσει το 1950 αυτόν τον χώρο 

ανήκαν πλέον στον χώρο των «συνησπισµένων ∆εξιών». Παρότι το σχήµα αυτό 

φαίνεται πως αντικατόπτριζε µια προσπάθεια οριοθέτησης του κεντρώου χώρου µε 

όρους ιδεολογικής «καθαρότητας», την ίδια ακριβώς στιγµή ανατρεπόταν από µία 

παραλλαγή του: «Η ΕΠΕΚ δεν αποτελεί µόνον παράταξιν Κέντρου, υφ’ ην έννοιαν 

τούτο εµφανίζεται εις άλλας χώρας ως κάτι ενδιάµεσον µεταξύ δεξιάς και Αριστεράς. 
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 Αντιθέτως, ο Ν. Κολυβάς έκρινε ως επιζήµιο το αποτέλεσµα των εκλογών και επικέντρωνε την 

κριτική του στην κοµµατική στήριξη του Μερκούρη ο οποίος ήταν πρόσωπο «ακατάλληλο», βλ. 

επιστολή Κολυβά προς Πλαστήρα, 20/4/1951, ΙΑΜΜ/ΑΝΠ 372, φ. «Αλληλογραφία 1950-1953». 
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 Να διευκρινιστεί πάντως εδώ ότι η ΕΠΕΚ ήταν σαφώς αντίθετη µε τον κοµµουνισµό. Ποτέ όµως 

µέχρι εκείνη τη στιγµή δεν είχε αυτοπροσδιοριστεί ως «αντικοµµουνιστικό κόµµα». 



 175 

Η ΕΠΕΚ καλύπτει όλον τον χώρον όπου θα ηµπορούσε να αναπτυχθή µία νόµιµος 

και συνεπής δηµοκρατική αριστερά κίνησις».
63

 

 Όλες οι παραπάνω θέσεις που συνυπήρχαν στην ΕΠΕΚ και απηχούσαν τις 

απόψεις διαφορετικών τάσεων στο εσωτερικό της, αποτυπώνουν µε τον καλύτερο 

τρόπο τις διεργασίες που συντελούνταν µέσα σε ένα κόµµα που αναζητούσε τον 

προσανατολισµό του, χωρίς να αποφεύγει παλινωδίες, πισωγυρίσµατα, υπερβάσεις 

και χωρίς τίποτε από όλα αυτά να είναι δεδοµένο εκ των προτέρων. Τη συγκεκριµένη 

χρονική στιγµή πάντως, φαίνεται πως η πορεία που είχε αρχίσει να χαράσσει είχε µία 

αφαφή αριστερή απόκλιση.
64

  

 

Βουλευτικές εκλογές: «Ευρύτεραι τάσεις πολιτικού προσανατολισµού» 

Το αποτέλεσµα των δηµοτικών εκλογών δεν είχε δηµιουργήσει πολιτικό ζήτηµα, είχε 

όµως διαµορφώσει κλίµα αναµονής των βουλευτικών εκλογών για τις οποίες, όπως 

αναφέρθηκε, είχε δεσµευτεί η κυβέρνηση.
65

 Έτσι στις 2 Μαΐου ο πρωθυπουργός Σοφ. 

Βενιζέλος ανακοίνωσε την διεξαγωγή εκλογών τον Σεπτέµβριο του ίδιου έτους 

εφόσον προηγουµένως είχε επέλθει συµφωνία στο ζήτηµα του εκλογικού νόµου. Στο 

µεταξύ όµως ένα γεγονός ήρθε να ταράξει τον πολιτικό και όχι µόνο κόσµο της 

χώρας: η παραίτηση του Αλέξανδρου Παπάγου από την αρχιστρατηγία στις 29 Μαΐου. 

Η παραίτηση του Παπάγου, που συνοδεύτηκε από ένα κίνηµα-οπερέτα,
66

 το οποίο 

έληξε µε παρέµβαση του ίδιου, έφερε στο προσκήνιο τον «Ιερό ∆εσµό Ελλήνων 

Αξιωµατικών» (Ι∆ΕΑ)
67

 και ανέδειξε το ρόλο του στρατού ως εξωθεσµικού 

ρυθµιστικού παράγοντα της πολιτικής.  
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 Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 23/4/1951. 
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 Σύµφωνα µε τον Ηλ. Τσιριµώκο αυτό ήταν ακριβώς το ζητούµενο: «Η ΕΠΕΚ βρίσκεται σήµερα σε 

σταυροδρόµι: ή θα βαλθή να παίξη αληθινά το ρόλο που εξήγγειλε, οπότε, σε συµµαχία µε τη δηµ. 

αριστερά θ’ αποτελέση ουσιώδη παράγοντα ενός ειλικρινούς προοδευτικού ρεύµατος ή θα παρασυρθή 

σε δεξιώτερους δρόµους, οπότε η µάζα που την ακολούθησε θ’ αναζητήση στη δηµοκρ. αριστερά την 

ηγεσία που θα εκφράση τους πόθους της. Αυτό θα είναι το νέο ενδιαφέρον στοιχείο της πολιτικής 

εξελίξεως της χώρας στο άµεσο µέλλον», βλ. «Έκθεση του Ηλ. Τσιριµώκου για τις δηµοτικές εκλογές», 

Η Μάχη, 22/4/1951. 
65

 Μάλιστα ο Πλαστήρας έσπευσε να «υπενθυµίσει» στην κυβέρνηση τη δέσµευσή της την εποµένη 

των δηµοτικών εκλογών: «Και τώρα δεν αποµένει εις την κυβέρνησιν παρά το καθήκον, όπως έχει 

υποσχεθή, διαλύουσα την Βουλήν, να προκηρύξη το ταχύτερον βουλευτικάς εκλογάς». Βλ. Σπ. 

Λιναρδάτος, Από τον εµφύλιο στη χούντα, τ. Α΄, σ. 223. 
66

 Σχετικά µε το κίνηµα βλ. το ανακριτικό πόρισµα του εισηγητή του ∆ιαρκούς Στρατοδικείου Αθηνών 

ταγµατάρχη Ζωζωνάκη, Ελευθερία 25/1/1952, καθώς και λεπτοµερή παρουσίαση στο Σπ. Λιναρδάτος, 

Από τον εµφύλιο στη χούντα, τ. Α΄, σ. 228-237· πρβλ. επίσης Λ. Καλλιβρετάκης, «Οι γνωστοί 

“άγνωστοι” Απριλιανοί συνωµότες», Έξι στιγµές του εικοστού αιώνα: Η στρατιωτική δικτατορία 1967-
1974, Αθήνα 2010, σ. 25-26. 
67

 Για τον Ι∆ΕΑ βλ. Γεώργ. Καραγιάννης, 1940-1952. Το δράµα της Ελλάδος, έπη και αθλιότητες, 
Αθήνα, χ.χ., ο οποίος όµως αρνείται την άµεση εµπλοκή του Ι∆ΕΑ στο κίνηµα της 30ης Μαΐου. 
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 Η κυβέρνηση Βενιζέλου, που πέραν της παραίτησης Παπάγου είχε βρεθεί 

αντιµέτωπη µε µείζονα οικονοµικά προβλήµατα και σειρά απεργιακών 

κινητοποιήσεων βγαίνοντας αλώβητη, επρόκειτο να χάσει την κοινοβουλευτική 

πλειοψηφία την 1
η
 Ιουνίου. Αιτία ήταν η παραίτηση του Γ. Παπανδρέου, υπουργών 

και υφυπουργών του κόµµατός του, προκειµένου να αποφευχθεί η ψήφιση της 

ενισχυµένης αναλογικής που φαινόταν να προκρίνεται και που έθετε, µοιραία, το 

κόµµα του στο περιθώριο. Η λύση που δόθηκε τελικώς στο κυβερνητικό ζήτηµα ήταν 

ο σχηµατισµός κυβέρνησης Φιλελευθέρων –υπηρεσιακού χαρακτήρα– η οποία έλαβε 

στις 7 Ιουλίου ψήφο εµπιστοσύνης υποστηριζόµενη και από την ΕΠΕΚ και το ΛΚ. 

Σχεδόν αµέσως ξεκίνησαν οι συζητήσεις για τον εκλογικό νόµο που κατέληξαν στις 

26 Ιουλίου στην ενισχυµένη αναλογική.
68

  

Τελικώς, στις 30 Ιουλίου δηµοσιεύθηκε το διάταγµα διάλυσης της Βουλής µε 

το οποίο προκηρύσσονταν εκλογές για τις 9 Σεπτεµβρίου. Προηγουµένως όµως η 

κυβέρνηση είχε µεριµνήσει για ένα ακόµη ζήτηµα που εκκρεµούσε ήδη από το 1946 

και αφορούσε την ψήφιση του νέου συντάγµατος από την επόµενη Βουλή.
69

 Την 

ηµέρα όµως που δηµοσιεύθηκε το διάταγµα διάλυσης της Βουλής, ο Αλέξανδρος 

Παπάγος ανακοίνωσε την κάθοδό του στις εκλογές και στις 6 Αυγούστου ίδρυσε τον 

Ελληνικό Συναγερµό.
70

 Οι διεργασίες για την πολιτική εµπλοκή του Παπάγου, η 

οποία για άλλους επικρεµόταν ως απειλή και για άλλους φάνταζε ως η µοναδική λύση, 

είχαν δροµολογηθεί, όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενο κεφάλαιο, και είχαν 

αποτελέσει αντικείµενο δηµόσιας συζήτησης ήδη από το 1949. Ωστόσο, η 

ανακοίνωση της καθόδου του προκάλεσε έκπληξη στον πολιτικό κόσµο –δεδοµένου 

ότι ο στρατάρχης είχε απορρίψει κατ’ επανάληψη µε δηλώσεις του αυτό το 
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 Παρότι δεν είναι γνωστά τα κείµενα των σχετικών εισηγήσεων, φαίνεται πως το σύστηµα της 

ενισχυµένης αναλογικής αποτέλεσε τον συγκερασµό των προτάσεων που είχαν υποβληθεί ήδη τον 

Μάιο από τους Φωκ. Ζαΐµη και Γεώργ. Καρτάλη. Βλ. Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 22/5/1951.  
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 Η απόφαση για την ψήφιση του Συντάγµατος στο σύνολό του από την προσεχή Βουλή –πρόταση 

του Λαϊκού Κόµµατος– λήφθηκε από τους πολιτικούς αρχηγούς σε σύσκεψή τους στα ανάκτορα, 

παρουσία του Παύλου. Βλ. πρακτικό σύσκεψης, 28/7/1951, ΙΑΜΜ/Αρχείο Γεωργίου και 

Κωνσταντίνου Βεντήρη [στο εξής ΙΑΜΜ/ΑΓΚΒ] (υπό ταξινόµηση). Αναλυτικά για την συνταγµατική 

εκκρεµότητα βλ. Παν. Α. Πετρουλάκος, Οι πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις που οδήγησαν στο 
Σύνταγµα του 1952, διδακτ. διατριβή, Αθήνα, Πάντειο Πανεπιστήµιο, 1982, σ. 169-178. 
70

 Παρότι, όπως έχει επισηµανθεί, η ονοµασία του κόµµατος παρέπεµπε στο Rassemblement du Peuple 

Francais του στρατηγού Ντε Γκωλ (βλ. Ηλ. Νικολακόπουλος, Η καχεκτική δηµοκρατία, σ. 100, σηµ. 12) 

δεν µπορεί να µη λάβει κανείς υπόψη του ότι η λέξη «συναγερµός» –οικεία εξαιτίας του πρόσφατου 

πολέµου– είχε ευρύτατη χρήση στο λεξιλόγιο όλων των πολιτικών δυνάµεων. Βλ. για παράδειγµα τον 

«∆ηµοκρατικό Συναγερµό» της αριστεράς, ενώ ακόµα και ο βασιλιάς Παύλος είχε καλέσει σε 

«συναγερµόν όλας τας πολιτικάς δυνάµεις της χώρας». 
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ενδεχόµενο– αλλά και την περαιτέρω διάρρηξη των σχέσεών του µε τα ανάκτορα.
71

 

Όπως ήταν αναµενόµενο, η ίδρυση του Συναγερµού από τον «νικητή του εµφυλίου»
72

 

προκάλεσε την πλήρη αναδιάταξη του χώρου της ∆εξιάς,
73

 καθώς εντάχθηκε σε 

αυτόν το µεγαλύτερο τµήµα του Λαϊκού Κόµµατος, το Λαϊκό Ενωτικό Κόµµα των 

Παν. Κανελλόπουλου και Στέφ. Στεφανόπουλου και το Νέο Κόµµα του Σπ. 

Μαρκεζίνη. Παράλληλα όµως, ο Συναγερµός άρχισε να ασκεί πιέσεις και προς το 

Κέντρο, καθώς, επενδύοντας στην καταδίκη του «παλαιοκοµµατισµού», προσέδωσε 

χαρακτηριστικά ευρύτερου «κινήµατος» στο νέο πολιτικό µόρφωµα,
 74

 γεγονός που 

διευκόλυνε και την απορρόφηση στελεχών του ∆ηµοκρατικού Σοσιαλιστικού 

Κόµµατος.  

Ο Ελληνικός Συναγερµός, παρ’ όλα αυτά, δεν κατάφερε µε την εµφάνισή του 

να διαλύσει το ιστορικό Λαϊκό Κόµµα υπό τον Κωνσταντίνο Τσαλδάρη. Στις εκλογές 

της 9ης Σεπτεµβρίου η δεξιά παράταξη θα εµφανιζόταν µε τα δύο κόµµατα, ενώ 

συµµετείχαν επίσης το Κόµµα Φιλελευθέρων υπό τον Σοφ. Βενιζέλο, η ΕΠΕΚ, ως 

κόµµα πλέον, υπό τον Νικ. Πλαστήρα, το ∆ηµοκρατικό Σοσιαλιστικό Κόµµα υπό τον 

Γ. Παπανδρέου, η Ενιαία ∆ηµοκρατική Αριστερά υπό τον Ιω. Πασαλίδη και το 

Σοσιαλιστικό Κόµµα-ΕΛ∆ υπό τον Αλέξ. Σβώλο.  

 

Συνεργασίες: «Πολιτική και ιδεολογική αυτοτέλεια» 

Η ΕΠΕΚ, από την αρχή της προεκλογικής περιόδου, είχε αποσαφηνίσει τη στάση της 

στο ενδεχόµενο προεκλογικών συνεργασιών. Συγκεκριµένα, ο Πλαστήρας, µε 

συνέντευξή του, είχε υπογραµµίσει ότι «εκλογικαί συνεργασίαι οιασδήποτε µορφής 

αποκλείονται», προκειµένου το κόµµα να προστατεύσει «την πολιτικήν και 

ιδεολογικήν του αυτοτέλειαν».
 75

 Οι δεσµεύσεις αυτές ωστόσο δεν απέτρεψαν τα 
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 ∆ύο ηµέρες πριν ανακοινώσει την κάθοδό του στην πολιτική ο Παπάγος είχε διαβεβαιώσει τον 

βασιλιά Παύλο ότι δεν επρόκειτο να πολιτευθεί. Περισσότερα για το θέµα αυτό βλ. Σπ. Λιναρδάτος, 

Από τον εµφύλιο στη χούντα, τ. Α΄, σ. 261-267. 
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 Σχετικά µε τη δράση του Παπάγου, βλ. Τάκης. Ε. Παπαγιαννόπουλος, Στρατάρχης Αλέξανδρος 
Παπάγος. Ο εκλεκτός της Ιστορίας, Αθήνα 1987. Παρά τον υµνητικό του χαρακτήρα, παραµένει το 

µόνο κείµενο που επιχειρεί να βιογραφήσει τον Παπάγο, επικεντρώνοντας όµως κυρίως στη 

στρατιωτική του δράση και λιγότερο στην πολιτική. 
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 Περισσότερα για τις συνέπειες της καθόδου Παπάγου στο χώρο της ∆εξιάς βλ. Σωτ. Ριζάς, Η 
ελληνική πολιτική µετά τον εµφύλιο, Αθήνα 2008, σ. 91-94. 
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 Στην ανάλυση του Ευάνθη Χατζηβασιλείου, (Ελληνικός φιλελευθερισµός, σ. 260-267), παρότι αυτά 

τα χαρακτηριστικά επισηµαίνονται, υπερτονίζεται η µοναδικότητά τους. Στην πραγµατικότητα η 

καταδίκη του «παλαιοκοµµατισµού» και η δηµιουργία ευρύτερων «κινήσεων» ήταν στοιχεία τα οποία 

είχαν κεφαλαιοποιήσει µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο όλα τα µεταπολεµικά κόµµατα.  
75

 Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 6/8/1951. Στην ίδια συνέντευξη εξέφραζε την επιθυµία προσχώρησης 

στην ΕΠΕΚ «παντός προοδευτικού στοιχείου, το οποίον υιοθετεί το πολιτικόν και κοινωνικόν µας 

πρόγραµµα».  
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κόµµατα της Αριστεράς από το να απευθύνουν προτάσεις συνεργασίας. Πρόταση 

απηύθυνε πρώτο το ΣΚ-ΕΛ∆, διά των ηγετών του Αλεξ. Σβώλου και Ηλία 

Τσιριµώκου, την 1η Αυγούστου, αµέσως µόλις οριστικοποιήθηκε η κάθοδος του 

Παπάγου στις εκλογές, γεγονός που σύµφωνα µε τους ίδιους «ανέτρεπε τα δεδοµένα 

και επέβαλε τη συνεργασία µε την ΕΠΕΚ».
76

 Τα «δεδοµένα» στην προκειµένη 

περίπτωση ήταν οι συνοµιλίες που διεξάγονταν ήδη από τις 6 Ιουλίου για την ίδρυση 

της Ε∆Α (στις οποίες συµµετείχε και το ΣΚ-ΕΛ∆) και οι οποίες τη συγκεκριµένη 

χρονική στιγµή είχαν σχεδόν καταλήξει σε συµφωνία όλων των εµπλεκοµένων.
77

 Η 

απάντηση της ΕΠΕΚ ήρθε τρεις µέρες αργότερα και ήταν αρνητική όχι µόνο για τη 

συνεργασία µε το ΣΚ-ΕΛ∆ ως κόµµα αλλά και για τη συνεργασία µε τους Σβώλο και 

Τσιριµώκο ως πρόσωπα.
 
Από την πλευρά του ΣΚ-ΕΛ∆ πάντως, αξίζει να σηµειωθεί 

ότι η πρόταση συνεργασίας δεν ήταν άνευ νοήµατος και ενδεχοµένως φάνταζε και 

εφικτή, αν λάβει κανείς υπόψη του ότι τα δύο κόµµατα είχαν συνεργαστεί µόλις πέντε 

µήνες πριν, στις δηµοτικές εκλογές, σε µεγάλο αριθµό δήµων της χώρας –

συµπεριλαµβανοµένης της Θεσσαλονίκης. 

Η δεύτερη πρόταση συνεργασίας υποβλήθηκε στις 9 Αυγούστου, από τη 

διοικούσα επιτροπή της Ε∆Α η οποία επισκέφτηκε τον Πλαστήρα.
78

 Η Ε∆Α 

υποστήριξε «την ανάγκη της ενοποιήσεως ολοκλήρου της δηµοκρατικής παρατάξεως 

και την διεξαγωγήν ενιαίου εκλογικού αγώνος […] διά να αποτραπή ο κίνδυνος εκ 

των φασιστικών επιδιώξεων των υπό τον στρατηγόν Παπάγον κρυπτοµένων 

δικτατορικών στοιχείων, καθώς και ο κίνδυνος της ολοσχερούς καταλύσεως των 

ελευθεριών του ελληνικού λαού».
79

 Υπό το πρίσµα αυτής της «ενοποιήσεως» η 

διοικούσα επιτροπή υπογράµµισε ότι το κόµµα της Ε∆Α «θα ήτο πρόθυµον να 
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 Τ. Τρίκκας, Ε∆Α 1951-1961, τ. Α΄, σ. 125 (βασισµένο στην εξιστόρηση της εφ. ∆ηµοκρατική, 

29/8/1951). 
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 Για το θέµα αυτό βλ., µεταξύ άλλων, Τ. Τρίκκας, Ε∆Α 1951-1961, τ. Α΄, σ. 119-126. Η 

υπαναχώρηση του ΣΚ-ΕΛ∆ και η µη συµµετοχή του στην Ε∆Α προκάλεσε, όπως ήταν φυσικό, 

εντονότατες αντιδράσεις, οι οποίες όµως καθώς δεν εµπίπτουν στην προβληµατική της παρούσας 

διατριβής δεν θα αναλυθούν εδώ.  
78

 Αξίζει να σηµειωθεί ότι, όταν πρώτο το ΣΚ-ΕΛ∆ κατά τη διάρκεια των συνοµιλιών για τη 

συγκρότηση της Ε∆Α έθεσε το θέµα της συνεργασίας µε την ΕΠΕΚ, η άποψη του Μιχ. Κύρκου ήταν 

ότι ένα µεγαλύτερο σχήµα της Αριστεράς, η υπό ίδρυση Ε∆Α, θα µπορούσε να ασκήσει µεγαλύτερη 

πίεση στον Πλαστήρα. Βλ. Τ. Τρίκκας, Ε∆Α 1951-1961, τ. Α΄, σ. 125. Πάντως η συγκεκριµένη 

συνάντηση µε τον Πλαστήρα δεν είχε ως αποκλειστικό αντικείµενο την πρόταση συνεργασίας, αλλά 

εντασσόταν σε µία σειρά επαφών της Ε∆Α –είχε προηγηθεί συνάντηση µε τον πρωθυπουργό Σοφ. 

Βενιζέλο– προκειµένου να διασφαλιστεί το ελεύθερο των εκλογών. 
79

 Βλ. σχετική ανακοίνωση της Ε∆Α, ΑΣΚΙ/Αρχείο Μιχ. Κύρκου (στο εξής ΑΣΚΙ/ΑΜΚ), φ. 11.4. Έχει 

ενδιαφέρον, ότι µεταξύ του κειµένου της Ε∆Α και εκείνου που µεταδόθηκε από τον ραδιοφωνικό 

σταθµό του ΚΚΕ, υπάρχουν αποκλίσεις. Βλ. ΑΣΚΙ/Αρχείο Ραδιοφωνικού Σταθµού «Ελεύθερη 

Ελλάδα», φ. 35.1 
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συνεργασθή εκλογικώς µε την ΕΠΕΚ υπό την ηγεσίαν του στρατηγού Πλαστήρα, επί 

τη βάσει ενός ελαχίστου προγράµµατος».
80

 Η απάντηση υπήρξε άµεση, καθώς «ο 

στρατηγός Πλαστήρας απέκρουσε διαρρήδην την γενοµένην πρότασιν».  

Φαίνεται πάντως πως αυτή τη φορά οι προτάσεις συνεργασίας δεν 

απορρίφθηκαν από την ΕΠΕΚ µε βάση τη λογική του 1950, της περιχαράκωσης 

δηλαδή από τα κόµµατα της Αριστεράς. Αντίθετα, µε το πρόγραµµα που επρόκειτο 

να παρουσιάσει στις εκλογές, φιλοδοξούσε να διεµβολίσει τον χώρο της Αριστεράς 

και να υπερκεράσει τους κοµµατικούς της σχηµατισµούς. Η ΕΠΕΚ εµφανιζόταν για 

πρώτη φορά ως κόµµα που ερχόταν να εκφράσει όχι µόνο το χώρο του Κέντρου αλλά 

και της «µετριοπαθούς Αριστεράς», να εκφράσει «τα αιτήµατα ενός ∆ηµοκρατικού 

Λαού που εµίσησε την δικτατορίαν, που εµίσησε τους συνεργάτας των κατακτητών 

και τους δοσιλόγους, που εµίσησε το έγκληµα υπό οιανδήποτε µορφήν, που εµίσησε, 

τέλος, την πλουτοκρατίαν».
81

 

 

Πρόγραµµα: «Τι είναι και τι θέλει η ΕΠΕΚ» 

Στις 13 Αυγούστου η ΕΠΕΚ έδωσε στη δηµοσιότητα το πρόγραµµά της,
 82

 το οποίο 

εστίαζε στην εσωτερική, οικονοµική, κοινωνική και εκπαιδευτική
83

 πολιτική. Το 

πρόγραµµα ήταν σαφώς συγκροτηµένο
84

 και είχε τον χαρακτήρα προγράµµατος 

διακυβέρνησης της χώρας, καθώς η ΕΠΕΚ είχε αποκτήσει πλέον τα χαρακτηριστικά 

ενός κόµµατος που διεκδικούσε την εξουσία. Παρότι δεν είναι γνωστά τα πρόσωπα 

που ενεπλάκησαν στη σύνταξη του προγράµµατος, πίσω από συγκεκριµένες θέσεις 

µπορεί να διακρίνει κανείς τη συµβολή µιας σειράς στελεχών όπως ο Γεώργ. 

Καρτάλης, ο Λουκής Ακρίτας και ο Πάνος Κερασσώτης. Φαίνεται πάντως ότι µία 
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 Η χρονική συγκυρία της πρότασης της Ε∆Α προκαλεί εντύπωση, καθώς έγινε τρεις µέρες µετά την 

απόρριψη της πρότασης του ΣΚ-ΕΛ∆, γεγονός που προδίκαζε κατά κάποιο τρόπο και την τύχη εκείνης 

της Ε∆Α. Ενδεχοµένως, είτε η Ε∆Α πίστευε ότι ως µεγαλύτερη από το ΣΚ-ΕΛ∆ πολιτική δύναµη, 

µπορούσε να ασκήσει εντονότερη πίεση στην ΕΠΕΚ, είτε η πρότασή της υπήρξε περισσότερο κίνηση 

τακτικής, προκειµένου να «εκτεθεί» η ΕΠΕΚ αρνούµενη τη συνεργασία στον κόσµο της Αριστεράς. 

Παρ’ όλα αυτά η οποιαδήποτε ερµηνεία απαιτεί περαιτέρω έρευνα από αυτή που έγινε στο πλαίσιο της 

παρούσας µελέτης. Την αντίθετη άποψη, ότι δηλαδή η πρόταση συνεργασίας της Ε∆Α ήταν µία 

ουσιαστική πολιτική κίνηση διατυπώνει ο Μιχ. Λυµπεράτος, Από το ΕΑΜ στην Ε∆Α, Αθήνα 2011, σ. 

364-366. 
81

 Βλ. Λουκής Ακρίτας, «ΕΠΕΚ. Η νέα θρησκεία», Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 8/8/1951. 
82

 Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 14/8/1951. 
83

 Το τµήµα του προγράµµατος σχετικά µε την εκπαιδευτική πολιτική δηµοσιεύθηκε στην Προοδευτική 
Ένωση, 28/8/1951, βλ. ∆ΗΚΙ/ΑΓΚ, φ. 10.46.  
84

 Η σαφήνεια του προγράµµατος δεν έµεινε ασχολίαστη από τον Τύπο, ο οποίος κατέληξε στα πρώτα 

πολιτικά συµπεράσµατα για τον προσανατολισµό της ΕΠΕΚ: «Η σηµερινή “αλλαγή” του κ. Πλαστήρα 

είναι πολιτικώς, οικονοµικώς και κοινωνικώς περισσότερον συγκροτηµένη παρά εις τας παρελθούσας 

εκλογάς […]. Αι προθέσεις του είναι σήµερα περισσότερον σαφώς προσανατολισµέναι προς τα 

αριστερά του Κέντρου και καθαρώτερα διατυπωµέναι», βλ. Το Βήµα, 17/8/1951. 
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οµάδα ανθρώπων εργάστηκε για αυτό και κλήθηκε να καταθέσει συγκεκριµένες 

προτάσεις επί των βασικών θέσεων.
85

 

Κύριο θέµα στον τοµέα της εσωτερικής πολιτικής ήταν η ειρήνευση και η 

αµνηστία, µε κύριους στόχους την κατάργηση των «υπολειµµάτων του αστυνοµικού 

κράτους», την ίση µεταχείριση των πολιτών ασχέτως πολιτικών φρονηµάτων,
86

 ενώ 

χωρίς αυτές οι γενικές θέσεις να συγκεκριµενοποιούνται, σηµειωνόταν ότι «δεν είναι 

ανεκτόν να εξορίζωνται πολίται, να περιορίζωνται εις τόπους συγκεντρώσεως, να 

διώκονται κατά την αποκλειστικήν και ανεξέλεγκτον κρίσιν των οργάνων ασφαλείας, 

των διοικητών ή στρατιωτικών αρχών, να χαρακτηρίζωνται ως εχθροί του κράτους 

και να εκτοπίζωνται ή να φυλακίζωνται άνευ προηγούµενης δικαστικής αποφάσεως 

[…] εκδιδοµένης υπό τακτικών δικαστηρίων».
87

 Τέλος, βαρύτητα δινόταν και στην 

εκκαθάριση των δηµοσίων υπηρεσιών από όσους έκαναν κατάχρηση εξουσίας 

«υποκινούµενοι από κοµµατικά ή προσωπικά πάθη». 

 Στον τοµέα της οικονοµικής πολιτικής, υπό τη γενική αρχή ότι «η ΕΠΕΚ 

αρνείται να δεχθή ότι η οικονοµική ανισότης είναι µία φυσική κατάσταση», το 

πρόγραµµα έθετε τις εξής προτεραιότητες: α) τον έλεγχο των µεγάλων 

κεφαλαιοκρατικών οργανισµών και των οικονοµικών µονοπωλίων, β) τον έλεγχο των 

τιµών, γ) τον έλεγχο της πιστωτικής πολιτικής των τραπεζών, δ) τη δικαιότερη 

κατανοµή των φορολογικών βαρών και τον περιορισµό της έµµεσης φορολογίας, ε) 

την αποκατάσταση των ακτηµόνων αγροτών µε απαλλοτριώσεις, στ) τη µείωση της 

διαφοράς των τιµών µεταξύ βιοµηχανικών και γεωργικών προϊόντων, ζ) τη µείωση 

του κόστους µεταφοράς των αγροτικών προϊόντων. Στον τοµέα της κοινωνικής 

πολιτικής το πρόγραµµα έθετε ως στόχους: α) την καθολική κοινωνική ασφάλιση 

υγείας, β) την ασφάλιση της µητρότητας και της παιδικής ηλικίας, γ) την ασφάλιση 

της γεωργικής παραγωγής, δ) την επέκταση των παροχών προς τους ασφαλισµένους, 

ε) την περιφρούρηση της συνδικαλιστικής και συνεταιριστικής ελευθερίας, στ) τη 

συµµετοχή των εργαζοµένων στη διοίκηση των µεγάλων επιχειρήσεων, ζ) την 

ενίσχυση των βιοτεχνών και των µικροεµπόρων, η) την ενίσχυση της θέσης των 
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 Βλ. χαρακτηριστικά κείµενο περαιτέρω προτάσεων που υπέβαλε ο Π. Κερασσώτης, σχετικά µε την 

αµνηστία, την αγροτική πολιτική, κ.ά., ΙΑΜΜ/ΑΝΠ 372, φ. «ΕΟ∆Α-ΕΠΕΚ». 
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 «∆εν επιτρέπεται οι πολίται να δίδουν λόγον διά τας σκέψεις των και τα φρονήµατά των. Αι πράξεις 

µόνον κολάζονται, αι συνειδήσεις δεν ανατέµνονται». 
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 Να σηµειωθεί πάντως πως σε όλη την προεκλογική περίοδο οι προσκείµενες στην ΕΠΕΚ εφηµερίδες 

δηµοσίευαν σε συνέχειες, και συνήθως πρωτοσέλιδα, ρεπορτάζ για τις συνθήκες διαβίωσης των 

εξόριστων στον Άγιο Ευστράτιο και το Τρίκερι, προκειµένου να ασκήσουν τις δικές τους πιέσεις στο 

ζήτηµα της κατάργησης της εξορίας. 
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δηµοσίων υπαλλήλων, θ) την ενίσχυση των παραγωγικών και καταναλωτικών 

συνεταιρισµών, ι) την πρόνοια υπέρ των αστέγων, ια) τη νοµική και πολιτική ισότητα 

των δύο φύλων. Στον τοµέα της εκπαιδευτικής πολιτικής οι στόχοι είχαν ως εξής: α) 

οκταετής δωρεάν στοιχειώδης εκπαίδευση, β) αναδιοργάνωση µέσης εκπαίδευσης µε 

τη δηµιουργία Κλασικών και Πρακτικών Γυµνασίων, γ) καθιέρωση συστήµατος 

χορήγησης υποτροφιών για ανώτατες σπουδές, δ) δηµιουργία σχολικών κτιρίων και 

εξοπλισµός τους µε διδακτικά όργανα. Τέλος, η ΕΠΕΚ έθετε ως γενικούς άξονες της 

πολιτικής της τη δίκαιη κατανοµή του εθνικού εισοδήµατος, καθώς και την 

αξιοποίηση της αµερικανικής βοήθειας µε σκοπό την αύξηση της παραγωγής, την 

εκµετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών και την αξιοποίηση κάθε πνευµατικής 

και οικονοµικής δραστηριότητας.  

Παρά την σαφήνεια των επιµέρους τοµέων του προγράµµατος, ένα από τα 

πλέον φλέγοντα πολιτικά ζητήµατα, εκείνο της αµνηστίας και της ειρήνευσης, 

παρουσιαζόταν µε γενικούς όρους χωρίς να περιλαµβάνει συγκεκριµένες δεσµεύσεις. 

Παρότι θα µπορούσε να θεωρηθεί ότι αυτό πρόδιδε έλλειψη θέσεων, κάτι τέτοιο δεν 

αποδεικνύεται, καθώς οι θέσεις και οι δεσµεύσεις επρόκειτο, όπως θα φανεί στη 

συνέχεια, να αποτελέσουν το κεντρικό θέµα της προεκλογικής εκστρατείας του 

κόµµατος. Κατά πόσον η µη συµπερίληψή τους στο πρόγραµµα αποτέλεσε µία 

κίνηση πολιτικής στρατηγικής προκειµένου αυτές να αποκτήσουν τη δυναµική και 

την ένταση που θα τους προσέδιδε ο προεκλογικός λόγος, παρότι δεν µπορεί να 

επιβεβαιωθεί απόλυτα, µοιάζει πολύ πιθανό. Σε κάθε περίπτωση, η ΕΠΕΚ στις 

εκλογές αυτές επρόκειτο να σηκώσει ακόµη πιο ψηλά τη «σηµαία» της ειρήνευσης 

και της αµνηστίας και να τους προσδώσει νέα χαρακτηριστικά. Ενδεικτικό των 

χαρακτηριστικών αυτών, είναι ότι το πρόγραµµα δηµοσιεύθηκε στον Προοδευτικό 

Φιλελεύθερο υπό τον τίτλο «Τι είναι και τι θέλει η ΕΠΕΚ», τίτλος που παρέπεµπε 

απευθείας στο κείµενο του ∆ηµήτρη Γληνού, Τι είναι και τι θέλει το ΕΑΜ.  

 

Το Κέντρο και η «µετριοπαθής Αριστερά» 

Το ζήτηµα του Κέντρου αναδείχθηκε κατά την προεκλογική περίοδο τόσο από την 

ΕΠΕΚ όσο και το ΚΦ. Οι προσεγγίσεις γύρω από αυτό, πέραν του ότι αναδεικνύουν 

διαφορετικές πολιτικές στρατηγικές, αποτυπώνουν ανάγλυφα µία διαφοροποίηση 

µεταξύ των δύο κοµµάτων γύρω από τον πολιτικό τους προσανατολισµό και κατ’ 

επέκταση τον προσανατολισµό του Κέντρου. Ο Σοφ. Βενιζέλος αναγνώρισε ρητά την 

υπαγωγή του ΚΦ σε αυτόν τον ευρύτερο χώρο: «Ευρισκόµεθα σταθερώς εις το µέσον 
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των αλληλοσυγκρουοµένων παρατάξεων και αποτελούµεν το Κέντρον, το οποίον δεν 

θα επιτρέψη όπως η κοινωνική ∆ικαιοσύνη αποτελεί ιδιοκτησίαν της Αριστεράς και η 

Εθνικοφροσύνη µονοπώλιον των ολίγων, αλλά το οποίον θα µεταβάλη όλα αυτά εις 

κτήµα και κατάκτησιν όλων των Ελλήνων».
88

 Η ύπαρξη ενός «σταθερού Κέντρου» 

εξασφάλιζε, σύµφωνα µε τον Βενιζέλο, την κοινωνική γαλήνη την οποία έθετε σε 

κίνδυνο η πολιτική πόλωση: «Μόνον η ύπαρξις ενός σταθερού κέντρου δύναται να 

προλάβη και να θεραπεύση τον κίνδυνον αυτόν. ∆ιότι το Κέντρον, ως εκ της φύσεώς 

του, είναι το πολιτικόν σχήµα εις το οποίον δύναται να επιτευχθή η σύνθεσις των 

διαφόρων ιδεολογικών αντιθέσεων». Στο πλαίσιο αυτής της «σύνθεσης» το ΚΦ 

φιλοδοξούσε να δηµιουργήσει «το ισχυρόν εκείνο κέντρον, το οποίον αποτελεί το 

ακατάλυτον έρεισµα της ελευθερίας και της ∆ηµοκρατίας». Ήταν όµως προφανές ότι 

η δηµιουργία «ισχυρού» Κέντρου προϋπέθετε την ένταξη και άλλων κοµµάτων που 

δεν είχαν ουσιαστικές πολιτικές διαφορές µεταξύ τους. Ο Βενιζέλος δεν απέφυγε να 

υποδείξει ποιο ήταν το δεύτερο κόµµα που εντασσόταν στο χώρο αυτό: «ως προς την 

κίνησιν του Στρατηγού Πλαστήρα […] οφείλω να τονίσω […] ότι η διαφωνία του µε 

το Κόµµα των Φιλελευθέρων δεν έχει πραγµατικόν έρεισµα ουδέ ουσιαστικήν 

δικαιολογίαν».
89

 Η θέση του ΚΦ ότι η ύπαρξη δύο κοµµάτων που εξέφραζαν τις ίδιες 

θέσεις ήταν «αδικαιολόγητη», προετοίµαζε το έδαφος για αυτό που φαίνεται πως 

αποτελούσε τον βασικό στόχο της πολιτικής του: τη συγχώνευση των δύο 

κοµµάτων
90

 στο όνοµα ενός «ισχυρού» Κέντρου. 

Η ΕΠΕΚ από την άλλη πλευρά, παρότι αυτοπροσδιοριζόταν µέσω του 

αρχηγού της ως «δηµιούργηµα µιας ιστορικής ανάγκης του τόπου µας, διά να καλύψη 

το µέγα κενόν το οποίον δηµιουργεί η αντίδρασις της δεξιάς αφ’ ενός και αφ’ ετέρου 

ο κοµµουνισµός»,
 91

 αναγνωρίζοντας έτσι την υπαγωγή της στο Κέντρο, διεύρυνε 

κατά πολύ τα όρια του χώρου, περιλαµβάνοντας σε αυτόν και τη «µετριοπαθή 

Αριστερά».
92

 Σε αυτό το διευρυµένο Κέντρο της ΕΠΕΚ, δεν φαινόταν να υπάρχει 

                                                 
88

 Από προεκλογική οµιλία του Σοφ. Βενιζέλου στην Αθήνα, βλ. Το Βήµα, 4/9/1951. 
89

 Από προεκλογική οµιλία του Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη, βλ. Προοδευτική Αλλαγή, 23/8/1951. 
90

 Οι κινήσεις του Βενιζέλου στην κατεύθυνση της συνένωσης των δύο κοµµάτων ξεκίνησαν µετά από 

την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της ΕΠΕΚ στην κυβέρνησή του, τον Φεβρουάριο του 1951. Μάλιστα 

ο Βενιζέλος τηρούσε ενήµερη την αµερικανική πρεσβεία για τις προσπάθειές του. Βλ. Acheson to the 

Embassy in Greece, 29/3/1951, FRUS 1951, σ. 471-472. Τη συνένωση των δύο κοµµάτων υποστήριζαν 

και οι εφηµερίδες Το Βήµα και Τα Νέα. 
91

 Συνέντευξη Πλαστήρα, βλ. Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 6/8/1951. 
92

 «Εις το Κόµµα Φιλελευθέρων εδόθη η ευκαιρία και η δυνατότης [ενν. µετά το 1946] να εδραιωθή 

εις τον χώρον του Κέντρου και της µετριοπαθούς αριστεράς. Απέτυχε. Συνεπώς τον χώρον αυτόν, 

σήµερον, δικαιωµατικά τον κατέλαβε και τον εκφράζει η ΕΠΕΚ». Βλ. συνέντευξη Πλαστήρα, 

Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 6/8/1951. 
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θέση για το ΚΦ. «Το Κόµµα Φιλελευθέρων […] είναι κόµµα της δεξιάς, κόµµα που 

φέρει βαρυτάτην ευθύνην δι’ όσα έγιναν και δεν έγιναν από της απελευθερώσεως 

µέχρι σήµερον. […] Είναι το κόµµα που συνεµάχησε µε την έξαλλον 

εθνικοφροσύνην εις τροµοκρατικάς και αντισυνταγµατικάς ενεργείας». ∆εν ήταν 

όµως µόνο το παρελθόν εξαιτίας του οποίου το ΚΦ αποκλειόταν από το Κέντρο της 

ΕΠΕΚ, αλλά και η παρούσα «ιδεολογική άβυσσος» µεταξύ των δύο κοµµάτων.
93

 Η 

«άβυσσος» αυτή είχε αποτυπωθεί και στην κυβερνητική συνεργασία των δύο 

κοµµάτων: «Το Κόµµα των Φιλελευθέρων διέσπασε την Κυβέρνησιν του Κέντρου 

για να µην ψηφισθούν τα µέτρα επιεικείας, που δεν ήσαν παρά το ελάχιστο εκείνων 

που θα εφήρµοζε η ΕΠΕΚ αν ήρχετο µόνη εις την αρχήν».
94

 Το ΚΦ ήταν ένα κόµµα 

µε «ένδοξον καταγωγήν […] που εξελίχθη συν τω χρόνω εις Κόµµα συντηρήσεως»
95

 

αποµακρυνόµενο σταδιακά από τον χώρο του Κέντρου.  

Είναι προφανές ότι οι αναγνώσεις της πολιτικής φυσιογνωµίας του Κέντρου 

από τα δύο κόµµατα απέκλιναν κατά πολύ. Το «εθνικόφρον» δηµοκρατικό Κέντρο 

του ΚΦ πόρρω απείχε από το «µετριοπαθές αριστερό» Κέντρο της ΕΠΕΚ. Η 

φυσιογνωµία του Κέντρου, παρότι µοιάζει να απασχόλησε παρεµπιπτόντως τα δύο 

κόµµατα, επρόκειτο να αποδειχθεί σύντοµα ζήτηµα µείζονος σηµασίας που καθόρισε 

ουσιαστικά την πορεία και την τύχη των δύο κοµµάτων. 

 

Προεκλογικός αγώνας: «Φασισµός εναντίον ∆ηµοκρατίας» 

Η ΕΠΕΚ στις εκλογές αυτές ξεκινούσε τον προεκλογικό της αγώνα µε καλύτερες 

προϋποθέσεις, καθώς διέθετε πλέον κοµµατική οργάνωση, οικονοµική κάλυψη,
96

 

βουλευτές και πλήθος πολιτευτών. Παρότι όλα τα παραπάνω της παρείχαν τη 

δυνατότητα ευρείας προβολής των θέσεών της, για µία ακόµα φορά δόθηκε ιδιαίτερη 

έµφαση στο ζήτηµα του τύπου. Αν και διέθετε ήδη µία εφηµερίδα, τον Προοδευτικό 

Φιλελεύθερο, και η Ελευθερία παρείχε τη στήριξή της τόσο προς την ΕΠΕΚ όσο και 
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 «Η ΕΠΕΚ αντιλαµβάνεται πολύ διαφορετικά [ενν. από το ΚΦ] τα µεγάλα κοινωνικά και πολιτικά 

προβλήµατα που έχουν δηµιουργήσει την παρούσαν κρίσιν. […] Καλεί όλους τους 

καταδυναστευοµένους να ταχθούν υπό την σηµαίαν της, διά να καταργηθεί το αστυνοµικόν κράτος», 

βλ. Προοδευτική Αλλαγή, 28/8/1951. 
94

 Προοδευτική Ένωσις, 2/9/1951, ∆ΗΚΙ/ΑΓΚ, φ. 10.46. 
95

 Από προεκλογική οµιλία του Πλαστήρα στη Θεσσαλονίκη, Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 3/8/1951. 
96

 Σύµφωνα µε τον Νικ. Κρανίδη (ιδιαίτερο γραφείο του Πλαστήρα), «ολόκληρον το οικονοµικόν 

βάρος του εκλογικού αγώνος ολοκλήρου της Επικρατείας ανέλαβεν ο κ. Μοάτσος», βλ. επιστολή 

Κρανίδη προς Πλαστήρα, 18/9/1951, ΙΑΜΜ/ΑΝΠ 372, φ. «ΕΟ∆Α-ΕΠΕΚ». 
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το ΚΦ,
97

 προβάλλοντας τις θέσεις τους και τη δραστηριότητά τους,
98

 ένα νέο 

δηµοσιογραφικό όργανο ήρθε να προστεθεί στο «οπλοστάσιό» της: η Προοδευτική 

Αλλαγή.
99

 Τη σηµασία της έκδοσης µίας ακόµη εφηµερίδας υπογράµµισε ο ίδιος ο 

Πλαστήρας σε κείµενό του:
 
«Ο ελληνικός Λαός έχει ανάγκην από όσο το δυνατόν 

περισσότερα δηµοσιογραφικά όργανα, που θα ίστανται παρά το πλευρόν του και θα 

είναι αποφασισµένα να αγωνισθούν διά τα συµφέροντά του ειλικρινώς και διά την 

αλήθειαν θαρραλέως. Πρέπει να οµολογηθή ότι δεν έχοµεν επάρκειαν πηγαίων 

γνήσιων συµπαραστατών εις τον Τύπον. Αυτό δεν πρέπει να µας ξενίζη. Είµεθα νέοι 

ως πολιτική δύναµις και αι εφηµερίδες εις την χώραν µας είναι κατά το πλείστον 

παλαιαί, µε δεσµούς, µε έξεις, µε εθισµόν, γενικώτερα, που τας κάµνει να 

αντιτάσσωνται εναντίον πάσης νέας κινήσεως, και πολύ περισσότερον όταν πρόκηται 

περί κινήσεως κάπως εικονοκλαστικής, όπως της ΕΠΕΚ».
 100

 Έτσι, τις παραµονές 

των εκλογών το κόµµα διέθετε δύο εφηµερίδες
101

 που απηχούσαν πλήρως τις απόψεις 

του, πρόβαλλαν τις θέσεις του και παρακολουθούσαν εκ του σύνεγγυς την 

προεκλογική κίνησή του.  

                                                 
97

 Ο Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 28/8/1951, όµως καλούσε την Ελευθερία ότι έπρεπε να πάρει θέση 

µεταξύ ΕΠΕΚ-ΚΦ: «Καθένας τώρα υποχρεούται να ρίψη ολόκληρον το βάρος του προς κάποιαν 
πλευράν» (η έµφαση στο πρωτότυπο).  
98

 Οι δύο παραδοσιακές εφηµερίδες του φιλελεύθερου χώρου, το Βήµα και τα Νέα, επέλεξαν την 

πολιτική των ίσων αποστάσεων απέναντι στο ΚΦ, την ΕΠΕΚ αλλά και τον Συναγερµό, γεγονός το 

οποίο δεν έµεινε, όπως ήταν φυσικό, ασχολίαστο. Ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά σχόλια ήταν 

εκείνο της Ελευθερίας, 2/8/1951: «Μίαν ψήφον έχει κάθε πολίτης. Και περιµένει από την εφηµερίδα 

του να του πη ποιον νοµίζει ότι πρέπει να ψηφίση. […] ∆ιότι µόνον όταν υποδεικνύη συγγενή και 

οµοειδή κόµµατα µια εφηµερίς συγχωρείται να αφήνη ελευθερίαν εκλογής εις τους αναγνώστας της», 

υπονοώντας τη στάση που τήρησε η ίδια στις εκλογές του 1950 οπότε τάχθηκε σαφώς υπέρ του 

Κέντρου, τηρώντας όµως ίσες αποστάσεις από το ΚΦ και την ΕΠΕΚ. 
99

 Η Προοδευτική Αλλαγή, εκδόθηκε στις 22 Αυγούστου 1951 από τον δικηγόρο Νικόλαο Παπαπολίτη, 

αδελφό του µετέπειτα βουλευτή της ΕΠΕΚ, Σάββα Παπαπολίτη. Στην εφηµερίδα, που αποτέλεσε το 

δεύτερο ηµιεπίσηµο όργανο της ΕΠΕΚ, καθώς σύµφωνα µε τον Πλαστήρα υπήρξε «σαρξ εκ της 

σαρκός της» εργάστηκαν, µεταξύ άλλων, οι Βάσος Μαθιόπουλος, Γιάννης Κορδάτος, Χρ. Γάιος, 

Στρατής Σωµερίτης, Ρίτα Μπούµη-Παππά ενώ αρθρογραφούσαν πολιτευτές και βουλευτές του 

κόµµατος. Η εφηµερίδα ταυτίστηκε όπως ήταν φυσικό µε τον Σάββα Παπαπολίτη και δέχθηκε συχνά 

τα πυρά του Προοδευτικού Φιλελεύθερου. Στις 3 Μαΐου 1953, όχι τυχαία, η έκδοση της εφηµερίδας 

πέρασε –τύποις– στα χέρια του Αντ. ∆. Τζαλκιτζή ενώ ως διευθυντής εµφανιζόταν ο Νικ. Α. 

Αποστολίδης. Η εφηµερίδα εξέδωσε το τελευταίο της φύλλο στις 3 Οκτωβρίου 1953, οπότε διέκοψε 

την έκδοσή της για οικονοµικούς λόγους. 
100

 «Όλη η δύναµις εις την ΕΠΕΚ», Προοδευτική Αλλαγή, 22/8/1951. 
101

 Παρότι δεν υπάρχουν επίσηµα στοιχεία για τα κυκλοφοριακά µεγέθη των εν λόγω εφηµερίδων το 

1951, αν κρίνουµε από τα στοιχεία του 1952, αυτά δεν ήταν διόλου ευκαταφρόνητα. Βάσει λοιπόν των 

επίσηµων στοιχείων κυκλοφορίας των εφηµερίδων του 1952 («∆ελτίο Κυκλοφορίας Εφηµερίδων, 

1952» / Ένωση Ιδιοκτητών Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών) ο Προοδευτικός Φιλελεύθερος είχε µέση 

κυκλοφορία στο σύνολο της χώρας 12.758 φύλλα, χαµηλότερη βεβαίως από τα Νέα (17.754 φύλλα) 

και η Προοδευτική Αλλαγή είχε µέση κυκλοφορία 19.509 φύλλα στο σύνολο της χώρας, µεγαλύτερη 

δηλαδή από την Ελευθερία (17.001 φύλλα) και πολύ κοντά στο Βήµα (20.599 φύλλα).  
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Αν η γνωστοποίηση των θέσεων της ΕΠΕΚ καλύφθηκε σε µεγάλο µέρος από 

τον τύπο, οι προεκλογικές οµιλίες –κυρίως εκείνες του αρχηγού του κόµµατος–
102

 

διαδραµάτισαν σηµαντικό ρόλο στον προεκλογικό αγώνα, καθώς είχαν το 

πλεονέκτηµα της διά ζώσης επικοινωνίας µε το εκλογικό σώµα.
103

 Η ΕΠΕΚ 

αξιοποίησε, όπως ήταν φυσικό, την τετράµηνη παραµονή της στην εξουσία, 

προβάλλοντας κυρίως ότι αυτή «εξήλειψε τον φόβον από την ψυχή του λαού», µε την 

παγίωση της ισοπολιτείας, ενώ δεν έλειψαν οι αναφορές στην προπαρασκευή 

οικονοµικών και κοινωνικών µεταρρυθµίσεων, καθώς και στην αποκάλυψη 

οικονοµικών σκανδάλων.
104

 Η ΕΠΕΚ πρόβαλε επίσης την διεξαγωγή των δηµοτικών 

εκλογών, οι οποίες αποτελούσαν «αναµφισβητήτως µίαν µεγάλην νίκην την οποίαν 

κατήγαγεν διά λογαριασµό του Ελληνικού Λαού».
105

 ∆εν έλειψαν όµως και οι 

αναφορές στις δυσκολίες τις οποίες είχε κληθεί να αντιµετωπίσει η κυβέρνηση. 

Χαρακτηριστική ήταν µία αποστροφή του Πλαστήρα: «Οι αναγκαστικοί συνεργάται 

µας απεδείχθησαν εν τη πράξει οι κυριώτεροί µας αντίπαλοι. Παρενέβαλλον συνεχώς 

προσκόµµατα εις την προσπάθειάν µας όπως ειρηνεύσωµεν τον τόπον και όπως 

ανακουφίσωµεν τας πενοµένας λαϊκάς τάξεις. Και όταν διαπίστωσαν ότι είµεθα 

αποφασισµένοι να εφαρµόσωµεν οπωσδήποτε το πρόγραµµά µας, αδιαφορούντες 

προς πάσαν αντίδρασιν, µας ανέτρεψαν».
106

 Η έµφαση στα «προσκόµµατα» των 

συνεργασιών εξυπηρετούσε δύο στόχους: αφενός δικαιολογούσε τη µη εφαρµογή των 

όσων είχε υποσχεθεί προεκλογικά η ΕΠΕΚ το 1950 και αφετέρου καθιστούσε σαφές 
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 Ο Πλαστήρας περιόδευσε σε όλη σχεδόν τη χώρα και δεν παρέλειψε ούτε αυτή τη φορά να κάνει 

µνεία του παρελθόντος του. «Όπως πάντοτε, όταν εκλήθην να προσφέρω τας υπηρεσίας µου εις το 

έθνος, το έκανα ευχαρίστως, έτσι και τώρα κατέρχοµαι εις τον αγώνα διά την σωτηρίαν της πατρίδος»
 

(προεκλογική οµιλία του στην Μυτιλήνη), βλ. Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 30/8/1951. Συχνή ήταν 

επίσης η αναφορά του στο 1909, παροµοιάζοντας την κατάσταση που επικρατούσε στη χώρα µε τις 

παραµονές του 1909, ενώ άλλοτε χαρακτήριζε την ΕΠΕΚ ως κίνηση όµοια «της κινήσεως του 1909 η 

οποία έσωσε και ελάµπρυνε την Ελλάδα»
 
(προεκλογική οµιλία του στην Πάτρα), βλ. Προοδευτική 

Αλλαγή, 23/8/1951. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου εκδόθηκε προεκλογικό 

έντυπο του κόµµατος που αξιοποίησε όλη τη στρατιωτική και πολιτική δράση του Πλαστήρα, βλ. 

Γ.Ι.Χ. Λαδάς, Νικόλαος Πλαστήρας, Αθήναι, Έκδοσις της Ελληνικής Προοδευτικής Βιβλιοθήκης, 1951. 
103

 Επιπλέον, σε αυτές τις εκλογές, οι αρχηγοί των κοµµάτων είχαν τη δυνατότητα να εκφωνήσουν µία 

προεκλογική οµιλία από ραδιοφώνου, γεγονός που επέκτεινε κατά πολύ τα όρια της προσωπικής τους 

εµβέλειας. Ο Πλαστήρας εκφώνησε τη ραδιοφωνική του οµιλία στις 14 Αυγούστου. Βλ. Προοδευτικός 
Φιλελεύθερος, 16/8/1951. 
104

 Το έργο των κυβερνήσεων που ακολούθησαν την κυβέρνηση Πλαστήρα απαξιωνόταν πλήρως: 

«Είναι περιττόν να κρίνω την απόδοσιν των κυβερνήσεων της µειοψηφίας. Μεγάλη η συγκοµιδή υπέρ 

της πλουτοκρατίας και ελάχιστα υπέρ του λαού». Από προεκλογική οµιλία του Πλαστήρα στα 

Ιωάννινα, βλ. Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 16/8/1951. 
105

 Στο ίδιο. 
106

 Στο ίδιο. 
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ότι επιζητούσε πλέον την αυτοδυναµία «µε την οποίαν και µόνον θα δυνηθή να 

εκπληρώση τας υποσχέσεις της».
107

  

Ο προεκλογικός λόγος της ΕΠΕΚ δοµήθηκε και αναπτύχθηκε λεπτοµερώς 

γύρω από το ζήτηµα που τέθηκε ως βασικός άξονας της πολιτικής της: την 

«αποκατάσταση της δηµοκρατίας». Οι θέσεις που αναπτύχθηκαν από τον Πλαστήρα 

γύρω από το θέµα αυτό εκκινούσαν από τη βασική παραδοχή ότι η υπάρχουσα 

δηµοκρατία ήταν «ατελής». Αιτία της ύπαρξης «ατελούς» δηµοκρατίας ήταν το 

παρελθόν –συγκεκριµένα ο εµφύλιος, χωρίς όµως να κατονοµάζεται ρητά– κατά τη 

διάρκεια του οποίου παρελθόντος η δηµοκρατία «κακοµεταχειρίσθη επικινδύνως» 

και «προς στιγµήν κατελύθη».
108

 Υπεύθυνος για την «κατάλυση» της δηµοκρατίας 

ήταν ο «παλαιοκοµµατισµός», ο οποίος, «υπό την απειλήν του κοµµουνιστικού 

ολοκληρωτισµού», οδηγήθηκε ακόµα και σε «υπερβολική µίµησι των τρόπων και των 

µεθόδων της θηριωδίας του βανδαλικού ιταλογερµανικού φασισµού».
109

 Πριν 

παρουσιαστούν τα µέσα µε τα οποία η ΕΠΕΚ σκόπευε να «αποκαταστήσει» τη 

δηµοκρατία, αξίζει να σηµειωθεί ότι ήδη εξαρχής η θέση περί «ατελούς» 

δηµοκρατίας ερχόταν σε απόλυτη ρήξη µε τον κυρίαρχο πολιτικό λόγο.  

Η ΕΠΕΚ έθετε λοιπόν ως προτεραιότητα «την πλήρη αποκατάστασιν της 

∆ηµοκρατίας» που συνεπαγόταν την εφαρµογή, κατ’ αρχήν, των µέτρων 

«ειρήνευσης». Σε αυτά συµπεριλαµβάνονταν ρητά η κατάργηση της εξορίας και η 

αποφυλάκιση όσων κρατούνταν χωρίς να έχει προηγηθεί καταδίκη.
 110

 Όµως πέραν 

των µέτρων αυτών, η αποκατάσταση της δηµοκρατίας συνδέθηκε και µε µία σειρά 

ζητήµατα, µείζονος πολιτικής σηµασίας όπως η κατοχύρωση συνδικαλιστικών 

ελευθεριών, η κατάργηση των «φακέλων», των Επιτροπών Ασφαλείας και των 

πιστοποιητικών κοινωνικών φρονηµάτων. Όσον αφορά το τελευταίο, η θέση της 

ΕΠΕΚ, όπως αυτή εκφράστηκε από τον Καρτάλη, υπήρξε απόλυτα σαφής: «Η ΕΠΕΚ 

[…] αποφάσισε την κατάργησιν των πιστοποιητικών κοινωνικών φρονηµάτων, την 

κατάργησιν του λεγοµένου αστυνοµικού κράτους. ∆ιά την ΕΠΕΚ δεν θα υπάρξουν 

νοµιµόφρονες ή µη, δεξιοί και αριστεροί, αλλά απλώς Έλληνες πολίται ίσοι έναντι 

του Νόµου και των αρχών. ∆εν θα χρειάζονται του λοιπού πιστοποιητικά κοινωνικών 
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 Από προεκλογική οµιλία του Πλαστήρα στη Λιβαδειά, βλ. Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 13/8/1951. 
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 Κείµενο του Πλαστήρα στην Προοδευτική Αλλαγή, 22/8/1951. 
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 Στο ίδιο. 
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 «Είναι ντροπή να υπάρχουν τόποι εξορίας. Είναι ντροπή να υπάρχουν κρατούµενοι, οι οποίοι να 
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µην παρουσιάζεται ίχνος ∆ηµοκρατίας» (από την προεκλογική οµιλία του Πλαστήρα στην Αθήνα, βλ. 

Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 6/9/1951).  
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φρονηµάτων διά την κατάληψιν δηµοσίων θέσεων, διά την χορήγησιν υλικού 

ανοικοδοµήσεως, διά την πραγµατοποίησιν οιασδήποτε οικονοµικής 

δραστηριότητος». Εξίσου σαφής υπήρξε ο Καρτάλης για τις Επιτροπές Ασφαλείας: 

«Η ΕΠΕΚ θα εγγυηθή την προσωπικήν ελευθερίαν των Ελλήνων και θα καταργήση 

τον ανελεύθερον θεσµόν των Επιτροπών Ασφαλείας», αλλά και για τη λογική όλων 

των µέτρων: «Όπως την 5
ην

 Μαρτίου η ΕΠΕΚ έσπασε το κύµα της λευκής 

τροµοκρατίας, έτσι µετά την 9
ην

 Σεπτεµβρίου η ΕΠΕΚ θα αποκαταστήση τον 

Ελληνικόν Λαόν εις τας βασικάς του ελευθερίας».
111

 Οι θέσεις της ΕΠΕΚ έθεταν έτσι 

στο στόχαστρο µέτρα που είχαν ληφθεί την περίοδο του εµφυλίου και συνέχιζαν να 

ισχύουν και µετά τη λήξη του στο όνοµα του «εσωτερικού εχθρού».
112

 Η 

αµφισβήτηση όµως του λεγόµενου «παρασυντάγµατος»
113

 σηµατοδοτούσε την ευθεία 

ρήξη µε τα δοµικά στοιχεία του µετεµφυλιακού κράτους. Όπως και στις εκλογές του 

1950, έτσι στις εκλογές του 1951 η ΕΠΕΚ µετέθετε µε έναν ιδιότυπο τρόπο τη 

συζήτηση στην περίοδο προ του εµφυλίου, επαναφέροντας στο προσκήνιο ζητήµατα 

που είχαν τεθεί και ρυθµιστεί –«ατελώς»– στη συµφωνία της Βάρκιζας (ελευθερία 

πολιτικών φρονηµάτων, αποκατάσταση συνδικαλιστικών ελευθεριών, εκκαθάριση 

δηµοσίων υπαλλήλων).
114

 

Η «αποκατάσταση» όµως της δηµοκρατίας την οποία επαγγελόταν η ΕΠΕΚ, 

πέραν του ότι θα παρείχε στον «Ελληνικόν Λαόν τας βασικάς του ελευθερίας», θα 

σήµαινε και την «εκρίζωση» του κοµµουνισµού. «Μόνον εφόσον εκριζωθούν τα 
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 Βλ. Γ. Καρτάλης «Κοινοβουλευτική δηµοκρατία», Προοδευτική Ένωσις, 2/9/1951, ∆ΗΚΙ/ΑΓΚ, φ. 

10.46. 
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 Να σηµειωθεί ότι η ΕΠΕΚ αναγνώριζε την ύπαρξη δύο «εχθρών»: «Επί σειρά ετών ο Ελληνικός 
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πλουτοκρατίας». Από προεκλογική οµιλία του Πλαστήρα στα Ιωάννινα, βλ. Προοδευτικός 
Φιλελεύθερος, 16/8/1951. 
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 Σε αυτά περιλαµβάνονταν οι προληπτικές διοικητικές εκτοπίσεις, η εκκαθάριση των δηµοσίων 

υπηρεσιών και η γενικευµένη χρήση των πιστοποιητικών κοινωνικών φρονηµάτων, η στέρηση της 

ελληνικής ιθαγένειας και η δήµευση των περιουσιών των «συµµοριτών», το Γ΄ Ψήφισµα, ο ΑΝ 509. 

Αναλυτικά βλ. Ν. Αλιβιζάτος, Οι πολιτικοί θεσµοί σε κρίση, 1922-1974. Όψεις της ελληνικής εµπειρίας, 
Αθήνα 1986, σ. 447-523.  
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 Το θέµα της εκκαθάρισης των δηµοσίων υπαλλήλων (άρθρο 7) είχε τεθεί σε εντελώς διαφορετική 

βάση στη συµφωνία της Βάρκιζας: «Κριτήρια της εκκαθαρίσεως θα είναι η επαγγελµατική εµπειρία, ο 

χαρακτήρ και το ήθος, η συνεργασία µετά του εχθρού και η χρησιµοποίησις του υπαλλήλου ως 

οργάνου της δικτατορίας. Υπάλληλοι εκ των ανωτέρω προσχωρήσαντες κατά τον χρόνον της κατοχής 
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άλλοι υπάλληλοι». Βλ. το κείµενο της συµφωνίας που παρατίθεται στο Γ. Μαργαρίτης, Ιστορία του 
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εκκαθάρισης των δηµοσίων υπαλλήλων πριν και µετά τη συµφωνία της Βάρκιζας, βλ. Προκ. 

Παπαστράτης, «Η εκκαθάριση των δηµοσίων υπηρεσιών στην Ελλάδα τις παραµονές του εµφυλίου 

πολέµου», στο L. Baerentzen, Γ.Ο. Ιατρίδης, O. L. Smith (επιµ.), Μελέτες για τον εµφύλιο πόλεµο, 
1945-1949, µτφ. Αριστέα Παρίση, Αθήνα 

3
2002, σ. 47-66.  
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βαθύτερα αίτια, θα εκριζωθή ο κοµµουνισµός από τον τόπον µας. ∆ιότι ο 

κοµµουνισµός τρέµει µήπως παύσουν να υπάρχουν εξόριστοι εις τα Νησιά. Τρέµει 

µήπως καταργηθή η Μακρόνησος. Τρέµει µήπως παύσουν να υπάρχουν άνεργοι. Από 

πού θα αντλήση τότε τα θύµατα; Πώς θα εµφανίζεται εις την επιφάνειαν όταν 

αποκοπούν αι ρίζαι του;»
115

 Παρότι ο αντικοµµουνιστικός λόγος της ΕΠΕΚ µοιάζει 

να έρχεται σε αντίφαση µε τις θέσεις της, όπως αυτές παρουσιάστηκαν παραπάνω, 

κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να ισχύει. Η ΕΠΕΚ ήταν ένα κόµµα που βρισκόταν συνεχώς 

σε πλήρη αντίθεση µε τον κοµµουνισµό –και κυρίως την ηγεσία του ΚΚΕ– αλλά όχι 

µε την έννοια της Αριστεράς. Οι θέσεις της προσέγγιζαν «επικίνδυνα» αυτή την 

ευρεία Αριστερά, αλλά δεν απευθύνονταν µόνο σε αυτήν. Ήδη από την περίοδο της 

«λευκής τροµοκρατίας» είχε γίνει φανερό ότι τα «έκτακτα µέτρα» είχαν εφαρµοστεί 

όχι µόνο εις βάρος των κοµµουνιστών αλλά ενός ευρύτερου συνόλου. Η πόλωση του 

εµφυλίου, η ποινικοποίηση της αντίστασης και µία σειρά άλλοι παράγοντες, φαίνεται 

πως διεύρυναν κατά πολύ τα όρια εφαρµογής των µέτρων αυτών. Οι διώξεις αλλά και 

µία σειρά αποκλεισµών,
116

 άγγιζαν ένα πολύ µεγάλο µέρος του πληθυσµού
117

 –που 

προφανώς δεν µπορεί να πιστωθεί στην Αριστερά. Υπό αυτό το πρίσµα, στις εκλογές 

αυτές η ΕΠΕΚ απευθύνθηκε στο παραδοσιακό φιλελεύθερο τµήµα των ψηφοφόρων, 

σε ένα πιο ριζοσπαστικοποιηµένο που είχε λάβει µέρος στην αντίσταση, αλλά και σε 
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 Χαρακτηριστικό από την άποψη αυτή είναι υπόµνηµα του βουλευτή της ΕΠΕΚ Γεώργ. Παλλάσκα 

για την Ήπειρο, όπου αναφέρει µία σειρά από επεισόδια που καταδεικνύουν πως τα έκτακτα µέτρα δεν 

στράφηκαν µόνο εναντίον των κοµµουνιστών. Ο Παλλάσκας έκανε λόγο για «τροµοκρατία και 

φατριασµό», για «ασυδοσία των πλείστων εκ των οργάνων της τάξεως» και «φατριαστική πολιτική 

πολλών υπαλλήλων», οι οποίοι κατευθύνονταν από πολιτευόµενους που «αντί να προσπαθήσουν να 

γεφυρώσουν το δηµιουργηθέν µεταπολεµικώς χάσµα, αντιθέτως έπραξαν το παν διά να επαυξήσουν 

αυτό, µη συναισθανόµενοι τας ευθύνας των διά την υπαιτιότητί των δηµιουργούµενην αφόρητον 

κατάστασιν». Στη συνέχεια ο Παλλάσκας παραθέτει µία σειρά από στοιχεία για την τροµοκρατία εις 

βάρος στελεχών και οπαδών της ΕΠΕΚ (παραποµπές σε στρατοδικείο, απειλές, ξυλοδαρµούς, 

αποκλεισµό από τη διανοµή της αµερικανικής βοήθειας) ενώ ανέφερε και µία σειρά από αντίστοιχα 

επεισόδια από τη δράση των ΤΕΑ. Τέλος, κάνοντας µία αναδροµή στην κατάσταση της Ηπείρου την 

περίοδο της Κατοχής και αφού σηµείωνε ότι «όλοι οι Ηπειρώται ησθάνθησαν την ανάγκην να 

συµµετάσχουν ενεργώς εις την Εθνικήν Αντίστασιν και άλλοι µεν ενετάχθησαν εις τον Ε∆ΕΣ, άλλοι δε 

εις το ΕΑΜ […] παρ’ όλα αυτά όµως µετά την απελευθέρωσιν άνω των 10.000 οικογενειών 

ευρέθησαν εν διωγµώ υπό το πρόσχηµα ότι ήσαν Κοµµουνισταί». Ο Παλλάσκας σηµειώνει ότι για 

λόγους «εθνικού συµφέροντος» δεν έπρεπε να διωχθούν αγρότες «διά µόνον τον λόγον ότι ήσαν εις το 
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ανθρώπων, δι’ ους το µόνον έγκληµα που είχον εκτελέσει ήτο η συµµετοχή των εις την αντίστασιν».Βλ. 

Έκθεση Παλλάσκα προς Πλαστήρα και Βενιζέλο, 23/1/1952, ΙΑΜΜ/ΑΓΚΒ. 
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τµήµα της Αριστεράς που είτε είχε διαφοροποιηθεί από το ΚΚΕ µετά τον ∆εκέµβριο 

του 1944 –χωρίς όµως να αποφύγει τις διώξεις– ακόµα όµως και σε κοµµουνιστές. Η 

ΕΠΕΚ φαίνεται πως έθεσε δύο στόχους: να διατηρήσει το κεντρώο της τµήµα αλλά 

να διεµβολίσει παράλληλα την Αριστερά.  

Οι δύο παράλληλοι στόχοι αντικατοπτρίστηκαν και στη στρατηγική µε την 

οποίο δοµήθηκε ο προεκλογικός της λόγος απέναντι στην Ε∆Α, ο οποίος παρουσίασε 

µία αυξοµειούµενη ένταση. Έτσι, επιχειρήθηκε η ταύτιση της «θορυβούσας 

τελευταίως Αριστεράς Παρατάξεως» µε το ΚΚΕ, προκειµένου να αποσπαστεί το 

τµήµα των µη κοµµουνιστών ψηφοφόρων: «Είναι ολοφάνερον ότι πρόκειται περί 

ενός κόµµατος το οποίον διευθύνεται έξωθεν και το οποίον δεν αποβλέπει εις τίποτε 

άλλο παρά εις το πώς θα σύρη αλυσσόδετον την Ελλάδα εις το Παραπέτασµα».
118

 

Στη λογική αυτή η Ε∆Α ήταν ένα κόµµα που επιδίωκε τη συνέχιση της δυστυχίας των 

Ελλήνων «διά να δύναται να αυξάνη και την πελατείαν της Κοµινφόρµ».
119

 

Παράλληλα προβλήθηκε η θεωρία περί «χαµένης ψήφου», στη λογική ότι 

κοινοβουλευτικά η Ε∆Α δεν επρόκειτο να διαδραµατίσει οποιοδήποτε ουσιαστικό 

ρόλο δεδοµένου ότι ως αριστερό κόµµα δεν θα συµµετείχε στις διεργασίες µεταξύ 

των πολιτικών κοµµάτων,
120

 ενώ ταυτόχρονα προβαλλόταν το σχήµα της «διάσπασης 

του δηµοκρατικού µετώπου». Η Ε∆Α εµφανιζόταν ως κόµµα που «το µόνο στο οποίο 

θα χρησιµεύση θα είναι να διασπάση την ενότητα του δηµοκρατικού κόσµου κατά 

την κρίσιµη αυτή τη στιγµή που δίδεται η µάχη της ∆ηµοκρατίας κατά του 

Νεοφασισµού, να ενισχύση τον Παπάγο και να προκαλέση αναπόφευκτα επικίνδυνες 

αντιδράσεις από µέρους της δεξιάς και νέες περιπέτειες στο τόσο ταλαιπωρηµένο 

αυτό κόσµο της αριστεράς».
121

 Η κριτική αυτή στην Ε∆Α δεν περιορίστηκε όµως 

µόνο στη λογική της «διάσπασης» αλλά προχώρησε στην καταγγελία της ως κίνησης 

που θα έφερνε τον Παπάγο στην εξουσία: «Η Ε∆Α διασπώντας την ενότητα του 

∆ηµοκρατικού λαού βάζει πλάτες στον Παπάγο για το ανέβασµα στην εξουσία. Είναι 

κίνηση στα λόγια δηµοκρατική στην ουσία φασιστική».
122

 Στην κριτική αυτή δεν 

έλειψε και µία προσπάθεια αποδόµησης της Ε∆Α, µέσω, µάλιστα, των λεγοµένων 

από την «Ελεύθερη Ελλάδα»: «µέσα στην ηγεσία της και στη στελέχωσή της 

υπάρχουν, όπως καταγγέλλει επίσηµα ο Ραδιοσταθµός του ΚΚΕ στοιχεία ύποπτα, 
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αριβιστικά και προδότες».
 123

 Η ύπαρξη «προδοτικής» ηγεσίας ενίσχυε περαιτέρω τον 

ισχυρισµό ότι «η διάσπασις που αυτή επέφερε στη ∆ηµοκρατική Ενότητα είναι πράξη 

που δεν εξυπηρετεί την υπόθεση του Λαού, αλλά αντίθετα αποτελεί βαρύτατον 

πλήγµα αφού βοηθά όσο τίποτα άλλο το ανέβασµα του Παπάγου στην εξουσία».
124

  

Τις παραµονές των εκλογών, τέλος, και µάλιστα στην κεντρική προεκλογική 

οµιλία της Αθήνας, ο Πλαστήρας απηύθυνε κάλεσµα σε όσους είχαν ψηφίσει το 1950 

∆ηµοκρατική Παράταξη, να «σταθµίσουν την ψήφον τους […] και να αντιληφθούν 

ότι µόνον η ΕΠΕΚ εξασφαλίζει εις τον τόπον µας την λαϊκήν ενότητα, την 

∆ηµοκρατικήν οµαλότητα και την Κοινωνικήν ευηµερία». Στη δε οµιλία του στον 

Πειραιά,
 125

 κάνοντας λόγο για δηµαγωγία «των λεγοµένων αριστερών», κάλεσε «την 

ανώνυµη ηρωική µάζα της Εθνικής Αντιστάσεως» να θυµηθεί ότι η ΕΠΕΚ «επέτυχε 

να καταργήση και να σβήση το στίγµα και το όνειδος της Μακρονήσου, να χαλαρώση 

την δράσιν του αστυνοµικού κράτους» και απέδωσε ευθύνες στην Αριστερά για την 

µη επέκταση των µέτρων ειρήνευσης: «Εάν σήµερα έχοµεν υπολείµµατα 

αστυνοµικού κράτους και εξορίστους εις αυτό πταίει η αριστερά που δεν έδωσεν 

πέρυσι, όλην την δύναµιν εις την ΕΠΕΚ». Το κάλεσµα προς την Αριστερά έγινε στο 

όνοµα της δηµοκρατίας –ακόµα και της «ατελούς»- που βρισκόταν σε θανάσιµο 

κίνδυνο σε περίπτωση επικράτησης του Παπάγου: «Τώρα πρέπει να δοθή η µάχη 

κατά του φασισµού. Κάθε άλλη σκέψις είναι αντιλαϊκή, είναι προδοτική». 

Τον «φασιστικό» χαρακτήρα του Συναγερµού ανέλαβαν να αποδείξουν τόσο 

ο Πλαστήρας, όσο και ο προσκείµενος στην ΕΠΕΚ τύπος. Ο πρώτος δεν παρέλειπε 

να σηµειώνει ότι «Ο “Συναγερµός” του οποίου ηγείται [ενν. ο Παπάγος], κάθε άλλο 

είναι παρά “Ελληνικός”. Είναι ένας καθαρός κοµµατικός Συναγερµός, τον οποίον 

αποτελούν τα υπολείµµατα µιας επαράτου ∆ικτατορίας και τα πλέον καθυστερηµένα 

στοιχεία του πολιτικού µας κόσµου»,
126

 ενώ δεν παρέλειψε επίσης να σηµειώσει ότι 

«Ο Ελληνικός Συναγερµός, λόγω της νοοτροπίας των ηγετών του και των 

συµφερόντων που εκπροσωπούν είναι το κατ’ εξοχήν κόµµα των µεγάλων 

προνοµιούχων».
127

 Ο τύπος υπήρξε περισσότερο οξύς στην κριτική του µε 

δηµοσιεύµατα που επικεντρώθηκαν στο πολιτικό προφίλ του ηγέτη του Συναγερµού: 

α) τις σχέσεις του µε τον Ι∆ΕΑ, β) τα «φασιστικής προέλευσης» πρόσωπα που τον 

                                                 
123

 Προοδευτική Ένωσις, 8/9/1951, ∆ΗΚΙ/ΑΓΚ, φ. 10.46. 
124

 Προοδευτική Ένωσις, 8/9/1951, ∆ΗΚΙ/ΑΓΚ, φ. 10.46. 
125

 Από προεκλογική οµιλία του Πλαστήρα στον Πειραιά, Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 8/8/1951. 
126

 Από προεκλογική οµιλία του Πλαστήρα στα Ιωάννινα, βλ. Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 16/8/1951. 
127

 Από προεκλογική οµιλία του Πλαστήρα στη Θεσσαλονίκη, Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 3/9/1951. 
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περιέβαλαν,
128

 γ) τους δεσµούς του µε «τους πλέον στυγνούς εκπροσώπους της 

οικονοµικής ολιγαρχίας»
 129

 και δ) τις «δικτατορικές του τάσεις». 
130

 

 Παρότι ο Πλαστήρας απέφυγε την προσωπική επίθεση στον Παπάγο, 

περιοριζόµενος µόνο στην κριτική της χρήσης του συνθήµατος της «αλλαγής»,
131

 η 

στάση του προσκείµενου στην ΕΠΕΚ τύπου ήταν ριζικά διαφορετική,
132

 καθώς 

ανέλαβε συστηµατικά την προσωπική επίθεση στον Παπάγο. Πρώτος στόχος υπήρξε 

η αποδόµησή του ως στρατιωτικού, αρχής γενοµένης από την περίοδο του 

ελληνοϊταλικού πολέµου, χρεώνοντάς του τόσο την κατάρρευση του 

ελληνοαλβανικού µετώπου
 133

 όσο και την απώλεια της Κρήτης.
134

 Ιδιαίτερο όµως 

βάρος δόθηκε στην υποβάθµιση του ρόλου του ως αρχιστράτηγου κατά τον εµφύλιο, 

αξιοποιώντας στο έπακρο όλα τα µέσα που παρείχαν αφειδώς και οι αντιπαπαγικές 

κινήσεις του βασιλιά Παύλου,
135

 προκειµένου να καταδειχθεί ότι «η νίκη του 

                                                 
128

 «Εις αυτάς τας εκλογάς θα µετάσχη ένας εκπρόσωπος του φασισµού, ο τέως αρχιστράτηγος 

Παπάγος, που φιλοδοξεί να κυβερνήση την χώραν, συσπειρώνων υπό την ηγεσίαν του όλας τας 

δυνάµεις της άκρας ∆εξιάς εις την οποίαν ανήκει. […] Από την ∆εξιάν, και µάλιστα την δικτατορικήν, 

την φασιστικήν ∆εξιάν προέρχεται. Ήτο ο έµπιστος επιτελάρχης της χιτλεροµουσολινικής 4
ης

 

Αυγούστου και έχει στο ενεργητικό του ότι κατήργησε την κυβέρνησιν Παναγή Τσαλδάρη», βλ. 

Προοδευτική Αλλαγή, 28/8/1951. 
129

 «Ένας εκ πεποιθήσεως εχθρός του µοχθούντος λαού είναι ο κ. Παπάγος. […] Με τον Παπάγον εις 

την εξουσίαν οι τραπεζίται, οι βιοµήχανοι, όλα τα παρασιτικά µεγαθήρια θα περάσουν ζωή 

χαρισάµενη και θα συντριβούν όλοι οι εργαζόµενοι –µισθοσυντήρητοι, βιοτέχναι, µικρέµποροι, 

παραγωγοί», βλ. Προοδευτική Αλλαγή, 28/8/1951. 
130

 Παρά τις περί αντιθέτου διαβεβαιώσεις του ίδιου («∆εν νοµίζω ότι υπάρχουν στην Ελλάδα τόσον 

απάτριδες ή παράφρονες, ώστε να επιχειρήσουν δικτατορίαν, η οποία θα είναι ο τάφος της Ελλάδος»), 

το επιχείρηµα που αντιτάσσεται είναι ότι ο ίδιος και οι δηλώσεις του είναι αφερέγγυες, όπως απέδειξε 

µε τις δηλώσεις περί µη ανάµειξής του στην πολιτική που λίγες µέρες µετά µετατράπηκαν σε κάθοδό 

του στις εκλογές, βλ. Προοδευτική Αλλαγή, 28/8/1951. 
131

 «Αλλαγήν θέλουν τώρα και οι άλλοι. Την επαγγέλλονται όλοι. […] ∆εν φθονούµεν, βέβαια, τους 

µιµητάς µας. Ούτε τους φοβούµεθα. […] Φθάνει να µας µιµούνται τιµίως και ειλικρινώς», βλ. κείµενο 

του Πλαστήρα στην Προοδευτική Αλλαγή, 22/8/1951. Όπως εύστοχα σηµειώνει ο Γ. Στεφανίδης (Από 
τον Εµφύλιο στον Ψυχρό Πόλεµο, Αθήνα, 1999, σ. 149), το σύνθηµα της «αλλαγής» υπήρξε 

«εξαιρετικά ανθεκτικό και αποτελεσµατικό στην ελληνική πολιτική ζωή». 
132

 Ο Τύπος σήκωσε και το βάρος της επίθεσης σε δηµοσιεύµατα που µε βάση ανώνυµες αµερικανικές 

πηγές, η αµερικανική κυβέρνηση φερόταν υπέρ της εκλογής του Παπάγου. Η αντίδραση της 

Προοδευτικής Αλλαγής ήταν οξύτατη: στις 28/8/1951 δηµοσίευσε πεντάστηλο κύριο άρθρο µε τίτλο 

«Είσθε παπαγικός, κε Πιουριφόϋ;» και την εποµένη κινήθηκε στο ίδιο κλίµα µε νέο άρθρο και τίτλο 

«∆ιαψεύσατε τους κ. Πιουριφόϋ». Η γενικόλογη απάντηση που εκδόθηκε από την πρεσβεία, σύµφωνα 

µε την εφηµερίδα, δεν ήταν αυτή που ο ελληνικός λαός ανέµενε. 
133

 Για το σκοπό αυτό δηµοσιεύεται απόσπασµα από το βιβλίο του στρατηγού ∆ηµ. Καθενιώτη, Αι 
κυριώτεραι στρατηγικαί φάσεις του πολέµου 1940-1941, Αθήναι 1946, υπό τον τίτλο «Εγκαταλείψατε 

την Ήπειρον! Αυτή ήτο η διαταγή του κ. Παπάγου το 1940». Βλ. Προοδευτική Αλλαγή, 30/8/1951. 
134

 «Εγνώριζεν ότι το νησί ήτο ανοχύρωτον, παρά ταύτα όµως αφώπλισε τους Κρητικούς», βλ. 

Προοδευτική Αλλαγή, 26/8 έως 6/9/1951. 
135

 Σε οµιλία του στην Καστοριά στις 29 Αυγούστου ο Παύλος (µε αφορµή τα αποκαλυπτήρια 

ανδριάντα του και της προτοµής του Βαν Φλητ) τόνισε ότι «ουδείς από ηµάς τους ζώντας έχει το 

δικαίωµα να µονοπωλή την αίγλην της Νίκης του Γράµµου», ενώ παρασηµοφόρησε τους στρατηγούς 

Κων. Βεντήρη, Θρασ. Τσακαλώτο, Στ. Μανιδάκη, Θεόδ. Γρηγορόπουλο, Αλέξ. Τσιγκούνη και Θωµά 

Πετζόπουλο που «ηγούµενοι του ελληνικού στρατού τον ωδήγησαν επί του πεδίου της µάχης εις την 

νίκην κατά του κοµµουνισµού». Ερµηνεύοντας τις δηλώσεις του Παύλου, η Προοδευτική Αλλαγή 
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Γράµµου δεν εκερδήθη µε τις σηµαιούλες που εκ του µακρόθεν και εκ του ασφαλούς 

εκαρφίτσωνε ο κ. Παπάγος εις τους επιτελικούς χάρτας».
136

 Η επίθεση στον 

Συναγερµό αλλά και τον Παπάγο προσωπικά, εξυπηρετούσε για µία ακόµα φορά δύο 

στόχους: ο πρώτος να θέσει το δίληµµα του φασισµού στο προοδευτικότερο τµήµα 

των ψηφοφόρων και ο δεύτερος να συγκρατήσει το συντηρητικότερο τµήµα που 

ενδεχοµένως στρεφόταν προς τον νικητή του εµφυλίου. 

  

Εκλογικό αποτέλεσµα 

Η προεκλογική εκστρατεία έληξε την Παρασκευή 7 Σεπτεµβρίου, οπότε 

εκφωνήθηκαν και οι τελευταίες προεκλογικές οµιλίες. Την εποµένη οι εφηµερίδες 

έδωσαν για τελευταία φορά τη «γραµµή» προς τους αναγνώστες τους και 

δηµοσίευσαν τις οδηγίες του υπουργείου Εσωτερικών προς τους ψηφοφόρους. Όπως 

σηµειωνόταν σε αυτές «τα αποτελέσµατα θα ανακοινωθούν διά του Τύπου και του 

Ραδιοφώνου».
137

  

 

Αποτελέσµατα εκλογών 1951
138

 

Κόµµατα Ψήφοι Ποσοστό Έδρες 
Ελληνικός Συναγερµός 624.316 36,53 114 

Εθνική Προοδευτική Ένωσις Κέντρου 401.379 23,49 74 

Κόµµα Φιλελευθέρων 325.390 19,04 57 

Ενιαία ∆ηµοκρατική Αριστερά 180.640 10,57 10 

Λαϊκό Κόµµα 113.876 6,66 2 

Συναγερµός Αγροτών – Εργαζοµένων 21.009 1,23 1 

 

Σηµ.: Περιλαµβάνονται µόνο τα κόµµατα που εκπροσωπήθηκαν στη Βουλή. 

 

Το αποτέλεσµα των εκλογών δεν επιβεβαίωσε τις προβλέψεις για σαρωτική νίκη του 

Παπάγου. Ο Συναγερµός είχε αναδειχθεί πρώτο κόµµα επιτυγχάνοντας τη 

συσπείρωση της ∆εξιάς αλλά δεν είχε καταφέρει ακόµα να δηµιουργήσει το ρεύµα 

που θα τον έφερνε στην εξουσία.
139

 Από την άλλη η ΕΠΕΚ παρουσίασε άνοδο έξι 

ποσοστιαίων µονάδων, αυξάνοντας κατά πολύ τον αριθµό των βουλευτών της, 

εδραιώνοντας τη θέση της στα αστικά κέντρα και στις περιοχές µε έντονο 

                                                                                                                                            
σηµείωνε ότι «ο Βασιλεύς υπηνίχθη το γεγονός ότι ο στρατάρχης Παπάγος δεν είχε καµµίαν άµεσον 

συµβολήν εις τας αποφασιστικάς µάχας του Γράµµου και του Βίτσι, το θέρος του 1949». 
136

 Προοδευτική Αλλαγή, 30/8/1951. 
137

 Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 8/9/1951. 
138

 Τα στοιχεία από το Ηλ. Νικολακόπουλος, Η καχεκτική δηµοκρατία, σ. 139. 
139

 Αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσµάτων βλ. Ηλ. Νικολακόπουλος, Η καχεκτική δηµοκρατία, σ. 

137-153. 
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προσφυγικό στοιχείο. Από την άλλη το Κόµµα Φιλελευθέρων επέδειξε ανθεκτικότητα 

(µε µία οριακή άνοδο) σε αυτή την αναµέτρηση, υπερισχύοντας έναντι της ΕΠΕΚ 

στις ηµιαστικές και αγροτικές περιοχές. Τέλος, η νεοπαγής Ε∆Α διατήρησε το 

σύνολο σχεδόν των δυνάµεων που είχε λάβει το 1950 η ∆ηµοκρατική Παράταξη, µε 

αυξηµένη επιρροή στα µεγάλα αστικά κέντρα αλλά καταγράφοντας πλέον δύναµη και 

στην περιφέρεια.  

Το εκλογικό αποτέλεσµα υποδείκνυε ότι η νέα κυβέρνηση θα ήταν µία 

κυβέρνηση συνεργασίας, χωρίς όµως να είναι σαφές ποια κόµµατα θα συµµετείχαν. 

Ωστόσο, ο Παπάγος αµέσως µετά τις εκλογές ξεκαθάρισε το τοπίο ζητώντας τη 

διεξαγωγή νέων µε πλειοψηφικό και αρνούµενος τη συµµετοχή του σε ένα τριµερές 

κυβερνητικό σχήµα, όπως επιθυµούσε ο βασιλιάς Παύλος.
140

 Η ΕΠΕΚ και το ΚΦ δεν 

αρνούνταν τον σχηµατισµό µίας κυβέρνησης µε πρωθυπουργό τον Παπάγο,
141

 αλλά 

παράλληλα είχαν ξεκινήσει συνοµιλίες για το σχηµατισµό κεντρώας κυβέρνησης. 

Μετά από µία σειρά συσκέψεων του βασιλιά Παύλου µε τους αρχηγούς, 

παρασκηνιακών συνοµιλιών και ανταλλαγών επιστολών,
142

 στις 29 Σεπτεµβρίου ο 

Πλαστήρας κλήθηκε στα ανάκτορα προκειµένου να λάβει την εντολή σχηµατισµού 

κυβέρνησης µε το ΚΦ. Κατόπιν όµως απαίτησης του Παύλου, η κυβέρνηση θα 

σχηµατιζόταν µετά την έκδοση των οριστικών αποτελεσµάτων και την εκλογή 

προέδρου της Βουλής· µέχρι τότε η κυβέρνηση Σοφ. Βενιζέλου θα παρέµενε ως 

υπηρεσιακή. 

 

Συγκυβέρνηση ΕΠΕΚ-ΚΦ: η αρχή του τέλους;  

Το ενδεχόµενο της συγκυβέρνησης αντιµετωπίστηκε αυτή τη φορά µε µεγαλύτερη 

προσοχή από τα δύο κόµµατα και, προκειµένου να αποφευχθούν φαινόµενα ανάλογα 

µε εκείνα του 1950, τέθηκε στη βάση µίας προγραµµατικής σύγκλισης. Οι 

διαπραγµατεύσεις φαίνεται πως ξεκίνησαν αµέσως µετά την ανακοίνωση των 

αποτελεσµάτων και για το σκοπό αυτό ορίστηκαν σχετικές επιτροπές. Στην επιτροπή 

της ΕΠΕΚ συµµετείχαν οι: Κων/νος Ρέντης, Γεώργ. Καρτάλης, Σάββας Παπαπολίτης, 

                                                 
140

 Τα ανάκτορα είχαν προσπαθήσει δύο φορές να εξασφαλίσουν, ανεπιτυχώς, µία δηµόσια δήλωση 

της αµερικανικής πρεσβείας εναντίον της διεξαγωγής νέων εκλογών. Βλ. πρόχειρο πρακτικό 

συνοµιλίας του γενικού γραµµατέα των ανακτόρων, Γεωργ. Βεντήρη µε τον αµερικανό επιτετραµµένο 

Charles Yost, 18/9/1951 και 9/10/1951, ΙΑΜΜ/ΑΓΚΒ.  
141

 Μάλιστα, ο Πλαστήρας, µετά από υπόδειξη του Γεωργ. Βεντήρη, είχε προτείνει τον Παπάγο για 

πρωθυπουργό. Βλ. πρόχειρο πρακτικό συνοµιλίας Βεντήρη µε Πλαστήρα, 25/9/1951, ΙΑΜΜ/ΑΓΚΒ. 
142

 Αναλυτικά για τις διεργασίες που προηγήθηκαν της ανάθεσης της εντολής στον Πλαστήρα, βλ. Σπ. 

Λιναρδάτος, Από τον εµφύλιο στη χούντα, τ. Α΄, σ. 294-301. Πρακτικά των συνοµιλιών και των κατ’ 

ιδίαν συναντήσεων βλ. ΙΑΜΜ/ΑΓΚΒ.  
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Ιωάννης Ζίγδης και Ανδρέας Ιωσήφ και στην επιτροπή του ΚΦ οι Γεώργιος 

Βαρβούτης, Γεώργιος Μαύρος, Γρηγόριος Κασιµάτης και Νικόλαος 

Μπακόπουλος.
143

 Κύριο αντικείµενο των συνοµιλιών και των διαπραγµατεύσεων 

αποτέλεσαν η πολιτική της ειρήνευσης και της «αποκατάστασης» της δηµοκρατίας 

όχι όµως µε γενικούς όρους, αλλά επί συγκεκριµένων εφαρµοστικών µέτρων. 

Πολύτιµη πηγή σχετικά µε τις διαπραγµατεύσεις αποτελεί το πρακτικό των 

συνοµιλιών της 28ης και 29ης Σεπτεµβρίου,
144

 όπου καταγράφονται οι θέσεις των 

δύο κοµµάτων, και οι οποίες παρουσιάζονται στη συνέχεια, καθώς αποτυπώνουν τις 

σοβαρές αποκλίσεις που υπήρχαν.  

Το πρώτο ζήτηµα που τέθηκε προς συζήτηση αφορούσε τους εκτοπισµένους. 

Η θέση της ΕΠΕΚ ήταν ξεκάθαρη: πρότεινε την πλήρη και άµεση απόλυσή τους, ενώ 

το ΚΦ, παρότι δεν απέκλειε την εφαρµογή ενός τέτοιου µέτρου, πρότεινε τη σύσταση 

επιτροπής που θα αποφάσιζε κατά περίπτωση, ενώ έκρινε απαραίτητη την παραµονή 

750-1.000 ατόµων στην εξορία. Όσον αφορά τα στρατόπεδα εξορίας, η ΕΠΕΚ 

πρότεινε την κατάργηση του θεσµού, µε την οποία συµφωνούσε µεν το ΚΦ αλλά 

αντιπρότεινε την παραµονή των εξορίστων «εις αραιοκατοικηµένας νήσους». Στο 

ζήτηµα των φυλακισµένων, η ΕΠΕΚ πρότεινε για τους µεν θανατοποινίτες τη 

µετατροπή της ποινής σε ισόβια, για όλες δε τις άλλες περιπτώσεις (καταδίκες από 10 

χρόνια έως και ισόβια) την σταδιακή αποφυλάκισή τους (µε εξαίρεση τους 

θανατοποινίτες που είχαν καταδικαστεί για ειδικά εγκλήµατα όπως οµαδικές 

εκτελέσεις, «παιδοµάζωµα» κ.λπ.). Στο θέµα των θανατοποινιτών, παρότι υπήρξε 

κατ’ αρχήν συµφωνία του ΚΦ, σηµειωνόταν ότι έπρεπε να υπάρξουν ορισµένες 

εξαιρέσεις, ενώ για τους εκτίοντες ποινή φυλάκισης η αντιπρότασή του συζητούσε 

την αποφυλάκιση των «µη επικινδύνων» µε ποινή φυλάκισης έως 5 ετών και για τους 

καταδικασµένους από 5 έτη και πάνω την αποφυλάκιση των «ανανηψάντων» µετά 

από απόφαση ειδικής επιτροπής από δικαστικούς. ∆ιαφορετική ήταν όµως η θέση 

των κοµµάτων και ως προς τη µορφή της αποφυλάκισης, καθώς η ΕΠΕΚ πρότεινε 

είτε τη χορήγηση αµνηστίας είτε αναστολής, ενώ το ΚΦ απέκλειε την αµνηστία και 

πρότεινε την αναστολή. Συµφωνία υπήρξε ως προς την κατάργηση των έκτακτων 

στρατοδικείων, ενώ για τον ΑΝ 509 παρότι και τα δύο κόµµατα συµφωνούσαν στην 

κατάργησή του, το ΚΦ έθετε ως προϋπόθεση τη µελέτη του ζητήµατος. ∆ιαφορετικές 

ήταν οι απόψεις των δύο κοµµάτων και στο θέµα των πιστοποιητικών κοινωνικών 

                                                 
143

 Προοδευτική Αλλαγή, 29/9/1951. 
144

 Βλ. κείµενο συνοµιλιών 28
ης

 και 29
ης

 Σεπτεµβρίου, ΙΑΜΜ/ΑΝΠ 372, φ. 11. 
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φρονηµάτων, καθώς η ΕΠΕΚ πρότεινε την κατάργησή τους και τον καθορισµό 

διαδικασίας «διασφαλίσεως» των δηµοσίων υπηρεσιών κατά την πρόσληψη 

υπαλλήλων (µε σύσταση ειδικών επιτροπών βάσει του αγγλικού [;] συστήµατος), ενώ 

το ΚΦ επέµενε στη διατήρησή τους (µε αλλαγή του τρόπου χορήγησής τους). 

∆ιαφωνία υπήρξε και ως προς το θέµα των «φακέλων», καθώς η πρόταση της ΕΠΕΚ 

ήταν αυτοί να τεθούν στο αρχείο, ενώ το ΚΦ πρότεινε τη διατήρησή τους. Συµφωνία 

υπήρξε στην πρόταση της ΕΠΕΚ σχετικά µε την επαναφορά των «εκκαθαρισθέντων» 

δηµοσίων υπαλλήλων βάσει συγκεκριµένων µέτρων, ενώ για την πρόταση της ΕΠΕΚ 

σχετικά µε την κατάργηση των ΤΕΑ, η αντιπρόταση του ΚΦ συνιστούσε την 

κατάργηση τους αφού όµως προηγούνταν γνωµάτευση του ΓΕΣ. ∆ύο ακόµα θέµατα 

φαίνεται πως αποτέλεσαν αντικείµενο συζήτησης στη διαπραγµάτευση αυτή: το 

πρώτο ήταν το θέµα του προσωπικού των σωµάτων ασφαλείας και των δηµοσίων 

υπαλλήλων, επί του οποίου η ΕΠΕΚ πρότεινε την άρση της µονιµότητας των 

διευθυντών, η οποία ήταν «συνταγµατικώς ανέφικτος», σύµφωνα µε το ΚΦ, καθώς 

και τη δυνατότητα µετατάξεων αλλά και της διαθεσιµότητας,
145

 θέµατα τα οποία θα 

µπορούσαν να εξεταστούν κατά την άποψη του ΚΦ. Το τελευταίο θέµα το οποίο 

συζητήθηκε ήταν η οικονοµία, επί της οποίας η ΕΠΕΚ κατέθεσε λεπτοµερείς 

προτάσεις έναντι των οποίων το ΚΦ δεν είχε καµία αντιπρόταση.  

Όµως παρά τις συνοµιλίες, το θέµα της κυβέρνησης φαίνεται πως παρέµεινε 

για αρκετό διάστηµα ανοιχτό. Στις 17 Σεπτεµβρίου πάντως, σύµφωνα µε 

τηλεγράφηµα του αµερικανού πρεσβευτή Peurifoy, τα δύο κόµµατα, παρότι είχαν 

συµφωνήσει στο σχηµατισµό κυβέρνησης, δεν είχαν αποφασίσει κατά πόσον αυτή θα 

ήταν µία κυβέρνηση της ΕΠΕΚ µε τη στήριξη του ΚΦ ή κατά πόσον το ΚΦ θα 

συµµετείχε σε αυτήν,
146

 ενώ ακόµα και λίγες ηµέρες πριν από την ορκωµοσία της 

κυβέρνησης οι Φιλελεύθεροι εξέταζαν το ενδεχόµενο της µη συµµετοχής τους στην 

κυβέρνηση, λαµβάνοντας υπόψη το πολιτικό κόστος που θα είχε µία σειρά 

οικονοµικών µέτρων που επρόκειτο να πάρει η νέα κυβέρνηση,
 147

 αν και µία 

υπαναχώρηση την τελευταία στιγµή ήταν µάλλον ανέφικτη.
148
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 Το µέτρο αυτό φαίνεται πως αφορούσε κυρίως τα σώµατα ασφαλείας, προκειµένου να επιτευχθεί 

µία νέα «εκκαθάρισή» τους από την ΕΠΕΚ. 
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 Βλ. αναφορά στο 1305/18-9-1951 τηλεγράφηµα του Peurifoy, όπως παρατίθεται στο FRUS 1951, τ. 

V, σ. 511. 
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 Το ΚΦ φαίνεται πως δεν επιθυµούσε να έχει οποιαδήποτε εµπλοκή στην οικονοµική πολιτική της 

κυβέρνησης προκειµένου να αποφύγει το πολιτικό κόστος. Ήταν δεδοµένο ότι η όποια κυβέρνηση θα 

έπρεπε να λάβει σειρά µέτρων για τη σταθεροποίηση του νοµίσµατος, την ισοσκέλιση του 

προϋπολογισµού και τη µείωση του πληθωρισµού βάσει της οικονοµικής πολιτικής που είχε 

σχεδιαστεί στο πλαίσιο της αµερικανικής βοήθειας. Περισσότερα για το θέµα βλ. Γ. Σταθάκης, Το 
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Σκεπτικισµός όµως σχετικά µε τη συγκυβέρνηση δεν υπήρξε µόνο από 

πλευράς των Φιλελευθέρων, καθώς και στην ΕΠΕΚ η απόφαση του Πλαστήρα για 

συνεργασία µε το ΚΦ δεν φαίνεται πως έγινε ασµένως αποδεκτή. Συγκεκριµένα, ο 

Καρτάλης και ενδεχοµένως µία οµάδα βουλευτών γύρω από αυτόν,
 149

 θεωρούσε ότι 

ο Πλαστήρας «παρασυρόταν» από τις «καθ’ υπερβολήν συντηρητικάς αντιλήψεις του 

κ. Βενιζέλου» προβαίνοντας σε υποχωρήσεις. Μάλιστα δεκαπέντε ηµέρες πριν από 

την ορκωµοσία της κυβέρνησης, και ενώ είχε επέλθει συµφωνία µεταξύ ΕΠΕΚ-ΚΦ, ο 

Καρτάλης σε συνοµιλία του µε τον Γεώργ. Βεντήρη, υποστήριξε ότι ο Πλαστήρας 

έπρεπε να σχηµατίσει αµιγή κυβέρνηση της ΕΠΕΚ και να ζητήσει ψήφο 

εµπιστοσύνης από τη Βουλή. Σε περίπτωση καταψήφισής της, η ίδια η κυβέρνηση 

Πλαστήρα όφειλε να διενεργήσει εκλογές µε πλειοψηφικό.
150

 Η πρόταση του 

Καρτάλη έθετε ουσιαστικά σε προτεραιότητα τη διατήρηση της ιδεολογικής 

«καθαρότητας» της ΕΠΕΚ και όχι την άµεση ανάληψη της εξουσίας, καθώς ο ίδιος, 

όπως προκύπτει, θεωρούσε ότι αυτή ακριβώς η «καθαρότητα» θα της εξασφάλιζε ένα 

ευνοϊκότερο εκλογικό αποτέλεσµα σε µία νέα αναµέτρηση.
151

 Η πρόταση του 

Καρτάλη φαίνεται ότι συνάντησε την αντίδραση µίας συντηρητικότερης οµάδας 

εντός του κόµµατος η οποία είχε προσανατολιστεί οριστικά στη λύση της 

συγκυβέρνησης.  

Τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω ερµηνεύουν ενδεχοµένως και την απόλυτη 

υποχώρηση της ΕΠΕΚ από τις θέσεις της, στις διαπραγµατεύσεις µε το ΚΦ ενόψει 

του σχηµατισµού κυβέρνησης. Οι τελικές αποφάσεις που λήφθηκαν από τις 

                                                                                                                                            
δόγµα Τρούµαν και το σχέδιο Μάρσαλ. Η ιστορία της αµερικανικής βοήθειας στην Ελλάδα, Αθήνα 2004, 

ιδίως σ. 369-392. 
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 Βλ. Peurifoy to Department of State, 16/10/1951, στο FRUS 1951, τ. V, σ. 512. 
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 Παρότι πολύ συχνά διακρίνονται δύο τάσεις εντός της ΕΠΕΚ, µία «δεξιόστροφη» και µία 

«αριστερόστροφη», δεν είναι σαφές ποιοι βουλευτές ανήκαν σε κάθε µία. Η µόνη ένδειξη που υπάρχει 

είναι µία έξωθεν κατηγοριοποίηση του Γεωργ. Βεντήρη τις παραµονές της εκτέλεσης Μπελογιάννη, η 

οποία παρατίθεται µε κάθε επιφύλαξη: «Α) Οµάς Καρτάλη (συγκροτηµένη): Καρτάλης, ∆οξόπουλος, 

Σκυλάκος, Ασκούτσης, Τσιαπάρας, Λυµπέρης, Ιντζές, Μελανίδης, Αναγνωστόπουλος, Πετραλιάς, 

Πατρίκιος. Β) Οµάς Ανεξάρτητων (καιροσκόποι): Ζίγδης, Παπασπύρου, Βουλόδηµος, Λαπατσάνης, 

Φρόνιµος, Τζώρτζης. Γ) Συµπαθούντες και εξαρτώµενοι εκ της στάσεως Β [οµάδας]: Αλλαµανής, 

Βασαρδάνης, Ευελπίδης [υπάρχει και ένα τέταρτο πρόσωπο για το οποίο σηµειώνεται ότι «δεν 

εγνώριζαν το όνοµα»]». Βλ. ΙΑΜΜ/ΑΓΚΒ.  
150

 Βλ. πρόχειρο πρακτικό συνοµιλίας Καρτάλη-Βεντήρη, 11/10/1951, ΙΑΜΜ/ΑΓΚΒ. 
151

 Η πρόταση του Καρτάλη, παρότι υψηλού ρίσκου, είχε ως στόχο, πέραν της διατήρησης της 

ιδεολογικής «καθαρότητας» της ΕΠΕΚ, την πολιτική αποδυνάµωση του ΚΦ σε περίπτωση 

καταψήφισης µιας αµιγούς κυβέρνησης Πλαστήρα και την άσκηση µεγαλύτερης πίεσης προς την 

Αριστερά. Ο Καρτάλης φαίνεται πως εκτιµούσε ότι σε µία νέα εκλογική αναµέτρηση η ΕΠΕΚ θα ήταν 

ωφεληµένη από µία «µετωπική» σύγκρουση µε τον Συναγερµό, καθώς θα µπορούσε να αποσπάσει 

ψήφους και από το ΚΦ και από την Αριστερά απέναντι σε έναν Συναγερµό, ο οποίος παρά την 

εντυπωσιακή εµφάνισή του στο πολιτικό στερέωµα, δεν θα ήταν έτοιµος για µία τέτοια αναµέτρηση. 

Ουσιαστικά ο Καρτάλης θεωρούσε ότι το δίληµµα «Πλαστήρας ή Παπάγος» σε αυτή τη συγκυρία και 

χωρίς να έχει προηγηθεί η οποιαδήποτε κυβερνητική φθορά του κόµµατος θα ήταν υπέρ της ΕΠΕΚ.  
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συζητήσεις των δύο πολιτικών αρχηγών, Πλαστήρα και Βενιζέλου,
152

 µε εξαίρεση 

την κατάργηση των έκτακτων στρατοδικείων και τη µετατροπή της θανατικής ποινής 

σε ισόβια, σε όλα τα υπόλοιπα ζητήµατα υιοθέτησαν τις θέσεις του ΚΦ.
153

 Φαίνεται 

πως το ενδεχόµενο νέας προσφυγής στις κάλπες δεν προκρινόταν ως η καλύτερη 

λύση από µέρους της ΕΠΕΚ, η οποία σε αυτή την περίπτωση θα έπρεπε να 

«θυσιάσει» την κοινοβουλευτική δύναµη που είχε αποκτήσει σε αυτές τις εκλογές µε 

άδηλο αποτέλεσµα. Η αµιγής κυβέρνηση ΕΠΕΚ δεν φαίνεται σε αυτή την περίπτωση 

να προτιµήθηκε, καθώς η στήριξη του ΚΦ χωρίς συµµετοχή του στην κυβέρνηση, θα 

έθετε ουσιαστικά την ΕΠΕΚ σε καθεστώς «οµηρίας», αφού η παραµονή της στην 

εξουσία θα εξαρτιόταν απόλυτα από το ΚΦ, το οποίο, χωρίς µεγάλο πολιτικό κόστος 

θα µπορούσε να άρει την εµπιστοσύνη του. Φαίνεται πως τη συγκεκριµένη στιγµή 

προκρίθηκε ως πιο ασφαλής λύση εκείνη της συγκυβέρνησης. Το ΚΦ όµως φαίνεται 

πως προκειµένου να συµµετάσχει σε µία κυβέρνηση, έθεσε ως προϋποθέσεις την 

υποχώρηση της ΕΠΕΚ σε µία σειρά από ζητήµατα. Έτσι όµως το κοινοβουλευτικά 

υποδεέστερο ΚΦ διαπραγµατευόταν από θέση ισχύος, επιτυγχάνοντας µία 

κυβερνητική συµφωνία που απηχούσε περισσότερο τις δικές του θέσεις. 

 Τα επίσηµα αποτελέσµατα εκδόθηκαν τελικά στις 24 Οκτωβρίου και την 

εποµένη η Βουλή συγκροτήθηκε και εξέλεξε πρόεδρο τον βουλευτή του ΚΦ ∆ηµ. 

Γόντικα. Σαράντα οκτώ ηµέρες µετά τις εκλογές, στις 27 Οκτωβρίου, η χώρα 

αποκτούσε νέα κυβέρνηση ΕΠΕΚ-ΚΦ µε πρωθυπουργό τον Πλαστήρα. Στην 

κυβέρνηση αυτή η ΕΠΕΚ έλαβε δέκα υπουργεία:
154

 Συντονισµού (Γ. Καρτάλης), 

∆ικαιοσύνης (∆ηµ. Παπασπύρου), Εσωτερικών (Κων. Ρέντης), Παιδείας και 

Θρησκευµάτων (Ιω. Μιχαήλ), Οικονοµικών (Χρ. Ευελπίδης), Εµπορίου (Σάβ. 

Παπαπολίτης), Συγκοινωνιών (Γ. Μπουρδάρας), Γεωργίας (Στ. Αλλαµανής), Γενικού 

∆ιοικητή Βορείου Ελλάδος (Λεων. Σπαής), άνευ Χαρτοφυλακίου (Ιω. Ζίγδης) και 

δύο υφυπουργεία: παρά τω προέδρω της κυβερνήσεως (Ανδρ. Ιωσήφ) και 

Οικονοµικών (Γ. Γρηγορίου). Το ΚΦ, πέραν της αντιπροεδρίας της κυβέρνησης και 

του υπουργείου Εξωτερικών τα οποία ανέλαβε ο Σοφ. Βενιζέλος, έλαβε ακόµα έξι 

υπουργεία: Βιοµηχανίας (Γ. Αθανασιάδης-Νόβας), ∆ηµοσίων Έργων (Θεόδ. 

Χαβίνης), Κοινωνικής Πρόνοιας (Φ. Ζαΐµης), Εµπορικής Ναυτιλίας (Νικ. 

Κρασαδάκης), Εργασίας (Γρ. Κασιµάτης), άνευ Χαρτοφυλακίου (Γ. Βαρβούτης) και 
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 Βλ. κείµενο συµφωνίας, ΙΑΜΜ/ΑΝΠ 372, φ. 11.  
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 Πρόχειρο κείµενο της συµφωνίας βλ. ΙΑΜΜ/ΑΣΒ, φ. 11.  
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 Βλ. Αι ελληνικαί κυβερνήσεις και τα προεδρεία Βουλής και Γερουσίας, 1926-1959, Αθήναι, Βουλή 

των Ελλήνων, 1959, σ. 456-457. 
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τρία υφυπουργεία: Εξωτερικών (Ευ. Αβέρωφ), Εµπορίου (Πολ. Πολυχρονίδης) και 

Συγκοινωνιών (Ιω. Παπαδάκης).
155

 Τέλος το υπουργείο Εθνικής Αµύνης ανατέθηκε 

στον εξωκοινοβουλευτικό ναύαρχο Αλ. Σακελλαρίου, γεγονός που σχολιάστηκε 

ποικιλοτρόπως και θεωρήθηκε ότι συνιστούσε µείωση του κύρους της κυβέρνησης.
156

 

Η κατανοµή των υπουργείων ανάµεσα στα δύο κόµµατα, παρά το ότι η ΕΠΕΚ διέθετε 

µεγαλύτερη κοινοβουλευτική δύναµη, ήταν σχεδόν ισότιµη, αλλά αυτή τη φορά η 

ΕΠΕΚ διατηρούσε τον έλεγχο στους δύο κρίσιµους τοµείς, την εσωτερική πολιτική 

και την οικονοµία, γεγονός που έµελλε να έχει µεγάλες συνέπειες στην µετέπειτα 

πορεία της. 

Η κυβέρνηση παρουσίασε τις προγραµµατικές της δηλώσεις στη Βουλή στις 

31 Οκτωβρίου. Ο πρωθυπουργός, Ν. Πλαστήρας, αφού εξήγησε ότι η συνεργασία 

των δύο κοµµάτων υπαγορεύθηκε από την «ιδεολογικήν των συγγένειαν», 

παρουσίασε το ενιαίο πρόγραµµα των δύο κοµµάτων. Οι προγραµµατικές δηλώσεις 

υπήρξαν ιδιαίτερα συνοπτικές και το βάρος δόθηκε στον τοµέα της εξωτερικής
157

 και 

οικονοµικής πολιτικής, ενώ παρουσιάστηκαν συνοπτικότερα οι προθέσεις της 

κυβέρνησης σε θέµατα κοινωνικής πολιτικής, εσωτερικής διοίκησης, εκπαίδευσης, 

και δικαιοσύνης. Όσον αφορά τα µέτρα ειρήνευσης, τα οποία, προεκλογικά, είχαν 

αναδειχθεί σε µείζον ζήτηµα από πλευράς της ΕΠΕΚ και είχαν αποτελέσει 

αντικείµενο διαπραγµάτευσης µεταξύ των δύο κοµµάτων, έγινε µόνον µικρή αναφορά 

σε αυτά µέσα στο γενικό πλαίσιο της προσπάθειας της κυβέρνησης για την 

ολοκλήρωση της εσωτερικής ειρήνευσης και τη λήθης του παρελθόντος για την 

«ενότητα και συνεργασίαν όλων των Ελλήνων εις την συνολικήν προσπάθειαν 

επανορθώσεων των ερειπίων εκ της δεκαετούς περιπετείας του πολέµου, της εχθρικής 

κατοχής και εκ της καταστροφικής δράσεως του συµµοριτισµού».
158

 Παράλληλα 

βέβαια τονιζόταν ότι τα µέτρα τα οποία θα έφερνε η κυβέρνηση στη Βουλή εν καιρώ 

«δεν θα εξέρχωνται των ορίων της επιβαλλοµένης µερίµνης και προσοχής διά την 
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 Αρχικά η θέση του υφυπουργού Συγκοινωνιών είχε δοθεί στον βουλευτή της ΕΠΕΚ Ιω. Τιρρή, ο 

οποίος όµως δεν αποδέχθηκε το διορισµό του. Ο Ιω. Παπαδάκης ανέλαβε καθήκοντα στις 7/11/1951. 
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 Βλ. σχετικά Σπ. Λιναρδάτος, Από τον εµφύλιο στη χούντα, τ. Α΄, σ. 305-306. 
157

 ∆όθηκε ιδιαίτερη έµφαση στην ένταξη της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ, καθώς λίγες ηµέρες νωρίτερα είχε 

γίνει δεκτό το αίτηµα ένταξης Ελλάδας και Τουρκίας. Περισσότερα βλ. Γιάννης Στεφανίδης, Από τον 
εµφύλιο στον ψυχρό πόλεµο, σ. 67-91· Σωτ. Ριζάς, Η ελληνική πολιτική µετά τον εµφύλιο, σ. 108-117. 
158

 Για µία ακόµα φορά ο Πλαστήρας υιοθέτησε στις προγραµµατικές δηλώσεις ένα λεξιλόγιο εντελώς 

διαφορετικό από εκείνο της προεκλογικής περιόδου. 
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περιφρούρησιν της εσωτερικής ασφαλείας και της ανεξαρτησίας και των ελευθεριών 

του Λαού από πάσης έσωθεν ή έξωθεν επιβουλής».
159

 

Σε αντίθεση µε τη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της 

κυβέρνησης Πλαστήρα του 1950, η οποία διήρκεσε πέντε ηµέρες και έγινε µέσα σε 

κλίµα έντασης, η παρούσα συζήτηση διεξήχθη σε δύο ηµέρες και είχε χαρακτήρα 

περισσότερο διαδικαστικό και λιγότερο ουσίας. Καταλυτικό ρόλο σε αυτό έπαιξαν οι 

δηλώσεις της κυβέρνησης, όπως παρατήρησαν οι αρχηγοί των κοµµάτων της 

αντιπολίτευσης. Ο Αλέξ. Παπάγος χαρακτήρισε το κείµενο των δηλώσεων «τόσον 

ανούσιον και κοινότοπον, τόσον ουδέτερον ώστε να καταντά απολύτως αθώον και 

φέρη και ηµάς εις δύσκολον θέσιν πώς να το κρίνοµεν». Το «ανούσιο» του κειµένου 

ήταν, σύµφωνα µε τον Παπάγο αποτέλεσµα της προσπάθειας συµβιβασµού των 

απόψεων «των δήθεν ιδεολογικώς συγγενών κοµµάτων»
160

 που οδήγησε την 

κυβέρνηση «να παρατάξη διαφόρους απόψεις ή να αποχρωµατίσει άλλας».
161

 

Ειδικότερα για το ζήτηµα της ειρήνευσης σηµείωσε ότι «υπήρξεν η Κυβέρνησις […] 

τόσον άχρους» ώστε επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επ’ αυτών όταν θα έρχονταν τα 

συγκεκριµένα µέτρα στη Βουλή.  

Ο αρχηγός του Λαϊκού Κόµµατος, Κ. Τσαλδάρης, κινήθηκε στο ίδιο µήκος 

κύµατος στην οµιλία του. Χαρακτήρισε και εκείνος τις δηλώσεις της κυβέρνησης 

τόσο «κοινότυπες» και «ανώδυνες» που δεν επέτρεπαν σοβαρές επικρίσεις. 

∆ιαφοροποιήθηκε όµως από τον Συναγερµό,
162

 υιοθετώντας πιο επιθετική στάση, στο 

ζήτηµα της ειρήνευσης. Παρότι δήλωσε κι εκείνος ότι θα ανέµενε τα επιµέρους 

νοµοσχέδια για να τοποθετηθεί, σηµείωσε τις σοβαρές ανησυχίες του κόµµατός του 

«διότι η σύνθεσις ακριβώς της κυβερνήσεως και το παρελθόν της µας δηµιουργούν 

την εύλογον υπόνοιαν ότι αι εν προκειµένω ενέργειαί της δεν θα έχουν ως γνώµονα 

αντικειµενικά κριτήρια εµπεδώσεως και διασφαλίσεως της τάξεως […] αλλά θα 

υπαγορευθούν µάλλον από προσπάθειαν άγρας οπαδών όπως συνέβη και κατά το 

παρελθόν».
163

  

                                                 
159

 Βλ. Επίσηµα Πρακτικά Συνεδριάσεων της Βουλής (ΕΠΣΒ) περίοδος Β΄, σύνοδος Α΄, 10 Οκτωβρίου 

1951-22 Φεβρουαρίου 1952, Αθήνα 1952, Συνεδρίαση Ε΄ (31/10/1951), σ. 11. 
160

 Ο Παπάγος επέµεινε στο ζήτηµα της «ιδεολογικής συγγένειας» της κυβέρνησης, σηµειώνοντας ότι 

το νέο σχήµα συνιστούσε επί της ουσίας την επανάληψη του πειράµατος του Μαρτίου 1950, που θα 

είχε την ίδια κατάληξη: «πριν παρέλθη πάλιν πολύς χρόνος θα ακούσωµεν την νέαν διαπίστωσιν ότι η 

θεωρία της συγγένειας υπήρξε πλάνη». Βλ. ΕΠΣΒ, Συνεδρίαση ΣΤ΄ (1/11/1951), σ. 13. 
161

 Στο ίδιο, σ. 14. 
162

 Ο Τσαλδάρης δεν παρέλειψε να στρέψει τα πυρά και εναντίον του Συναγερµού, χαρακτηρίζοντας 

«λάθος» τη µη συµµετοχή του σε τρικοµµατική κυβέρνηση. 
163

 Βλ. ΕΠΣΒ, Συνεδρίαση ΣΤ΄ (1/11/1951), σ. 16. 
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Στην πορεία όµως έµελλε να αποδειχθεί ότι ο Συναγερµός ήταν εκείνος που 

θα ασκούσε σκληρή αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, εκµεταλλευόµενος ένα από 

σηµαντικότερα προβλήµατά της που ήταν η ισχνή της πλειοψηφία.
164

 Στη Βουλή των 

258 εδρών η κυβέρνηση διέθετε 131 έναντι 127 που διέθετε η αντιπολίτευση. Παρά 

το ότι δεν ετίθετο θέµα συνασπισµού της αντιπολίτευσης, καθώς σε αυτή 

συµπεριλαµβανόταν η Ε∆Α,
165

 έστω και τυπικά η κυβέρνηση διέθετε πλειοψηφία 

µόλις δύο εδρών. Η ισχνή πλειοψηφία σε συνδυασµό µε τις αντιθέσεις των 

κυβερνητικών εταίρων, τις αντιθέσεις στο εσωτερικό των δύο κοµµάτων, αλλά και µε 

µία σειρά σοβαρών γεγονότων επρόκειτο να δοκιµάσουν αρκετές φορές την 

αξιοπιστία αλλά και την ίδια την ύπαρξη της κυβέρνησης. 

 

 

                                                 
164

 Το θέµα της ισχνής πλειοψηφίας τέθηκε από τον Παπάγο και στη συζήτηση των προγραµµατικών 

δηλώσεων ο οποίος υπογράµµισε την αστάθεια της κυβέρνησης που αυτή συνεπαγόταν σε µία περίοδο 

που η χώρα είχε ανάγκη από µία ισχυρή κυβέρνηση που µόνο το πλειοψηφικό µπορούσε να αναδείξει. 
165

 Η Ε∆Α δεν τοποθετήθηκε επί των προγραµµατικών δηλώσεων, καθώς οι βουλευτές της –όλοι 

εξόριστοι– δεν είχαν λάβει ακόµα άδεια να έρθουν στην Αθήνα και να ορκιστούν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI 

1952: Η ΠΑΡΑΚΜΗ 

 
Η θητεία της κυβέρνησης ΕΠΕΚ-ΚΦ

1
 επρόκειτο να αποδειχθεί εξαιρετικά δυσχερής. 

Οι αντιθέσεις στο εσωτερικό της
2
 και οι «έξωθεν» πιέσεις τόσο από τον «αµερικανικό 

παράγοντα»
3
 όσο και από τα ανάκτορα,

4
 σε συνδυασµό µε τα κρίσιµα γεγονότα που 

κλήθηκε να αντιµετωπίσει και την έντονη αντιπολιτευτική τακτική του Συναγερµού,
 5

 

οδήγησαν στην εφαρµογή µίας αντιφατικής πολιτικής και έθεσαν συχνά σε δοκιµασία 

τη σταθερότητά της. Αναµφισβήτητα, «µοιραίος» µήνας για την κυβέρνηση 

αποδείχθηκε ο Μάρτιος, αρχής γενοµένης από τις 10 του µήνα, οπότε ο Πλαστήρας 

υπέστη ισχυρό εγκεφαλικό επεισόδιο, γεγονός που τον ανάγκασε να εκχωρήσει τα 

καθήκοντα του πρωθυπουργού στον Σοφ. Βενιζέλο.
6
 Οι εξελίξεις των επόµενων 

ηµερών ήταν καταιγιστικές: στις 14 Μαρτίου παραιτήθηκε ο υπουργός ∆ηµοσίων 

Έργων Θεόδ. Χαβίνης,
7
 στις 17 Μαρτίου, ο Συναγερµός κατέθεσε πρόταση µοµφής 

κατά της κυβέρνησης,
8
 στις 29 Μαρτίου παραιτήθηκε ο υπουργός Αµύνης Α. 

Σακελλαρίου.
9
 Το γεγονός όµως που επρόκειτο να συνταράξει όχι µόνο την 

                                                 
1
 Για την κυβέρνηση ΕΠΕΚ-ΚΦ βλ. Ιω. ∆. Στεφανίδης, «Μετά τον εµφύλιο: Η περίοδος των 

κυβερνήσεων συνεργασίας», στο Τάσος Σακελλαρόπουλος-Ευάνθ. Χατζηβασιλείου, Σοφοκλής 
Ελευθερίου Βενιζέλος, Αθήνα 2009, σ. 87-109. 
2
 Οι αντιθέσεις στο εσωτερικό της κυβέρνησης, ειδικότερα µεταξύ των βουλευτών των δύο κοµµάτων, 

ήταν ιδιαίτερα έντονες, βλ. Σωτ. Ριζάς, Η ελληνική πολιτική µετά τον εµφύλιο, Αθήνα 2008, σ. 96-103. 

Ενδεικτικές των αντιθέσεων είναι η αντίδραση του βουλευτή του ΚΦ Ευάγγελου Αβέρωφ στην 

απόλυση εξορίστων και την αντικατάσταση «οργάνων της δηµοσίας τάξεως» στην Ήπειρο και τη 

Θεσσαλία (Εµπιστευτική έκθεση Αβέρωφ προς Πλαστήρα και Βενιζέλο, 15/1/1952, ΙΑΜΜ/ΑΝΠ 372, 

φ. 9) και η απειλή για αποχώρηση του βουλευτή της ΕΠΕΚ Πάνου Κερασσώτη, ο οποίος θεωρούσε ότι 

δεν εφαρµοζόταν το πρόγραµµα του κόµµατος, αλλά του ΚΦ. Βλ. επιστολή Κερασσώτη προς 

Πλαστήρα 5/2/1952, ΙΑΜΜ/ΑΝΠ, φ. «Αλληλογραφία 1950-1953».  
3
 Συνεχείς ήταν οι παρεµβάσεις της αµερικανικής πρεσβείας προς την κυβέρνηση. Βλ. σχετικά Γ. 

Στεφανίδης, Από τον εµφύλιο στον Ψυχρό πόλεµο, Αθήνα 1999, σ. 165-169, καθώς και Σωτ. Ριζάς, Η 
ελληνική πολιτική µετά τον εµφύλιο, σ. 99-102, 104-106. Στοιχεία για τις παρεµβάσεις αυτές 

εντοπίζονται και στο Αρχείο Βεντήρη. 
4
 Βλ. χαρακτηριστικά παρέµβαση των ανακτόρων υπέρ της διατήρησης στο υπουργείο Εθνικής 

Άµυνας του ναύαρχου Σακελλαρίου, Σπ. Λιναρδάτος, Από τον εµφύλιο στη χούντα, τ. Α΄, σ. 375-376, 

καθώς και πρόχειρο πρακτικό συνοµιλίας Βεντήρη µε Πλαστήρα, 2/2/1952, ΙΑΜΜ/ΑΓΚΒ). 
5
 Το πρώτο δείγµα γραφής της σκληρής αντιπολιτευτικής τακτικής που επρόκειτο να ακολουθήσει ο 

Συναγερµός δόθηκε µε την άρνηση ψήφισης του νέου Συντάγµατος, ενώ ακολούθησαν η για µεγάλο 

διάστηµα αποχώρηση των βουλευτών του από το κοινοβούλιο και οι προτάσεις µοµφής κατά της 

κυβέρνησης.  
6
 Βλ. Σπ. Λιναρδάτος, Από τον εµφύλιο στη χούντα, τ. Α΄, σ. 396-397. 

7
 Αρνούµενος να υπογράψει τη σύµβαση µε την «Ελληνική Εταιρεία Υδάτων» (ΟΥΛΕΝ). Βλ. Σπ. 

Λιναρδάτος, Από τον εµφύλιο στη χούντα, τ. Α΄, σ. 405. 
8
 Η πρόταση απορρίφθηκε µε 132 ψήφους (κατά της πρότασης ψήφισαν οι ανεξάρτητοι βουλευτές 

Μιχάλης Κύρκος και Λεωνίδας Καραµαούνας που είχαν εκλεγεί µε την Ε∆Α) έναντι 114. Η Ε∆Α 

απείχε της ψηφοφορίας, κρίνοντας ως «µη ευσταθούσαν και ως αντίθετον προς τους πόθους του λααού 

την πρότασιν δυσπιστίας προς την Κυβέρνησιν», βλ. Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 22/3/1952. 
9
 Μετά από ζήτηµα που έθεσε ο Συναγερµός και µε την απειλή ότι δεν θα προσερχόταν στη Βουλή 

µέχρι να παραιτηθεί. Αφορµή στάθηκε η διαταγή του υπουργού στις ένοπλες δυνάµεις στις 24 
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κυβέρνηση αλλά και όλο τον πολιτικό κόσµο ήταν η εκτέλεση, στις 30 Μαρτίου, των 

Νικ. Μπελογιάννη, ∆ηµ. Μπάτση, Νικ. Καλούµενου και Ηλ. Αργυριάδη. Οι 

εκτελέσεις που συνιστούσαν «απότοµη οπισθοδρόµηση στις πρακτικές του εµφυλίου 

πολέµου»
10

 και απόλυτη υποχώρηση της ΕΠΕΚ από τις θέσεις της, προκάλεσαν 

κλυδωνισµούς στην κυβέρνηση.
11

 Προκάλεσαν όµως και µία άνευ προηγουµένου 

αναταραχή στην ΕΠΕΚ,
12

 εντός της οποίας διαµορφώθηκε ένας πόλος 

αριστερόστροφης εσωκοµµατικής αντιπολίτευσης που θα εκδηλωνόταν πλέον µε 

κάθε ευκαιρία.  

Πέραν όµως των κυβερνητικών προβληµάτων, και εν µέρει συνεπεία αυτών, 

την ίδια περίοδο αρχίζει να εκδηλώνεται µία υπόγεια ρήξη στο εσωτερικό της ΕΠΕΚ. 

Παρότι το πρόβληµα άρχισε να διαφαίνεται µε αφορµή την ασθένεια του Πλαστήρα, 

που έθετε επί τάπητος το ζήτηµα ηγεσίας στο κόµµα, οι αιτίες φαίνεται πως ήταν 

πολύ βαθύτερες και σχετίζονταν µε την ίδια τη φύση και την πορεία της ΕΠΕΚ. 

Συγκεκριµένα, από τον Ιούνιο και µετά, οι συνέπειες της ασθένειας του Πλαστήρα, 

σε συνδυασµό µε τα ζητήµατα της συγκυβέρνησης, απέκτησαν ουσιαστικό πολιτικό 

περιεχόµενο, καθώς άρχισε να τίθεται µε αυξανόµενη ένταση το ζήτηµα της 

συγχώνευσης της ΕΠΕΚ µε το ΚΦ. Οι δηλώσεις των Βενιζέλου και Πλαστήρα σε όλο 

το διάστηµα που ακολούθησε δεν υπήρξαν διευκρινιστικές ως προς το µέλλον των 

δύο κοµµάτων, ενώ ιδιαίτερα εκείνες του Πλαστήρα υπήρξαν αρκετές φορές 

αντικρουόµενες.
13

 Αν και η κοινοβουλευτική οµάδα που ήταν συσπειρωµένη γύρω 

από τους Γεώργ. Καρτάλη και Ανδρ. Ιωσήφ, προσπάθησε από πολύ νωρίς να θέσει 

τέλος στην όλη συζήτηση περί συγχώνευσης, κάτι τέτοιο δεν επετεύχθη. Η σαφής 

ανακοίνωση ότι «θέµα συγχωνεύσεως της ΕΠΕΚ µε το κόµµα των Φιλελευθέρων δεν 

                                                                                                                                            
Μαρτίου, στην οποία έκανε λόγο για συκοφαντική εκστρατεία κατά του στρατεύµατος που είχε 

εξαπολύσει ο Παπάγος. Στην πραγµατικότητα η εξώθηση του Σακελλαρίου σε παραίτηση αποτέλεσε 

µία ακόµα «νίκη» του Παπάγου στη σύγκρουσή του µε τα ανάκτορα. Περισσότερα βλ. Βλ. Σπ. 

Λιναρδάτος, Από τον εµφύλιο στη χούντα, τ. Α΄, σ. 414-415. 
10

 Βλ. Ηλ. Νικολακόπουλος, Η καχεκτική δηµοκρατία, σ. 157. 
11

 Την επόµενη ηµέρα παραιτήθηκαν οι υπουργοί Ανδρ. Ιωσήφ και Γεώργ. Καρτάλης. Ο τελευταίος 

ανακάλεσε τελικώς την παραίτησή του. 
12

 Ήδη από νωρίς είχαν ταχθεί δηµοσίως κατά των εκτελέσεων οι Λουκής Ακρίτας, Μηνάς Πατρίκιος, 

Νίκος Ασκούτσης, καθώς και το προεδρείο της Νεολαίας. Η αντίδραση του Πλαστήρα, όσον αφορά τη 

Νεολαία, ήταν άµεση, καθώς καθαίρεσε το προεδρείο της.  
13

 Ενδεικτικά της αντίφασης του Πλαστήρα είναι δύο περιστατικά: η συµφωνία µε την ευχή του Σοφ. 

Βενιζέλου «η ουσιαστικώς υφισταµένη ήδη ενότης των δύο κοµµάτων να καταστή πραγµατικότης και 

τύποις» (Προοδευτική Αλλαγή, 31/5/1952) και η εντελώς διαφορετική στάση δύο µήνες αργότερα: «Τα 

δύο κόµµατα είναι αδελφά, προερχόµενα εξ ιδίας µεγάλης πηγής, αι γενικαί γραµµαί των οποίων, επί 

της εθνικής όσον και επί της οικονοµικοκοινωνικής πολιτικής δεν διαφέρουν απ’ αλλήλων. 

Συγχώνευσις επί του παρόντος δεν προβλέπεται. Η στενή όµως σύµπραξις αµφοτέρων των κοµµάτων 

θα συνεχισθή» (συνέντευξη του Πλαστήρα στην οµογενειακή εφηµερίδα της Νέας Υόρκης Ατλαντίς, 

όπως αναδηµοσιεύεται στο Βήµα, 30/9/1952). 
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υπήρξεν, ούτε πρόκειται να υπάρξη», η οποία θεωρήθηκε ως «πλήρης επικράτησις 

αριστερών στοιχείων στην ΕΠΕΚ»,
14

 παρότι έµελλε να διατυπωθεί αρκετές φορές, 

δεν τερµάτιζε τη συζήτηση, καθώς άλλοι βουλευτές τάσσονταν υπέρ της 

συγχώνευσης και της δηµιουργίας ενός «ισχυρού πολιτικού οργανισµού»,
15

 

δηµιουργώντας ένα αγεφύρωτο χάσµα στους κόλπους του κόµµατος. 

Οι αντιθέσεις στο κυβερνητικό σχήµα αξιοποιήθηκαν στο έπακρο από τον 

Συναγερµό, ο οποίος προσέβλεπε σε αποχωρήσεις βουλευτών των δύο κοµµάτων που 

θα προκαλούσαν την πτώση της κυβέρνησης. Η ούτως ή άλλως ισχνή πλειοψηφία 

αποδυναµώθηκε περαιτέρω µετά την προσχώρηση, στις 20 Μαΐου, στον Συναγερµό 

του βουλευτή Κωνσταντίνου Βενέτη,
16

 ενώ δύο µήνες αργότερα, στις 30 Ιουλίου, η 

ανεξαρτητοποίηση του ∆ιονύσιου Μανέντη είχε ως αποτέλεσµα την απώλεια της 

κυβερνητικής πλειοψηφίας.
17

 Ο Συναγερµός εκµεταλλεύθηκε άµεσα το γεγονός και ο 

Παπάγος ζήτησε την έκτακτη σύγκλιση της Βουλής µε πρόσχηµα το πρόγραµµα 

οικονοµικής σταθεροποίησης. Η κυβέρνηση αποδέχθηκε την πρόκληση, δηλώνοντας 

ότι στη συζήτηση θα λάµβανε µέρος και ο Πλαστήρας ο οποίος θα ζητούσε ψήφο 

εµπιστοσύνης. Οι εξελίξεις όµως ήταν ραγδαίες και έτσι στις 10 Αυγούστου και εν 

αναµονή του καθορισµού της ηµεροµηνίας της συζήτησης, οι βουλευτές του ΚΦ 

Στυλιανός Χούτας και ∆ηµήτριος Ιωάννου δήλωσαν ότι επρόκειτο να καταψηφίσουν 

την κυβέρνηση,
18

 η οποία έτσι θα προσερχόταν στη Βουλή ως µειοψηφική.
19

 Η 

«απάντηση» δόθηκε την εποµένη ηµέρα όταν οι ανεξάρτητοι βουλευτές Μιχ. Κύρκος 

και Λεων. Καραµαούνας δήλωσαν ότι προσχωρούν στην ΕΠΕΚ, γεγονός που 

προκάλεσε ισχυρές αντιδράσεις.
20

 Ο Παπάγος έθεσε πολιτικό θέµα κατά τη συζήτηση 

στη Βουλή περί της ένταξης «εις ένα εθνικόν κόµµα δύο κοµµουνιστών», ενώ 

παρέµβαση επί του ζητήµατος έκανε και ο αµερικανός πρεσβευτής.
21

 Τελικώς, παρότι 

                                                 
14

 Το Βήµα, 8/6/1952. 
15

 Βλ. προσφώνηση Γεωργ. Μπουρδάρα σε δεξίωση στη Λέσχη Φιλελευθέρων, Προοδευτική Αλλαγή, 
30/5/1952. 
16

 Περισσότερα για την προσχώρηση του Βενέτη βλ. στο κεφάλαιο ΙΙΙ. 
17

 Η κυβέρνηση διάθετε πλέον 129 έδρες επί συνόλου 258. 
18

 Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 11/8/1952. 
19

 Η κυβέρνηση προσδοκούσε ότι θα έπαιρνε ψήφο από τον ∆ιον. Μανέντη, τους δύο βουλευτές του 

Λαϊκού Κόµµατος και τον Αλέξ. Μπαλτατζή. Βλ. Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 12/8/1952. 
20

 Υπενθυµίζεται ότι οι εν λόγω βουλευτές είχαν εκλεγεί µε την Ε∆Α από την οποία είχαν 

ανεξαρτητοποιηθεί. Ενδεικτικό των αντιδράσεων –ακόµα και εντός της κυβέρνησης– είναι το γεγονός 

ότι και ο ίδιος ο Βενιζέλος χαρακτήρισε την κυβέρνηση «κοινοβουλευτικής µειοψηφίας, 

µεταβαλλοµένης εις σχετικήν υπεροχήν διά της εκάστοτε αποχωρήσεως των κοµµουνιστών». Βλ. 

«Έκθεσις των γενοµένων κατά την 9
ην

 και 10
ην

 Σεπτεµβρίου 1952. Ακρόασις [από τον βασιλιά Παύλο] 

των δύο προέδρων [Πλαστήρα και Βενιζέλου]», ΙΑΜΜ/ΑΓΚΒ. 
21

 Βλ. Σπ. Λιναρδάτος, Από τον εµφύλιο στη χούντα, τ. Α΄, σ. 491-493. 



 204 

η κυβέρνηση έλαβε ψήφο εµπιστοσύνης στις 22 Αυγούστου, είχε χάσει πλέον την 

πλειοψηφία της Βουλής
22

 και είχε ανοίξει ο δρόµος για τις εκλογές.  

 

Πολλαπλές ρήξεις: Τι ήταν και τι ήθελε το ΕΑΜ  

Η κυβέρνηση σε µία προσπάθεια, ενδεχοµένως, να αποδείξει ότι δεν είχε µεταβληθεί 

σε «όργανο των κοµµουνιστών», προχώρησε σε µία σειρά µέτρων εναντίον της 

Αριστεράς: στις 6 Σεπτεµβρίου αποφασίστηκε η διάλυση της Ενιαίας ∆ηµοκρατικής 

Νεολαίας Ελλάδος (Ε∆ΝΕ)
23

 και ο εκτοπισµός αρκετών στελεχών της (µε βάση την 

κατηγορία ότι η Ε∆ΝΕ αποτελούσε «εξωκοµµατικήν οργάνωσιν του ΚΚΕ»)
 24

 ενώ 

στα µέσα του ίδιου µήνα άρχισαν να δηµοσιεύονται στον Τύπο πληροφορίες περί 

επικείµενης διάλυσης της Ε∆Α.
25

 Εντός αυτού του κλίµατος διώξεων, ένα 

δηµοσίευµα ήρθε να προκαλέσει αναταραχή στο πολιτικό σκηνικό: επρόκειτο για το 

κύριο άρθρο της εφηµερίδας Προοδευτική Αλλαγή µε τίτλο «Το ΕΑΜ».
26

 Το κείµενο 

προκάλεσε αίσθηση όχι µόνο εξαιτίας του θέµατός του,
27

 αλλά και του περιεχοµένου 

του. Μετά από µία σύντοµη αλλά καυστική αναφορά στις συνθήκες που 

                                                 
22

 Επί 255 παρόντων υπέρ της κυβέρνησης ψήφισαν 127, κατά 113 –µεταξύ αυτών και ο βουλευτής 

του ΚΦ Γεράσιµος Λύχνος, ενώ απείχαν της ψηφοφορίας η Ε∆Α και οι ανεξάρτητοι βουλευτές Αλέξ. 

Μπαλτατζής και ∆ιον. Μανέντης. Περισσότερα βλ. Σπ. Λιναρδάτος, Από τον εµφύλιο στη χούντα, τ. Α΄, 

Αθήνα 1977, σ. 495-496. 
23

 Η Ε∆ΝΕ αποτέλεσε την οργάνωση νεολαίας της Ε∆Α, στην οποία εκπροσωπούνταν όλες οι 

συνιστώσες του αριστερού συνασπισµού. Περισσότερα βλ. Ντούνια Α. Κουσίδου - Στ. Γ. 

Σταυρόπουλος, Αριστερή Νεολαία Ελλάδος, 1950-1953, Αθήνα 1993, καθώς και Ιωάννα 

Παπαθανασίου, «Σύντοµη αναδροµή στην ιστορία των κινηµάτων της αριστερής νεολαίας και η 

Νεολαία Λαµπράκη (1950-1967)», Ιωάννα Παπαθανασίου (µε τη συνεργασία των Πολίνας 

Ιορδανίδου, Άντας Κάπολα, Τάσου Σακελλαρόπουλου, Αγγελικής Χριστοδούλου), Η Νεολαία 
Λαµπράκη τη δεκαετία του 1960. Αρχειακές τεκµηριώσεις και αυτοβιογραφικές καταθέσεις, Αθήνα, 

ΙΝΕ/ΙΑΕΝ, 2008, σ. 41-45. 
24

 Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 8/9/1951. 
25

 Και στο ζήτηµα αυτό φαίνεται πάντως πως υπήρξε διάσταση απόψεων στην κυβέρνηση και κυρίως 

µεταξύ των Καρτάλη και Ρέντη. Βλ. Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 25/9/1952. 
26

 Το άρθρο δηµοσιεύθηκε στις 27 Σεπτεµβρίου, µε αφορµή την επέτειο της ίδρυσης του ΕΑΜ, αλλά 

εντασσόταν σε µία ευρύτερη κίνηση γύρω από την αποκατάσταση της Εθνικής Αντίστασης. 

Συγκεκριµένα, η εφηµερίδα, µε πρωτοβουλία της, είχε προχωρήσει από τις 31 Ιουλίου 1952, στη 

συγκρότηση «Μεγάλης Πανελληνίου Επιτροπής διά την Αποκατάστασιν της Αντιστάσεως». Στην 

προσωρινή επιτροπή της κίνησης συµµετείχαν, πέραν του εκδότη, Νικ. Παπαπολίτη, βουλευτές όλων 

σχεδόν των κοµµάτων: Γρηγόριος Κασιµάτης και Ανδρέας Κοκκέβης (Κόµµα Φιλελευθέρων), 

Σταµάτης Μερκούρης και Γεώργιος Αναγνωστόπουλος (ΕΠΕΚ), Εµµανουήλ Μάντακας (Ε∆Α), Χρ. 

Ζαλοκώστας (Συναγερµός). Το δηµοσίευµα για το ΕΑΜ, καθώς και η προεκλογική περίοδος που 

ακολούθησε έθεσαν τέλος στην όλη κίνηση, η οποία όµως είχε επιδείξει αξιόλογη δραστηριότητα. 
27

 Να σηµειωθεί πάντως πως δεν ήταν η πρώτη φορά που το θέµα της σχέσης του ΕΑΜ µε την ΕΠΕΚ 

είχε αποτελέσει αντικείµενο συζήτησης. Βλ. χαρακτηριστικά το άρθρο «ΕΑΜ και ΕΠΕΚ», 

Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 17/3/1952, το οποίο αποτελούσε απάντηση στα γραφόµενα από τον 

Γεώργ. Παπανδρέου ότι «ο κορµός της ΕΠΕΚ αποτελεί συνέχειαν του ΕΑΜ». Η εφηµερίδα σηµείωνε 

ότι «Τίτλος διεκδικούµενος από την ΕΠΕΚ και όχι κατηγορία, όπως φαντάζεται ο κ. Παπανδρέου, 

είναι η καταγωγή της από το Λαϊκόν Κίνηµα της Κατοχής». Παρ’ όλα αυτά η συζήτηση δεν είχε λάβει 

διαστάσεις. 
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επικρατούσαν στην κατοχική Ελλάδα,
28

 σηµειωνόταν ότι η ίδρυση του ΕΑΜ 

εξέφρασε τη «θέλησιν και απόφασιν του Έθνους να αγωνισθή […] για να ανακτήση 

την Ελευθερίαν και την Ανεξαρτησίαν του» και αποτέλεσε «το µεγαλύτερο ελληνικό 

λαϊκό δηµιούργηµα […] µέσα στο οποίον ο Λαός µας έβαλε ολόκληρο το είναι του, 

κι όχι δηµιούργηµα ενός κόµµατος, όπως θέλησαν να πουν εκείνοι που έµειναν 

µακρυά από την Εθνική Αντίστασι, για να το υποτιµήσουν, να το υποβιβάσουν, να το 

συκοφαντήσουν». Το άρθρο όµως ήταν προφανές ότι δεν είχε γραφτεί προκειµένου 

να κάνει µία ιστορική αποτίµηση του ΕΑΜ αλλά είχε ως στόχο τη σύνδεση µε το 

παρόν: «σήµερα που µπαίνουµε στην αρχή του δωδέκατου χρόνου, το εθνικό και 

λαϊκό µας καθήκον µας επιβάλλει […] να θυµηθούµε πως πολλοί από τους 

δηµιουργούς αυτού του κλέους της σύγχρονης Ελλάδος ζουν µεταξύ µας 

δυστυχισµένοι, περιφρονηµένοι, διωγµένοι. […] Σήµερα µε ευκαιρία της ιστορικής 

επετείου, ας τιµήσουµε όλοι το ΕΑΜ: Ζήτω το ΕΑΜ». 

 ∆εδοµένου ότι η εφηµερίδα ήταν προσκείµενη στην κυβέρνηση, αλλά και 

ένας υπουργός της συνδεόταν άµεσα µε αυτήν,
29

 την ίδια ηµέρα ο Σοφ. Βενιζέλος 

αποδοκίµασε το δηµοσίευµα µε µία λιτή ανακοίνωση και ακολούθησε µία εξίσου 

λιτή του Πλαστήρα.
30

 Παρά το ότι την εποµένη η Ελευθερία σηµείωνε ότι «πολιτικάς 

συνεπείας η δηµοσίευσις του άρθρου δεν θα έχη δεδοµένου ότι ο υπουργός Εµπορίου 

κ. Παπαπολίτης επανειληµµένως έχει διαχωρίσει τας ευθύνας του από την εφηµερίδα 

ταύτην»,
31

 ήταν προφανές ότι κάτι τέτοιο δεν ήταν δυνατό να συµβεί. Για την 

ακρίβεια επρόκειτο να προκληθεί µία πολιτική αναταραχή η οποία θα διαρκούσε επί 

µία εβδοµάδα.  

Την κατάσταση ήρθαν να επιδεινώσουν δύο ακόµα δηµοσιεύµατα της 

εποµένης ηµέρας, µε πρώτο εκείνο του Προοδευτικού Φιλελεύθερου ο οποίος στο 

                                                 
28

 Η αναφορά αυτή είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα καθώς δεν αφήνει κανέναν, πέραν του λαού, στο 

απυρόβλητο (ηγεσία του στρατού, κυβερνήσεις δοσιλόγων, πολιτική, θρησκευτική, πνευµατική 

ηγεσία, «πλουτοκρατική ολιγαρχία»).  
29

 Υπενθυµίζεται ότι ο εκδότης της εφηµερίδας ήταν αδελφός του υπουργού Εµπορίου και βουλευτή 

της ΕΠΕΚ, Σάββα Παπαπολίτη. Παρά το ότι την εποµένη η Αλλαγή καταδίκασε την εκ µέρους της 

«αντιδράσεως» καλλιέργεια «της καθαράς χιτλερικής θεωρίας της οµαδικής ευθύνης» βάσει της 

οποίας «επιχειρούν να µεταθέσουν τας ευθύνας της «Αλλαγής» και του διευθυντού της εις ώµους 

άλλου, και µάλιστα πολιτικού προσώπου», εννοώντας τόσο τον Παπαπολίτη όσο και τον ίδιο τον 

Πλαστήρα, η κατάσταση ήταν δύσκολο να µην έχει πολιτικό αντίκτυπο. Βλ. Προοδευτική Αλλαγή, 

28/9/1952. 
30

 «Εφόσον θεωρείται κυβερνητική η δηµοσιεύσασα αυτό εφηµερίς είµαι υποχρεωµένος να 

αποδοκιµάσω την τοιαύτην αρθρογραφίαν» (Σοφ. Βενιζέλος) «Αι εφηµερίδες είναι ελεύθεραι να 

γράφουν, αλλά και η Κυβέρνησις επίσης υποχρεωµένη να εξηγήση ότι δεν εκφράζουν τας γνώµας της. 

Εν προκειµένω είµαι σύµφωνος µε την δήλωσιν του κ. Αντιπροέδρου» (Ν. Πλαστήρας), βλ. Το Βήµα, 

28/9/1952. 
31

 Ελευθερία, 28/9/1952. 
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κύριο άρθρο του
32

 µετέθετε τη συζήτηση περί ΕΑΜ αποκλειστικά και µόνο στο 

παρόν καταλήγωντας σε µία σειρά από πολιτικά συµπεράσµατα. Η εφηµερίδα 

ασχολούνταν µε τον «σκόπιµο, υπερβολικό και ένοχο θόρυβο» γύρω από το 

δηµοσίευµα και κατέληγε στο συµπέρασµα ότι «τους θορυβούντας εθνοκαπήλους 

που έµειναν µακρυά από την τραγωδίαν και την Αντίστασιν του Έθνους, συµφέρει η 

ταύτισις του ΕΑΜ µε το ΚΚΕ», αφού αυτή ακριβώς η ταύτιση «µεταθέτει, κατά την 

κρίσιν των εθνοκαπήλων, τας ευθύνας και τας συνεπείας των ευθυνών εις πάντας, 

όσοι υπήρξαν Εαµίται, εις την πλειοψηφίαν δηλ. του Έθνους. Και όχι µόνον διά την 

παρελθούσαν δράσιν του ΚΚΕ, αλλά και διά την σηµερινήν και την µέλλουσαν». Με 

αυτόν τον τρόπο, σύµφωνα µε την εφηµερίδα, ενοχοποιούνταν το µεγαλύτερο τµήµα 

του πληθυσµού στη βάση ενός νέου διχασµού µε σκοπό την «κατάλυσι των 

δηµοκρατικών θεσµών και τη διαιώνισι του αστυνοµικού κράτους» ουσιαστικά «την 

κατάλυσι της ∆ηµοκρατίας, µε την σύγχρονον ηθικήν µείωσιν της Εθνικής 

Αντιστάσεως». Όµως το βασικό ζήτηµα για τον Προοδευτικό Φιλελεύθερο ήταν το εν 

γένει πνεύµα αντίστασης του ελληνικού λαού και οι πολιτικές του προεκτάσεις. Έτσι 

αφού αποφαινόταν ότι ακόµα και αν δεν υπήρχε το ΚΚΕ να αναλάβει την 

πρωτοβουλία, «Εθνική Αντίστασις θα υπήρχε και πάλιν». Όπως σηµείωνε: «Είναι 

τούτον τόσον πολύ αληθές, ώστε και µετά την αποµόνωσιν του ΚΚΕ, το εαµικόν 

πνεύµα δεν έσβησε […] αλλά συνεχίζεται και τώρα και διά τούτο ακριβώς, η ΕΠΕΚ 

αποτελεί την σηµερινήν πολιτικήν έκφρασιν του ιδίου ανανεωτικού κινήµατος της 

κατοχής». Τέλος, η εφηµερίδα κατέληγε ότι «Η γενική επίθεσις κατά της Εθνικής 

Αντιστάσεως, αποτελεί άµεσον πλήγµα κατά του σηµερινού λαϊκού αιτήµατος της 

Αλλαγής και φραγµόν κατά του σηµερινού ανανεωτικού Κινήµατος. ∆εν τους 

ενδιαφέρει τόσο το Παρελθόν, όπως υποκρίνονται. Το Μέλλον θέλουν να 

εµποδίσουν».  

Το δεύτερο δηµοσίευµα, στην Προοδευτική Αλλαγή, ήταν σειρά 

συγχαρητήριων επιστολών από βουλευτές της ΕΠΕΚ
33

 οι οποίοι χαρακτήρισαν το 

κείµενό της «την καλυτέραν απάντησιν και προς την άκραν αριστεράν που επιδιώκει 

                                                 
32

 Βλ. «ΕΑΜ-ΚΚΕ», Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 29/9/1952. 
33

 Κοινή επιστολή απηύθυναν οι Γεώργ. Αναγνωστόπουλος, ∆ηµ. Θεοχαρίδης, Νικ. Ιντζές, Γεώργ. 

Μελανίδης, Αριστ. Πάλλης, Γεώργ. Τζώρτζης, Ιω. Χρυσοχόος, Απ. Κουνούπης, ενώ χωριστή επιστολή 

απηύθυνε ο Στεφ. Τσιαπάρας. Εντυπωσιακή πάντως ήταν η σιωπή βουλευτών που λογίζονταν στην 

«αριστερή πτέρυγα» της ΕΠΕΚ, όπως οι Γεώργ. Καρτάλης, Λουκ. Ακρίτας, Ανδρ. Ιωσήφ, Μιχ. 

Γαληνός κ.ά., γεγονός που δεν είναι εύκολο να ερµηνευθεί. Ειδικότερα για τον Καρτάλη, που ήταν ο 

πρώτος που έθεσε το ζήτηµα της αναγνώρισης της αντίστασης και ειδικότερα του ΕΑΜ ήδη από το 

1950, η στάση του προκαλεί ερωτήµατα. 
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να διατηρήση υπό τον έλεγχον της τας µάζας των τιµίων αγωνιστών της κατοχής και 

προς την άκραν δεξιάν, η οποία απουσίασε από το έπος της Αντιστάσεως και µισεί 

θανασίµως τους αγωνιστάς».
34

 Το µεγαλύτερο ζήτηµα όµως προέκυψε από δύο 

επιστολές που δηµοσιεύθηκαν στην πρώτη σελίδα και έφεραν τις υπογραφές δύο 

υπουργών, του Χρ. Ευελπίδη και του Γ. Γρηγορίου, οι οποίοι χαιρέτιζαν την 

πρωτοβουλία της εφηµερίδας για την αναγνώριση της εθνικής αντίστασης. Παρότι 

ήταν αρκετά σαφές ότι οι επιστολές δεν αφορούσαν το κείµενο για το ΕΑΜ αλλά τη 

σύσταση της επιτροπής για την αποκατάσταση της αντίστασης, το όλο θέµα πήρε 

διαστάσεις, διότι πλέον δεν αφορούσε την ΕΠΕΚ, αλλά την κυβέρνηση, δηλαδή και 

το ΚΦ.
35

  

 Ο κλονισµός που προκλήθηκε στο ΚΦ ήταν ισχυρός αν λάβει κανείς υπόψη 

του ότι συζητήθηκε ακόµη και η αποχώρηση του κόµµατος από την κυβέρνηση σε 

περίπτωση που η ΕΠΕΚ δεν κατάφερνε να ελέγξει τους βουλευτές της. Ο ίδιος 

µάλιστα ο Σοφ. Βενιζέλος φαίνεται πως υπήρξε υπέρµαχος της αποχώρησης,
36

 κίνηση 

η οποία θα είχε σοβαρές συνέπειες για το ίδιο το ΚΦ. Κι αυτό γιατί δεδοµένου ότι το 

πλειοψηφικό δεν είχε ακόµα ψηφιστεί, η πρόωρη πτώση της κυβέρνησης θα σήµαινε 

την ανάληψη της εξουσίας από υπηρεσιακή κυβέρνηση η οποία δεν θα είχε τα 

περιθώρια αλλαγής του εκλογικού νόµου. Με άλλα λόγια οι εκλογές θα διεξάγονταν 

µε ενισχυµένη αναλογική µε ό,τι αυτό συνεπαγόταν ως προς τις εκλογικές ζηµιές του 

ΚΦ, την αδυναµία σχηµατισµού νέας κυβέρνησης, τη διάρρηξη των σχέσεων του µε 

την αµερικανική πρεσβεία, κ.λπ. Μία πιο ψύχραιµη εκτίµηση των συνεπειών φαίνεται 

πως επέβαλε την αποφυγή δυναµικών κινήσεων. Η σπασµωδική όµως αυτή 

αντίδραση του Σοφ. Βενιζέλου, έστω κι αν τελικά δεν κατέληξε σε πολιτική πράξη, 

προδίδει το µέγεθος της αναταραχής που επικράτησε προς στιγµήν –όχι 

αδικαιολόγητα. Κι αυτό γιατί για πρώτη φορά –έστω και «εξ αντανακλάσεως»– 

έµοιαζε να τίθεται εν αµφιβόλλω ο «εθνικός προσανατολισµός» του κόµµατος.
37

 

                                                 
34

 Προοδευτική Αλλαγή, 28/9/1952. 
35

 Οι βουλευτές έδωσαν στη δηµοσιότητα επιστολή τους προς τον Πλαστήρα στην οποία ξεκαθάριζαν 

ότι τα συγχαρητήρια δεν σχετίζονταν µε το κείµενο για το ΕΑΜ. Οι επιστολές κοινοποιήθηκαν και 

στον Σοφ. Βενιζέλο, βλ. επιστολή Χρ. Ευελπίδη προς Βενιζέλο, 29/9/1952, ΙΑΜΜ/ΑΣΒ, φ. 21. 
36

 Όπως σηµείωνε εκ των υστέρων ο Ευ. Αβέρωφ: «[…] όταν την εποµένην της αναφωνήσεως «Ζήτω 

το ΕΑΜ» ο Αρχηγός εζήτησε να αποχωρήσωµεν της Κυβερνήσεως ουδείς εξ ηµών συνετάχθη µε την 

ορθήν αυτήν αντίληψίν του», βλ. «Πρακτικά σύσκεψης Κόµµατος Φιλελευθέρων», 4/3/1953, 

ΙΑΜΜ/ΑΣΒ, φ. 21.  
37

 Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά δηµοσίευµα εφηµερίδας προσκείµενης στο Συναγερµό: «Το κόµµα 

των Φιλελευθέρων και ο κ. Βενιζέλος προσωπικώς έµειναν απρόσβλητοι από το κοµµουνιστικόν 

µίασµα. Θα ανεχθούν, τώρα, εκδηλώσεις που τους εκθέτουν εις την βαρείαν κατηγορίαν ότι διά να 
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Έτσι, µετά τον σάλο που προκλήθηκε εξαιτίας της επιστολής των βουλευτών κρίθηκε 

επιβεβληµένη από το ΚΦ µία νέα ανακοίνωση, η οποία, αφού αποδοκίµαζε για µία 

ακόµα φορά το δηµοσίευµα, ξεκαθάριζε ότι: «συνεχίζον την ιστορικήν του 

αποστολήν από την θέσιν του προοδευτικού κέντρου εις την οποίαν εννοεί να 

παραµείνη, αντιτίθεται και θα αντιταχθή, ανεξαρτήτως οιουδήποτε κοµµατικού 

υπολογισµού, προς πάσαν τοιαύτην παραποίησιν της Ιστορίας, αι συνέπειαι της 

οποίας δύνανται να είναι επικίνδυνοι διά το µέλλον της χώρας».
38

  

Στο µεταξύ ο προσκείµενος στον Συναγερµό Τύπος σφυροκοπούσε την 

κυβέρνηση και τα κόµµατα που την συγκροτούσαν, «κύκλοι» του Συναγερµού 

τόνιζαν «πόσον δικαιολογείται εκ των πραγµάτων η προ καιρού γενοµένη υπό του κ. 

Παπάγου δήλωσις ότι ο Ελληνικός λαός καλείται να εκλέξη µεταξύ Κοµινφόρµ και 

ελευθερίας»
39

 και ο Παπανδρέου χαρακτήριζε «αναιµικές» τις µέχρι τότε 

ανακοινώσεις των δύο αρχηγών και σηµείωνε ότι «αποτελεί η ζητωκραυγή του 

[ΕΑΜ] πρόκλησιν κατά του Έθνους. Και συγχρόνως κίνδυνον διά το µέλλον».
40

 

Ήταν πλέον φανερό ότι όλοι ανέµεναν από τον αρχηγό της ΕΠΕΚ να λάβει ξεκάθαρη 

θέση µε δήλωσή του. Αντί δήλωσης, ο Πλαστήρας επέλεξε να δηµοσιευτεί στην 

Ελευθερία άρθρό του µε τίτλο «Το ΕΑΜ και το Έθνος».
41

 Σε αυτό εξήρε τη σηµασία 

των αντιστασιακών οργανώσεων (ΕΑΜ, Ε∆ΕΣ, ΕΚΚΑ, αλλά και άλλων 

µικρότερων), υπογραµµίζοντας ότι το ΕΑΜ «δεν ήταν η µόνη έκφρασις της 

αντιστάσεως εις την Ελλάδα». Το σηµείο όµως στο οποίο έδινε ιδιαίτερη έµφαση 

ήταν ότι «ταχέως απετέλεσε [το ΕΑΜ] τον δούρειον ίππον του ΚΚΕ», ενώ δεν 

έλειψαν οι αναφορές στην εκ µέρους του «εξόντωση» των άλλων «οργανώσεων 

αντιστάσεως». Όπως σηµείωνε ο Πλαστήρας, η επικράτηση του ΚΚΕ στο ΕΑΜ 

«ηλλοίωσεν άρδην την αντιστασιακήν ποιότητα του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ ως 

πολιτικοστρατιωτικής οργανώσεως. Και το ετοποθέτησεν εκεί όπου αυτοτοποθετήθη 

το ΚΚΕ: έξω των πλαισίων του έθνους. Αυτό δεν σηµαίνει όµως ότι κάθε Έλλην που 

διετέλεσεν εαµίτης, είναι εκ του γεγονότος τούτου απόβλητος», προβαίνοντας εκ 

νέου στη διάκριση µεταξύ ΕΑΜ και εαµιτών επικαλούµενος την ανάγκη της λήθης 

του παρελθόντος.  

                                                                                                                                            
κρατηθούν εις την Κυβέρνησιν ή διά να κερδίσουν τας εκλογάς απεµπόλησαν τας ιδέας των και 

συνεφώνησαν να αναζητήσουν στηρίγµατα εις την Άκραν Αριστεράν;», βλ. Τα Νέα, 30/9/1952. 
38

 Το Βήµα, 30/9/1952. 
39

 Στο ίδιο. 
40

 Στο ίδιο. 
41

 Ελευθερία, 30/9/1952. 
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 Παρότι µε το άρθρο αυτό ο Πλαστήρας επιχειρούσε να θέσει τέλος στο όλο 

ζήτηµα, κύκλοι στο εσωτερικό της ΕΠΕΚ επιχειρούσαν να διατηρήσουν το θέµα στην 

επικαιρότητα.
 42

 Ο Προοδευτικός Φιλελεύθερος, απαντώντας την επόµενη µέρα 

ουσιαστικά στον Πλαστήρα σηµείωνε ότι «Το ΕΑΜ υπήρξεν Εθνική Αντίστασις και 

δεν έγινε ∆ούρειος Ίππος του ΚΚΕ, παρ’ ό,τι το ΚΚΕ προσεπάθησε να το 

καταστήση»
43

 και εκτιµούσε ότι το όλο ζήτηµα είχε διογκωθεί εκ µέρους της 

αντιπολίτευσης ενόψει των εκλογών.
44

 Η Προοδευτική Αλλαγή, συνέχισε να δίνει 

έµφαση στο ότι δεν µπορούσε να συνεχίζεται «για λόγους εθνικού συµφέροντος» η 

διάκριση εις βάρος όσων συµµετείχαν στην αντίσταση και ειδικότερα στο ΕΑΜ
45

 στο 

όνοµα της «προδοσίας» του ΚΚΕ, αλλά αντιθέτως έπρεπε «όλος αυτός ο λαός όχι 

µόνο να αποκατασταθή, αλλά και να τιµηθή».
46

 Παρότι η εφηµερίδα διευκρίνισε ότι 

το αρχικό άρθρο της αφορούσε το «προ της απελευθερώσεως ΕΑΜ» και όχι το µετά, 

το οποίο «έκαµε αγώνα πολιτικόν»,
47

 σηµείωνε: «Ο λαός, όλος ο λαός, και αυτός που 

ανήκε από καθαρά πατριωτικά κίνητρα στο ΕΑΜ κατά την κατοχή είναι 

αποφασισµένος αµετάκλητα να αγωνισθή κάτω από τη σηµαία του στρατηγού 

Πλαστήρα».  

                                                 
42

 Η συνεχιζόµενη περί του ΕΑΜ συζήτηση προκάλεσε την οργή της Ελευθερίας, η οποία σηµείωνε: 

«Εντός των κόλπων της ΕΠΕΚ υπάρχει µία µερίς καθυστερηµένων και οπισθοδροµικών πολιτευτών οι 

οποίοι δεν έχουν αντιληφθή ότι ο κοµµουνισµός έχει εξοφλήσει εις την Ελλάδα […] και οι οποίοι 

επιδιώκουν να στρέψουν τον ρουν της ιστορίας προς τα οπίσω, προσπαθούντες να νεκραναστήσουν 

σχήµατα, που έχουν επισύρει τας δικαίας αράς του ελληνικού λαού και να πλαστογραφήσουν 

χονδροειδώς την δραµατικήν ιστορίαν της τελευταίας δεκαετίας». Η γνώµη της εφηµερίδας για το δέον 

γενέσθαι ήταν σαφής: «εν όψει εκλογών επιβάλλεται η εκκαθάρισις της ΕΠΕΚ από όλα εκείνα τα 

οπισθοδροµικά στοιχεία, τα οποία µε την πολιτείαν των απέδειξαν ότι δεν αντελήφθησαν την 

ιστορικήν και εθνικήν αποστολήν του κινήµατος [ενν. της ΕΠΕΚ] και ερωτοτροπούν αηδώς προς τον 

κοµµουνισµόν». Βλ. «Οι οπισθοδροµικοί», Ελευθερία, 1/10/1952. Μία ακόµα εφηµερίδα, ήταν της 

ίδιας άποψης: «Ο Αρχηγός της ΕΠΕΚ έχει υποχρέωσιν όχι απλώς να αποδοκιµάση τους φίλους του δι’ 

όσα έγραψαν υπέρ του ΕΑΜ, αλλά και να τους διαγράψη από το κόµµα του, µε κίνδυνον έστω να 

ευρεθή αύριον εν µειοψηφία εις την Βουλήν και να αναγκασθή να παραιτηθή», βλ. Τα Νέα, 30/9/1952. 
43

 Βλ. «Ο “∆ούρειος Ίππος”», Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 30/9/1952. 
44

 «Ο Ανθελληνικός Συναγερµός δεν βάλλει σήµερον εναντίον της Εθνικής Αντιστάσεως, αλλ’ 

εναντίον των εκλογών. Η διάσπασις της Κυβερνήσεως αποτελεί την σηµερινήν επιδίωξίν του, διά την 

µαταίωσιν της ψηφίσεως του πλειοψηφικού συστήµατος». 
45

 «Τι επιτάσσει το κοινωνικόν και πολιτικόν συµφέρον της Χώρας; […] Να βρίσκεται το σύνολον του 

Λαού και το σύνολον σχεδόν της νεολαίας του, κάτω από την βαρυτάτην κατηγορίαν ότι µε τους 

αγώνας της µε την πάλην της […] δεν υπηρέτησε το Έθνος, δεν υπηρέτησε την Πατρίδα, αλλά 

αντίθετα την επρόδωσε και είναι στιγµατισµένη δι’ αυτό εφ’ όρου ζωής; Και πρέπει να βρίσκεται δι’ 

αυτό κάτω από την αδιάκοπη καταδίωξι οιουδήποτε δοσιλόγου […] ή του οιουδήποτε λιποτάκτη του 

αγώνος ή συνετού πολίτη […] ή ακόµη να είναι όλος αυτός ο κόσµος, ο Λαός, λεία στα χέρια του 

ΚΚΕ;». Βλ. «Προς φίλους και εχθρούς (Α΄)», Προοδευτική Αλλαγή, 30/9/1952. 
46

 Βλ. «Προς φίλους και εχθρούς (Β΄)», Προοδευτική Αλλαγή, 1/10/1952. Σύµφωνα µε την εφηµερίδα 

οι µόνοι ωφεληµένοι από τη διατήρηση της παρούσας κατάστασης ήταν ο Συναγερµός ο οποίος είχε 

συµφέρον από τη διατήρηση του «κοµµουνιστικού κινδύνου» και το ΚΚΕ που «εκµεταλλευόταν την 

πικρία των αδικηµένων και καταδιωκοµένων µαζών του ελληνικού Λαού». 
47

 Βλ. «Προς φίλους και εχθρούς (Γ΄)», Προοδευτική Αλλαγή, 2/10/1952. 
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Είναι φανερό ότι η πολιτική χρήση της εθνικής αντίστασης, ιδίως του ΕΑΜ, 
48

 

εξυπηρετούσε ποικίλες πολιτικές σκοπιµότητες ενόψει των επερχόµενων εκλογών. 

Όσον αφορά την ΕΠΕΚ όµως, παρατηρείται σύγκλιση των εκπροσώπων της στο ότι η 

συµµετοχή πολιτών στο ΕΑΜ δεν µπορούσε να αποτελεί αιτία διακρίσεων και 

διώξεων από το κράτος. Η άποψη αυτή συνιστούσε «πρόκληση»
 49

 για τον κυρίαρχο 

λόγο που είχε ποινικοποιήσει τη συµµετοχή στην εαµική αντίσταση. Πέραν όµως της 

σύγκλισης σε αυτό το σηµείο, αρκετές ήταν οι διαφοροποιήσεις. Έτσι, ο Πλαστήρας, 

υιοθέτησε έναν συντηρητικότερο λόγο, σε µία προσπάθεια ενδεχοµένως να 

καθησυχάσει το ΚΦ, αναγνωρίζοντας ότι το ΕΑΜ υπήρξε ο «δούρειος ίππος» του 

ΚΚΕ. Αντίθετα οι εφηµερίδες οι προσκείµενες στην ΕΠΕΚ απέρριπταν αυτή την 

επιχειρηµατολογία, διεκδικώντας την εαµική καταγωγή ως συστατικό στοιχείο της 

ΕΠΕΚ, σε µία προσπάθεια να απευθυνθούν στην Αριστερά και να συνεχίσουν την 

διεµβόλιση αυτού του χώρου. Στην πραγµατικότητα µε αφορµή το ΕΑΜ και ενόψει 

των εκλογών ασκούνταν έσωθεν και έξωθεν πιέσεις στην ΕΠΕΚ προκειµένου να 

ξεκαθαρίσει τον πολιτικό της προσανατολισµό.  

 

Εκλογές 

Παράλληλα µε τη συζήτηση γύρω από το ΕΑΜ, στη Βουλή διεξαγόταν η συζήτηση 

για τον εκλογικό νόµο, ένα ακόµα θέµα το οποίο είχε στο παρελθόν διχάσει την 

κυβέρνηση
50

 εξαιτίας της επιµονής του Πλαστήρα στο πλειοψηφικό. Στη 

συγκεκριµένη πάντως χρονική στιγµή και ο Βενιζέλος, ο οποίος είχε αρχικά 

                                                 
48

 Η Ε∆Α τοποθετήθηκε στο όλο θέµα µε κύριο άρθρο γραµµένο από τον Στ. Σαράφη και εξηγούσε τη 

σκοπιµότητα της ανακίνησης του ζητήµατος της αντίστασης: «Όλα τα κόµµατα θέλουν τις ψήφους της 

Αριστεράς, τόσο εκείνες που πήρε η Ε∆Α όσο και εκείνες που πήραν τα ίδια στις προηγούµενες 

εκλογές και ιδιαίτερα η ΕΠΕΚ. Φανερή όµως και καθαρή συνεργασία µε την Ε∆Α δεν θέλουν. Αυτός 

είναι ο λόγος, όχι βέβαια ο µοναδικός, για τον οποίον έγινε όλος αυτός ο θόρυβος γύρω από την 

Αντίσταση. Η κυβερνητική παράταξη θέλει να συγκεντρώσει τις ψήφους της Αριστεράς και γι’ αυτό το 

δήθεν ενδιαφέρον της για τους αγωνιστές της Αντίστασης, που “παρασύρθηκαν” κλπ. Ο Συναγερµός 

από την άλλη µεριά θέλει να το αποτρέψει και ακόµα θέλει ν’ αποσπάσει τους συντηρητικούς 

ψηφοφόρους και ιδιαίτερα του κόµµατος των “Φιλελευθέρων”…». Βλ. «Το ΕΑΜ και η ουσία µιας 

“αναταραχής”», Αυγή, 5/10/1952. 
49

 Να σηµειωθεί πάντως ότι «πρόκληση» συνιστούσε ότι ο πρωθυπουργός είχε γράψει ένα άρθρο 

σχετικά µε το ΕΑΜ –ασχέτως ποιες ήταν οι θέσεις του. 
50

 Η συζήτηση για τον εκλογικό νόµο είχε ξεκινήσει αµέσως µετά τις εκλογές του 1951 µε δήλωση του 

Πλαστήρα ότι οι επόµενες εκλογές θα διεξάγονταν µε πλειοψηφικό. Παρά την αντίθεση που 

εκδηλώθηκε αµέσως τόσο στην κυβέρνηση αλλά και στα ανάκτορα, ο Πλαστήρας παρέµεινε 

αµετακίνητος στην αρχική του θέση. Όταν µάλιστα στις 13 Μαρτίου 1952 ο Κωνσταντίνος Ρέντης, 

κατόπιν συµφωνίας µε τον Σοφ. Βενιζέλο, επιχείρησε να καταθέσει νοµοσχέδιο περί «απλής 

αναλογικής», ο Πλαστήρας, παρενέβη, παρότι ήταν βαριά άρρωστος, χαρακτηρίζοντας το θέµα 

«άκαιρο». Αναλυτικότερα, βλ. Σπ. Λιναρδάτος, Από τον εµφύλιο στη χούντα, τ. Α΄, σ. 370-372, 405-

406. 
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αντιδράσει,
 51

 προέκρινε την ψήφισή του. Έτσι το πλειοψηφικό ψηφίστηκε στις 12 

Σεπτεµβρίου
52

 και παρότι η κυβέρνηση ήθελε να παρουσιάσει το γεγονός ως άλλη 

µία απόδειξη ότι διέθετε την πλειοψηφία και άρα µπορούσε να συνεχίσει να ασκεί 

την εξουσία, κάτι τέτοιο είχε καταστεί αδύνατο και έτσι υπέβαλε την παραίτησή της. 

Στις 10 Οκτωβρίου η Βουλή διαλύθηκε και οι εκλογές προκηρύχθηκαν για τις 16 

Νοεµβρίου, διαµορφώνοντας κλίµα έντονης πόλωσης µεταξύ των δύο «µονοµάχων», 

του στρατάρχη και του στρατηγού, και συνθήκες πίεσης για την πολιτική εκµηδένιση 

όλων των ενδιάµεσων κοµµάτων.  

 

Συνεργασίες  

 «Συγγενείς πολιτικές δυνάµεις» 

∆εν είναι επαρκώς γνωστές οι διεργασίες και οι συνοµιλίες που προηγήθηκαν της 

εκλογικής συνεργασίας της ΕΠΕΚ µε το Κόµµα Φιλελευθέρων. Ήδη πάντως πριν 

από τη διάλυση της Βουλής, δηµοσιεύµατα στον Τύπο σηµείωναν ότι η συνεργασία 

ήταν «απολύτως βεβαία»,
53

 καθώς η επιλογή του πλειοψηφικού οδηγούσε µοιραία 

στη σύµπραξη των δύο κοµµάτων προκειµένου να αντιπαρατεθούν µε αξιώσεις 

απέναντι στον Συναγερµό. Η συνεργασία, που ονοµάστηκε τυπικά «Ένωσις ΕΠΕΚ-

ΚΦ», έγινε και επισήµως γνωστή στις 8 Οκτωβρίου, οπότε ανακοινώθηκε και η 

συγκρότηση κοινής επιτροπής των δύο κοµµάτων.
54

 Παρότι ως νοµιµοποιητικό 

στοιχείο της συνεργασίας αξιοποιήθηκε η συγκυβέρνηση στην προηγούµενη Βουλή, 

δεν έλειψαν οι αναφορές στο παρελθόν κυρίως από την πλευρά του Κόµµατος 

                                                 
51

 Η αρχική θέση του Σοφ. Βενιζέλου ήταν ότι το πλειοψηφικό θα είχε ως αποτέλεσµα ένα νέο διχασµό 

που θα οδηγούσε τη χώρα σε έναν ακόµα εµφύλιο και ότι ο ίδιος και το ΚΦ σε µία τέτοια περίπτωση 

δεν επρόκειτο να λάβουν µέρος στις εκλογές, βλ. πρόχειρο πρακτικό συνοµιλίας Παύλου, Παπάγου, 

Βενιζέλου, 7/2/1952, ΙΑΜΜ/ΑΓΚΒ. Τον Σεπτέµβριο όµως του ίδιου έτους η στάση του Βενιζέλου είχε 

µεταστραφεί και έτσι παρότι συµφωνούσε «µε την πρότασιν του Γ. Καρτάλη υποστηρίζοντος την 

απλήν αναλογικήν όχι ως προτιµότερον σύστηµα ενεργείας εκλογών αλλ’ ως µέσον µαταιώσεως 

αυτών και εξαναγκασµού του Συναγερµού ή οπαδών αυτού να συνεργασθούν εις καταρτισµόν 

Υπουργείου Συνασπισµού, το οποίον θεωρεί ενδεδειγµένον προς επιτυχή αντιµετώπισιν του 

οικονοµικού προβλήµατος […] παραιτείται της ιδέας του εξ αλληλεγύης προς τον κ. Πλαστήραν και 

θα συστήση προς τους φίλους του να υπερψηφίσουν το υπό συζήτησιν Νοµοσχέδιον». Ο Πλαστήρας 

από την άλλη, αµφισβητούσε την άποψη Καρτάλη ότι µε την απλή αναλογική θα διαλυόταν ο 

Συναγερµός. «Τούτο θα συµβή οιονδήποτε σύστηµα ψηφισθή τελικώς, εάν δεν αποχωρήση η 

Κυβέρνησις και διευρυνθή η βάσις αυτής διά του κ. Τσαλδάρη και της επανόδου των τριών 

φιλελευθέρων βουλευτών εις τας τάξεις των. Την αναλογικήν αποκρούσει ο κ. Πλαστήρας διότι αν 

συµβή να γίνουν εκλογαί δι’ αυτής είναι αδύνατος ο σχηµατισµός ισχυράς Κυβερνήσεως». Βλ. 

«Έκθεσις των γενοµένων κατά την 9
ην

 και 10
ην

 Σεπτεµβρίου 1952. Ακρόασις [από τον βασιλιά Παύλο] 

των δύο προέδρων [Πλαστήρα και Βενιζέλου]», ΙΑΜΜ/ΑΓΚΒ.  
52

 Για τις λεπτοµέρειες του εκλογικού νόµου βλ. Ηλίας Νικολακόπουλος, Η καχεκτική δηµοκρατία, 

Αθήνα 2001, σ. 159-160. 
53

 Προοδευτική Αλλαγή 13/9/1952 και Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 4/10/1952. 
54

 Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 8/10/1952. 
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Φιλελευθέρων. Έτσι ο Σοφ. Βενιζέλος σηµείωσε ότι «η Ένωσις των κοµµάτων του 

∆ηµοκρατικού Κέντρου αποτελεί µίαν αδιάσπαστον έννοιαν. Αποτελούµεν έν κόµµα 

µε κοινήν προέλευσιν και κοινάς κατευθύνσεις»,
55

 ενώ επισήµανε ότι «τα δύο 

κόµµατα αποτελούν ενιαίον οργανικόν σύνολον. Αναχωρούν από την ίδιαν ιστορικήν 

αφετηρίαν, έχουν την ίδιαν παράδοσιν και τους ίδιους αντικειµενικούς σκοπούς –

δηλαδή να υπηρετήσουν τον τόπον».
56

 Ο Πλαστήρας, παρότι πρόβαλε περισσότερο 

τα δηµοκρατικά χαρακτηριστικά των δύο κοµµάτων, δεν παρέλειψε και εκείνος µε τη 

σειρά του να αναφερθεί στην «κοινήν την προέλευσιν και τας κοινάς κατευθύνσεις»
57

 

των δύο κοµµάτων.  

Στις 8 Οκτωβρίου έγινε γνωστή και η εκλογική σύµπραξη µε το ΣΚ-ΕΛ∆, 

σύµφωνα µε την οποία ο πρόεδρός του, Αλέξανδρος Σβώλος, επρόκειτο να είναι 

υποψήφιος στη Θεσσαλονίκη και ο γενικός γραµµατέας, Ηλίας Τσιριµώκος, στη 

Φθιώτιδα.
 58

 Παρά την προσπάθεια να εµφανιστεί η συνεργασία ως περιορισµένη σε 

επίπεδο προσώπων και όχι κοµµάτων, κάτι τέτοιο φαίνεται πως δεν ανταποκρινόταν 

στην πραγµατικότητα, καθώς η σχετική ανακοίνωση του ΣΚ-ΕΛ∆ ήταν απόλυτα 

σαφής ως προς τη φύση της συνεργασίας: «[…] το Σοσιαλιστικόν Κόµµα-ΕΛ∆ θα 

συµπράξη εις τας εκλογάς µετά των δηµοκρατικών κοµµάτων του Κέντρου µετέχον 

εις τους κοινούς συνδυασµούς ΕΠΕΚ-Φιλελευθέρων».
59

 Στην κατεύθυνση της 

κοµµατικής συνεργασίας φαίνεται πως κινήθηκαν και οι νεολαίες των τριών 

κοµµάτων, ΕΠΕΚ, ΚΦ, ΣΚ-ΕΛ∆, οι οποίες συγκρότησαν κοινή συντονιστική 

επιτροπή για την οργάνωση του προεκλογικού αγώνα.
60

  

Η ΕΠΕΚ και το ΚΦ προσανατολίστηκαν σε αυτές τις εκλογές και προς το 

Λαϊκό Κόµµα, το οποίο, παρά τη συντριβή που είχε υποστεί στις εκλογές του 1951 

µετά την κάθοδο του Παπάγου, παρέµενε στο πολιτικό στερέωµα. Το ίδιο το Λαϊκό 

Κόµµα στις 15 Οκτωβρίου είχε κάνει γνωστό ότι θα κατερχόταν αυτόνοµο στις 

εκλογές, ενώ όπου κρινόταν «επιβεβληµένη» τοπική συνεργασία, οι υποψήφιοί του 

«δύνανται να συµπράξουν µε άλλα κόµµατα, διατηρούντες την ιδιότητά των ως 

µελών του Λαϊκού Κόµµατος». Εν προκειµένω δηλωνόταν ότι «θα επιδιωχθή 
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συνεργασία µε την Ένωσιν ΕΠΕΚ-Φιλελευθέρων».
61

 Η πρώτη προσέγγιση µε το 

Λαϊκό Κόµµα έγινε πιθανόν µε αφορµή την ψήφιση του εκλογικού νόµου, οπότε οι 

βουλευτές του ψήφισαν υπέρ του πλειοψηφικού, ωστόσο οι συνοµιλίες για εκλογική 

συνεργασία έγιναν γνωστές στις 20 Οκτωβρίου. Από την πλευρά της Ένωσης και 

προκειµένου να καµφθούν οι όποιες αντιδράσεις,
62

 η συνεργασία αυτή ανακοινώθηκε 

δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στον τοπικό χαρακτήρα που αυτή είχε. Όπως 

υπογραµµιζόταν και εδώ, επρόκειτο «περί τοπικών συνεργασιών, υπαγορευοµένων 

από τας εκασταχού επικρατούσας ανάγκας και όχι περί συνεργασίας κοµµάτων»,
63

 

ενώ προβάλλονταν και τα πολιτικά οφέλη της Ένωσης από αυτές τις τοπικές 

συνεργασίες, καθώς η ένταξη στα ψηφοδέλτια «ισχυρών τοπικών Λαϊκών 

πολιτευοµένων» -κυρίως στην Πελοπόννησο- έδινε τη δυνατότητα «να κερδηθούν 

ωρισµέναι έδραι εις τας οποίας, αρχικώς, δεν υπελόγιζαν τα κόµµατα του Κέντρου».
64

 

Προκειµένου πάντως να αµβλυνθούν οι πολιτικές διαφορές και να 

τελεσφορήσει η συνεργασία, ο ηγέτης του Λαϊκού Κόµµατος, Κωνσταντίνος 

Τσαλδάρης, προέβη σε γενικόλογες δηλώσεις υπογραµµίζοντας την κρισιµότητα της 

εκλογικής µάχης που υπερέβαινε την επικράτηση «του ενός ή του άλλου 

συνδυασµού» και αφορούσε την «απαλλαγή του τόπου από τη συστηµατικήν 

καλλιέργειαν του διχασµού, της µισαλλοδοξίας και της µονοπωλήσεως του 

πατριωτισµού».
65

 Η συνεργασία του µε την Ένωση εµφανιζόταν έτσι ως µία 

προσπάθεια υπέρβασης του διχασµού, ανάλογη µε εκείνη που είχε επιτευχθεί µε τις 

κυβερνήσεις του εµφυλίου, όταν το Λαϊκό Κόµµα είχε συγκυβερνήσει µε το Κόµµα 

Φιλελευθέρων.  

Ωστόσο µία τέτοια «ανίερη» συµµαχία ήταν αναπόφευκτο να προκαλέσει 

αντιδράσεις –κυρίως εντός της ΕΠΕΚ– καθώς ερχόταν σε πλήρη αντίθεση µε την 

µέχρι τότε στάση του κόµµατος. Έτσι, πριν ακόµη ανακοινωθεί επισήµως η 

συνεργασία, µε τηλεγράφηµά τους οπαδοί της ΕΠΕΚ και των Φιλελευθέρων 

Λευκάδας διαµαρτυρήθηκαν για τη φηµολογούµενη υποψηφιότητα του 

Κωνσταντίνου Καλκάνη, πολιτευτή του ΛΚ, και δήλωσαν ότι δεν επρόκειτο να τον 

υποστηρίξουν και αντ’ αυτού θα ψήφιζαν τον Μάρκο Τσαρλαµπά «πεντάκις 
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εκλεγέντα βουλευτήν».
66

 Ο πολιτευτής της ΕΠΕΚ Γεώργ. Τρίµης, δήλωσε ότι σε 

περίπτωση συνεργασίας, ο ίδιος θα ηγούνταν αργοτοεργατικού ανεξάρτητου 

συνδυασµού,
67

 ενώ την εποµένη της γνωστοποίησης της συνεργασίας, ο πολιτευτής 

Κωνσταντίνος Παπούλας, ανακοίνωσε ότι δεν επρόκειτο να πολιτευτεί «λόγω της 

συνεργασίας της ΕΠΕΚ µε το Λαϊκόν Κόµµα, το οποίον θεωρεί υπαίτιον του 

τυφεκισµού του πατρός του».
68

 Να σηµειωθεί εδώ ότι τόσο ο Παπούλας όσο και ο 

Τρίµης ήταν, πέρα από πολιτευτές, στελέχη του κοµµατικού µηχανισµού της ΕΠΕΚ, 

γεγονός που προσέδιδε µεγαλύτερη βαρύτητα στη στάση τους.  

Αλλά και ο Τύπος της ΕΠΕΚ υπήρξε επικριτικός απέναντι στη συνεργασία. 

Σε σχετικά ήπιο τόνο και µε έµµεσο τρόπο η Προοδευτική Αλλαγή σηµείωνε ότι 

«στους συνδυασµούς τους ιδικούς µας δεν έχουν καµµίαν θέσιν τα στίφη των 

µνηστήρων, που πολιορκούν τα πολιτικά γραφεία, µόνον διότι ωσφράνθησαν την 

κνίσαν του ψητού. Και ακόµη, πρέπει να αποβληθούν και να πεταχθούν µακράν και 

από τα γραφεία όσοι τυχόν συνειργάσθησαν µε τους κατακτητάς και τώρα 

εµφανίζονται σαν αθώαι περιστεραί». Σηµείωνε δε ότι όλοι αυτοί «αντιστρατεύονται 

την ίδιαν την υπόστασιν της ΕΠΕΚ», ενώ καταλόγιζε τις όποιες πολιτικές αστοχίες 

αποκλειστικά στη µεικτή επιτροπή συγκρότησης των συνδυασµών, προειδοποιώντας 

την ότι ο Πλαστήρας θα επενέβαινε να «διορθώση τα δικά των βαρύτατα σφάλµατα 

[…] διότι ο αρχηγός ουδέποτε θα δεχθή να προδοθή ο λαός».
69

 

Η κριτική όµως του Προοδευτικού Φιλελεύθερου ήταν οξύτερη την ηµέρα που 

δηµοσιοποιήθηκε η συµφωνία µε το ΛΚ. Το κύριο άρθρο της εφηµερίδας περιείχε 

βαρείς χαρακτηρισµούς, ήδη από τον τίτλο του,
 70

 κάνοντας λόγο για «προδοσία της 

σηµαίας της ∆ηµοκρατίας από την πέµπτην φάλαγγα της Αντιδράσεως, που 

υποκρίνεται καθυστερηµένην µετάνοιαν και ύπουλον “ανάνηψιν”». Κατηγορούσε 

επίσης τους υπεύθυνους για την οργάνωση του εκλογικού αγώνα ότι «άφησαν να 

ανοιχθή η δεξιά πόρτα, που έπρεπε να είναι ερµητικώς κλειστή», µε αποτέλεσµα να 

προκληθεί «δεξιά επιδροµή» που εκτόπιζε «δοκιµασµένα στοιχεία της ∆ηµοκρατικής 

                                                 
66

 Προοδευτική Αλλαγή, 18/10/1952. Τελικά ο Κ. Καλκάνης και ο Μ. Τσαρλαµπάς συµµετείχαν ως 

ανεξάρτητοι υποψήφιοι, χωρίς η Ένωση να υποστηρίξει επίσηµα κάποιον εκ των δύο. Ανεπίσηµα 

πάντως η στήριξη φαίνεται πως δόθηκε στον Κ. Καλκάνη. 
67

 Προοδευτική Αλλαγή, 10/10/1952. 
68

 Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 21/10/1952. Πρόκειται για τον γιο του στρατηγού Αναστ. Παπούλα, ο 

οποίος υπήρξε διοικητής της στρατιάς στην Μικρά Ασία από τον Νοέµβριο του 1920 έως τον Μάιο 

του 1922, οπότε αντικαταστάθηκε από τον Γ. Χατζηανέστη. Εκτελέστηκε µετά το αποτυχηµένο 

βενιζελικό κίνηµα του 1935.  
69

 Βλ. «Ο αγών», Προοδευτική Αλλαγή, 19/10/1952. 
70

 Βλ. «Τα ρετάλια», Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 20/10/1952. 



 215 

Παρατάξεως», αλλοιώνοντας «επικινδύνως την σύνθεσίν της» και προκαλώντας 

εύλογη ανησυχία στο λαό «διότι δίδει την εντύπωσιν ότι, αντί µιας προοδευτικής 

διευρύνσεως προς τα εµπρός, η Προοδευτική Παράταξις ακολουθεί µίαν 

αντιδραστικήν διεύρυνσιν προς τα οπίσω».  

Την εποµένη, η γνωστοποίηση της προσχώρησης είκοσι τεσσάρων 

φιλελεύθερων στον Συναγερµό,
71

 έδωσε την αφορµή στην εφηµερίδα να θέσει ξανά 

το ζήτηµα των συνεργασιών της Ένωσης, σηµειώνοντας ότι δεν έπρεπε «να 

αντικαταστήση την σαβούραν που απέβαλε µε άλλην σαβούραν» αλλά αντίθετα «να 

επωφεληθή από την κάθαρσιν, που της προσέφερεν η εκδίωξις των 

πεµπτοφαλαγγιτών. Και να κλείσει ερµητικώς τας θύρας εις άλλους 

πεµπτοφαλαγγίτας, που προσπαθούν να διολισθήσουν εις τας τάξεις της. Το έδαφος 

που εκαθαρίσθη πρέπει να διατηρηθή καθαρόν».
72

 Το τελευταίο άρθρο µε αυτό το 

θέµα εµφανίστηκε την επόµενη ηµέρα και πάλι µε αφορµή την προσχώρηση των 

είκοσι τεσσάρων στον Συναγερµό, οι οποίοι, σύµφωνα µε την εφηµερίδα, έγιναν 

δεκτοί για ψηφοθηρικούς λόγους. Στη γραµµή αυτή η εφηµερίδα αναρωτιόταν εάν η 

Ένωση είχε το δικαίωµα να αντιγράφει «τας αθλιότητας της παλαιοκοµµατικής 

φαυλοκρατίας» και να δέχεται αβασάνιστα «την “συνεργασίαν” οιουδήποτε 

ψηφοκουβαλητή» µε αποτέλεσµα να «νοθεύεται» ο αγώνας και να δηµιουργείται η 

εντύπωση ότι «αλλοιώνεται η νέα φυσιογνωµία της». Η εφηµερίδα προχώρησε ένα 

βήµα παραπέρα στηλιτεύοντας τα πολιτικά κίνητρα αυτής της συνεργασίας: 

«Ετροµάξαµεν, διότι µας είπαν “αριστερούς” και “σοσιαλίζοντας” και ηθελήσαµεν µε 

τους ολίγους πράκτορας της Αντιδράσεως […] να “ξορκίσοµεν” το… κακό; Το 

“κακό” όµως δεν ήτο ούτε είναι η ριζοσπαστική µας πολιτική. Το κακό ήταν ότι δεν 

ήτο τόση, όσον έπρεπε να είναι. Ότι προσπαθήσαµεν να “φέρουµε βόλτα” και να 

πλήξωµεν “µαλακά” την ακόµη παντοδύναµον Ολιγαρχίαν, αντί να την κτυπήσωµεν 

κατά µέτωπον. Εδειλιάσαµε, διότι µας λέγουν “υπερύθρους” και σπεύδουµε τώρα να 

πάρουµε, όπου ηµπορούµε, την κυανόλευκη µπογιά οιουδήποτε “δοκιµασµένου” 

εθνοκαπήλου, διά να αποδείξωµεν ότι δεν είµεθα… εχθροί του Έθνους;»
73

  

Είναι φανερό ότι εκείνο που προκαλούσε την αντίδραση στην ΕΠΕΚ δεν ήταν 

τόσο ο αριθµός των Λαϊκών που θα συµµετείχαν στα ψηφοδέλτια της Ένωσης 

εξοβελίζοντας στελέχη της ΕΠΕΚ, παρότι κι αυτό δεν πρέπει να υποτιµηθεί καθώς η 
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συνεργασία µε το ΚΦ είχε ήδη περιορίσει τον αριθµό των υποψηφίων της ΕΠΕΚ, 

αλλά η συνεργασία αυτή καθεαυτή που αλλοίωνε τον χαρακτήρα της και «νόθευε» 

την καθαρότητα των θέσεών της, οι οποίες ούτως ή άλλως είχαν «αλλοιωθεί» από τη 

συνεργασία µε το ΚΦ.
74

 Η συνεργασία µε το ΛΚ, συνιστούσε ακόµα και σε 

συµβολικό επίπεδο µία ακόµη οπισθοχώρηση της ΕΠΕΚ από τις µέχρι τότε θέσεις 

της, προκειµένου η Ένωση να αποκτήσει περισσότερο «εθνικά» χαρακτηριστικά.
75

  

Υπήρξαν όµως και φωνές, όπως εκείνη του Μιχάλη Κύρκου, που εκτιµούσαν 

ότι η συνεργασία µε το Λαϊκό Κόµµα δεν επρόκειτο να είναι ούτε εκλογικά 

επωφελής: «Θα είναι βαρυτάτη πλάνη να δεχθή κανείς ότι η συνεργασία µε το Λ. 

Κόµµα θα προσέθετε στην παράταξί µας τας ψήφους αυτάς [που είχε συγκεντρώσει 

στις εκλογές του 1951]. Οι ψηφοφόροι του […] τώρα που έχοµεν πλειοψηφικόν θα 

ψηφίσουν γενικώς τον Συναγερµόν».
76

 Εκτιµούσε βέβαια ότι µπορεί να υπήρχε 

κάποιο όφελος στην Παλιά Ελλάδα αλλά µόνο «εις τας περιφερείας εκείνας όπου 

υπάρχουν πολιτικά τζάκια, µε προσωπικήν δύναµιν», αλλά θεωρούσε ότι η 

συνεργασία στους µεγάλους δήµους και σε περιφέρεις µε έντονο το προσφυγικό 

στοιχείο «θα έχη δι’ ηµάς καταστροφικά αποτελέσµατα» και κατέληγε: «διατρέχοµεν 

τον κίνδυνον να εκτεθώµεν εις τον όγκον των εκλογέων µας και να χάσωµεν 

περιφερείας όπου η επιτυχία µας θα ήτο απολύτως εξησφαλισµένη, χωρίς την 

συνεργασίαν αυτήν». 

Παρά τις αντιδράσεις, η συµφωνία συνεργασίας οριστικοποιήθηκε και 

ανακοινώθηκε από τους Βενιζέλο και Πλαστήρα στις 30 Οκτωβρίου και περιορίστηκε 

τυπικά στις περιφέρειες Άργους και Κορινθίας,
77

 όπου ο συνδυασµός δεν είχε την 

επωνυµία της Ένωσης αλλά εµφανιζόταν ως Συνδυασµός Λαϊκού Κόµµατος. 

Παράλληλα, οι δύο ηγέτες καλούσαν τους οπαδούς τους «όπως πειθαρχήσουν και 

αγωνισθούν διά την επιτυχίαν των κοινών αυτών συνδυασµών»,
78

 ενώ για την 

µονοεδρική περιφέρεια Ναυπλίας τόνιζαν µε έµφαση ότι «οι οπαδοί της ΕΠΕΚ-
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Φιλελευθέρων θα ψηφίσουν τον υποψήφιον του Λαϊκού Κόµµατος», δεδοµένου ότι 

τα δύο κόµµατα δεν παρουσίασαν δικό τους υποψήφιο. 

Παρότι έγινε προσπάθεια από µέρους της Ένωσης να υποβαθµιστούν πολιτικά 

οι συνεργασίες και να εµφανιστούν ως συµµετοχές «εις ιδικούς µας συνδυασµούς 

µεµονωµένων ατόµων και όχι πολιτικών οργανισµών»,
79

 ήταν προφανές ότι η 

διεύρυνση έθετε επί τάπητος το ζήτηµα του πολιτικού χαρακτήρα της Ένωσης, 

δεδοµένου ότι περιελάµβανε αντιφατικές και αντικρουόµενες πολιτικές δυνάµεις. Η 

επιλογή της διεύρυνσης µοιάζει εκ πρώτης άποψης δυσερµήνευτη, καθώς κανένα από 

τα δύο κόµµατα (ΛΚ, ΣΚ-ΕΛ∆) δεν διέθετε εκλογική δύναµη που θα µπορούσε να 

καθορίσει το αποτέλεσµα.
80

 Ωστόσο φαίνεται πως η στρατηγική των συνεργασιών 

που ακολουθήθηκε εξυπηρετούσε γενικότερους πολιτικούς στόχους: αφενός τη 

συγκρότηση ενός όσο το δυνατόν ευρύτερου αντι-Συναγερµικού µετώπου που 

περιλάµβανε δυνάµεις από την «µετριοπαθή» αριστερά έως τις παρυφές του 

Συναγερµού και αφετέρου την προσέλκυση ψηφοφόρων από τον Συναγερµό και την 

Ε∆Α αντίστοιχα.
81

 Η επιλογή των συνεργασιών δεν είναι δυνατόν να πιστωθεί σε 

συγκεκριµένα πρόσωπα, ωστόσο δεν µπορεί να µην σηµειωθεί ότι τα δύο κόµµατα 

της Ένωσης, διατηρούσαν ανοιχτούς εντελώς διαφορετικούς διαύλους επικοινωνίας: 

η µεν ΕΠΕΚ µε το ΣΚ-ΕΛ∆, το δε ΚΦ µε το Λαϊκό Κόµµα. Η διεύρυνση των 

διαύλων αυτών που κατέληξε στις δύο συνεργασίες αποτύπωνε δύο απόλυτα 

αντίθετες δυνάµεις εντός της Ένωσης· µίας δεξιόστροφης και µίας αριστερόστροφης, 

οι οποίες µάχονταν για την υπερίσχυσή τους έναντι της άλλης. Ταυτόχρονα όµως η 

µάχη αυτή εντός της Ένωσης ενεργοποιούσε τις αντίστοιχες δυνάµεις στο εσωτερικό 

τόσο του ΚΦ όσο και της ΕΠΕΚ, δηµιουργώντας ένα εκρηκτικό κλίµα που 

αδυνατούσε να εκδηλωθεί ενόψει των εκλογών, αλλά επρόκειτο να πυροδοτηθεί 

µετεκλογικά. 

Όσο προφανές ήταν ότι οι συνεργασίες αυτές επρόκειτο να έχουν αντίκτυπο 

στην πολιτική φυσιογνωµία της Ένωσης, άλλο τόσο προφανές ήταν ότι το γεγονός 
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οποίου θα στρέφονταν προς τον Συναγερµό σε αυτή τη µετωπική αναµέτρηση. 
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 Στην πραγµατικότητα όµως ο τρόπος µε τον οποίο προβλήθηκαν οι συνεργασίες από την Ένωση, 

δηλαδή ως συνεργασίες προσώπων, ακύρωναν το όλο εγχείρηµα, καθώς αποδυνάµωναν τα πολιτικά 

τους χαρακτηριστικά. Η στρατηγική του Συναγερµού ήταν εκ διαµέτρου αντίθετη, αφού 

υπερτονίστηκαν τα πολιτικά τους χαρακτηριστικά προκειµένου να καταστεί εµφανής η διεύρυνσή του 

προς τον φιλελεύθερο χώρο.  
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αυτό επρόκειτο να γίνει αντικείµενο κριτικής και από πλευράς του Συναγερµού. Έτσι, 

τα σχόλια του φιλοσυναγερµικού Βήµατος που χαρακτήριζε τα δύο κόµµατα ΕΠΕΚ-

ΚΦ «κοµµατικούς και ιδεολογικούς αρλεκίνους» που επικαλούνταν «εις ένα 

απίστευτον και αξεδιάλυτον σύµφυρµα όλας τας αντιφατικάς και διαπληκτιζοµένας 

µεταξύ των αρχάς και ιδέας»,
82

 δεν προκαλούν έκπληξη σε µία προεκλογική περίοδο 

έντονης πόλωσης. 

 

Συνεργασία «ανωφελής και καταστρεπτική» 

Η διεύρυνση της Ένωσης είχε σαφή όρια στα αριστερά και αυτά ήταν η συνεργασία 

µε την Ε∆Α. Παρ’ όλα αυτά η πρώτη νύξη για ενδεχόµενη πρόταση συνεργασίας της 

Ε∆Α προς την ΕΠΕΚ φαίνεται πως έγινε από τον Στέφανο Σαράφη, ο οποίος σε 

επίσκεψή του στο Βόλο, δήλωσε ότι η Ε∆Α επρόκειτο να καταρτίσει συνδυασµούς σε 

όλη τη Θεσσαλία χωρίς όµως να αποκλείει το ενδεχόµενο συνεργασίας µε την ΕΠΕΚ 

«εν ισοτιµία».
83

 Η επίσηµη πρόταση έγινε λίγες ηµέρες αργότερα, στις 23 

Οκτωβρίου, από τον επικεφαλής του κόµµατος Ιωάννη Πασαλίδη, ο οποίος 

επισκέφτηκε τον Πλαστήρα και του επέδωσε σχετικό κείµενο.
84

 Το κείµενο 

περιλάµβανε µία σειρά από εκτιµήσεις για το «πολιτικό αδιέξοδο στο οποίο είχε 

περιέλθει η χώρα» και το οποίο είχε ως συνέπεια την εξαθλίωση των εργαζοµένων, 

την διάθεση των πόρων της χώρας και της ξένης βοήθειας για την κάλυψη των 

στρατιωτικών δαπανών εις βάρος της ανάπτυξης και των κοινωνικών παροχών, την 

ουσιαστική κατάλυση των δηµοκρατικών θεσµών, ενώ το αδιέξοδο προκαλούσε ο 

προσανατολισµός «µέχρις εξαρτήσεως και υποτελείας» των κυβερνήσεων «εις µίαν 

εκ των µεγάλων δυνάµεων». Σύµφωνα µε το ίδιο κείµενο οι επικείµενες εκλογές 

έδιναν τη δυνατότητα λύσης του αδιεξόδου «εφόσον η πολιτική ηγεσία των 

κοµµάτων που διακηρύττουν ότι είναι δηµοκρατικά και φιλολαϊκά, εκπληρώσει το 

προς την Πατρίδα και τον Λαόν χρέος της» και κατέληγε: «προτείνοµεν εις Υµάς 

προσωπικώς και εις το κόµµα του οποίου ηγείσθε χάριν της ∆ηµοκρατίας και του 

Έθνους να συµπράξωµεν κατά τας επικειµένας εκλογάς επί ενός προγράµµατος το 

οποίον: 1) θα προβλέπη όλα εκείνα τα µέτρα που εις τον οικονοµικόν τοµέα θα 

συντελέσουν εις την ανύψωσιν του βιοτικού επιπέδου του Λαού, 2) θα κατασφαλήση 

την Εθνικήν µας Ανεξαρτησίαν και Αξιοπρέπεια, διότι µόνον ούτω θα επικρατήση εις 
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την Χώραν µας η Ειρήνευσις, θα αναστηλωθή η ∆ηµοκρατία και η Ελλάς θα γίνη 

εστία Ειρήνης και Ελευθερίας. […] ∆ηλούµεν ότι ουδεµίαν στενής κοµµατικής 

φύσεως αξίωσιν προβάλλοµεν επί της προτεινοµένης εκλογικής συµπράξεως, πλην 

της συµµετοχής αριθµού αντιπροσώπων µας, και τούτον ουχί ανάλογον προς την 

γνωστήν πολιτικήν δύναµιν και επιρροήν µας, αλλά µόνον ως έµπρακτον και εξ 

υπαρχής εγγύσιν της συµφωνίας µας». Η πρόταση δεν συνιστούσε «παράδοση άνευ 

όρων» της Ε∆Α στην ΕΠΕΚ, καθώς ασκούσε, µε ήπιο τόνο, έντονη κριτική στην 

πολιτική της κυβέρνησης Πλαστήρα.
85

  

Η πρόταση δεν δηµοσιοποιήθηκε από καµία από τις δύο πλευρές µέχρι τις 28 

Οκτωβρίου, οπότε η Αυγή δηµοσίευσε το κείµενο της πρότασης. Παρά το ότι εκ των 

υστέρων υποστηρίχθηκε ότι η αρνητική απάντηση δόθηκε στην Ε∆Α την ίδια κιόλας 

ηµέρα που κατατέθηκε η πρόταση,
 86

 φαίνεται πως ασκήθηκαν περαιτέρω πιέσεις.
87

 

Την ίδια στιγµή όµως –πριν δηµοσιοποιηθεί η πρόταση– οι συναγερµικές εφηµερίδες, 

αξιοποιώντας κείµενα και δηλώσεις του Νίκου Ζαχαριάδη, κατήγγελλαν την ΕΠΕΚ 

ότι είχε συνάψει συµφωνία µε το ΚΚΕ. Έτσι το Βήµα, στις 25 Οκτωβρίου δηµοσίευσε 

στην πρώτη σελίδα άρθρο του Ζαχαριάδη µε τίτλο «Για µια Πατριωτική 

∆ηµοκρατική Συγκέντρωση», στο οποίο, µολονότι ασκούσε δριµεία κριτική στην 

κυβέρνηση Πλαστήρα-Βενιζέλου σηµείωνε, µεταξύ άλλων, ότι έπρεπε «να 

επιταχυνθή η πλατειά δηµοκρατική συγκέντρωση τοπικά σε κάθε εκλογική 
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 Ωστόσο η πρόταση της Ε∆Α γεννά εύλογα ερωτήµατα. Το πρώτο, σχετίζεται µε τη χρονική 

συγκυρία υποβολής της πρότασης, όταν δηλαδή η ΕΠΕΚ είχε προχωρήσει ήδη στη συνεργασία µε το 
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Ε∆Α προσπάθησε να ανατρέψει τις συνεργασίες αυτές, παραµένει προς διερεύνηση. Επιπλέον, η 

πρόταση υποβλήθηκε µεσούσης της προεκλογικής περιόδου και ενώ οι τόνοι της αντιπαράθεσης 

µεταξύ της Ένωσης και της Ε∆Α είχαν ανέβει –η Αυγή αποκαλούσε ήδη τον Πλαστήρα «δολιοφθορέα 

της δηµοκρατίας». Σε περίπτωση που η πρόταση γινόταν δεκτή και τα δύο κόµµατα θα εκτίθονταν 

πολιτικά λίγο πριν τις εκλογές. Το δεύτερο στοιχείο που γεννά ερωτήµατα είναι η φύση της 

συνεργασίας που πρότεινε η Ε∆Α, καθώς στο κείµενο γινόταν σαφές ότι δεν επρόκειτο για κοµµατική 

σύµπραξη αλλά για συµµετοχή προσώπων στους συνδυασµούς. Εάν τελικά η πρόταση της Ε∆Α 

υπήρξε κίνηση ουσίας ή πολιτικής τακτικής µένει να επιβεβαιωθεί και πάντως ξεφεύγει κατά πολύ από 

τα όρια της παρούσας µελέτης. Η άποψη που διατυπώνει ο Τάσος Τρίκκας, Ε∆Α, 1951-1967, σ. 196, 

ότι δηλαδή η Ε∆Α «είχε την πολιτική βούληση να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια [η έµφαση στο 
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περιφέρεια. Να υποστηριχθή το πρόγραµµα των τίµιων οπαδών της ΕΠΕΚ και να 

πραγµατοποιηθή συνεργασία µε αυτούς». Η εφηµερίδα, αποµονώνοντας την 

παραπάνω φράση και εκµεταλλευόµενη το γεγονός ότι ταυτόχρονα είχε γίνει γνωστή 

η συγκρότηση κοινού ψηφοδελτίου µεταξύ του πρώην βουλευτή της ΕΠΕΚ, Μιχ. 

Γαληνού και της Ε∆Α στη Λέσβο,
 88

 καλούσε τους Πλαστήρα και Βενιζέλο «δι’ 

επισήµου και σαφούς δηλώσεώς των να καθορίσουν την θέσιν των κοµµάτων των, 

εάν δηλαδή παραµένουν ταύτα κόµµατα εθνικά ή συµµαχούν µε τους εχθρούς της 

Πατρίδος».
89

 Το γεγονός ότι την εποµένη µόνο ο Βενιζέλος προέβη σε δηλώσεις, 

επέτρεπε, σύµφωνα µε το Βήµα, να δηµιουργηθεί η εντύπωση ότι «τα δύο κόµµατα 

[ΕΠΕΚ-ΚΦ] απεµπολούν την εθνικοφροσύνην των χάριν της εξασφαλίσεως µερικών 

χιλιάδων ψήφων των κοµµουνιστών».
90

 Η εφηµερίδα έκανε επίσης λόγο για «µυστική 

συµφωνία» µε την Ε∆Α προκειµένου να προστεθούν στα ψηφοδέλτια της Ένωσης 

δικοί της υποψήφιοι.
 91

  

Μέσα σε αυτό το κλίµα αµφισβήτησης του «εθνικού» χαρακτήρα των 

κοµµάτων της Ένωσης, δηµοσιοποιήθηκε η πρόταση της Ε∆Α προς την ΕΠΕΚ
92

 και 

παρά τη δήλωση του Πλαστήρα ότι «πράγµατι εγένοντο αι προτάσεις συνεργασίας 

από την Ε∆Α και ότι τας απέκρουσε, µη δεχθείς ούτε συζήτησιν επ’ αυτών»,
93

 ήταν 

προφανές ότι η δήλωση αυτή δεν ήταν επαρκής. Το γεγονός ότι η πρόταση είχε 

απορριφθεί δεν αρκούσε για τον φιλοσυναγερµικό Τύπο να άρει τις υποψίες για 

«κρυφή συνεργασία» και «καµουφλαρισµένη υποστήριξη των κοµµουνιστών», ενώ 

προχωρούσε ένα βήµα παραπέρα διατυπώνοντας την άποψη ότι «η απόκρουσις των 

προτάσεων της Ε∆Α δεν σηµαίνει και απόκρουσιν των προτάσεων του ΚΚΕ».
94

  

Την επόµενη ηµέρα, 30 Οκτωβρίου, µία συνέντευξη του Ζαχαριάδη ήρθε να 

ταράξει τα ήδη ταραγµένα νερά. Σε αυτήν µεταξύ άλλων σηµείωνε ότι δεν ήταν η 

πρώτη φορά που γινόταν πρόταση συνεργασίας προς τον Πλαστήρα «αλλά την 

                                                 
88

 Οι αποκαλύψεις λίγες ηµέρες αργότερα ότι µε την κίνηση Γαληνού είχε συµφωνήσει η διοικούσα 

επιτροπή ΕΠΕΚ Λέσβου έδωσε νέα όπλα στον συναγερµικό Τύπο ο οποίος κατέληγε στο συµπέρασµα 

ότι υπήρχε «βαθεία διάβρωσις της ΕΠΕΚ από τας Αριστεράς ιδέας» και ότι «η φάσις της απλής 

συνοδοιπορίας, έχει ξεπερασθή. Τώρα βαδίζοµεν προς πλήρη σχεδόν ταύτισιν και συµµαχίαν». Βλ. Το 
Βήµα, 31/10/1952. 
89

 Το Βήµα, 25/10/1952. 
90

 Το Βήµα, 26/10/1952. 
91

 Παρά το γεγονός ότι την ίδια µέρα ανακοινώθηκαν οι πρώτοι συνδυασµοί της Ε∆Α, το γεγονός 

αυτό, σύµφωνα µε την εφηµερίδα, αποτελούσε κίνηση «διά να συγκαλύψη την αποκαλυφθείσαν 

συµφωνίαν». Βλ. Το Βήµα, 26/10/1952. 
92

 Η Ε∆Α είχε κάθε λόγο να δηµοσιοποιήσει την πρόταση συνεργασίας προκειµένου να εξαναγκάσει 

τον Πλαστήρα να προβεί και σε µία δηµόσια αρνητική απάντηση, η οποία θα τον εξέθετε στον κόσµο 

της Αριστεράς. Αντίθετα η ΕΠΕΚ δεν φαίνεται να είχε όφελος από τη γνωστοποίηση της πρότασης. 
93

 Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 29/10/1952. 
94

 Το Βήµα, 29/10/1952. 



 221 

απέρριπτε πάντοτε, διότι ήθελε να είναι κρυφή, προφασιζόµενος ότι η φανερή 

συνεργασία θα εζηµίωνε. […] Σήµερα δεν γίνεται να αρνηθή γιατί το ΚΚΕ δεν 

παίρνει θέσι στις εκλογές. Η συνεργασία του θα γίνη µε δηµοκρατικήν παράταξιν».
95

  

Μολονότι ο προσκείµενος στην ΕΠΕΚ Τύπος προσπαθούσε να αντιµετωπίσει 

το όλο θέµα µε σχετική ψυχραιµία, εκτιµώντας ότι «ο Ζαχαριάδης προσφέρει µίαν 

υπηρεσίαν εις τους συναγερµικούς διότι τους παρέχη την ευκαιρίαν να θορυβούν επί 

ενός ανυπάρκτου θέµατος»,
96

 το όλο ζήτηµα ήταν πλέον υπαρκτό. Ο συναγερµικός 

Τύπος σφυροκοπούσε την ΕΠΕΚ, µε το Βήµα να καταγγέλλει ότι «από της στιγµής 

που ένα κόµµα δέχεται να στηριχθή εις τας Κοµµουνιστικάς ψήφους, διά να 

εξουδετερώση µέσω αυτών την θέλησιν των αληθινών Ελλήνων […] αυτό γίνεται 

επίορκον έναντι του εθνικού του καθήκοντος και εξέρχεται αυτοµάτως από τα Εθνικά 

πλαίσια»
97

 και την νεοεκδοθείσα Απογευµατινή να προειδοποιεί πως «εάν η ΕΠΕΚ 

θελήση τελικώς να επιδιώξη να πλειοψηφίση στις εκλογές µε την φανερή ή κρυφή 

υποστήριξι του ΚΚΕ τότε της λέµε από τώρα, ότι θα της φράξουµε το δρόµο προς την 

εξουσία. […] Ας το πούµε, λοιπόν, από τώρα ωµά και απερίφραστα: ο Παπάγος δεν 

θα επιτρέψη στον Ζαχαριάδη να µπη εις την Εξουσίαν διά της ΕΠΕΚ».
98

  

Η αποκάλυψη της πρότασης της Ε∆Α σε συνδυασµό µε τη συνέντευξη 

Ζαχαριάδη απαιτούσαν τη δηµόσια τοποθέτηση από πλευράς της ΕΠΕΚ και 

συγκεκριµένα από τον Πλαστήρα, ο οποίος αναφερόταν ονοµαστικά. Η δήλωση 

Πλαστήρα την επόµενη ηµέρα αντιπαρέβαλε το «συνεπές, πλούσιον και καρποφόρον 

υπέρ του λαού»
 99

 έργο της κυβέρνησης, το οποίο δεν είχε καµία σχέση µε τη 

«ζοφερά εικόνα την οποίαν εµφανίζει η Ε∆Α εις το σηµείωµά της». Απαντώντας 

στην αποστροφή της Ε∆Α για τις ιστορικές ευθύνες που «θα βαρύνουν εκείνους που 

δεν θα συµµορφωθούν προς την Λαϊκήν θέλησιν», ο Πλαστήρας αναγνώρισε ως µόνη 

ευθύνη εκείνη που είχε ο κάθε ψηφοφόρος να επιλέξει µε την ψήφο του ανάµεσα στη 

µία ή την άλλη παράταξη. Τέλος, σηµείωσε ότι η ΕΠΕΚ επρόκειτο να συνεχίσει τη 

συνεργασία µε το ΚΦ, διεκδικώντας την ψήφο του λαού προκειµένου να καταστεί 

δυνατή η εφαρµογή του προγράµµατός τους. «Αν πάλιν ο Λαός µας αρνηθή την 
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 Το Βήµα, 30/10/1952. 
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 Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 30/10/1952. 
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 Το Βήµα, 31/10/1952.  
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 Απογευµατινή, 31/10/1952. Το κείµενο αυτό προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων από την πλευρά της 

Ένωσης, καθώς αξιοποιήθηκε ως µία επιπλέον απόδειξη ότι ο Συναγερµός προετοίµαζε «δυναµικές 

λύσεις» σε περίπτωση ήττας στις εκλογές, ενώ η δήλωση του Παπάγου ότι «και µία ψήφος 

πλειοψηφίας της αντιπάλου παρατάξεως αρκεί διά να είναι απολύτως σεβαστή από τον Ελληνικόν 

Συναγερµόν», χαρακτηρίστηκε ως ανεπαρκής από τον προσκείµενο στην Ένωση Τύπο. 
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 Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 1/11/1/952. 
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εµπιστοσύνην του, η ευθύνη θα ανήκη αποκλειστικώς εις εκείνους που θα τον 

παραπλανήσουν», δείχνοντας εµµέσως ως υπεύθυνη την ηγεσία της Ε∆Α. Είναι 

φανερό ότι η δήλωση του Πλαστήρα δεν απαντούσε επί της ουσίας στην πρόταση της 

Ε∆Α αλλά ούτε παρουσίαζε τους λόγους για τους οποίους την είχε απορρίψει.
 100

 

Ακόµα όµως και ο Τύπος της ΕΠΕΚ απέφυγε να τοποθετηθεί επί του θέµατος και 

µόνο η Προοδευτική Αλλαγή σηµείωνε ότι η συνεργασία µε την Ε∆Α «δεν θα ήτο 

απλώς ανωφελής αλλά και καταστρεπτική, όχι διά την Ένωσιν ΕΠΕΚ-Φιλελευθέρων, 

αλλά διά τον ίδιον τον δηµοκρατικόν αγώναν» επαναφέροντας το δίληµµα µεταξύ 

Ένωσης και Συναγερµού, µεταξύ «δηµοκρατίας και φασισµού» και τονίζοντας ότι 

«ιδιαίτερες συνεννοήσεις και συνεργασίες όχι µόνον δεν ωφελούν, αλλά προξενούν 

το µεγαλύτερο κακό στον αγώνα».
101

 

Σε µία προσπάθεια να ερµηνευτεί η απόρριψη της πρότασης από την ΕΠΕΚ, 

θα πρέπει να λάβει κανείς υπόψη –πέραν του γεγονότος ότι είχε ήδη συνάψει 

συνεργασία µε το ΚΦ, την οποία θα έθετε σε κίνδυνο η αποδοχή της πρότασης– το 

γενικό πολιτικό κλίµα πόλωσης της συγκεκριµένης περιόδου.
102

 Η ΕΠΕΚ ήταν ούτως 

ή άλλως ένα κόµµα, σύµφωνα µε τους πολιτικούς αντιπάλους, «εθνικά ύποπτο». Η 

πρόταση της Ε∆Α, αρκούσε από µόνη της να επιβεβαιώσει τις καταγγελίες αυτές και 

καθιστούσε την αποδοχή της ανέφικτη, καθώς θα έθετε de facto την ΕΠΕΚ, αλλά και 

το σύνολο της Ένωσης, εκτός «εθνικού πλαισίου». Η σφοδρή επίθεση που εξαπέλυε 

εναντίον της ο συναγερµικός Τύπος, είχε ως στόχο να αποσπάσει από αυτήν τις 

ψήφους των «εθνικοφρόνων» πολιτών, αλλά ταυτόχρονα να σύρει την ΕΠΕΚ στην 

υιοθέτηση ενός αντικοµµουνιστικού λόγου που θα απέκοπτε τις όποιες γέφυρες µε 

τον κόσµο της Αριστεράς. Παρ’ όλα αυτά, η ΕΠΕΚ, και συγκεκριµένα ο Πλαστήρας, 

απέφυγε στη δήλωσή του αντικοµµουνιστικές εκφράσεις, ακολουθώντας για µία 

ακόµη φορά την τακτική της διάκρισης µεταξύ της ηγεσίας και των ψηφοφόρων της 

Ε∆Α· κατηγόρησε την πρώτη, προσπαθώντας παράλληλα να προσελκύσει τους 

δεύτερους, θέτοντάς τους µπροστά στο δίληµµα «δηµοκρατία ή φασισµός».  
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 Προοδευτική Αλλαγή, 30/10/1952. 
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Το διαφιλονικούµενο Κέντρο 

Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, η συνεργασία ΕΠΕΚ-ΚΦ έλαβε την ουδέτερη 

ονοµασία «Ένωση», χωρίς οποιοδήποτε επιθετικό προσδιορισµό που θα προσέδιδε σε 

αυτήν συγκεκριµένα πολιτικά χαρακτηριστικά. Η «Ένωση» προβλήθηκε αρχικά ως η 

συνεργασία δύο κοµµάτων µε κοινή πολιτική καταγωγή. Στην πραγµατικότητα όµως 

η προβολή του βενιζελικού παρελθόντος
103

 συνιστούσε σοβαρή οπισθοδρόµηση, 

καθώς αφαιρούσε από τα δύο κόµµατα τα σύγχρονα πολιτικά χαρακτηριστικά τους 

προς χάρη ενός «ένδοξου» παρελθόντος. Η µη προβολή της παραταξιακής 

ταυτότητας του Κέντρου ως νοµιµοποιητικού στοιχείου της συνεργασίας προκαλεί 

εντύπωση, ιδίως αν αναλογιστεί κανείς τις άλλες εναλλακτικές που 

χρησιµοποιήθηκαν κατά την προεκλογική περίοδο: «∆ηµοκρατική Παράταξις», ενώ 

κάποιες φορές –λιγότερες πάντως– «Παράταξις του δηµοκρατικού κέντρου». Η 

υποβάθµιση αυτή του Κέντρου δεν ήταν πάντως τυχαία, καθώς στην πραγµατικότητα 

γύρω από αυτό διεξαγόταν µια πολιτική διαµάχη στην οποία ενεπλάκησαν «φίλιες» 

και «αλλότριες» δυνάµεις της Ένωσης.  

Υπέρµαχος του Κέντρου, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον, εµφανίστηκε 

σε αυτές τις εκλογές ο άλλοτε αρνητής του: ο Σοφ. Βενιζέλος. Αντίθετα, ο 

Πλαστήρας, ο οποίος στο παρελθόν είχε υπεραµυνθεί του Κέντρου, φαίνεται πως 

έµεινε αµέτοχος σε αυτή τη διένεξη. Ο Βενιζέλος ήταν ο µόνος ο οποίος εξέφρασε 

δηµόσια την αντίρρησή του σχετικά µε την ονοµασία του συνασπισµού των δύο 

κοµµάτων, δηλώνοντας ότι ο ίδιος προτιµούσε την ονοµασία «Ένωσις Κοµµάτων 

Κέντρου»,
104

 ενώ και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου έκανε συνεχείς 

αναφορές στο Κέντρο. Μάλιστα, όπως σηµείωνε, σε αντίθεση µε την «άκρα δεξιά» 

και την «άκρα αριστερά» που αποτελούσαν «συµφοράς διά τον τόπον, […] µόνον το 

Κέντρον θα σώση την Ελλάδα».
105

  

Ο Βενιζέλος δεν παρέλειπε να τονίζει ότι το Κέντρο αποτελούσαν η ΕΠΕΚ 

και το ΚΦ που µάχονταν «εναντίον του Συναγερµού της άκρας δεξιάς και εναντίον 

του κοµµουνισµού της άκρας αριστεράς».
106

 Επιπλέον, το Κέντρο εµφανιζόταν ως «η 

µόνη πολιτική οργάνωσις […] ζωντανή, οµοιογενής και προπαρασκευασµένη διά να 
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κυβερνήση».
107

 Έτσι η συνεργασία των δύο κοµµάτων παρουσιαζόταν ως 

αποτέλεσµα της πολιτικής και ιδεολογικής οµοιογένειας της ευρύτερης παράταξης 

και όχι ως ευκαιριακή σύµπραξη, ενώ δινόταν και το πολιτικό τους στίγµα: «Τα 

κόµµατα του Κέντρου παραµένουν άγρυπνοι φρουροί του Λαού και αδυσώπητοι 

εχθροί του Κοµµουνισµού. […] Η πολιτική µας αποβλέπει εις την απογύµνωσιν του 

Κοµµουνισµού, ενώ η πολιτική του Συναγερµού, όστις έγινε υποχείριο της 

οικονοµικής ολιγαρχίας, συντελεί εις την τόνωσίν του».
108

  

Όµως η Ένωση είχε προχωρήσει σε περαιτέρω συνεργασίες, οι οποίες, παρά 

τις ρητές διαβεβαιώσεις του Σοφ. Βενιζέλου ότι «επ’ ουδενί λόγω πρόκειται να γίνη 

αλλοίωσις της µορφής και των πολιτικών κατευθύνσεων των συνδυασµών των 

κοµµάτων του Κέντρου»,
109

 έθεταν, αν µη τι άλλο, ερωτήµατα για τα όρια αυτού του 

Κέντρου. Το γεγονός αυτό έσπευσε να καυτηριάσει ο Παπάγος κάνοντας λόγο για 

«δήθεν Κέντρον», το οποίο «θεωρητικώς θα ήτο µία παράταξις ισταµένη ιδεολογικώς 

και από απόψεως συνθέσεως µεταξύ της λεγοµένης άκρας δεξιάς και της άκρας 

αριστεράς».
110

 Αντίθετα, «το µέτωπον της ΕΠΕΚ-Φιλελευθέρων και Σία», όπως 

αποκαλούσε απαξιωτικά την Ένωση, δεν ήταν τίποτε άλλο παρά το «παραδοξότερον 

πολιτικόν µωσαϊκόν» που µόνο στόχο είχε την κατάκτηση της εξουσίας, χωρίς να 

υπάρχει το παραµικρό πολιτικό πλαίσιο. Τέλος, χαρακτήριζε το Κέντρο «παρδαλόν 

κοµµατικόν κατασκεύασµα, επικίνδυνον διά την απόλυτον συνοχήν των ψηφοφόρων 

εκείνων οι οποίοι σήµερον προώρισται να αντιµετωπίσουν ειρηνικώς τον µέγαν 

κίνδυνον που λέγεται Κοµµουνισµός».  

Η αµφισβήτηση όµως του κεντρώου χαρακτήρα της Ένωσης είχε ξεκινήσει 

νωρίτερα, µε αφορµή τις διευρυµένες συνεργασίες, από το Βήµα το οποίο είχε 

«επαινέσει» την επιλογή της ΕΠΕΚ και του ΚΦ να µην χρησιµοποιήσουν τον όρο 

Κέντρο στην ονοµασία του συνασπισµού, καθώς «υπό την ονοµασίαν αυτήν δεν θα 

ήτο δυνατόν να χωρέσουν και να σκεπασθούν στοιχεία δεξιά και αδιάλλακτα όπως οι 

κ.κ. Τουρκοβασίλης και Τσαλδάρης ή στοιχεία αριστερά και εαµίζοντα ως ο κ. 

Σβώλος και ο κ. Γρηγοριάδης των Αριστερών Φιλελευθέρων».
111

 Η Ένωση όµως, 
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σύµφωνα µε την εφηµερίδα, δεν είχε χάσει το δικαίωµα να κάνει χρήση του Κέντρου 

µόνο εξαιτίας των συνεργασιών της, αλλά και εξαιτίας της πολιτικής που τα κόµµατα 

είχαν εφαρµόσει κατά την περίοδο της συγκυβέρνησης: «Η πολιτική την οποία 

ακολούθησεν η τελευταία Κυβέρνησις ήτο κάθε άλλο εκτός από πολιτικήν Κέντρου, 

υπό την σηµασίαν που εδίδετο άλλοτε εν Ελλάδι εις τον χαρακτηρισµόν τούτον και 

που εξακολουθεί να δίδεται εις τα προοδευτικά κόµµατα των Ευρωπαϊκών 

∆ηµοκρατικών χωρών. Ήτο πολιτική αριστερίζουσα ή αριστερή της ΕΠΕΚ, εις την 

οποίαν επεδίωκε µόνον αλλά δεν επετύγχανε να θέση φραγµόν το κόµµα των 

Φιλελευθέρων». […] Το Κόµµα των Φιλελευθέρων δεν αποτελεί […] τίποτε άλλο 

πλέον, παρά µίαν απλήν ανάµνησιν Κέντρου, ενώ η ΕΠΕΚ βαίνει διαρκώς και 

περισσότερον αριστερά».
112

 Η κλιµακούµενη επίθεση του Βήµατος προς τα κόµµατα 

που –τουλάχιστον θεωρητικά– συγκροτούσαν το χώρο του Κέντρου παρουσιάζει 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η εφηµερίδα δεν απέρριπτε την ύπαρξη του Κέντρου ως 

διακριτού πολιτικού χώρου, αλλά αµφισβητούσε ότι ο χώρος αυτός εκφραζόταν από 

τα συγκεκριµένα κόµµατα –για διαφορετικούς λόγους το καθένα. Αν λοιπόν τα 

κόµµατα αυτά είχαν «παρεκκλίνει» του Κέντρου, ένα άλλο κόµµα έπρεπε να πάρει τη 

θέση τους: «το Κέντρον και η πολιτική του Κέντρου υπό τας σηµερινάς Ελληνικάς 

πολιτικάς προϋποθέσεις, ως µίαν πολιτική προόδου απηλλαγµένη από ακρότητας και 

βασιζοµένη εις την πρόβλεψιν εξασφαλίσεως εσωτερικής ησυχίας και εξωτερικής 

ειρήνης, δύναται και πρέπει να εκπροσωπηθούν από την πολιτικήν κίνησιν του 

Ελληνικού Συναγερµού».
113

 Ο Συναγερµός εµφανιζόταν έτσι να αποτινάσσει το 

βάρος του «δεξιού» κόµµατος και να µετακινείται, βοηθούσης της διεύρυνσης προς 

το χώρο των φιλελευθέρων, προς το χώρο του Κέντρου, τον οποίο εν τέλει 

καταλάµβανε, σύµφωνα µε την ίδια εφηµερίδα: «Εν µέσω µίας συγκεχυµένης 

καταστάσεως, βλέποµεν την σηµαίαν της ∆ηµοκρατίας και του µόνου αρµόζοντος εις 

µίαν ελεύθερην ∆ηµοκρατίαν πολιτικού προοδευτικού Κέντρου να την κρατή κατά 

την παρούσαν περίοδον ο Ελληνικός Συναγερµός. […] Είναι δυνατόν ωρισµένα εκ 

παραδόσεως πολιτικά κόµµατα και πρόσωπα του παλαιού πολιτικού Κέντρου να 

ευρίσκωνται ακόµη επί της Ελληνικής πολιτικής σκηνής. ∆εν είναι ιδικόν µας λάθος 

εάν εκακοποίησαν και εάν υπέστειλαν την σηµαίαν των χάριν άλλων επιδιώξεων […] 

και αν αγωνίζονται να διασωθούν τώρα εις έναν περίεργον συµφυρµόν µε αντίθετα 
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στοιχεία».
114

 Τα παραπάνω κείµενα, πέραν της οποιασδήποτε πολιτικής στόχευσης, 

αποτυπώνουν την ταχύτατη µετεξέλιξη της έννοιας του Κέντρου.
115

 Τις παραµονές 

των εκλογών του 1952, όχι µόνο δεν αµφισβητούνταν η ύπαρξη του Κέντρου, αλλά 

τα κόµµατα διαγκωνίζονταν για την ένταξή τους σε αυτό, αναδιαµορφώνοντας έτσι 

και το πολιτικό του περιεχόµενο.  

Η απάντηση σε αυτήν την «οικειοποίηση» του Κέντρου από τον Συναγερµό, 

δεν άργησε να έρθει. Η πρώτη, περισσότερο ήπια, ήταν εκείνη της Ελευθερίας:
116

 

«κάποτε το Κέντρον εθεωρείτο και εχαρακτηρίζετο από όλους όσοι δεν ανήκαν εις 

αυτό, σαν ένα είδος Νεφελοκοκκυγίας της πολιτικής µας ζωής. Τώρα εκείνοι ακριβώς 

που δεν έχουν καµµίαν σχέσιν µαζύ του, αγωνίζονται ν’ αποδείξουν ότι είναι οι µόνοι 

αυθεντικοί και γνήσιοι εκπρόσωποί του».
117

 Η δεύτερη απάντηση, εκείνη του 

Προοδευτικού Φιλελεύθερου, ήταν άκρως επιθετική: «είπε κάποιος κάποτε ότι είµεθα 

“Κέντρον” και έκτοτε το επαναλαµβάνοµεν όλοι ότι είµεθα Κέντρον ενώ δεν είµεθα». 

Η εφηµερίδα προχωρούσε στην άρνηση της κεντρώας ταυτότητας: «Κέντρον 

σηµαίνει Συντήρησις»
118

 και στην υιοθέτηση µίας άλλης: «Τι είµεθα λοιπόν; Είµεθα, 

µήπως, Αριστερά; Μάλιστα. Είµεθα Αριστερά. […] Είµεθα Αριστερά διότι 

επιδιώκοµεν ριζικάς κοινωνικάς µεταρρυθµίσεις µέσα εις την ∆ηµοκρατίαν. ∆ιότι 

πιστεύοµεν ότι ∆ηµοκρατία δεν είναι δυνατόν να υπάρξη χωρίς τας κοινωνικάς αυτάς 

µεταρρυθµίσεις. ∆ιότι γνωρίζοµεν ότι η πολιτική ∆ηµοκρατία πλαταίνει όπου 

αµβλύνονται αι κοινωνικαί αντιθέσεις και ότι ατροφεί, όταν οξύνωνται».
119

  

Το κείµενο αυτό αποτυπώνει µε ξεκάθαρο τρόπο την πλήρη διάσταση 

απόψεων που υπήρχε σχετικά µε τον ιδεολογικό χαρακτήρα και τον πολιτικό 

προσανατολισµό της Ένωσης. Την ώρα που ο Σοφ. Βενιζέλος υιοθετούσε το Κέντρο 

προσδίδοντάς του έντονα αντικοµµουνιστικά χαρακτηριστικά –προκειµένου να 

αποσείσει τις κατηγορίες περί «αριστερισµού»– µία άλλη τάση κινούνταν προς την 
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 Το Βήµα, 23/10/1952. 
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 Είναι πάντως ενδιαφέρον ότι αυτήν ακριβώς τη στιγµή της µετεξέλιξης του Κέντρου, έγιναν 
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ΕΠΕΚ «που προσπαθεί να επιτύχη την άµβλυνσιν των παθών». Βλ. Προοδευτική Αλλαγή, 21/10/1952. 
116

 Να σηµειωθεί εδώ ότι οι υπόρρητες «συνοµιλίες» µεταξύ των εφηµερίδων αποτελούν εξαιρετικά 

ενδιαφέρον χαρακτηριστικό όλων των προεκλογικών περιόδων. Σε εκλογές όµως που διεξάγονται 

µέσα σε κλίµα πόλωσης, όπως οι εκλογές του 1952, ο «διάλογος» αποκτά ιδιαίτερη οξύτητα.  
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 Ελευθερία, 25/10/1952. 
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 Παρ’ όλα αυτά αναγνώριζε ότι «το Κέντρον δεν είναι απολίθωσις και αντίδρασις και δι’ αυτό 

θεωρούµεν µέχρις ενός βαθµού γόνιµον τον κοινωνικόν και πολιτικόν ρόλον του». 
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 Βλ. «Ο δρόµος µας», Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 25/10/1952. 
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αντίθετη κατεύθυνση, ταυτίζοντας το Κέντρο µε τη «συντήρηση», και ενέτασσε την 

ΕΠΕΚ (κυρίως αυτήν, αλλά κατ’ επέκταση και την Ένωση) στην Αριστερά. Από την 

άλλη πλευρά, η Ελευθερία, υπεραµυνόµενη της κεντρώας ταυτότητας των κοµµάτων 

της Ένωσης, περιέγραψε τα βασικά πολιτικά χαρακτηριστικά αυτού του χώρου που, 

όµως, πόρρω απείχαν από τον λόγο του Βενιζέλου: «Το Κέντρον σηµαίνει, προ 

πάντων, γαλήνη, ισοπολιτεία, ασφάλεια διά τον ελληνικόν λαόν εν τω συνόλω του. 

Αποτελεί διά κάθε πολίτην, ο οποίος θέλει να ζήση εις τα πλαίσια των νόµων, 

εγγύησιν ότι δικαιούται να βιοπαλαίη ανενόχλητος και να κοιµάται ήσυχος. ∆ιά την 

χώραν αυτήν, […] το Κέντρον αποτελεί εγγύησιν ότι η περίοδος του αίµατος, της 

βίας, της ανωµαλίας, ανήκει ανεπιστρεπτί εις το παρελθόν».
120

 Η διαµάχη όµως γύρω 

από το Κέντρο που εξελισσόταν µεσούσης της προεκλογικής περιόδου επέτεινε 

τελικώς ακόµη περισσότερο τη σύγχυση γύρω από το «τι ήταν και τι ήθελε η 

Ένωση».  

 

Η προεκλογική πολυγλωσσία 

Πρόγραµµα 

Η σύνταξη ενός προγράµµατος θέσεων της Ένωσης ΕΠΕΚ-ΚΦ, αποδείχθηκε 

εξαιρετικά δύσκολο εγχείρηµα. Παρότι το θέµα είχε απασχολήσει την µεικτή 

επιτροπή των δύο κοµµάτων, στις 19 Οκτωβρίου η Προοδευτική Αλλαγή σχολίαζε 

αρνητικά το γεγονός ότι δεν είχε υπάρξει αποτέλεσµα: «το πρόγραµµα είναι που θα 

γαλβανίση τας µάζας και θα τας κινήση εις ενθουσιώδη αγώνα. […] Όσον και αν τα 

βασικά αιτήµατα είναι […] η ∆ηµοκρατία, η Ελευθερία, η κοινωνική ∆ικαιοσύνη, ο 

Λαός θέλει να µάθη πώς συγκεκριµένως τα αιτήµατα αυτά θα υλοποιηθούν».
121

 

Τελικά το αναµενόµενο από την εφηµερίδα πρόγραµµα δεν συγκροτήθηκε και αντ’ 

αυτού ανακοινώθηκε ότι οι προεκλογικές οµιλίες της Ένωσης θα είχαν 

«προγραµµατικό» χαρακτήρα καθώς σε αυτές θα παρουσιάζονταν «εις γενικάς 

γραµµάς αι αρχαί βάσει των οποίων η εκλογική παράταξις των δηµοκρατικών 

κοµµάτων θ’ αντιµετωπίση τα φλέγοντα προβλήµατα της χώρας».
122

 Οι γενικές αυτές 

αρχές ήταν «αποκατάστασις εις το ακέραιον και διαρκής εξύψωσις των 
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 Ελευθερία, 26/10/1952. 
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δηµοκρατικών µας θεσµών, ειρήνευσις και λαϊκή ενότης, απαλλαγή των εργαζοµένων 

από την εκµετάλλευσιν της ολιγαρχίας».
123

  

Παρά τις προσπάθειες να παρουσιαστεί η έλλειψη προγράµµατος είτε ως 

ένδειξη πολιτικής «εντιµότητας» της Ένωσης
124

 είτε ως αποτέλεσµα του γεγονότος 

ότι οι εκλογές δεν αφορούσαν επιµέρους «πολιτικά θέµατα»,
125

 είναι φανερό ότι η 

σύνταξη ενός προγράµµατος προσέκρουε µοιραία στο εύρος των συνεργασιών στις 

οποίες είχε προβεί η Ένωση. Ήταν προφανές ότι υπήρχαν ζητήµατα στα οποία οι 

θέσεις των συνεργαζόµενων κοµµάτων δεν συνέκλιναν ούτε στο ελάχιστο, όπως για 

παράδειγµα τα µέτρα ειρήνευσης. Τη δυσχέρεια αυτή προέβαλε, µε µία δόση 

υπερβολής, ο συναγερµικός Τύπος διερωτώµενος ποιο από τα προγράµµατα των 

συνεργαζόµενων κοµµάτων επρόκειτο να είναι το πρόγραµµα της Ένωσης: «θα είναι 

το ∆εξιόν συντηρητικόν του κ. Τσαλδάρη; […] θα είναι το λησµονηµένον πλέον 

προοδευτικόν πρόγραµµα των Φιλελευθέρων; […] Θα είναι το αριστερώτερον 

προοδευτικόν πρόγραµµα του κ. Πλαστήρα και της ΕΠΕΚ; Ή θα είναι το 

Σοσιαλιστικόν πρόγραµµα του κ. Σβώλου και των Αριστερών Φιλελευθέρων; […] 

Πώς είναι δυνατόν ο λαός µέσα εις αυτήν την πολυποίκιλην Ρωσσικήν σαλάταν, να 

ανεύρη µίαν κεντρικήν γραµµήν πολιτικής κατευθύνσεως και να την εγκρίνη;».
126

 

Είναι φανερό ότι η διατύπωση των οποιωνδήποτε θέσεων θα εξέθετε πολιτικά όλους 

τους συνεργαζόµενους και θα δηµιουργούσε περαιτέρω τριγµούς στο εσωτερικό των 

κοµµάτων. Η πλέον ανώδυνη, πολιτικά, επιλογή ήταν αυτή που τελικώς προκρίθηκε: 

η απουσία προγράµµατος.
127
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 Βλ. «Ειρήνευσις και λαϊκή ενότης», άρθρο του Πλαστήρα, Προοδευτική Αλλαγή, 30/10/1952. 
124
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 Σύµφωνα µε την ΕΠΕΚ το διακύβευµα των εκλογών ήταν πολύ βαθύτερο και αφορούσε την ίδια τη 
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 Το Βήµα, 21/10/1952. 
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 Να σηµειωθεί πάντως ότι ούτε ο Συναγερµός εµφάνισε ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα. Αντ’ αυτού 
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πολιτικό στίγµα του «συµβολαίου της Θεσσαλονίκης». Παρ’ όλα αυτά, όπως επισηµαίνει ο Ευάνθης 
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Προεκλογικός αγώνας 

Σε αυτές τις εκλογές η συνεργασία των κοµµάτων ΕΠΕΚ-ΚΦ άλλαξε και τον τρόπο 

διεξαγωγής του προεκλογικού αγώνα, ο οποίος θεωρητικά θα µοιραζόταν ανάµεσα 

στους δύο αρχηγούς.
128

 Η κλονισµένη υγεία του Πλαστήρα όµως, δεν επέτρεψε την 

παρουσία του παρά µόνο στις τρεις µεγάλες προεκλογικές συγκεντρώσεις 

(Θεσσαλονίκης, Πειραιά, Αθήνας). Ο Σοφ. Βενιζέλος περιόδευσε σε Μακεδονία, 

Θράκη και Κρήτη, ενώ επικουρικό ρόλο φαίνεται πως ανέλαβαν οι Γεώργ. Καρτάλης 

και Γεώργ. Βαρβούτης στους οποίους ανατέθηκε να περιοδεύσουν «εις διαφόρους 

περιοχάς της χώρας διά ν’ αναπτύξουν εις τον λαόν το πρόγραµµα της Ενώσεως».
129

 

Οι αρχηγοί των υπόλοιπων συνεργαζόµενων κοµµάτων δεν ενεπλάκησαν στον 

κεντρικό προεκλογικό αγώνα και ο ρόλος τους περιορίστηκε αποκλειστικά και µόνο 

στις περιφέρειες στις οποίες κατήλθαν ως υποψήφιοι, όπως για παράδειγµα ο Κ. 

Τσαλδάρης στην Κόρινθο
130

 και ο Αλέξανδρος Σβώλος στη Θεσσαλονίκη.
131

 

Παράλληλα όµως σε αυτές τις εκλογές αξιοποιήθηκε περισσότερο το ραδιόφωνο, 

καθώς επί τρεις εβδοµάδες ο Συναγερµός
132

 και η Ένωση ΕΠΕΚ-ΚΦ
133

 είχαν τη 

δυνατότητα να παρουσιάζουν από ραδιοφώνου τρεις φορές την εβδοµάδα επί 

δεκάλεπτο τις θέσεις τους,
134

 ενώ για πρώτη φορά µεταδόθηκαν οι προεκλογικές 

οµιλίες των αρχηγών των δύο κοµµάτων στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα.
135

 

 Το πρώτο ζήτηµα ωστόσο το οποίο κλήθηκε η Ένωση να αντιµετωπίσει δεν 

ήταν η αντιπαράθεσή της µε τα άλλα κόµµατα, αλλά η προσχώρηση πολιτευτών της, 

                                                                                                                                            
Χατζηβασιλείου, Ελληνικός φιλελευθερισµός, Αθήνα 2010, σ. 265: «το περίφηµο “Συµβόλαιο µε το 

λαό” ήταν µία γενική διακήρυξη». 
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µε δηµόσια δήλωση, στον Συναγερµό. Εννέα ηµέρες µετά την προκήρυξη των 

εκλογών, δηµοσιεύθηκε στο Βήµα, όπως αναφέρθηκε ήδη, δήλωση είκοσι τεσσάρων 

πολιτικών προερχόµενων από το ΚΦ και την ΕΠΕΚ στην οποία σηµείωναν ότι «η 

ανάγκη ν’ αποκτήση η χώρα ισχυρήν και σταθερήν Κυβέρνησιν τους ήγαγεν εις την 

απόφασιν να συνεργασθούν εις τον Ελληνικόν Συναγερµόν»,
136

 ενώ δύο ηµέρες 

αργότερα ακολούθησαν άλλοι έντεκα
137

 και ανακοινώθηκε η κάθοδος του Γεωργ. 

Παπανδρέου ως ανεξάρτητου συνεργαζόµενου µε τον Συναγερµό. Όσο και αν τα δύο 

συνεργαζόµενα κόµµατα και ειδικότερα το ΚΦ, το οποίο αποτελούσε την κύρια πηγή 

διαρροής πολιτευτών, προσπάθησαν να αµβλύνουν τις εντυπώσεις, κάνοντας λόγο για 

πρόσωπα που είτε είχαν διαγραφεί νωρίτερα από το κόµµα, είτε είχαν αποτύχει στις 

εκλογές και κατά συνέπεια «απετέλουν βάρος διά το Κόµµα από του οποίου τούτο 

ευχαρίστως απηλλάγη», ήταν προφανές ότι η προσχώρησή τους στον Συναγερµό 

δηµιουργούσε ένα κλίµα υπεροχής του «πολυσυλλεκτικού» Συναγερµού έναντι της 

«φυλλορροούσας» Ένωσης. Όσο όµως πλησίαζαν οι εκλογές, και οι τόνοι οξύνονταν, 

ο Σοφοκλής Βενιζέλος δεν παρέλειπε να κάνει λόγο για «αποστάτες της 

Φιλελευθέρας παρατάξεως, οι οποίοι ενώ ουδέποτε εκίνησαν την γλώσσαν των διά να 

διαφωνήσουν όταν εκυβέρνα το Κέντρον, κατελήφθησαν από πατριωτικόν 

σεληνιασµόν όταν ωσφράνθησαν τας εκλογάς και έσπευσαν να βολευτούν 

καταλλήλως οι άνθρωποι. […] Και δεν εδίστασαν να βεβηλώσουν και το όνοµα του 

Ελευθερίου Βενιζέλου διά να δικαιολογήσουν την βδελυρήν αποστασίαν των».
138

 

 Οι χαρακτηρισµοί που επιφύλαξε στους προσχωρήσαντες στον Συναγερµό ο 

προσκείµενος στην Ένωση Τύπος ήταν βαρύτατοι και απαξιωτικοί σε µία προσπάθεια 

να ανατραπεί το κλίµα που είχε δηµιουργηθεί. Έτσι, η Ελευθερία έκανε λόγο για 

«αποστάτες» και «απόβλητους της λαϊκής εµπιστοσύνης», «αποτυχηµένους της 

πολιτικής ζωής, διαγραφέντες από το Κόµµα Φιλελευθέρων και αποκλεισθέντες από 

τους συνδυασµούς του»,
139

 η Προοδευτική Αλλαγή τους χαρακτήρισε 
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 Επρόκειτο για τους Εµµανουήλ Τσουδερό, Κωνσταντίνο Αδαµόπουλο, Στέλιο Βασιλειάδη, 

Κωνσταντίνο Γιαβάσογλου, Κωνσταντίνο ∆ανιηλίδη, Γεώργιο Εξηντάρη, Αντώνιο Θεοδωρίδη, 
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Κωνσταντίνο Μουρατίδη, Στέφανο Πρόκο, Χρήστο Σολοµωνίδη, Γεώργιο Τζηρίδη και Χαράλαµπο 

Ψαρρό. Βλ. Το Βήµα, 19/10/1952. 
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 Επρόκειτο για τους Παντελή Ροζάκη, Ιωάννη ∆ούµπα, Χρήστο Παπασταύρου, Νικόλαο Β. 

Αναστασίου, Ιωάννη Κοκκινάτο, Ανδρέα Κόµη, ∆ηµήτριο Μπερδελή, Περικλή Χρυσοχέρη, Σπύρο 

Μαλασπίνα, Κώστα Κωνσταντινίδη, Στυλιανό Καναβαριώτη. Βλ. Το Βήµα, 21/10/1952. 
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 Από προεκλογική οµιλία του Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη, βλ. Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 
10/11/1952. 
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 Ελευθερία, 21/10/1952. 
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«πεµπτοφαλαγγίτες, τυχοδιώκτας και εσµό αποβλήτων»,
 140

 «σκύβαλα», «πολιτικά 

καθάρµατα», ενώ η αποχώρησή τους χρεώθηκε στο «δηµοσιογραφικόν και 

οικονοµικόν συγκρότηµα το οποίον από πολύν τώρα καιρόν ανεδείχθη µαγειρείον 

τέτοιων παναθλίων πολιτικών καρυκευµάτων».
141

 Όλα τα παραπάνω καταδεικνύουν 

ότι πέρα από την πολιτική ουσία της προσχώρησης των φιλελεύθερων, διεξαγόταν 

µία µάχη εντυπώσεων και από τις δύο πλευρές, την οποία πάντως έµοιαζε να κερδίζει 

ο Συναγερµός.  

 Σε αυτήν την προεκλογική περίοδο δόθηκε ιδιαίτερο βάρος στην προβολή του 

κυβερνητικού έργου που είχαν να επιδείξουν η ΕΠΕΚ και το ΚΦ,
142

 υπογραµµίζοντας 

πάντα τις δυσκολίες επίτευξης του έργου εξαιτίας της ισχνής πλειοψηφίας και της 

«λυσσώδους αντίδρασης» της αντιπολίτευσης. Λιγότερες αναφορές στο κυβερνητικό 

έργο έγιναν, εύλογα, από τον Πλαστήρα, ο δε Σοφ. Βενιζέλος, ο οποίος είχε ασκήσει 

για µεγάλο διάστηµα καθήκοντα πρωθυπουργού, υπήρξε αρκετά αναλυτικός. 

Ιδιαίτερης προβολής έτυχαν τα οικονοµικά επιτεύγµατα της κυβέρνησης (µείωση του 

πληθωρισµού, ανάκτηση εµπιστοσύνης στη δραχµή, περιστολή στρατιωτικών 

δαπανών µέσω µείωσης της θητείας, αυξήσεις µισθών και συντάξεων του δηµοσίου), 

οι απαλλοτριώσεις τσιφλικιών υπέρ των ακτηµόνων και τα µέτρα επιείκειας, ενώ δεν 

έλειψαν οι αναφορές στην ψήφιση του νέου Συντάγµατος αλλά και στην εξωτερική 

πολιτική (ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ και βελτίωση των σχέσεων µε Τουρκία, 

Γιουγκοσλαβία και Ιταλία).  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η αποτίµηση των µέτρων επιείκειας, καθώς υπήρξαν 

διαφοροποιήσεις ως προς την οπτική της προβολής τους. Έτσι οι Βενιζέλος και 

Πλαστήρας έδωσαν έµφαση στο γεγονός ότι αυτά δεν έθεσαν σε κίνδυνο την 

ασφάλεια της χώρας
143

 -ο Πλαστήρας µάλιστα τα χαρακτήρισε µέσο κατοχύρωσης 

της εθνικής ασφάλειας-
144

 και ότι δεν υπήρξαν αποτέλεσµα «συναλλαγής ή 

παραχωρήσεων προς την Αριστεράν».
145

 Σε εντελώς διαφορετικό µήκος κύµατος, ο 

Καρτάλης, αγνόησε τις αιτιάσεις περί «ασφάλειας του κράτους» και παρέµεινε 
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 Προοδευτική Αλλαγή, 21/10/1952. 
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 Προοδευτική Αλλαγή, 31/10/1952. 
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 Στο πλαίσιο της προβολής του κυβερνητικού έργου εκδόθηκε τις παραµονές των εκλογών το Γ. 
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15/11/1952. 
144

 Βλ. την προεκλογική οµιλία Πλαστήρα στην Αθήνα, βλ. Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 15/11/1952. 
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 Από την προεκλογική οµιλία του Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη, βλ. Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 
10/11/1952. 
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προσηλωµένος στην άποψη που είχε εκφραστεί από την ΕΠΕΚ στις προηγούµενες 

εκλογές, ότι δηλαδή τα µέτρα ειρήνευσης αποτελούσαν απαραίτητη προϋπόθεση για 

την εφαρµογή του οποιουδήποτε προγράµµατος –ακόµα και για την ανόρθωση της 

οικονοµίας.
146

 Οι διαφοροποιήσεις αυτές εξέφραζαν για µία ακόµα φορά τη διάσταση 

απόψεων εντός της Ένωσης. Τόσο ο Βενιζέλος όσο και ο Πλαστήρας είχαν 

υιοθετήσει µία απολογητική στάση σε σχέση µε την πολιτική της ειρήνευσης, 

επιδιώκοντας µε τον τρόπο αυτό να «καθησυχάσουν» το εκλογικό σώµα. Στον 

αντίποδα, ο Καρτάλης παρέµενε σταθερός σε µία επιθετική πολιτική γραµµή που 

θεωρούσε την εφαρµογή των µέτρων ειρήνευσης ως βασικό πυλώνα της ίδιας της 

ανασυγκρότησης της χώρας. Στην πραγµατικότητα όµως, η διαφοροποίηση αυτή στο 

λόγο της Ένωσης περί ειρήνευσης, εκτός από τις όποιες πολιτικές διαφορές. υπάκουε 

στις ανάγκες που δηµιουργούσε η απεύθυνση σε ένα ευρύτερο εκλογικό σώµα που 

εκτεινόταν από τις παρυφές της Αριστεράς και έφτανε ως τις παρυφές της ∆εξιάς. 

Πέρα από την προβολή του κυβερνητικού έργου, µεγάλο µέρος της 

προεκλογικής εκστρατείας της Ένωσης αναλώθηκε στην αντιπαράθεση µε τον 

Συναγερµό και στη δηµιουργία κλίµατος πόλωσης.
147

 Μάλιστα η αντιπαράθεση 

έλαβε τα χαρακτηριστικά µετωπικής σύγκρουσης, µε τον Πλαστήρα να παροµοιάζει 

τους δύο πολιτικούς σχηµατισµούς µε «στρατόπεδα»: «από εδώ είναι το στρατόπεδον 

της Ελευθερίας, της ∆ηµοκρατίας και της ίσης προς όλους λειτουργίας των Νόµων. 

Από εκεί είναι το στρατόπεδον της µισαλλοδοξίας, του παλαιοκοµµατισµού και της 

στείρας αντιδράσεως».
148

 Η αντιπαράθεση κινήθηκε σε δύο άξονες: αφενός στην ίδια 

τη φύση του κόµµατος. Έτσι ο Συναγερµός κατηγορούνταν ότι δεν αποτελούσε 

«πολιτικόν, κοινοβουλευτικόν, δηµοκρατικόν οργανισµόν» αλλά «πολιτικήν 

ανωµαλίαν και εκτροπήν»,
149

 ότι ήταν «τεχνητό κατασκεύασµα των περιστάσεων»
150

 

χωρίς να προσκοµίζει µία νέα πολιτική πρόταση, ότι ήταν εκπρόσωπος της 

«οικονοµικής ολιγαρχίας» και όργανο «σκοτεινών συµφερόντων».
151

 Το δεύτερο 

στοιχείο αφορούσε την καταδίκη της µέχρι τότε παρουσίας του στην πολιτική. Ο 
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 Βλ. τη ραδιοφωνική προεκλογική οµιλία του Καρτάλη, βλ. Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 
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 Αξίζει να σηµειωθεί ότι –σε επίπεδο αρχηγών κοµµάτων– ο λόγος της Ένωσης ήταν περισσότερο 

πολωτικός από εκείνον του Συναγερµού.  
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 Βλ. συνέντευξη Πλαστήρα στον Προοδευτικό Φιλελεύθερο, 27/10/1952. 
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 Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 28/10/1952. 
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 Από την προεκλογική οµιλία του Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη, βλ. Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 
10/11/1952. 
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 Από την προεκλογική οµιλία του Πλαστήρα στη Θεσσαλονίκη, βλ. Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 
10/11/1952. 
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Συναγερµός ήταν ένα κόµµα χωρίς πρόγραµµα και χωρίς πολιτικό λόγο, που 

υιοθετούσε την πολιτική αδιαλλαξία, και είχε ως στόχο την «τεχνητή αναβίωση της 

ψυχώσεως του διχασµού […] διά σκοπούς καθαράς πολιτικής ιδιοτελείας».
152

 ∆εν 

έλειψε όµως και η αναµενόµενη µανιχαϊστική αντιπαράθεση του «καλού» µε το 

«κακό» µε όρους αντιθετικού ζεύγους: «Προοδευτική Παράταξις» και 

«Ανθελληνικός Συναγερµός»,
153

 «Φασισµός» και «∆ηµοκρατία».
154

 Σε αυτή την 

κατεύθυνση κινήθηκε ακόµη περισσότερο ο προσκείµενος στην ΕΠΕΚ Τύπος, µε 

χαρακτηριστικότερο το δηµοσίευµα του Προοδευτικού Φιλελεύθερου την παραµονή 

των εκλογών: «∆εν υπάρχουν σήµερα αποχρώσεις. Υπάρχει δίληµµα: Ναι ή Όχι. 

∆ηµοκρατία ή Φασισµός. Ελευθερία ή Βία. Ψωµί ή ∆υστυχία. Ανεξαρτησία ή 

υποταγή. Ισοτιµία ή υποτέλεια. Τρόπος να πάµε καλύτερα ή να βουλιάξουµε 

οριστικά. […] Ένα πρέπει να αποφύγουµε: το κνούτο, τον τρόµο. Γι’ αυτό θα 

υψώσουµε όλοι µαζί φραγµό στο Φασισµό. Γι’ αυτό θα ψηφίσουµε όλοι µαζί 

∆ηµοκρατία».
155

 

Ο Τύπος και σε αυτές τις εκλογές σήκωσε το βάρος της προσωπικής επίθεσης 

στον Παπάγο µέσω της µείωσης της στρατιωτικής του αξίας,
156

 ενώ προβλήθηκαν και 

οι «δυναµικές» λύσεις που σχεδίαζε ο Συναγερµός σε περίπτωση επικράτησης της 

Ένωσης ΕΠΕΚ-ΚΦ, η στήριξή του από την «οικονοµική ολιγαρχία», η αδυναµία του 

να επικοινωνεί µε τον λαό και τα προβλήµατά του, ενώ στηλιτεύθηκε η «καπήλευση» 

του Ελευθερίου Βενιζέλου από τον Συναγερµό και η προβολή του Παπάγου ως 

διαδόχου του.
157

 Τις τελευταίες ηµέρες πάντως της προεκλογικής περιόδου οι 

προσωπικές επιθέσεις υποχώρησαν δίνοντας τη θέση τους στο δίληµµα «φασισµός ή 

δηµοκρατία». 

Η Ε∆Α δεν κατέλαβε αντίστοιχο χώρο στον προεκλογικό λόγο των ηγετών 

της Ένωσης, ενώ και σε αυτή την περίπτωση καταγράφηκε η µεταξύ τους 

διαφοροποίηση. Έτσι, µόνον ο Πλαστήρας απηύθυνε κάλεσµα προς τους 
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 Βλ. χαρακτηριστικά το κύριο άρθρο «Ένας Φιλελεύθερος», Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 
12/11/1952. 
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ψηφοφόρους της Αριστεράς, θέτοντάς τους προ των «ευθυνών» τους: «κάθε ψήφος 

που αποσπάται από την κάλπην της ∆ηµοκρατικής Ενώσεως δεν είναι µόνον χαµένη. 

Πηγαίνει και ενισχύη τον φασισµόν», ενώ απευθυνόµενος «προς την ανώνυµον 

ηρωικήν µάζαν της Εθνικής Αντιστάσεως» υπενθύµισε την κατάργηση της 

Μακρονήσου και των Γιούρων, την αποφυλάκιση κρατουµένων και την απόλυση 

εξορίστων, και τη δηµιουργία «κλίµατος ελευθερίας».
158

 Τέλος µιλώντας στην 

«ηρωική και αδάµαστο Αθήνα»,
 159

 χαρακτήρισε «µάταιο» τον αγώνα της Ε∆Α, την 

οποία κατήγγειλε ότι «αδιαφορεί αν την εποµένην της τυχόν επικρατήσεως του 

Συναγερµού θα εξαπολυθή εδώ ένα τεράστιον κύµα διώξεων που δεν θα αφήση 

αριστερόν εις το σπίτι του».
160

 Ο Σοφ. Βενιζέλος τήρησε σαφείς αποστάσεις από το 

«κάλεσµα» αυτό στους αριστερούς ψηφοφόρους και απέφυγε την οποιαδήποτε 

αναφορά στο θέµα, ενώ αντίθετα, υπενθύµισε «το ηρωικόν θάρρος» του ΚΦ που 

ανέλαβε «τας ιστορικάς ευθύνας της διεξαγωγής του αντισυµµοριακού αγώνος τον 

οποίον έφερεν εις αίσιον τέρµα».
161

  

Η Ε∆Α ωστόσο σε αυτές τις εκλογές είχε να αντιµετωπίσει το εκβιαστικό 

δίληµµα που της είχε τεθεί µε το πλειοψηφικό, προκειµένου να στηρίξει τους 

συνδυασµούς της Ένωσης, έστω και µε τη µορφή προσθήκης υποψηφίων της Ένωσης 

στα δικά της ψηφοδέλτια. Στο δίληµµα «ή Πλαστήρας ή Πάπαγος», η ηγεσία τόσο 

της Ε∆Α όσο και του ΚΚΕ απάντησαν µε τη θέση «τι Πλαστήρας τι Παπάγος», 

υιοθετώντας µία εξίσου σκληρή κριτική απέναντι στην Ένωση και τον Συναγερµό. 

Στην τακτική αυτή η ΕΠΕΚ δεν απάντησε παρά µόνο εµµέσως, κάνοντας χρήση της 

πρότασης συνεργασίας που της είχε απευθύνει η Ε∆Α προκειµένου να αποδείξει η 

ίδια αυτοαναιρούνταν στην πράξη.
162

 ∆έκα µέρες όµως πριν τις εκλογές ο 

Προοδευτικός Φιλελεύθερος απευθύνθηκε προς τους ψηφοφόρους της Ε∆Α µε κύριο 
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άρθρο του,
163

 στο οποίο ασκούσε πίεση στους ψηφοφόρους της σηµειώνοντας ότι «η 

ήττα της Προοδευτικής Παρατάξεως, θα σηµάνη την συντριβήν της ∆ηµοκρατίας και 

την παλινόρθωσιν του φασισµού», ενώ επισήµαινε ότι «πραγµατικός, δηλαδή 

επικίνδυνος αντίπαλος του παπαγικού νεοφασισµού είναι σήµερον µόνον η 

Προοδευτική Παράταξις» καθώς ήταν η µόνη που µπορούσε να διεκδικήσει τη νίκη. 

Τέλος κατέληγε ότι «χρέος του κάθε δηµοκρατικού και αληθινά προοδευτικού 

πολίτου, ανεξαρτήτως της ιδιαιτέρας πολιτικής τοποθετήσεώς του, είναι να κλείση 

την πόρτα, που ανοίγει στο φασισµό η ηγεσία της Ε∆Α, διά της καταβαραθρώσεως 

µεγάλου αριθµού ψήφων, αντιπάλων του φασισµού, ψηφίζων υπέρ της Προοδευτικής 

Παρατάξεως. Μόνον κατά τον τρόπον αυτόν διασώζει την απειλουµένην σήµερον 

∆ηµοκρατίαν». Για µία ακόµη φορά υιοθετήθηκε η λογική της «χαµένης ψήφου» 

προς την Ε∆Α, καθώς ο «φασισµός δεν έχει άλλη ελπίδα σωτηρίας, παρά την 

διάσπασί µας»,
164

 ενώ ο αγώνας αυτός, όσο πλησίαζαν οι εκλογές, άρχισε να παίρνει 

νέα χαρακτηριστικά καθώς αυτή η «χαµένη ψήφος» έπαυε να λογίζεται ως τέτοια: 

«Κάθε ψήφος που δεν δίδεται στον Πλαστήρα δίδεται ουσιαστικά στον Παπάγο».
165

  

Σε αυτήν την προεκλογική περίοδο, όπου το βάρος δόθηκε στην προβολή του 

κυβερνητικού έργου και στην αντιπαράθεση µε τον Συναγερµό, και δευτερευόντως µε 

την Ε∆Α, εκείνο που απασχόλησε λιγότερο ήταν οι θέσεις της Ένωσης. Παρότι αυτές 

εµφανίζονταν διάσπαρτες στον προεκλογικό λόγο, δεν έτυχαν ιδιαίτερης προβολής. 

Έτσι, οι πάγιες θέσεις για την «αποκατάσταση κράτους δικαίου, την ανύψωσιν του 

βιοτικού επιπέδου των εργαζοµένων τάξεων, ιδιαιτέρως των εργατικών και τη 

                                                 
163

 Βλ. «Προς την Ε∆Α», Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 9/11/1952. 
164

 Βλ. «Καµία χαµένη ψήφος», Προοδευτική Αλλαγή, 13/10/1952. 
165

 Προκειµένου να ασκηθεί περισσότερη πίεση στους ψηφοφόρους της Ε∆Α προβλήθηκαν ιδιαίτερα 

οι δηµόσιες τοποθετήσεις δύο πολιτευτών της. Ο πρώτος, Νίκος Παππάς, υποψήφιος της Ε∆Α στο 

νοµό Τρικάλων στις προηγούµενες εκλογές, µε δηµόσια επιστολή του προς τους ψηφοφόρους των 

νοµών Τρικάλων και Καρδίτσας, σηµείωνε: «∆εν σας καλώ να ψηφίσετε τους συνδυασµούς του 

Κέντρου για να πάψετε νάσαστε αριστεροί, αλλ’ ακριβώς για να διατηρηθήτε αριστεροί. […] Υπάρχει 

τρόπος να µετρηθή η δύναµη της αριστεράς και στις εκλογές αυτές. Γιατί µπορείτε να προσθέσετε ένα 

όνοµα υποψηφίου της στο ψηφοδέλτιο της ΕΠΕΚ-Φιλελευθέρων». Βλ. «Οι αριστεροί», Προοδευτικός 
Φιλελεύθερος, 13/11/1952. Ο δεύτερος, Κων. Γιαννούλος, παραιτήθηκε από την υποψηφιότητά του 

στη Λάρισα µε το ψηφοδέλτιο της Ε∆Α και δήλωσε ότι θα στήριζε το συνδυασµό ΕΠΕΚ-ΚΦ, 

σηµειώνοντας: «∆υστυχώς η έλλειψις συνειδήσεως του φόβου της ∆ικτατορίας δεν επέτρεψε την 

Ένωσιν των ∆ηµοκρατικών ∆υνάµεων. […] Συνιστώ εις τους εκλογείς να πραγµατοποιήσουν την 

∆ηµοκρατικήν Ένωσιν στις εκλογές, ψηφίζοντας τους συνδυασµούς των Ηνωµένων Κοµµάτων 

ΕΠΕΚ-Φιλελευθέρων». Βλ. Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 15/11/1952. Τέλος, προκειµένου να ενισχυθεί 

το επιχείρηµα ότι η κάθοδος της Ε∆Α στις εκλογές ενίσχυε ουσιαστικά τον Συναγερµό, έτυχαν 

ιδιαίτερης προβολής στον Τύπο πληροφορίες για συµµετοχή οπαδών του Συναγερµού στις 

προεκλογικές συγκεντρώσεις της Ε∆Α µε στόχο να δηµιουργηθεί η εντύπωση «ότι η Ε∆Α διαθέτει 

εκλογικόν όγκον και δύναται να διεκδικήσει την νίκην». 
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µέριµνα διά την ελληνικήν νεότητα»,
166

 αλλά και άλλες, όπως η επιβολή φορολογικής 

δικαιοσύνης προς όφελος των επαγγελµατιών, η ενίσχυση µέσω πιστώσεων στις 

µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, η αποκατάσταση συνδικαλιστικών ελευθεριών, που 

επανέφεραν θέσεις του προγράµµατος της ΕΠΕΚ του 1951, αποτέλεσαν δευτερεύον 

στοιχείο του προεκλογικού λόγου. Τέλος, όσον αφορά το ζήτηµα των µέτρων 

επιείκειας, υπό τη γενική θέση ότι στόχος ήταν η ολοκλήρωση της ειρήνευσης,
167

 που 

περιλάµβανε την κατάργηση της εξορίας και την απόλυση των κρατουµένων, µόνον ο 

Καρτάλης περιέγραψε το πλαίσιο των µέτρων µε µεγαλύτερη σαφήνεια και έκανε 

λόγο για την κατάργηση των πιστοποιητικών κοινωνικών φρονηµάτων.
168

  

Η Ένωση, καθώς βάδιζε προς τις κάλπες, είχε υποβαθµίσει τις θέσεις και το 

πρόγραµµά της, είχε προχωρήσει σε µία σειρά από αντιφατικές συνεργασίες που 

είχαν οδηγήσει σε έναν εξίσου αντιφατικό προεκλογικό λόγο, είχε αποδυθεί σε µία 

µανιχαϊστική αντιπαράθεση µε τον Συναγερµό και είχε τηρήσει αµφιλεγόµενη στάση 

απέναντι στην Αριστερά. Όλα τα παραπάνω πρόδιδαν την ανυπαρξία κοινής 

πολιτικής, την οποία επιδείνωναν οι προσωπικές αντιθέσεις. Το αποτέλεσµα όλων 

αυτών ήταν να δηµιουργείται µία εικόνα σύγχυσης, που επέτεινε την αβεβαιότητα για 

τη δυνατότητα σχηµατισµού βιώσιµης κυβέρνησης –που αποτελούσε, µεταξύ άλλων 

το επίδικο των εκλογών. Με άλλα λόγια, τις παραµονές των εκλογών η Ένωση έπλεε 

πλησίστια προς την µεγάλη ήττα. 

 

Εκλογικό αποτέλεσµα  

Οι βασικοί πολιτικοί σχηµατισµοί, του Ελληνικού Συναγερµού, της Ένωσης ΕΠΕΚ-

ΚΦ και της Ε∆Α, µαζί µε µία σειρά ανεξάρτητων συνδυασµών
169

 αλλά και 

µεµονωµένων υποψηφίων,
170

 αναµετρήθηκαν στις εκλογές της 16
ης

 Νοεµβρίου. 

 

 

 

                                                 
166

 Από την προεκλογική οµιλία του Βενιζέλου στην Αθήνα, βλ. Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 
15/11/1952. 
167

 «∆ιά να λείψουν πλέον οι διά πολιτικούς λόγους φυλακισµένοι, εξόριστοι και παυµένοι χωρίς άλλη 

αφορµήν». 
168

 Από τη ραδιοφωνική προεκλογική οµιλία του Καρτάλη, βλ. Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 
12/11/1952. 
169

 Πέραν των ανεξάρτητων συνδυασµών που στήριξαν τα κόµµατα, άλλοι 10, σύµφωνα µε τον Ηλία 

Νικολακόπουλο συµµετείχαν στις εκλογές, βλ. Η καχεκτική δηµοκρατία, Αθήνα 2001, σ. 164. 
170

 Στις εκλογές αυτές οι µεµονωµένοι υποψήφιοι ξεπέρασαν τους 200, αριθµός µεγαλύτερος από 

οποιαδήποτε άλλη προγενέστερη ή µεταγενέστερη εκλογική αναµέτρηση. Βλ. Ηλ. Νικολακόπουλος, Η 
καχεκτική δηµοκρατία, σ. 164.  
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Αποτελέσµατα εκλογών 1952171 

 

Κόµµατα Ποσοστό Έδρες 
Ελληνικός Συναγερµός 49,22 247 

Ένωση ΕΠΕΚ-ΚΦ 34,22 51 

Συνεργαζόµενοι µε ΕΠΕΚ-ΚΦ 2,84 - 

Ανεξάρτητοι κεντρώοι υποψήφιοι 1,55 2
172

 

Ε∆Α 9,55 - 

Συνδυασµοί «δηµοκρατικής συνεργασίας»173
 1,73 - 

∆ιάφοροι 0,22 - 

 

Η νίκη του Συναγερµού υπήρξε σαρωτική και προκάλεσε «θανάσιµο τραύµα» στην 

Ένωση και ειδικότερα στην ΕΠΕΚ, της οποίας ο αρχηγός,
174

 αλλά και µία σειρά 

βουλευτών της δεν επανεξελέγησαν. Προκάλεσε όµως και την κοινοβουλευτική 

«εξαφάνιση» της Ε∆Α, η οποία µολονότι συγκέντρωσε ποσοστό 9,55%
175

 δεν 

εξέλεξε κανέναν βουλευτή. Το στοιχείο όµως που προκαλούσε εντύπωση στη νίκη 

του Συναγερµού ήταν ότι αυτή οφειλόταν κατά µεγάλο ποσοστό στη διείσδυση που 

είχε επιτύχει στον χώρο του Κέντρου, αποσπώντας ψήφους τόσο από την ΕΠΕΚ όσο 

και από το Κόµµα Φιλελευθέρων, γεγονός που αποτυπωνόταν µε µεγαλύτερη ένταση 

στην αύξηση της εκλογικής του επιρροής στις περιφέρειες των Νέων Χωρών, οι 

οποίες αποτελούσαν έως τότε προνοµιακό χώρο για τα συνεργαζόµενα κόµµατα.
176

  

Οι διαφορετικές απόψεις και θέσεις εντός της Ένωσης, τόσο του ΚΦ όσο και 

της ΕΠΕΚ, εκδηλώθηκαν, όπως ήταν φυσικό, και στην εκτίµηση του 

αποτελέσµατος.
177

 Η αποτίµηση του αποτελέσµατος από τον Πλαστήρα, 

                                                 
171

 Τα στοιχεία από το Ηλ. Νικολακόπουλος, Η καχεκτική δηµοκρατία, σ. 165 και παράρτηµα. 
172

 Οι δύο εκλεγέντες ανήκαν στον Ανεξάρτητο Συνδυασµό Κέντρου στο Ρέθυµνο. Ο ένας από αυτούς 

προσχώρησε στην ΕΠΕΚ και ο άλλος στο ΚΦ. 
173

 Στις εκλογικές περιφέρειες Κέρκυρας, Λέσβου και Χανίων µε την υποστήριξη της Ε∆Α. 
174

 Παρότι ήδη από πολύ νωρίς ο Πλαστήρας δεχόταν εισηγήσεις να κατέλθει υποψήφιος σε κάποια 

αναπληρωµατική εκλογή, προκειµένου να εισέλθει στη Βουλή, δεν αποδέχθηκε κάτι τέτοιο. Βλ. 

Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 25/11/1952. 
175

 Το ποσοστό της Ε∆Α «διορθώνεται» σε 11,28% αν συνυπολογιστούν και οι συνδυασµοί 

«δηµοκρατικής συνεργασίας», Βλ. Ηλίας Νικολακόπουλος, «Κοµµατική και εκλογική αποτύπωση του 

εµφυλίου, 1950-1952», στο Χρ. Χατζηιωσήφ (επιµ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα, τ. ∆2, 

Αθήνα 2009, σ. 348. 
176

 Βλ. Ηλίας Νικολακόπουλος, Καχεκτική δηµοκρατία, σ. 166-176, όπου παρουσιάζεται η συνολική 

εκτίµηση του αποτελέσµατος. Βλ. επίσης Ηλίας Νικολακόπουλος, «Κοµµατική και εκλογική 

αποτύπωση του εµφυλίου», σ. 348 για µια προσεγγιστική εκτίµηση των µετακινήσεων ψήφου 1951-

1952, από την οποία προκύπτει ότι οι διαρροές από την εκλογική βάση της ΕΠΕΚ προς τον Συναγερµό 

ήταν της ίδιας τάξης, αν όχι ελαφρώς µεγαλύτερες, σε σύγκριση µε τις αντίστοιχες διαρροές από την 

εκλογική βάση του ΚΦ. 
177

 Ανάλογες διαφοροποιήσεις ως προς την εκτίµηση του αποτελέσµατος υπήρξαν και από πλευράς του 

ΚΦ. Έτσι εκφράστηκαν απόψεις που απέδωσαν την εκλογική ήττα στις συνεργασίες (µε την ΕΠΕΚ, το 

Λαϊκό Κόµµα και την «ερωτοτροπία» µε την Αριστερά), στην απουσία του Σοφ. Βενιζέλου κατά την 

προεκλογική περίοδο, την προσχώρηση φιλελευθέρων στον Συναγερµό, στην έλλειψη προγράµµατος 
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δηµοσιεύθηκε µε κείµενό του στην Προοδευτική Αλλαγή.
178

 Σε αυτό, ο Πλαστήρας 

επισήµαινε ως παράγοντες της ήττας «των συνεργασθέντων κοµµάτων ΕΠΕΚ-

Φιλελευθέρων» τα εξής: α) τη σύµπραξη των δύο κοµµάτων
179

 και β) τη φθορά που 

αυτά είχαν υποστεί εξαιτίας της άσκησης κυβερνητικής εξουσίας και της «θαρραλέας 

λήψης αντιδηµοτικών µέτρων».
180

 Από την άλλη, ο Καρτάλης εκτιµούσε ως αιτία της 

ήττας της ΕΠΕΚ τη συνεργασία µε το ΚΦ: «η συνεργασία µε το Κόµµα 

Φιλελευθέρων έβλαψεν κατά έν ποσοστόν την ΕΠΕΚ, εκ της συνεργασίας αυτής 

δυναµικά και δηµιουργικά στελέχη της ΕΠΕΚ παρεµερίσθησαν κατά ένα τρόπον και 

εκ της συνεργασίας αυτής επήλθε διάσπασις της συνεχείας του εκλογικού αγώνος 

εναντίον των αντιπάλων µας».
181

  

 Οι εκτιµήσεις του προσκείµενου στην Ένωση Τύπου παρουσίασαν 

µεγαλύτερη ποικιλία. Η Προοδευτική Αλλαγή επέρριψε τις ευθύνες αποκλειστικά και 

µόνο στη στάση της Ε∆Α,
 182

 κάνοντας λόγο για «έγκληµα κατά του έθνους και κατά 

της δηµοκρατίας». Αφού σηµείωνε ότι ο Συναγερµός έκανε χρήση παντός θεµιτού 

και αθέµιτου µέσου
183

 προκειµένου να ψηφιστούν οι συνδυασµοί της Ε∆Α, 

κατήγγελλε τόσο την ηγεσία της Ε∆Α όσο και την εκτός Ελλάδας ηγεσία του ΚΚΕ 

ότι επέµειναν «εις την υποστήριξιν πλήρων συνδυασµών εις την Ε∆Α» και έθεσαν 

«εις ίσην µοίραν τον Πλαστήραν και τον Παπάγον» εξυπηρετώντας µε αυτόν τον 

                                                                                                                                            
και στην αποκοπή του κόµµατος από τις λαϊκές µάζες. Βλ. Πρακτικά σύσκεψης Κόµµατος 

Φιλελευθέρων, 4/3/1953, ΙΑΜΜ/ΑΣΒ, φ. 21. Περισσότερο οξύς στην κριτική του ήταν ο πολιτευτής 

του κόµµατος Γεώργιος Μελάς. Με επιστολή του προς τον Σοφ. Βενιζέλο στις 19/11/1952, σηµείωνε 

ως αίτια της «συντριβής» την «υποταγή» του ΚΦ στην ΕΠΕΚ, τη συνεργασία χωρίς «ιδεολογικήν 

εντροπήν» µε στοιχεία της «άκρας δεξιάς» και την ταυτόχρονη αποδοχή υποψηφιοτήτων όπως εκείνες 

των Παπαπολίτη και Κύρκου, την «αισχρά δηµαγωγία προς άγραν αριστερών ψήφων». Η εκτίµηση 

του Μελά, ο οποίος είχε εκφράσει και παλιότερα τη διαφωνία του µε τον Σοφ. Βενιζέλο, τον έθεσε 

εκτός κόµµατος. Η επιστολή δηµοσιεύεται στο Ντούνια Α. Κουσίδου - Στ. Γ. Σταυρόπουλος, Αριστερή 
Νεολαία Ελλάδος, 1950-1953, Αθήνα 1993, σ. 687-691. 
178

 Βλ. «∆ιατί δεν ενικήσαµεν», Προοδευτική Αλλαγή, 23/11/1952. 
179

 «∆ιότι µεταξύ των µαζών αι οποίαι ακολουθούν εκάτερον των συνεργαζοµένων κοµµάτων 

υπάρχουν ιδεολογικαί διαφοραί, αι οποίαι δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν από την σύµπραξιν». 
180

 Αναφερόµενος για µία ακόµα φορά στο κυβερνητικό έργο σηµείωνε ότι «οσονδήποτε γόνιµον και 

αν είναι το έργον µιας Κυβερνήσεως […] θα υπάρχουν πάντοτε τα µεγάλα προβλήµατα, που θα 

αναµένουν την λύσιν των και τα συµφέροντα µεγάλων του Λαού οµάδων, τα οποία, παρά πάσαν καλήν 

θέλησιν, θα παραµένουν ανικανοποίητα». Την άποψη αυτή συµµεριζόταν και ο Σοφ. Βενιζέλος: 

«είχοµεν το θάρρος να λάβωµεν σειράν αντιδηµοτικών µέτρων, τα οποία ήσαν αναγκαία διά την 

οικονοµικήν εξυγίανσιν και την νοµισµατικήν σταθερότητα». Βλ. Πρακτικά σύσκεψης Κόµµατος 

Φιλελευθέρων, 4/3/1953, ΙΑΜΜ/ΑΣΒ, φ. 21. 
181

 Επιστολή Γ. Καρτάλη προς Γεώργ. Ε. Γιαννόπουλο, 12/2/1953, ∆ΗΚΙ/ΑΓΚ, φ. 10.57. 
182

 Η εφηµερίδα κυκλοφόρησε µε τίτλο «Η Ε.∆.Α. έδωσε την νίκη εις τον φασιστικόν “Ε.Σ.”», βλ. 

Προοδευτική Αλλαγή, 17/11/1952. 
183

 Την παραµονή των εκλογών είχαν συλληφθεί επ’ αυτοφώρω ο αστυνοµικός διευθυντής Ιω. 

Καραχάλιος και δύο αξιωµατικοί της χωροφυλακής να µοιράζουν, φορώντας πολιτικά, προκηρύξεις 

που καλούσαν τους ψηφοφόρους να «µαυρίσουν τον Πλαστήραν και τον Βενιζέλον» και να ψηφίσουν 

ατόφιο το ψηφοδέλτιο της Ε∆Α. Βλ. Προοδευτική Αλλαγή, 17/11/1952. 
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τρόπο «τους σκοπούς του Νεοφασισµού» µε αποτέλεσµα να διασπαστεί η «ενότητα 

ψήφου των Ελλήνων αντιφασιστών και δηµοκρατών».
184

  

Την άποψη περί ευθύνης της Ε∆Α –αλλά µόνο όσον αφορά τα µεγάλα αστικά 

κέντρα– φάνηκε να συµµερίζεται και ο Προοδευτικός Φιλελεύθερος.185
 Ωστόσο 

καθοριστικό ρόλο, σύµφωνα µε την εφηµερίδα έπαιξε το πλειοψηφικό που «νόθευσε» 

το λαϊκό αίσθηµα και «απέδωσεν, ως προεβλέπετο, µίαν Βουλήν, που δεν 

αντικατοπτρίζει την λαϊκήν θέλησιν».
186

 Επίσης παρότι αναγνώριζε ότι ο Συναγερµός 

«παγίδευσε» µέρος του λαού µε την «αχαλίνωτον εκµετάλλευσιν των ψυχώσεων που 

επιζούν και των υλικών δυσχερειών της παρούσης στιγµής», σηµείωνε ότι εκείνο που 

κυρίως αποτέλεσε κρίσιµο παράγοντα στη διαρροή ψηφοφόρων ήταν η «νόθευσις της 

λαϊκής φυσιογνωµίας της ΕΠΕΚ, από τους πεµπτοφαλαγγίτας της Αντιδράσεως και 

τους παρασκηνιακούς αυλοκόλακας, οι οποίοι ηλλοίωσαν κατά την κρισιµωτέραν 

ώραν του λαϊκού αγώνος, την καθαρότητα της γραµµής της και ηµαύρωσαν την 

ακτινοβολίαν της. Και, κατ’ αυτόν τον τρόπον, εκλόνισαν την εµπιστοσύνην των 

λαϊκών στρωµάτων προς την συνέπειαν της καθοδηγήσεώς της». 

 Τέλος, η Ελευθερία απέδωσε την «ήττα του Κέντρου» σε τρεις παράγοντες:
187

 

α) την ολιγωρία της κυβέρνησης Βενιζέλου-Πλαστήρα, εξαιτίας της έλλειψης 

πολιτικού ρεαλισµού,
188

 στη λήψη µίας σειράς µέτρων (κρατική διοίκηση, υιοθέτηση 

οικονοµικής πολιτικής µακράς πνοής), β) την ανάλωση της κυβερνητικής 

δραστηριότητας στα µέτρα επιείκειας
189

 και γ) το «όνειδος» των συνδυασµών του 

Κέντρου.
190

 Η εφηµερίδα κατέληγε στο συµπέρασµα ότι «η ήττα του Κέντρου […] 

ήλθεν ως µοιραία συνέπεια των σφαλµάτων και των παραλείψεων ενός έτους». 

Είναι προφανές ότι οι παραπάνω εκτιµήσεις δεν συνέκλιναν, καθώς άλλες 

έδιναν ιδιαίτερη βαρύτητα στην κυβερνητική πολιτική, άλλες στην ιδεολογική 

                                                 
184

 Παρ’ όλα αυτά την επόµενη ηµέρα η εφηµερίδα αφού έκανε αναφορά για µία ακόµη φορά στη 

«λυσσώδη αντίδρασιν της Ε∆Α, χάρις εις την οποίαν παρεσύρθη µεγάλη µερίς αντισυναγερµικών 

ψήφων», κατέστησε σαφές ότι «δεν πρόκειται, την ώραν αυτήν, να ανοίξωµεν οιανδήποτε αντιδικίαν 

προς την Ε∆Α». 
185

 Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 17/11/1952. 
186

 «Ισχυρή και αλύγιστη», βλ. Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 18/11/1952. Η έµφαση στο παρόν 

απόσπασµα αλλά και όσα ακολουθούν είναι του πρωτοτύπου. 
187

 Βλ. «Πικραί αλήθειαι», Ελευθερία, 23/11/1952. 
188

 «Ενόµισεν ότι µε την καχεκτικήν πλειοψηφίαν, που διέθετε, ήτο δυνατόν να κρατήση την αρχήν επί 

ολόκληρον τετραετίαν». 
189

 «Ηναλώθησαν µήνες ολόκληροι […] εις τον τοµέα αυτόν, που ήτο θορυβωδέστατος, µολονότι 

ενδιέφερε µόλις το 10% του λαού. Αλλ’ έγινε και κάτι ακόµη χειρότερον. ∆ιάφορα τυχάρπαστα και 

αναρχούµενα στοιχεία του Κέντρου έδωσαν εις τον ελληνικόν λαόν την εντύπωσιν […] ότι το Κέντρον 

ερωτοτροπεί προς τον αµείλικτον εχθρόν του έθνους». 
190

 «Περιελήφθησαν εις αυτούς τα πλέον απίθανα πρόσωπα: αιλουροειδή της πολιτικής, 

εξηυτελισµένοι πράκτορες, εφθαρµένοι εκπρόσωποι της δεξιάς, ατοµικώς ανυπόληπτα υποκείµενα». 
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ασάφεια λόγω της διεύρυνσης και άλλες –λιγότερες πάντως– στη στάση της Ε∆Α. Το 

πλέον ενδιαφέρον στοιχείο όµως ήταν ότι δεν υπήρξε σύγκλιση ούτε σχετικά µε το 

ποιος ήταν ο ηττηµένος: η Ένωση, η ΕΠΕΚ ή το Κέντρο. Η διαφοροποίηση αυτή 

αποτυπώνει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ύπαρξη αντίρροπων δυνάµεων που 

επένδυαν πολιτικά σε διαφορετικά σχήµατα, γεγονός που επρόκειτο σύντοµα να 

αποτελέσει την αιτία της µεγάλης ρήξης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII 

1953: Η ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ 

 

Το ζήτηµα της συγχώνευσης µε το ΚΦ 

Η εκλογική συντριβή της Ένωσης ΕΠΕΚ-ΚΦ στις εκλογές του 1952, σε συνδυασµό 

µε την κοινοβουλευτική παντοδυναµία του Συναγερµού, έθεσε επί τάπητος την 

επανεξέταση της πολιτικής στρατηγικής της ΕΠΕΚ και του Κόµµατος Φιλελευθέρων. 

Η συγχώνευση των δύο κοµµάτων εν ονόµατι του Κέντρου –που είχε απασχολήσει, 

όπως αναφέρθηκε ήδη, τα δύο κόµµατα την περίοδο της συγκυβέρνησης– επανήλθε 

στη συζήτηση την εποµένη κιόλας των εκλογών. Βασικός εκφραστής της άποψης 

αυτής ήταν η Ελευθερία, η οποία είχε προσανατολιστεί στην κατεύθυνση της 

συνένωσης όλων των δυνάµεων του Κέντρου, προκειµένου να αντιπαρατεθούν µε 

αξιώσεις στον Συναγερµό, τηρώντας µε συνέπεια αυτή τη στάση σε όλη τη µετέπειτα 

περίοδο. Περιέγραψε µάλιστα µε απόλυτη σαφήνεια το πλαίσιο των «καθηκόντων» 

του Κέντρου στις νέες πολιτικές συνθήκες: «Να διαφοροποιήση, πρώτον, την 

ιδεολογίαν του απολύτως και εις όλους τους τοµείς από την δεξιάν και από τον 

κοµµουνισµόν και να στραφή προς τα δύο άκρα µε την ιδίαν αποφασιστικότητα. Και 

να επιδοθή, δεύτερον, µε τόλµην εις την οριστικήν ανασυγκρότησίν του. Μετά την 

ήτταν […] επιβάλλεται η ταχυτάτη συγκέντρωσις και ανασύνταξις των δυνάµεων».
1
  

Η προοπτική όµως της συγχώνευσης δεν τύγχανε καθολικής αποδοχής –

κυρίως εντός της ΕΠΕΚ. Βασικός εκφραστής της αντίθεσης, από την πλευρά του 

Τύπου, υπήρξε ο Προοδευτικός Φιλελεύθερος2
 ο οποίος χρέωνε τη συζήτηση περί 

Κέντρου στον Σοφ. Βενιζέλο και αµφισβητούσε την ιδεολογική και πολιτική ταύτιση 

της ΕΠΕΚ µε το ΚΦ που θα νοµιµοποιούσε την υπαγωγή τους σε ένα κοινό πολιτικό 

χώρο.
3
 Υπό αυτό το πρίσµα η εφηµερίδα επιδόθηκε στην επισήµανση των µεγάλων 

διαφορών µεταξύ των δύο κοµµάτων. Σύµφωνα µε αυτή, η ΕΠΕΚ γεννήθηκε από 

λαϊκά στρώµατα µη εκφραζόµενα πολιτικά από το ΚΦ και το Κέντρο, τα οποία 

τοποθετούνταν αριστερότερα αυτών
4
 και εποµένως µία ενδεχόµενη συγχώνευση θα 

                                                 
1
 Βλ. «Πικραί αλήθειαι», Ελευθερία, 23/11/1952. 

2
 Υπενθυµίζεται ότι ο Προοδευτικός Φιλελεύθερος εξέφραζε περισσότερο τις απόψεις του Γ. Καρτάλη. 

3
 «Ο κ. Βενιζέλος και οι φίλοι του επιµένουν […] εις την άποψιν της “συγχωνεύσεως” […] και 

προπαγανδίζουν το πολιτικόν σχήµα του “Κέντρου”», βλ. «Η συγχώνευσις», 1/12/1952. Αξίζει να 

υπογραµµιστεί ότι το συγκεκριµένο κείµενο διατυπώνει µε εξαιρετική σαφήνεια µία άλλη άποψη για 

τον ιδεολογικό και πολιτικό χαρακτήρα της ΕΠΕΚ. 
4
 Ο λαός αυτός που διαµόρφωσε, σύµφωνα µε την εφηµερίδα, την ιδεολογία του «από τους συγχρόνους 
αγώνας […] ανεζήτει και αναζητεί κάτι άλλο. Ησθάνετο την ανάγκην να προχωρήση πέραν του 
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ισοδυναµούσε µε «προδοσία» απέναντι στα λαϊκά αυτά στρώµατα. Μάλιστα ως 

απόδειξη της «βλαπτικής επίδρασης» του Κέντρου και στα δύο κόµµατα ανέφερε την 

κυβερνητική τους συνεργασία «διότι έπεισε ωρισµένα λαϊκά στρώµατα των 

Φιλελευθέρων ότι το κόµµα των επροχώρησε πολύ προς τα εµπρός (πέραν του 

Κέντρου) και ωρισµένα λαϊκά στρώµατα της ΕΠΕΚ ότι το κόµµα των εσύρετο πολύ 

προς τα οπίσω (προς το Κέντρον)». Το «οπισθοδροµικό» όµως Κέντρο δεν εξέφραζε 

ως χώρος τα λαϊκά στρώµατα που επιθυµούσαν ριζοσπαστικές και ταχείες µεταβολές 

διότι «δεν είναι µάζαι συντηρητικαί ώστε η πολιτική θέσις των να ευρίσκεται εις το 

Κέντρον, αλλά µάζαι ριζοσπαστικαί, και µε ισχυράς σοσιαλιστικάς τάσεις, ώστε η 

θέσις των να είναι πέραν και αριστερώτερα του Κέντρου, καλύπτουσα ολόκληρον 

τον, µεταξύ του Κέντρου και της Άκρας Αριστεράς, πολιτικόν χώρον». Η 

οποιαδήποτε «νόθευση της λαϊκής φυσιογνωµίας της ΕΠΕΚ» στο όνοµα του Κέντρου 

θα συνιστούσε, όπως σηµείωνε η εφηµερίδα, ήττα µεγαλύτερης πολιτικής σηµασίας 

από εκείνη των εκλογών. Στόχος της ΕΠΕΚ, βάσει αυτού του σκεπτικού, θα έπρεπε 

να είναι η αποσαφήνιση των διαφορών των δύο κοµµάτων, η ανανέωση του «αρχικού 

προοδευτικού και ριζοσπαστικού» προγράµµατος της ΕΠΕΚ, η αξιολόγηση των 

στελεχών της και η δηµοκρατική οργάνωση του κόµµατος. Όλα τα παραπάνω θα 

αποτελούσαν εγγύηση της συνεπούς πορείας της και θα καθιέρωναν τη θέση της «ως 

κόµµατος πρωτοπορούντος, το οποίον είναι µεν δυνατόν να έχη “συνοδοιπόρους”, 

αλλ’ αυτό είναι ο οδηγός».
5
 

 Αντίθετη µε τη συγχώνευση στη συγκεκριµένη χρονική συγκυρία, αλλά µε 

εντελώς διαφορετικό περιεχόµενο και ύφος, υπήρξε και η Προοδευτική Αλλαγή η 

θέση της οποίας εκφράστηκε µε άρθρο του Σάββα Παπαπολίτη. Ο βουλευτής στο 

κείµενό του ενώ σηµείωνε ότι «η κοινότης της αποστολής µας [ενν. της 

αντιπολίτευσης] µας φέρει και πάλιν επί της αυτής παραλλήλου προς το κόµµα των 

Φιλελευθέρων»,
6
 τόνιζε ωστόσο ότι η αντιπολίτευση όφειλε να γίνει «κεχωρισµένως 

και υπό ιδίαν του καθ’ ενός ευθύνην». Παρότι και ο ίδιος υπογράµµιζε ότι το 

εκλογικό αποτέλεσµα µπορούσε να αξιοποιηθεί ως ευκαιρία για την επεξεργασία 

«των ιδιαιτέρων εκάστου κόµµατος προγραµµατικών αρχών και κατευθύνσεων», κάτι 

τέτοιο δεν θα οδηγούσε στην απόκλιση των δύο κοµµάτων, όπως προσδοκούσε ο 

                                                                                                                                            
κόµµατος των Φιλελευθέρων. Ηρνείτο να είναι Κέντρον (το κόµµα των Φιλελευθέρων είναι πράγµατι 

Κέντρον) και ανεζήτει τους δρόµους του πέραν και αριστερώτερα του κόµµατος των Φιλελευθέρων». 
5
 Η εφηµερίδα επανήλθε στο θέµα µε νέο κείµενό της αντιδρώντας στις «νουθεσίες» µερίδας του 

Τύπου –ασκώντας κριτική κυρίως στις απόψεις της Ελευθερίας– εκφράζοντας τις ίδιες θέσεις. Βλ. 

«Χωρίς “συγκερασµούς”», Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 3/12/1952. 
6
 Βλ. Σάββας Παπαπολίτης, «∆ιά την ανάπλασιν του Έθνους», Προοδευτική Αλλαγή, 1/12/1953. 



 243 

Προοδευτικός Φιλελεύθερος, αλλά στη σύγκλιση, καθώς «σφυρηλατεί τους δεσµούς 

προς νέαν και στενωτέραν συνεργασίαν εις το µέλλον». Αν και µε νέο της άρθρο η 

εφηµερίδα φάνηκε να υιοθετεί µία πιο ξεκάθαρη στάση, τονίζοντας ότι 

«αντενδείκνυται οιαδήποτε προσπάθεια συγχωνεύσεως»
7
 την οποία έκρινε 

«επιζήµια», επισήµαινε ότι µόνο η αποσαφήνιση των προγραµµατικών κατευθύνσεων 

των κοµµάτων θα καταδείκνυε «εις το µέλλον εάν είναι δυνατή και συµφέρουσα εις 

τον λαϊκόν αγώνα η συγχώνευσίς των». Σε αυτή την περίπτωση, «θα πραγµατοποιηθή 

αύτη, υπό την λαϊκήν επιταγήν και την λαϊκήν πίεσιν και αν ακόµη υπάρξουν 

αντιδρώντες».  

 Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, πέραν της Ελευθερίας που φαινόταν να 

εκφράζει περισσότερο τις θέσεις του ΚΦ, και η οποία επένδυε πολιτικά στο Κέντρο 

ως κοινό ιδεολογικό χώρο των δύο κοµµάτων, εντός της ίδιας της ΕΠΕΚ είχαν 

διαµορφωθεί δύο αντίθετες τάσεις. Η πρώτη, όπως αυτή εκφραζόταν από τον 

Προοδευτικό Φιλελεύθερο τασσόταν υπέρ της πολιτικής αλλά κυρίως ιδεολογικής 

αυτοτέλειας της ΕΠΕΚ, της «επιστροφής» στις ριζοσπαστικές της θέσεις,
 8

 που την 

τοποθετούσαν αριστερά του Κέντρου, επενδύοντας σε µία περαιτέρω διεµβόλιση της 

Αριστεράς. Το Κέντρο ως πολιτικός χώρος είχε προσλάβει στο λόγο αυτό αρνητικό 

πρόσηµο και συντηρητικά χαρακτηριστικά που δεν εξέφραζαν τον ιδεολογικό 

χαρακτήρα της ΕΠΕΚ. Η δεύτερη τάση, περισσότερο κοντά στην θέση της 

Ελευθερίας, επένδυε µακροπρόθεσµα στο Κέντρο, αφού όµως προηγουµένως είχε 

διευθετηθεί το ζήτηµα της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης της ΕΠΕΚ.
9
 Η πρόταξη 

του φαινοµενικά άσχετου αυτού ζητήµατος άγγιζε ωστόσο δύο µείζονα ζητήµατα που 

σχετίζονταν τόσο µε την ηγεµονία εντός της ΕΠΕΚ όσο –κατά συνέπεια– και µε την 

                                                 
7
 Βλ. «Το κόµµα της ΕΠΕΚ και οι Φιλελεύθεροι», Προοδευτική Αλλαγή, 3/12/1953. 

8
 Η θέση αυτή απηχούσε τις απόψεις και άλλων στελεχών του κόµµατος. Βλ. χαρακτηριστικά επιστολή 

του πολιτευτή Τρικάλων Μιχαήλ Πίσπα προς τον Στ. Αλλαµανή, 13/1/1953: «[Η συγχώνευση] δεν 

πρέπει να γίνη, διότι θ’ αποβή καταστρεπτική διά την ΕΠΕΚ, χωρίς αυτή και µόνη να ωφελήση και το 

Κόµµα των Φιλελευθέρων. Φρονώ ότι η δύναµις της ΕΠΕΚ οφείλεται εις το γεγονός ότι αυτή 

ενεφανίσθη ως µία νέα εξυγιαντική προσπάθεια, µη έχουσα καµµίαν σχέσην µε τα παλαιά Κόµµατα, 

αυτό δε το στοιχείον θα εκλείψη παντελώς όταν συγχωνευθή µε τους Φιλελευθέρους, αλλά και η 

ενίσχυσις των Φιλελευθέρων µε την συγχώνευσιν δεν θα είναι ανάλογος µε την δύναµιν της ΕΠΕΚ, 

διότι τα πλέον προοδευτικά στοιχεία της ΕΠΕΚ, τώρα τουλάχιστον δεν θα ενταχθούν εις το νέον 

Κόµµα […] και εκείνον που πρέπει να γίνη διά να επανεύρη το Κόµµα των Φιλελευθέρων έστω και 

µέρος της παλαιάς του αίγλης, είναι η προσαρµογή του προγράµµατός του προς τας παρούσας 

συνθήκας και απαιτήσεις και προπαντός η διάλυσις της εντυπώσεως ότι είναι κόµµα 

κεφαλαιοκρατικόν. Όταν γίνουν αυτά η συγχώνευσις θα γίνη φυσιολογικά και το κέρδος θα είναι µέγα 

και διά τα στελέχη των συγχωνευθησοµένων κοµµάτων και διά τον κόσµον, που θα τ’ ακολουθήση και 

ενισχύση». Βλ. ΕΛΙΑ/Αρχείο Στέλιου Αλλαµανή, φ. 2.4. 
9
 ∆εδοµένου ότι ο αρχηγός της ΕΠΕΚ δεν είχε εκλεγεί, εκκρεµούσε το θέµα του προσώπου που θα 

ασκούσε τα καθήκοντα κοινοβουλευτικού ηγέτη.  
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ηγεµονία του Κέντρου. Η κοινοβουλευτικά «ακέφαλη» ΕΠΕΚ εφόσον προχωρούσε 

σε µία συγχώνευση µε το ΚΦ τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή, θα αναγνώριζε 

αναπόφευκτα την ηγεµονία του Σοφ. Βενιζέλου και συνεπώς την υπεροχή του ΚΦ 

στο νέο αυτό σχήµα. Η χρονική µετάθεση της συγχώνευσης δηµιουργούσε όµως 

ελπίδες για τη δυνατότητα να διαµορφωθούν άλλοι συσχετισµοί στους οποίους η 

ΕΠΕΚ θα µπορούσε να διαδραµατίσει πρωταγωνιστικό ρόλο. 

 Η λύση που προκρίθηκε όσον αφορά την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση των 

δύο κοµµάτων µάλλον περιέπλεξε παρά διαλεύκανε την όλη κατάσταση· ηγέτης της 

αξιωµατικής αντιπολίτευσης, που θα εξέφραζε και τις απόψεις της ΕΠΕΚ στη Βουλή 

«επί των γενικής φύσεως θεµάτων» ορίστηκε ο Σοφ. Βενιζέλος,
10

 ενώ την 

κοινοβουλευτική εκπροσώπηση της ΕΠΕΚ ανέλαβε τριµελής επιτροπή αποτελούµενη 

από τους Σάββα Παπαπολίτη, Στέλιο Αλλαµανή και Εµµανουήλ Μπακλατζή.
11

 

Παράλληλα αποφασίστηκε η υπό την προεδρία του Πλαστήρα συγκρότηση κοινού 

συµβουλίου εξωκοινοβουλευτικών προσώπων επιφορτισµένου να καθορίζει «την 

πορείαν των δύο κοµµάτων ως και την γραµµήν της κοινοβουλευτικής οµάδος».
12

 

Παρά τις διαβεβαιώσεις ότι η ΕΠΕΚ θα διατηρούσε την αυτοτέλειά της εντός αυτού 

του σχήµατος,
13

 δεν έλειψαν οι αντιδράσεις,
14

 ενώ οι προσπάθειες του προσκείµενου 

στην ΕΠΕΚ Τύπου να υποβαθµίσει το θέµα της συγχώνευσης έπεφταν στο κενό. 

 Και ενώ η λύση στο ζήτηµα της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης δεν 

φαινόταν να έχει αποκλείσει κανένα ενδεχόµενο, ένα νέο δεδοµένο ήρθε να θέσει και 

πάλι το θέµα του προσανατολισµού της ΕΠΕΚ: η αναπληρωµατική εκλογή της 

Θεσσαλονίκης.
15

 Η νέα αναµέτρηση έθετε το εύλογο ερώτηµα εάν τα δύο κόµµατα 

θα συνέχιζαν την εκλογική τους συνεργασία ή αν θα κατέρχονταν µε ξεχωριστούς 

υποψηφίους. Η λύση δόθηκε «άνωθεν», και στις 19 ∆εκεµβρίου οι Πλαστήρας και 

                                                 
10

 Ο βουλευτής Εµµ. Κοθρής χαρακτήρισε την απόφαση αυτή «ιστορικόν σταθµόν εις την πολιτικήν 

ιστορίαν του τόπου», καθώς «σταθεροποιείται πλέον ισχυρά πολιτική παράταξις Κέντρου εντός και 

εκτός του Κοινοβουλίου». Βλ. Προοδευτική Αλλαγή, 12/12/1952. 
11

 Το Βήµα, 17/12/1952. 
12

 Το Βήµα, 11/12/1952. 
13

 Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 12/12/1952. 
14

 Ηχηρότερη υπήρξε εκείνη του Ανδρ. Ιωσήφ ο οποίος έκανε λόγο για «οριστική παράδοση» της 

ΕΠΕΚ στο Κόµµα Φιλελευθέρων, σηµειώνοντας µε έµφαση: «Μολαταύτα η ΕΠΕΚ και οι οπαδοί της 

δεν θα αποθάνουν. ∆ιότι, εκείνοι µεν που εγκατέλειψαν τον σκοπόν των θα υφίστανται εφεξής την 

τύχην των εφθαρµένων οργανισµών, έως ότου φθάσουν εις το µηδέν, ενώ ηµείς οι άλλοι, ξεκινώντας 

έστω από την αρχήν, θα επανδρώσωµεν και πάλιν την ΕΠΕΚ», βλ. Το Βήµα, 13/12/1952. 
15

 Στις 8 ∆εκεµβρίου απεβίωσε ο βουλευτής Θεσσαλονίκης του Συναγερµού Θωµάς Μπακονίκος και 

βάσει του εκλογικού νόµου η πλήρωση της θέσης του θα γινόταν κατόπιν ανάδειξης νέου βουλευτή σε 

αναπληρωµατικές εκλογές. Οι εκλογές ορίστηκαν για τις 18 Ιανουαρίου 1953. Υποψήφια του 

Συναγερµού ήταν η Ελένη Σκούρα, της Ε∆Α ο Ιωάννης Πασαλίδης, του ΛΚ ο ∆ηµήτρης Θεοχαρίδης, 

ενώ συµµετείχαν και επτά µεµονωµένοι υποψήφιοι. 
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Βενιζέλος ανακοίνωσαν ότι θα δύο κόµµατα θα στήριζαν την υποψηφιότητα της 

Βιργινίας Ζάννα.
16

 Η απόφαση αυτή, που δήλωνε σαφώς ότι το σχήµα της Ένωσης 

ΕΠΕΚ-ΚΦ δεν είχε ευκαιριακό χαρακτήρα, δεν φαίνεται πως είχε αποτελέσει 

αντικείµενο συζήτησης του αρχηγού της ΕΠΕΚ µε τους βουλευτές και τα στελέχη 

του κόµµατος, αλλά ούτε επρόκειτο να τεθεί προς συζήτηση εφόσον την επόµενη 

ηµέρα οι Πλαστήρας και Βενιζέλος αναχώρησαν για τις ΗΠΑ. Ο χειρισµός αυτός 

δηµιούργησε περαιτέρω ένταση, καθώς την πρόθεσή του να είναι υποψήφιος είχε 

εκδηλώσει και ο πρώην βουλευτής της ΕΠΕΚ, Αντώνιος Ανωγειανάκης.
17

 Σε 

αντίθεση µάλιστα µε την απόφαση του Πλαστήρα, η υποψηφιότητά του φαινόταν να 

συγκεντρώνει την καθολική υποστήριξη στο εσωτερικό της ΕΠΕΚ, µε την εφηµερίδα 

Προοδευτική Αλλαγή να υποστηρίζει ότι ο Ανωγειανάκης έπρεπε να επιµείνει στην 

υποψηφιότητά του «διά να γίνη φανερόν και εµπράκτως πόσον αι προοδευτικαί 

δηµοκρατικαί µάζαι της ΕΠΕΚ αντιτίθενται εις πάσαν ιδέαν συγχωνεύσεως µε το 

κόµµα των Φιλελευθέρων ή ακόµη και επιβολής των απόψεων των Φιλελευθέρων επί 

της ΕΠΕΚ»,
18

 ενώ και ο Προοδευτικός Φιλελεύθερος σηµείωνε ότι «η υποψηφιότης 

του κ. Ανωγειανάκη έχει ακριβώς την διπλήν έννοιαν της διαµαρτυρίας εναντίον της 

συνεχιζοµένης αυτής προσπαθείας [ενν. για τη συγχώνευση µε το ΚΦ], καθώς και την 

εννοίαν της προειδοποιήσεως ότι το κόµµα δεν πρόκειται να ακολουθήση και να 

υποκύψη εις τους βυσσοδοµούντας την διάλυσιν του Λαϊκού Κινήµατος µέσα εις το 

Κόµµα Φιλελευθέρων».
19

 Οι προσπάθειες των Γ. Καρτάλη
20

 και Ν. Ασκούτση να 

µεταπείσουν τον υποψήφιο απέβησαν άκαρπες, µε αποτέλεσµα να παρέµβει ο 

Πλαστήρας από τις ΗΠΑ· µε τηλεγράφηµά του κάλεσε τον πρώην βουλευτή να 

αποσυρθεί «άλλως θα τον θεωρήση ως διασπαστήν του δηµοκρατικού αγώνος και θα 

τον αποκηρύξη διαγράφων αυτόν εκ του κόµµατος».
21

 Η προειδοποίηση του 

Πλαστήρα ανέδειξε όµως ακόµα περισσότερο τις αντιδράσεις που υπήρχαν εντός του 

κόµµατος για τον τρόπο λήψης των αποφάσεων. Όπως τόνιζε ο Προοδευτικός 

                                                 
16

 Η Βιργινία Ζάννα ήταν κόρη της Πηνελόπης ∆έλτα και σύζυγος του Αλέξανδρου Ζάννα, βουλευτή 

επί σειρά ετών του Κόµµατος Φιλελευθέρων και ενός εκ των στενότερων συνεργατών του Ελ. 

Βενιζέλου. 
17

 Ο Αντ. Ανωγειανάκης είχε εκλεγεί βουλευτής Θεσσαλονίκης µε την ΕΠΕΚ στις 10/9/1952 στη θέση 

του αποβιώσαντος Ιωάννη Μιχαήλ. 
18

 Προοδευτική Αλλαγή, 30/12/1953. 
19

 Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 7/1/1953. 
20

 Η Προοδευτική Αλλαγή σηµείωνε ότι ο Καρτάλης «ανεµίχθη αναρµοδίως και άνευ τινός 

εξουσιοδοτήσεως», 30/12/1953. 
21

 Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 5/1/1953. Την επόµενη ηµέρα η περιφερειακή οργάνωση 

Θεσσαλονίκης, ευθυγραµµιζόµενη πλήρως µε την απόφαση του Πλαστήρα, κάλεσε τον Ανωγειαννάκη 

να συµµορφωθεί µε τη γραµµή της ΕΠΕΚ «άλλως θα τεθή εκτός κόµµατος». Βλ. Προοδευτικός 
Φιλελεύθερος, 5/1/1953. 
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Φιλελεύθερος, «εάν η δηµοκρατική οργάνωσις του κόµµατος είχεν συµπληρωθή, η 

τόσον στενή εκλογική συνεργασία µε τους Φιλελευθέρους δεν θα εσυνεχίζετο πλέον» 

ενώ η επιλογή των υποψηφίων θα γινόταν από συλλογικά όργανα και όχι 

«άνωθεν».
.22

 Ωστόσο οι όποιες διαφωνίες υποτάχθηκαν προς χάρη της εκλογικής 

αναµέτρησης και έτσι και οι δύο εφηµερίδες
23

 πειθάρχησαν εν τέλει στην γραµµή του 

κόµµατος.  

Το αποτέλεσµα της εκλογής της Θεσσαλονίκης ήταν όµως «αληθής 

συντριβή»
 24

 για την ΕΠΕΚ και το ΚΦ. Η Βιργινία Ζάννα κατέλαβε την τρίτη θέση µε 

ποσοστό 17,33% –πολύ µικρότερο δηλαδή από εκείνο που είχαν συγκεντρώσει τα 

κόµµατα της Ένωσης στις εκλογές του Νοεµβρίου– ο Συναγερµός µε ποσοστό 

33,69% εξέλεξε την πρώτη γυναίκα βουλευτή, Ελένη Σκούρα, ενώ εντυπωσιακό ήταν 

το ποσοστό που συγκέντρωσε η Ε∆Α (30,85%). Όπως ήταν φυσικό η ήττα 

πυροδότησε εκ νέου τη συζήτηση για την πορεία της ΕΠΕΚ, καθώς χρεώθηκε στη 

στενή συνεργασία των δύο κοµµάτων και τη σύγχυση που αυτή προκαλούσε στο 

εκλογικό σώµα.
25

 Μάλιστα ο πρώην βουλευτής Θεσσαλονίκης της ΕΠΕΚ, Μηνάς 

Πατρίκιος, σε συνέντευξή του
26

 έκανε λόγο για «διαρκή υποχώρηση της ΕΠΕΚ προς 

τα δεξιά, εις τρόπον ώστε να φθάσωµεν στο σηµείο να συζητείται η συγχώνευσις µε 

το Κόµµα Φιλελευθέρων», ενώ η «πολιτική θέσις της ΕΠΕΚ ως Λαϊκού Κινήµατος, 

πρέπει να ευρίσκεται πάντοτε µέσα στα λαϊκά ∆ηµοκρατικά στρώµατα και να 

συµπράττη γενικώτερα µε τα γνήσια ∆ηµοκρατικά Κόµµατα», υπονοώντας την Ε∆Α. 

                                                 
22

 Ταυτόχρονα η εφηµερίδα καυτηρίαζε την απειλή περί διαγραφής του Ανωγειανάκη, που είχε 

εκτοξεύσει ο Πλαστήρας, υπογραµµίζοντας ότι «εις τα δηµοκρατικώς ωργανωµένα κόµµατα η 

διαγραφή στελέχους πρέπει να είναι και είναι αποτέλεσµα ολοκλήρου δηµοκρατικής διαδικασίας, η 

οποία περιβάλλει την απόφασιν µε καθολικό κύρος». Εν τέλει, σύµφωνα µε την εφηµερίδα, η 

περίπτωση του Ανωγειανάκη «ήτο αναπόφευκτος συνέπεια του γεγονότος, ότι δεν ήλλαξαν ακόµη αι 

µέθοδοι διακυβερνήσεως και καθορισµού της πορείας του κόµµατος», βλ. Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 
7/1/1953. 
23

 Ο Προοδευτικός Φιλελεύθερος (8/1/1953) σηµείωσε ότι όλοι έπρεπε να πειθαρχήσουν στην απόφαση 

του κόµµατος και ότι µία και µόνη υποψήφια των συνεργαζόµενων κοµµάτων –«και συνεπώς και της 

ΕΠΕΚ»– ήταν η Βιργινία Ζάννα, ενώ η Προοδευτική Αλλαγή (13/1/1953) αφού διευκρίνιζε ότι η 

επιλογή της «οφείλεται αποκλειστικώς εις την επιθυµίαν του αρχηγού της ΕΠΕΚ», καλούσε τους 

ψηφοφόρους να συσπειρωθούν γύρω από αυτήν «καταπνίγοντες δικαιολογηµένας αντιρρήσεις και 

άλλας υποχρεώσεις» προς χάριν του «γενικού συµφέροντος». 
24

 Βλ. Προοδευτική Αλλαγή, 20/1/1953. 
25

 Για «θολότητα, η οποία εσχηµατίσθη εκ της µονίµου συµπράξεως των δύο δηµοκρατικών 

κοµµάτων, η οποία δεν επιτρέπει την αποσαφήνισιν των προγραµµατικών αρχών του Λαϊκού 

Κινήµατος που εκφράζει η ΕΠΕΚ» έκανε λόγο ο Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 20/1/1953, ενώ η 

Προοδευτική Αλλαγή έδινε για µία ακόµα φορά έµφαση στο ζήτηµα της κοινοβουλευτικής 

εκπροσώπησης του κόµµατος, χαρακτηρίζοντας «πολιτικόν σολοικισµόν» την εκπροσώπηση της 

ΕΠΕΚ από τον Σοφ. Βενιζέλο, δεδοµένου ότι τα δύο κόµµατα είχαν µεταξύ τους «βαθείαν και ριζικήν 

διαφοράν προγραµµατικών κατευθύνσεων και ιδεολογικών προσανατολισµών», βλ. «Αι πολιτικαί 

ανακατατάξεις», Προοδευτική Αλλαγή, 27/1/1953. 
26

 Η Αυγή, 22/1/1953. 
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Ο Πατρίκιος εκτιµούσε ότι η ΕΠΕΚ αδυνατούσε να ακολουθήσει «από λόγους 

καθαρώς συναισθηµατικούς» αυτή την τακτική υπό την παρούσα ηγεσία και έθεσε 

ευθέως θέµα «αναδιοργάνωσης και ανανέωσή της».
27

  

Μέσα σε αυτό το κλίµα αναταραχής και υπό το βάρος δηµοσιευµάτων βάσει 

των οποίων ο Πλαστήρας είχε αποστείλει επιστολή στα στελέχη της ΕΠΕΚ µε την 

οποία συνιστούσε την «στενήν συνεργασία µε το Κόµµα Φιλελευθέρων»,
28

 η 

κοινοβουλευτική οµάδα της ΕΠΕΚ προσπάθησε να θέσει τέρµα στη συζήτηση περί 

συγχώνευσης. Με ανακοίνωσή της, στις 22 Ιανουαρίου 1953, καθιστούσε σαφές ότι 

«[…] έλαβε γνώσιν των απόψεων του αρχηγού του κόµµατος και διεπίστωσεν 

οµοφώνως ότι θέµα συγχωνεύσεως µετά του κόµµατος των Φιλελευθέρων δεν 

υφίσταται και ότι η ΕΠΕΚ θα εξακολουθήση αυτοτελώς τον αγώνα της εντός του 

πλαισίου των ιδεολογικών της κατευθύνσεων».
29

 Επίσης, όπως αναφερόταν, το 

ζήτηµα της χωριστής κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης, προκειµένου η ΕΠΕΚ να 

«ανακτήσει την αυτοτέλειά της»,
30

 παρά το ότι απασχόλησε την κοινοβουλευτική 

οµάδα του κόµµατος, παρέµεινε σε εκκρεµότητα εν αναµονή της επιστροφής του 

Πλαστήρα από τις ΗΠΑ.  

Όµως όπως φαίνεται οι συζητήσεις για τη συγχώνευση δεν έπαψαν –έστω κι 

αν δεν έβλεπαν πάντα το φως της δηµοσιότητας. Έτσι ο Προοδευτικός Φιλελεύθερος 

µε συνεχή του δηµοσιεύµατα επανέφερε τη συζήτηση στις µεγάλες πολιτικές 

διαφορές των δύο κοµµάτων, «τα προγράµµατα των οποίων ήσαν πολύ διάφορα και 

εις πολλά σηµεία αντίθετα προς το ιδικόν της».
31

 Η εφηµερίδα στάθηκε κριτικά και σε 

όλες τις κυβερνητικές συνεργασίες του κόµµατος –αρχής γενοµένης από το 1950- οι 

οποίες της είχαν µεν επιτρέψει να καταλάβει ορισµένα υπουργεία «αλλά ουδέποτε 

κατέλαβε την εξουσίαν» καθώς αδυνατούσε να εφαρµόσει το πρόγραµµά της –

                                                 
27

 Την εποµένη, η Προοδευτική Αλλαγή επιτέθηκε στον Πατρίκιο µε βαρείς χαρακτηρισµούς, άφηνε 

υπονοούµενα ότι βρισκόταν ο ίδιος σε συνεννόηση για συνεργασία µε την Ε∆Α και προανήγγειλε 

σχεδόν τη διαγραφή του από το κόµµα., βλ. «Αρριβίσται δεν έχουν θέσιν εις την ΕΠΕΚ», Προοδευτική 
Αλλαγή, 24/1/1953. Το γεγονός προκάλεσε την άµεση αντίδραση του Πατρίκιου ο οποίος κατηγόρησε 

την εφηµερίδα ότι «παρουσιάστηκε µε το φετβά της ως αποκλειστικός µονοπωλητής του δικαιώµατος 

του ελέγχου και της κριτικής των αντιλήψεων των άλλων», σηµείωνε δε ότι η διαγραφή του ή µη δεν 

ήταν «της αρµοδιότητος αυτής» αλλά του συνεδρίου του κόµµατος, βλ. επιστολή Μηνά Πατρίκιου 

στον Προοδευτικό Φιλελεύθερο, 26/1/1953.  
28

 Κοµιστής της επιστολής ήταν, σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα, ο Ιωάννης Μοάτσος, βλ. Το Βήµα, 

18/1/1953. Είναι πάντως ενδεικτικό της σύγχυσης το γεγονός ότι η Προοδευτική Αλλαγή την ίδια ηµέρα 

διέψευσε την ύπαρξη τέτοιας επιστολής. 
29

 Προοδευτική Αλλαγή, 23/1/1953. Η έλλειψη οποιασδήποτε αναφοράς ακόµα και στη συνεργασία των 

δύο κοµµάτων, ερµηνεύτηκε ως αρχή «νέου προσανατολισµού του κόµµατος», βλ. Προοδευτικός 
Φιλελεύθερος, 23/1/1953. 
30

 Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 28/1/1953. 
31

 «Τα βασικά σφάλµατα», βλ. Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 7/2/1953. 
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γεγονός που είχε καταστροφικές συνέπειες. Όµως εκείνο που η εφηµερίδα πρόβαλε 

ως ολέθρια συνέπεια για τον πολιτικό προσανατολισµό της ΕΠΕΚ ήταν οι 

προσπάθειες που κατέβαλλε –χάριν της συµµετοχής σε κυβερνητικά σχήµατα– 

προκειµένου να αποφύγει µε κάθε τρόπο την κατηγορία της «συνοδοιπορίας». 

Αποτιµώντας την µέχρι τότε πορεία του κόµµατος η εφηµερίδα διατύπωνε µε έναν 

µάλλον προκλητικό για την εποχή τρόπο το βασικό πρόβληµα της ΕΠΕΚ, που ήταν η 

«δεξιά στροφή» της: «Αλλ’ η «συνοδοιπορία» αυτή –η οποία εις καµµίαν περίπτωσιν 

δεν ήτο, όπως υπεννοείτο, συνοδοιπορία µε το ΚΚΕ– ήτο η ειδοποιός διαφορά, η 

οποία την διέστελλε από όλα τα άλλα κόµµατα. […] Αλλ’ η ΕΠΕΚ διά να εξορκίση 

την κατηγορίαν […] µετεβλήθη σχεδόν εις συνοδοιπόρον της Αντιδράσεως, διότι ενώ 

διεχωρίζετο συνεχώς σαφέστερον από την άκραν Αριστεράν, ο διαχωρισµός της από 

την ∆εξιάν καθίστατο συνεχώς ασαφέστερος. Και αυτό ήτο ένα από τα βασικώτερα 

λάθη». 

Το παραπάνω άρθρο αποτύπωνε µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ριζικές 

πολιτικές διαφορές που ενυπήρχαν στην ΕΠΕΚ και την ουσιαστική µάχη που 

διεξαγόταν για τον προσανατολισµό του κόµµατος. Όπως ήταν επόµενο, στο 

στόχαστρο έθεσε η εφηµερίδα τη συζήτηση περί Κέντρου στην ΕΠΕΚ,
 32

 την οποία 

απέδωσε στην είσοδο «αριβιστικών και απίστων στοιχείων» στο κόµµα, τα οποία 

εργάστηκαν για την «αλλοίωση» της ιδεολογίας του. Σύµφωνα όµως µε την 

εφηµερίδα, «κοινωνιολογικώς, η θέσις της ΕΠΕΚ, η οποία ήτο και είναι ο συνεχιστής 

του Λαϊκού Κινήµατος της Κατοχής, δεν ήτο το Κέντρον, αλλ’ η Αριστερά εφ’ όσον 

ενεφανίσθη και επεβλήθη ως κόµµα πολιτικώς δηµοκρατικόν και συγχρόνως 

κοινωνικώς ριζοσπαστικόν» Η διάβρωση του κόµµατος και η προπαγάνδιση του 

«ανυπάρκτου» Κέντρου αφαιρούσε από την ΕΠΕΚ το ρόλο του κόµµατος της 

πολιτικής και κοινωνικής πρωτοπορίας. «Ταυτοχρόνως δε προητοίµαζε τον δρόµον 

διά την ενότητα µε το κόµµα των Φιλελευθέρων, το οποίον είχε πλέον εκφυλισθή εις 

κόµµα της ∆εξιάς». ∆εδοµένου ότι «ο δηµιουργικός ρόλος του [ΚΦ] είχε τερµατισθή 

προ πολλού, τα µεν συντηρητικά του στοιχεία στράφηκαν στη ∆εξιά, τα δε 

προοδευτικότερα επροχώρησαν πέραν και αριστερώτερά του –δηλ. προς την ΕΠΕΚ». 

Όµως η στενή συνεργασία µε το ΚΦ, ενώ ωφέλησε το ίδιο, ζηµίωσε την ΕΠΕΚ διότι 

έδινε την εντύπωση της συνεχούς οπισθοχώρησης. Η λύση προκειµένου η ΕΠΕΚ να 

αποτελέσει και πάλι την πρωτοπορία και να εκπληρώσει την αποστολή της «όπως την 

                                                 
32

 «Η ΕΠΕΚ», βλ. Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 7/2/1953. 
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ηννοόυν αι λαϊκαί µάζαι που την ακολούθησαν» ήταν να προχωρήσει πέρα από τις 

διακηρύξεις του 1950. «Εκείνο που χρειάζεται σήµερον η χώρα είναι ένα 

ριζοσπαστικόν κόµµα. Η ΕΠΕΚ έδειξε το 1950 ότι ήτο δυνατόν να εξελιχθή εις 

ριζοσπαστικόν κόµµα. Τώρα πρέπει να αποδείξη ότι δύναται να είναι και ότι είναι». 

Τα προοδευτικά λαϊκά στρώµατα δεν επρόκειτο να ακολουθήσουν την ΕΠΕΚ σε 

περίπτωση στενής συνεργασίας ή συγχώνευσης µε το ΚΦ, αλλά «ούτε εάν παραµείνη 

µεν ανεξάρτητη, αλλ’ ιδεολογικώς θολή και εάν διατηρήση τας ολεθρίας συµφύσεις 

της προς το λεγόµενον Κέντρον». Προκειµένου να αποφευχθεί η «δεξιά –ή κεντρώα- 

εκφύλισις της ΕΠΕΚ» έπρεπε να απαλλαγεί από τα φθοροποιά στοιχεία και να 

οργανωθεί δηµοκρατικά, να κρίνει τα στελέχη της. «Η ιδεολογική συνέπεια και η 

αποφασιστικότης ως προς την πραγµατοποίησιν των ριζοσπαστικών αρχών του 

κόµµατος είναι ο γνώµων µε τον οποίον τα προοδευτικά λαϊκά στρώµατα, κρίνουν το 

κόµµα».
33

 

Οι ισορροπίες που είχαν διαµορφωθεί εντός του κόµµατος ήταν πλέον 

εξαιρετικά εύθραυστες και ανατρέπονταν ανά πάσα στιγµή µε κάθε αφορµή. Έτσι, 

νέα δηµοσιεύµατα για µία ακόµη επιστολή του Πλαστήρα στην οποία ενηµέρωνε τα 

στελέχη της ΕΠΕΚ ότι θα αποχωρούσε από την πολιτική και σε µία προσπάθεια 

αναδιοργάνωσης του Κέντρου,
34

 τα καλούσε να προχωρήσουν στη συγχώνευση υπό 

την ηγεσία του Γεωργίου Παπανδρέου, προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις. Την 

εποµένη ο Προοδευτικός Φιλελεύθερος έκανε λόγο για «αγεφύρωτον χάσµα» µεταξύ 

εκείνων των «παλαιοκοµµατικών» στελεχών –κατονοµάζοντας τον Κων. Ρέντη–
35

 

εντός της ΕΠΕΚ που τάσσονταν υπέρ της συνεργασίας και ενδεχοµένως της 

συγχώνευσης µε το ΚΦ προκειµένου να ανέλθουν στην εξουσία, και κείνων που 

                                                 
33

 Στα παραπάνω δηµοσιεύµατα η Προοδευτική Αλλαγή τήρησε σιγή ιχθύος. Περιορίστηκε σε συνεχή 

δηµοσιεύµατα που παρουσίαζαν την υγεία του Πλαστήρα ως «αρίστη», γεγονός που θα του επέτρεπε 

να αναλάβει πλήρως τα ηνία του κόµµατος, βλ. ενδεικτικά Προοδευτική Αλλαγή, 7/2/1953, 13/2/1953, 

17/2/1953 κλπ. Ο µόνος που απάντησε στον Προοδευτικό Φιλελεύθερο ήταν ο Βουλευτής Νικ. 

Ζορµπάς, ο οποίος όµως απέφυγε να σχολιάσει τα ζητήµατα ουσίας που έθετε η εφηµερίδα και έδωσε 

έµφαση σε ελάσσονες παρατηρήσεις, βλ. Νικ. Ζορµπάς, «Χρειάζεται θάρρος», Προοδευτική Αλλαγή, 

11/2/1953. 
34

 Η Αυγή, 8/2/1952. Την επιστολή φερόταν να έχει στείλει ο Πλαστήρας στον γιατρό Μοσχοβίτη. 
35

 Αφορµή για την προσωπική επίθεση στον Κ. Ρέντη στάθηκε άρθρο του στο οποίο είχε ταχθεί υπέρ 

της γενικότερης συνεργασίας µε τα άλλα κόµµατα της αντιπολίτευσης και της εκλογικής τους 

σύµπραξης. Όπως σηµείωνε χαρακτηριστικά η εφηµερίδα, «είναι συνεπώς φανερόν ότι εις την σκέψιν 

του κ. Ρέντη –και άλλων φυσικά– εκείνο το οποίον προέχει είναι η εκλογική σύµπραξις, αι εκλογαί, η 

εκλογική επικράτησις, ο “συγκερασµός” µε άλλα Κόµµατα, η κατάληψις ωρισµένων υπουργείων και η 

επανάληψις των παλαιών µεθόδων, η µόνιµος αποµάκρυνσις από το πρόγραµµα, η διάψευσις των 

ελπίδων των λαϊκών µαζών και –κατ’ ουσίαν– η εγκατάλειψις των σκοπών διά την πραγµατοποίησιν 

των οποίων εγεννήθη η ΕΠΕΚ», βλ. «Το αγεφύρωτον χάσµα», βλ. Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 
10/2/1953. 
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έθεταν ως πρωταρχικό στόχο την «ιδεολογικήν καθαρότητα».
 36

 Είναι σαφές ότι η 

εφηµερίδα έβαζε στο στόχαστρο και τους Γεώργ. Καρτάλη και Νικ. Ασκούτση, 

καθώς αν και µέλη µαζί µε τον Ρέντη της διοικούσας επιτροπής του κόµµατος, δεν 

διαφοροποιήθηκαν δηµοσίως από τις θέσεις του. Όπως µάλιστα τόνιζε η εφηµερίδα η 

στάση των τριών καθιστούσε «πολύ δύσκολον ή µάλλον αδύνατον την από κοινού 

πορείαν. Πολύ δε ολιγώτερον την ηγετικήν θέσιν στελεχών µε τοιαύτην 

καθυστερηµένην και αντιδραστικήν νοοτροπίαν».
37

 

Το µόνο που φαινόταν πως µπορούσε να εκτονώσει την κατάσταση και να 

ξεκαθαρίσει το τοπίο ήταν η επιστροφή του Πλαστήρα στις 17 Φεβρουαρίου από τις 

ΗΠΑ. Την ίδια ηµέρα ο Προοδευτικός Φιλελεύθερος φρόντισε µε νέο κείµενο να 

υποδείξει το δέον γενέσθαι απευθυνόµενος εµµέσως πλην σαφώς στον αρχηγό της 

ΕΠΕΚ. Όπως σηµείωνε, η συγχώνευση ήταν «ιδεολογικώς αθέµιτη και πρακτικώς 

αδύνατη»,
38

 υπογραµµίζοντας ότι οι σχετικές συζητήσεις «απετέλεσαν βαρύτατον 

τραύµα και κατά της εσωτερικής συνοχής του Κόµµατος και κατά της ιδεολογικής και 

πολιτικής ακτινοβολίας του», ενώ ως µόνη λύση θεωρούσε τη σύγκληση συνεδρίου 

του κόµµατος που θα αποκρυστάλλωνε τις προγραµµατικές κατευθύνσεις και την 

δηµοκρατική οργάνωσή του.
39

  

Ωστόσο δύο ηµέρες µετά την επιστροφή του Πλαστήρα, στις 19 

Φεβρουαρίου, ένα νέο δεδοµένο ήρθε να δυναµιτίσει το ήδη φορτισµένο κλίµα εντός 

της ΕΠΕΚ· το εκλογοδικείο έκανε δεκτές τις ενστάσεις κατά του κύρους της εκλογής 

δύο βουλευτών (στις εκλογικές περιφέρειες Γρεβενών και Ρεθύµνου)
40

 και ως εκ 

τούτου θα διεξάγονταν επαναληπτικές εκλογές. Στις 24 Φεβρουαρίου και χωρίς να 

έχει προηγηθεί οποιαδήποτε συνάντηση του αρχηγού της ΕΠΕΚ µε τους βουλευτές 

και τα στελέχη του κόµµατος, δόθηκε στον Τύπο από τον γραµµατέα του, Ιωάννη 

Μοάτσο, ανακοίνωση σύµφωνα µε την οποία, οι Πλαστήρας και Βενιζέλος είχαν 

αποφασίσει κοινός υποψήφιος των δύο κοµµάτων (ΕΠΕΚ-ΚΦ) στο Ρέθυµνο να είναι 

                                                 
36

 «Το αγεφύρωτον χάσµα», βλ. Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 10/2/1953. 
37

 «Συλλογική ευθύνη», βλ. Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 12/2/1953. 
38

 «Από σήµερον», βλ. Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 17/2/1953 (η έµφαση στο πρωτότυπο). 
39

 Το Κέντρο αντιµετωπίστηκε, µε νέο άρθρο της εφηµερίδας, ως «τεχνητό κατασκεύασµα» ώστε να 

δηµιουργηθεί η εντύπωση ότι αυτό συγκροτεί ένα σύνολο «αντιµετωπίζον τα ίδια προβλήµατα και 

αποβλέπον προς τα ιδίας µεθόδους επιλύσεώς των» µε απώτερο στόχο να επιτευχθεί «διά της 

τεθλασµένης» η συγχώνευση µε το ΚΦ. Η ΕΠΕΚ έπρεπε, σύµφωνα µε την εφηµερίδα να θέσει τέλος 

στην φλυαρία αυτή και να «σύρη αυτάς τας ηµέρας σαφή διαχωριστικήν γραµµήν µεταξύ αυτής και 

όλων των κοµµάτων της ∆εξιάς όπως ακριβώς το έκαµε προς την πλευράν της Άκρας Αριστεράς». «Το 

“Κέντρον”», βλ. Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 18/2/1953. 
40

 Στα Γρεβενά η ένσταση αφορούσε την εκλογή του βουλευτή του Συναγερµού ∆. Παπαπαναγιώτου 

και στο Ρέθυµνο την εκλογή του βουλευτή Αντωνίου Λίτινα, ο οποίος είχε εκλεγεί µε τον Ανεξάρτητο 

Συνδυασµό Κέντρου, υποστηριζόµενο από την ΕΠΕΚ και το ΚΦ, βλ. Προοδευτική Αλλαγή, 20/2/1953.  
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ο Αντ. Λίτινας. Η εκ νέου υποστήριξη του βουλευτή –η εκλογή του οποίου είχε 

ακυρωθεί για τυπικούς λόγους– µολονότι ήταν απόλυτα εύλογη, αποτέλεσε την 

αφορµή για να εκδηλωθεί η µεγάλη ρήξη µέσα στην ΕΠΕΚ. Την εποµένη της 

ανακοίνωσης ο Προοδευτικός Φιλελεύθερος στράφηκε µε δριµύτητα εναντίον του 

Ιωάννη Μοάτσου χαρακτηρίζοντάς τον «καµαρίλλα» που υποκαθιστούσε τον 

Πλαστήρα και επιχειρούσε να δηµιουργήσει τετελεσµένα γεγονότα, ερχόµενος σε 

αντίθεση µε την ∆ιοικούσα Επιτροπή της ΕΠΕΚ «η οποία µόνη αντικαθιστά τον 

ασθενούντα αρχηγόν της και η οποία απεφάσισε την εκ µέρους του Κόµµατος 

υποβολήν της υποψηφιότητος του εκ των µελών της κ. Ασκούτση διά την 

επαναληπτικήν εκλογήν του Ρεθύµνου». Η εφηµερίδα φαινοµενικά επιχειρούσε να 

αφήσει έξω από αυτή τη διαµάχη τον Πλαστήρα, υποστηρίζοντας ότι ο Μοάτσος 

ερχόταν σε αντίθεση µε τον «Αρχηγόν και τας αρµοδίας Επιτροπάς του Κόµµατος» 

και καλούσε την ∆ιοικούσα Επιτροπή να επιβάλει «την δηµοκρατικήν τάξιν εις την 

διεύθυνσιν του Κόµµατος».
41

 Ωστόσο παρότι αµφισβητούσε ότι υπήρξε συνάντηση 

του Πλαστήρα µε τον Βενιζέλο, έκρινε ότι ακόµα και αν αυτή είχε πραγµατοποιηθεί, 

η απόφασή του δεν ήταν «προϊόν ακριβούς εκτιµήσεως της καταστάσεως εκ µέρους 

του κ. Πλαστήρα, δεδοµένου ότι ούτος δεν έχει πραγµατοποιήσει ουδεµίαν πολιτικήν 

επαφήν µε ουδέν εκ των στελεχών της ΕΠΕΚ».
42

 Επί της ουσίας ήταν φανερό ότι το 

όλο ζήτηµα αποτελούσε πρόφαση για την εκδήλωση βασικών πολιτικών διαφορών 

που είχαν λάβει πλέον χαρακτηριστικά και προσωπικής αντιπαράθεσης. Κατ’ αρχήν η 

από κοινού υπόδειξη υποψηφίου υποδείκνυε ότι η συνεργασία ΕΠΕΚ-ΚΦ επρόκειτο 

να συνεχιστεί, ενισχύοντας τους φόβους, σε µερίδα του κόµµατος, ότι η ΕΠΕΚ βάδιζε 

προς τη συγχώνευσή της µε το ΚΦ. Κατά δεύτερον, η αποµόνωση του Πλαστήρα για 

λόγους υγείας φαινόταν πως ήταν εξίσου προσχηµατική, καθώς προέκυπτε ότι είχε 

επιλεκτικές συναντήσεις µε ένα κύκλο ανθρώπων, αποκλείοντας κάποιους άλλους οι 

οποίοι όµως είχαν χάσει πλέον την οποιαδήποτε δυνατότητα επιρροής στον αρχηγό.
43

  

Η αντίδραση του Πλαστήρα υπήρξε εξίσου σκληρή µε το δηµοσίευµα, 

χαρακτηρίζοντας «ύποπτη» τη στάση της εφηµερίδας, η οποία, όπως σηµείωσε, «προ 

πολλού χρόνου δεν είναι φιλική προς την ΕΠΕΚ» και η οποία είχε τεθεί στην 
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 «Η καµαρίλλα», βλ. Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 25/2/1953. 
42

 Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 25/2/1953. 
43

 Είναι ενδεικτικό ότι η επίθεση στον Μοάτσο συνεχίστηκε και την επόµενη ηµέρα από την 

εφηµερίδα, η οποία θεωρούσε τον ίδιο και την περί αυτόν «κλίκα» ως υπεύθυνους για το ανακοινωθέν 

το οποίο συντάχθηκε ερήµην του Πλαστήρα και το οποίο βρισκόταν «εις τελείαν αντίθεσιν προς τας 

αρχάς του Κόµµατος, τας αντιλήψεις των στελεχών του και την αρχήν της δηµοκρατικότητος», βλ. 

«Ντροπή!», Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 26/2/1953. 
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υπηρεσία «µωροφιλοδόξων» που επιδίωκαν να τον υποκαταστήσουν στην ηγεσία. 

Όπως υπογράµµιζε, οι αιτιάσεις περί «κλίκας» ήταν ανυπόστατες καθώς οι αποφάσεις 

παίρνονταν πάντα από τον ίδιο σε συνεργασία µε τα στελέχη του κόµµατος, ενώ 

παρουσίασε ως «µεγαλυτέρα απόδειξιν» της δηµοκρατικότητάς του τη σύσταση 

επιτροπής για την κατάρτιση του καταστατικού του κόµµατος. Τέλος, υποστήριξε την 

υποψηφιότητα Λίτινα «για λόγους ηθικής τάξεως»,
 44

 υπερασπίστηκε τον Μοάτσο ως 

πιστό εκτελεστή των αποφάσεών του και προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε µελλοντική 

προσπάθεια διαταραχής της ενότητας του κόµµατος θα επέσυρε τη διαγραφή.
 45

 

 Παρά το γεγονός ότι η κοινοβουλευτική οµάδα σε συνεδρίασή της ενέκρινε 

την υποψηφιότητα του Λίτινα,
46

 ο Προοδευτικός Φιλελεύθερος επέµεινε στις 

καταγγελίες περί «παρέκκλισης» του κόµµατος από τους στόχους του και σηµείωνε: 

«Η εντύπωσις αυτή της αποµακρύνσεως από τον αρχικόν δρόµον της επιβεβαιούται 

συνεχώς από τα επερχόµενα γεγονότα. Ο σχηµατισµός των Επιτροπών της 

εδηµιούργησεν αρχικώς την εντύπωσιν ότι η ΕΠΕΚ εθεµελίωνεν ήδη την 

δηµοκρατικήν της συγκρότησιν. Όµως το, εν ονόµατι του κ. Πλαστήρα, εκδοθέν 

ανακοινωθέν οµιλεί περί προσωρινότητος και περί ειδικής εντολής, η οποία ανετέθη 

εις την αποκληθείσαν ∆ιοικούσαν Επιτροπήν. Τούτο αποδεικνύει ότι η Επιτροπή 

αυτή δεν ήτο, καθόλου ∆ιοκούσα, αλλ’ απλώς συµβουλευτική».
47

 Με εντελώς 

διαφορετική θέση εµφανίστηκε η Προοδευτική Αλλαγή, το κύριο άρθρο της οποίας 

παρουσίασε –ήδη από τον τίτλο του– µε σαφήνεια την άποψη της για τα 

τεκταινόµενα: «Η ΕΠΕΚ πειθαρχεί εις τον αρχηγόν της».
48

 Σύµφωνα µε την άποψη 

αυτή το µείζον ζήτηµα ήταν πλέον η πειθαρχία στον αρχηγό και λιγότερο η πολιτική 

του κόµµατος, γεγονός που µετέτρεπε την ΕΠΕΚ σε ένα πλήρως αρχηγικό κόµµα.
 49

 Έτσι δεν άργησε να αρχίσει η προσωπική επίθεση εναντίον των 

διαφωνούντων, η στάση των οποίων χαρακτηρίστηκε από την Προοδευτική Αλλαγή 

«ανήθικη πολιτική συνωµοσία γνωστών αρριβιστών, καιροσκόπων, πρακτόρων 

οικονοµικών συγκροτηµάτων και ταπεινών υπηρετών ξένων ∆υνάµεων, 
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 Μία εβδοµάδα αργότερα, αποκάλυψε ότι ο Βενιζέλος του είχε προτείνει να κατέλθει ο ίδιος ως 

υποψήφιος προκειµένου να εκλεγεί, πρόταση την οποία απέρριψε. Το Βήµα, 3/3/1953. 
45

 Το Βήµα, 25/2/1953.  
46

 Η υποψηφιότητα του Αντ. Λίτινα είχε προκαλέσει όµως τριβές και στο ΚΦ, µεταξύ των άλλων 

πολιτευτών του νοµού. Βλ. επιστολή Γεωργ. Τσουδερού προς Σοφ. Βενιζέλο, 21/2/1953, 

ΙΑΜΜ/Αρχείο Σοφοκλή Βενιζέλου, φ. 21.  
47

 «Η εµπλοκή», βλ. Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 28/2/1953. 
48

 Προοδευτική Αλλαγή, 27/2/1953. 
49

 Στο ίδιο µοτίβο κινήθηκε η εφηµερίδα και την επόµενη µέρα µε κύριο άρθρο της στο οποίο 

σηµείωνε ότι η δήλωση του Πλαστήρα συνιστούσε «ολόκληρον πολιτικόν πρόγραµµα», βλ. «Ο 

Αρχηγός», Προοδευτική Αλλαγή, 28/2/1953. 
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µωροφιλοδόξων και πολιτικών απορριµµάτων καταδικασθέντων υπό του Λαού εις 

ισόβιον πολιτικήν υπερωρίαν» που είχαν ως στόχο να «φάνε τον Πλαστήρα» και να 

«διαβρώσουν τον χαρακτήρα και το περιεχόµενον του κόµµατος».
50

 Εξίσου 

αποφασισµένος να έρθει σε ρήξη µε µερίδα του κόµµατος εµφανίστηκε όµως και ο 

Πλαστήρας, ο οποίος ζήτησε από τις επιτροπές του κόµµατος (κοινοβουλευτική και 

εξωκοινοβουλευτική)
51

 να αποκηρύξουν το επίµαχο δηµοσίευµα περί «καµαρίλας» 

του Προοδευτικού Φιλελεύθερου,52
 έχοντας προφανώς ως στόχο να «αποκαλυφθούν» 

δηµοσίως τα πολιτικά στελέχη που εκφράζονταν µέσα από το δηµοσίευµα. Η αξίωση 

του Πλαστήρα είχε πολύ σύντοµα αποτελέσµατα καθώς οι Νικ. Ασκούτσης, Γεώργ. 

Καρτάλης και Στυλ. Αλλαµανής αρνήθηκαν να υπογράψουν κείµενο που 

αποδοκίµαζε το δηµοσίευµα, θέτοντας για µία ακόµη φορά το ζήτηµα της 

δηµοκρατικής οργάνωσης του κόµµατος,
53

 σε αντίθεση µε τους Κων. Ρέντη, Σάββα 

Παπαπολίτη και Εµµ. Μπακλατζή. Μία ηµέρα αργότερα οι τρεις διαφωνούντες 

απέστειλαν επιστολή στον Πλαστήρα στην οποία εξηγούσαν τη στάση τους και 

έθεταν για µία ακόµα φορά τα ζητήµατα που είχαν αποτελέσει αντικείµενο εντάσεων: 

τη συγχώνευση µε το ΚΦ, τη δηµοκρατική οργάνωση του κόµµατος αλλά, πλέον, και 

τη σύσταση διοικούσας επιτροπής που θα υποκαθιστούσε τον ίδιο µέχρι να 

αποκατασταθεί η υγεία του.
54

 

Η αντίδραση του Πλαστήρα υπήρξε άµεση· στις 3 Μαρτίου µε ανακοίνωσή 

του γνωστοποίησε τη διαγραφή των Γ. Καρτάλη, Ν. Ασκούτση και Στ. Αλλαµανή 

«οίτινες απεδείχθησαν εµπνευσταί και υποβολείς της εναντίον του κόµµατος και 

προσωπικώς εναντίον του αρθρογραφίας», που ως µόνο στόχο είχε «την 

υποκατάστασιν της ηγεσίας».
55

 Εξίσου άµεση υπήρξε όµως και η αντίδραση του 

Προοδευτικού Φιλελεύθερου, ο οποίος µε τη σειρά του κατονόµασε ως µέλη της 

                                                 
50

 Βλ. «“Καµαρίλλα” και εκκαθάρισις», Προοδευτική Αλλαγή, 1/3/1953. 
51

 Η συνάντηση του αρχηγού της ΕΠΕΚ µε τα µέλη των δύο επιτροπών ήταν ενδεικτική του κλίµατος 

που είχε διαµορφωθεί πλέον στο κόµµα, καθώς σε αυτή ο Πλαστήρας ανακοίνωσε τις αξιώσεις του 

αλλά τα στελέχη της ΕΠΕΚ δεν τοποθετήθηκαν επ’ αυτών κατόπιν παράκλησης των γιατρών να 

αποφευχθεί «οιανδήποτε όξυνσις της συζητήσεως, εκ της οποίας ήτο δυνατόν είτε να κουρασθή είτε να 

στεναχωρηθή ο κ. Πλαστήρας», βλ. Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 2/3/1953. 
52

 Η εφηµερίδα ωστόσο υπερασπίστηκε την ελευθερία της να κρίνει και να σχολιάζει και τόνισε ότι 

«δεν είναι όργανον οιουδήποτε Κόµµατος ή προσώπου, ώστε είναι πολύ περιττόν να λάβη οιοσδήποτε 

(κόµµα ή πρόσωπον) τον κόπον να την… διαγράψη. Βλ. «Τον οικιών υµών…», Προοδευτικός 
Φιλελεύθερος, 2/3/1953. 
53

 Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 3/3/1953. Σύµφωνα πάντως µε την Προοδευτική Αλλαγή, οι τρεις είχαν 

συµφωνήσει αρχικά µε το κείµενο και αρνήθηκαν εν συνεχεία να το υπογράψουν. Βλ. Προοδευτική 
Αλλαγή, 3/3/1953. 
54

 Το πλήρες κείµενο της επιστολής δηµοσιεύεται στον Προοδευτικό Φιλελεύθερο, 5/3/1953. 
55

 Παράλληλα ο Αλλαµανής, ο οποίος ήταν µέλος της τριµελούς κοινοβουλευτικής επιτροπής, 

αντικαταστάθηκε από τον ∆ηµ. Παπασπύρου, βλ. Το Βήµα, 4/3/1953. 
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«κλίκας» εντός του κόµµατος τους Ιω. Μοάτσο, Σάββα Παπαπολίτη και Κων. Ρέντη, 

που «εξηπάτων κάθε στιγµή τα προοδευτικά λαϊκά στρώµατα, πότε οµιλούσαι περί 

“προσεχούς” –συνεχώς “προσεχούς”– δηµοκρατικής οργανώσεως του κόµµατος, 

πότε περί Συνεδρίου και πότε περί προγράµµατος. ∆ιά του τρόπου αυτού διετήρουν 

την ελπίδα της ανασυγκροτήσεως του κόµµατος και εκαλλιέργουν τας αυταπάτας».
56

 

Με ανακοίνωση απάντησαν στη διαγραφή τους και οι τρεις διαφωνούντες στην οποία 

παρότι επέµειναν στη θέση περί ύπαρξης «κλίκας» που προκάλεσε και τη διαγραφή 

τους, καθώς ο Πλαστήρας «ουδέποτε θα επέτρεπεν εις τον εαυτόν του να εκδηλώση 

ένα τοιούτον µικρόψυχον φόβον», απέφυγαν να µιλήσουν για συγκεκριµένα 

πρόσωπα.
 57

 Χαρακτήρισαν επίσης τη διαγραφή τους ως «πραξικόπηµα» που έριξε 

«στον κάλαθον των αχρήστων το ισχύον Καταστατικόν του Κόµµατος, το οποίον 

προβλέπει σαφώς την ακολουθητέαν εν τοιαύτας περιπτώσεις διαδικασίαν», σύµφωνα 

µε την οποία δικαίωµα διαγραφής είχε το Γενικό Συµβούλιο και το Συνέδριο. 

 Εν µέσω αυτής της πολιτικής καταιγίδας, στις 2 Μαρτίου, ο Σοφ. Βενιζέλος 

διεµήνυσε στον Πλαστήρα ότι θα έπαυε να ασκεί και την κοινοβουλευτική 

εκπροσώπηση της ΕΠΕΚ, καθώς θεωρούσε ότι η χωριστή εκπροσώπηση «θα 

εξυπηρέτει καλύτερον τον κατά της Κυβερνήσεως αγώνα των δύο κοµµάτων».
58

 Με 

την κίνησή του αυτή ο Βενιζέλος έθετε εκτός πολιτικής διαµάχης ένα από τα πλέον 

φλέγοντα ζητήµατα εντός της ΕΠΕΚ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόµενο να έγινε 

κατόπιν συµφωνίας µε τον Πλαστήρα. Σε µία τέτοια ερµηνεία συνηγορεί το γεγονός 

ότι µετά την κίνηση του Βενιζέλου ο Πλαστήρας προσπάθησε να εκθέσει πολιτικά 

τον Γ. Καρτάλη, αποκαλύπτοντας ότι η ανάθεση της κοινοβουλευτικής 

εκπροσώπησης στον αρχηγό του ΚΦ, αποτελούσε εισήγησή του, γεγονός που 

επιβεβαίωσε αργότερα και ο Σοφ. Βενιζέλος.
59

 Η αποκάλυψη είναι προφανές ότι 

έφερνε σε δύσκολη θέση τον Καρτάλη, ο οποίος µέχρι εκείνη τη στιγµή υπήρξε 

υπέρµαχος της αυτοτέλειας της ΕΠΕΚ. Στην απάντηση που κλήθηκε να δώσει ο 

Καρτάλης δήλωσε ότι είχε «υποστηρίξει» την «έκδηλον και έντονον επιθυµίαν του κ. 

                                                 
56

 «Προς τα εµπρός», βλ. Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 4/3/1953. 
57

 Στην ανακοίνωση απάντησε η Προοδευτική Αλλαγή, κάνοντας λόγο για «αποκάλυψη» της 

καθοδηγούµενης «δηµοσιογραφικής επίθεσης» εναντίον του Πλαστήρα και της ΕΠΕΚ από τους 

«πράκτορες της ολιγαρχίας» Καρτάλη, Ασκούτση και Αλλαµανή, βλ. «Η συνωµοσία συνετρίβη», 

Προοδευτική Αλλαγή, 4/3/1953. Σε άλλο σηµείο η εφηµερίδα χαρακτήριζε τους διαφωνούντες ως 

«Τσουδερίσκους» και σηµείωνε για κάθε έναν από αυτούς: «Γ. Καρτάλης: Ο ζάµπλουτος 

αριστοκράτης, εχθρός των εργαζοµένων, πρόδροµος του Συναγερµού - Σ. Αλλαµανής: Υποστηρικτής 

των καπνεµπόρων και προστάτης της οικογενείας του - Ν. Ασκούτσης: Ο άνθρωπος του 

“Συγκροτήµατος”». 
58

 Το Βήµα, 3/3/1953. 
59

 Προοδευτική Αλλαγή, 7/3/1953. 



 255 

Πλαστήρα όπως προσωρινώς ο κ. Βενιζέλος είναι ο κοινός εκπρόσωπος των δύο 

κοµµάτων της Αντιπολιτεύσεως εις την Βουλήν. Τούτο διότι ο κ. Πλαστήρας δεν είχε 

καταλήξη εις αποδοχήν της ορθής αρχής ότι ο εκπρόσωπος της κοινοβουλευτικής 

οµάδος έπρεπε ν’ αναδειχθή δι’ εκλογής και ουχί διά διορισµού. Και ακόµη ήλπιζα 

ότι πρόσκαιρος είναι η απουσία του κ. Πλαστήρα από το κοινοβούλιον. Έκτοτε 

ανέκυψεν η απαράδεκτος σύγχυσις περί συγχωνεύσεως και επηκολούθησεν η σχεδόν 

οµόφωνος εκδήλωσις των κοινοβουλευτικών και εξωκοινοβουλευτικών στελεχών της 

ΕΠΕΚ, προς την οποίαν ευθύς εξ αρχής υπήρξαµεν σύµφωνοι, εναντίον της κοινής 

εκπροσωπήσεως».
60

 Η στάση αυτή του Καρτάλη, ο οποίος δεν είχε ταχθεί υπέρ της 

συγχώνευσης, έµοιαζε αντιφατική, ωστόσο φαίνεται πως σχετιζόταν µε τα εσωτερικά 

της ΕΠΕΚ. Κι αυτό γιατί η ανάθεση της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης στον Σοφ. 

Βενιζέλο, απέκλειε τον ορισµό κοινοβουλευτικού ηγέτη της ΕΠΕΚ. Στην αντίθετη 

περίπτωση, ο κοινοβουλευτικός ηγέτης θα αποκτούσε σαφές προβάδισµα στην 

κούρσα διαδοχής του Πλαστήρα που είχε ήδη ξεκινήσει. Ο εξωκοινοβουλευτικός 

Καρτάλης είναι προφανές ότι επιθυµούσε µία λύση που θα προέκυπτε από 

εσωτερικές διαδικασίες του κόµµατος, κατά τις οποίες ο ίδιος θα µπορούσε να 

διεκδικήσει ρόλο –και ενδεχοµένως την αρχηγία.  

Η απόφαση του Πλαστήρα να διαγράψει τους τρεις διαφωνούντες έλαβε στις 

4 Μαρτίου την τυπική επιδοκιµασία της κοινοβουλευτικής οµάδας κατά πλειοψηφία 

και πέντε ηµέρες αργότερα του Γενικού Συµβουλίου του κόµµατος.
61

 Στη συνεδρίασή 

του το Συµβούλιο παρέδωσε επίσης στον Πλαστήρα το νέο καταστατικό και 

προχώρησε στη διαγραφή ενός εκ των µελών του, του Μηνά Πατρίκιου, εξαιτίας των 

δηλώσεών του στην Αυγή.
 62

 Ωστόσο η κρίση δεν επρόκειτο να περιοριστεί µόνο στα 

συγκεκριµένα πρόσωπα, αλλά αποτέλεσε την αφορµή να αποχωρήσουν από την 

ΕΠΕΚ µία σειρά στελεχών
63

 δηµοσιοποιώντας µάλιστα τη διαφωνία τους µε τους 
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 Προοδευτική Αλλαγή, 4/3/1953. 
61

 Από τα δεκαοκτώ µέλη παρέστησαν έντεκα –άλλοι δικαιολογηµένα και άλλοι εκφράζοντας τη 

διαφωνία τους µε τους έως τότε χειρισµούς της υπόθεσης των διαγραφών, βλ. Το Βήµα, 10/3/1953. 
62

 Το Βήµα, 10/3/1953. Παρά το ότι το καταστατικό δεν είχε τεθεί σε ισχύ, αξίζει να σηµειωθεί ότι η 

διαγραφή έγινε από το Γενικό Συµβούλιο και όχι από τον αρχηγό του κόµµατος. Το γεγονός αυτό δεν 

είναι άσχετο µε τις κατηγορίες που είχε απευθύνει η οµάδα των τριών διαγραφέντων για 

«πραξικοπηµατική» διαγραφή τους, η οποία δεν είχε αποφασιστεί από το Γενικό Συµβούλιο. 

∆ιαφορετική ήταν η εκτίµηση του Προοδευτικού Φιλελεύθερου για τον Πατρίκιο, καθώς, σύµφωνα µε 

δηµοσίευµα της εφηµερίδας, στη συνεδρίαση ελέχθη ότι ο Πατρίκιος «έθεσεν εαυτόν εκτός 

κόµµατος». Βλ. Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 10/3/1953. 
63

 Από την ΕΠΕΚ αποχώρησαν οι Περικλής Αργυρόπουλος (µέλος του Γενικού Συµβουλίου), το 

Κεντρικό Συµβούλιο της Νεολαίας, ο πρόεδρός της Ν. Αντωνακάκης, οι πολιτευτές Γεώργ. 

Ποταµιάνος, Απόστ. Σ. Κοκκινόπουλος, Σπυρ. Κατσιαδήµας, Γαβρ. Γώγος, Αντ. Λάσκαρις, Αντ. 

Νικολαΐδης, Παναγ. Μαντούβαλος και Στρ. Σωµερίτης, αλλά και πρώην βουλευτές, όπως οι Ιππ. 
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χειρισµούς του Πλαστήρα, ενώ ακολούθησαν αντίστοιχα, όπως ήταν φυσικό, και 

δηλώσεις «πίστεως» προς τον Πλαστήρα.  

Το πόσο προσχηµατική ήταν η ρήξη για την υποψηφιότητα του Αντ. Λίτινα 

που είχε οδηγήσει στις διαγραφές δεν άργησε να διαφανεί, καθώς τελικώς ο Νικ. 

Ασκούτσης απέσυρε την υποψηφιότητά του
64

 και οι τρεις διαγραφέντες υποστήριξαν 

τους υποψηφίους της Ένωσης ΕΠΕΚ-ΚΦ.
65

 Στην απόφαση αυτή καθοριστικό ρόλο 

έπαιξε το επίδικο των αναπληρωµατικών εκλογών σε Ρέθυµνο, Γρεβενά, Καρδίτσα 

και Πειραιά
66

 που ήταν η αύξηση της εκλογικής δύναµης των δύο κοµµάτων µε στόχο 

να θέσουν ως αντιπολίτευση θέµα «δυσαρµονίας» µεταξύ Βουλής και λαϊκής 

θέλησης σε περίπτωση που ο Συναγερµός έχανε τις έδρες.
67

 Ωστόσο το αποτέλεσµα 

των εκλογών αποτέλεσε µία ακόµα ήττα για τα συνεργαζόµενα κόµµατα τα οποία 

απώλεσαν τις έδρες σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες.
68

 Όπως ήταν αναµενόµενο, µία 

νέα διαµάχη εντός της ΕΠΕΚ επρόκειτο να ξεκινήσει και να εκφραστεί από τις δύο 

εφηµερίδες µε αφορµή την εκτίµηση του αποτελέσµατος. Έτσι η Προοδευτική 

Αλλαγή, αφού υπογράµµιζε ότι η ΕΠΕΚ είχε διατηρήσει τις δυνάµεις της, απέδιδε τη 

νίκη του Συναγερµού στην «ανίερη συµµαχία» που είχε συνάψει µε την Ε∆Α.
69

 

Αντίθετα, ο Προοδευτικός Φιλελεύθερος αναδείκνυε την άνοδο της Ε∆Α και την 

αύξηση της αποχής, που χρεώνονταν στην αδυναµία του Κέντρου να καρπωθεί τη 

φθορά του Συναγερµού «λόγω της κρίσης ηγεσίας εις την ΕΠΕΚ και το Κόµµα 

Φιλελευθέρων», γεγονός που «δικαίωνε απολύτως τους διαγραφέντας»
70

 και 

αποδείκνυε ότι «η ηγεσία της Αντιπολιτεύσεως ηυτοκτόνησεν».
71

 Η εφηµερίδα 

προχωρούσε και σε µία αποτίµηση των δύο κοµµάτων· για την ΕΠΕΚ σηµείωνε ότι 

                                                                                                                                            
Κουτσίνας, Ηλίας Σκυλλάκος, Γεώργ. Παλάσκας και Κων. Βουδούρης, βλ. Προοδευτικός 
Φιλελεύθερος, 6-23/3/1953. 
64

 Ο Καρτάλης χαρακτήρισε την παραίτηση Ασκούτση «θαυµάσιον παράδειγµα δηµοκρατικής 

αυτοπειθαρχίας». Βλ. Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 27/3/1953. 
65

 Το Βήµα, 27/3/1953. 
66

 Το εκλογοδικείο είχε κάνει δεκτές τις ενστάσεις κατά του κύρους της εκλογής του βουλευτή 

Καρδίτσας ∆ηµητρίου Θανόπουλου (ΕΣ) και των βουλευτών Πειραιά Αλέξανδρου Βερνίκου, Χρήστου 

Χονδροµατίδη, Γεωργίου Αράπη, Ιωάννη Χαβούτη, Κωνσταντίνου Παπαµαντέλου και Νικόλαου 

Πρωτοπαπά (ΕΠΕΚ). Για τους τελευταίους επρόκειτο να γίνουν επαναληπτικές εκλογές µόνο σε 

συγκεκριµένα εκλογικά τµήµατα και όχι στο σύνολο της περιφέρειας, βλ. Προοδευτική Αλλαγή, 

6/3/1953.  
67

 Μήνυµα στους εκλογείς απηύθυναν οι Σοφ. Βενιζέλος και Ν. Πλαστήρας, καλώντας τους να 

ψηφίσουν «µε φανατισµόν τους υποψηφίους βουλευτάς του Κέντρου», βλ. Προοδευτικός 
Φιλελεύθερος, 28/3/1953. 
68

 Ειδικότερα για το σοκ που προκάλεσε στο ΚΦ η ήττα στο Ρέθυµνο, βλ. Γρ. ∆αφνής, Σοφοκλής 
Ελευθερίου Βενιζέλος, Αθήναι 1970, σ. 513. 
69

 Βλ. «Συµπεράσµατα», Προοδευτική Αλλαγή, 31/3/1953. 
70

 Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 30/3/1953. 
71

 Προς επίρρωση αυτής της άποψης η εφηµερίδα χαρακτήριζε ως προσωπικές ήττες των δύο ηγετών 

το αποτέλεσµα σε Καρδίτσα και Ρέθυµνο. Βλ. Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 31/3/1953.  
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µείζον πρόβληµα αποτελούσε «το καρκίνωµα των κλικών, τα οποία κατέστρεψαν την 

ιδεολογικήν της ανταύγειαν, εξεµηδένισαν το πρόγραµµά της, απεµάκρυναν σχεδόν 

όλα τα αληθή προοδευτικά στοιχεία του κόµµατος […] εξεµηδένισαν και αυτό το 

προσωπικόν γόητρον του κ. Πλαστήρα»,
72

 ενώ το ΚΦ παρουσιαζόταν ως κόµµα της 

«Αντιδράσεως», του οποίου ο βίος είχε παραταθεί –παρότι ήταν «πολιτικά νεκρό»–

εξαιτίας του ότι την ηγεσία του είχε αναλάβει ο «πολιτικός πρίγκηπας»
73

 Σοφ. 

Βενιζέλος. Η «τεχνητή» επιβίωση του ΚΦ, είχε σύµφωνα µε την εφηµερίδα ολέθριες 

συνέπειες για την ΕΠΕΚ γιατί «ενεθάρρυνε τους διαφόρους αφελείς ή ιδιοτελείς 

“βενιζελογενείς” της» να την οδηγήσουν σε «ευθυγράµµιση» µε το ΚΦ, µε συνέπεια 

να έχουν «τον ίδιον κατήφορον».
74

  

 

Ετεροχρονισµένες προγραµµατικές κατευθύνσεις 

Τη στιγµή που διεξαγόταν οι εσωκοµµατική διαµάχη, και συγκεκριµένα στις 16 

Μαρτίου, ολοκληρώθηκε η επεξεργασία του καταστατικού και των προγραµµατικών 

κατευθύνσεων της ΕΠΕΚ. Το κείµενο του προγράµµατος
75

 ήταν δοµηµένο σε τρία 

µέρη: το πρώτο, «Η ΕΠΕΚ εντός του πλαισίου της πολιτικής ζωής», παρουσίαζε τις 

πολιτικές συνθήκες που γέννησαν την ΕΠΕΚ, το δεύτερο, «Γενικαί προγραµµατικαί 

κατευθύνσεις», αποτελούσε το αναλυτικό πρόγραµµα του κόµµατος και το τρίτο, «Το 

κόµµα», έθετε τις γενικές αρχές του κόµµατος.
76

 Το κείµενο αποτελεί την 

πληρέστερη εκδοχή των πολιτικών θέσεων της ΕΠΕΚ και η χρονική συγκυρία στην 

οποία ολοκληρώθηκε η επεξεργασία του προκαλεί εντύπωση, δεδοµένου ότι το 

κόµµα διερχόταν µία περίοδο που φαινόταν να αναζητά τον δρόµο του µέσα από 

εσωτερικές συγκρούσεις. Εξίσου µεγάλη εντύπωση προκαλούν οι θέσεις που 

διατυπώνονται σε αυτό, καθώς φαίνεται να µην αντανακλούν την πολιτική 

φυσιογνωµία του κόµµατος τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή. 
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 Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 31/3/1953. 
73

 Η εφηµερίδα χαρακτήριζε ως «πολιτικόν πριγκηπισµόν» την οικογενειοκρατία στην πολιτική.  
74

 Βλ. «Ο εν πολλαίς αµαρτίαις…», Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 1/4/1953. Στο δηµοσίευµα απάντησε 

η Προοδευτική Αλλαγή καταγγέλλοντας τη συστηµατική υπονόµευση της ΕΠΕΚ και του Πλαστήρα, 

προς χάριν των «πεµπτοφαλαγγιτών» γεγονός που προκαλούσε «αγανάκτησιν και αηδίαν», βλ. 

«Πεµπτοφαλαγγιτισµός», Προοδευτική Αλλαγή, 2/4/1953. 
75

 Βασικά σηµεία της διακήρυξης των προγραµµατικών κατευθύνσεων έχουν δηµοσιευθεί στο Χριστ. 

Βερναρδάκης, Γιάνν. Μαυρής, Κόµµατα και κοινωνικές συµµαχίες στην προδικτατορική Ελλάδα, Αθήνα 

1991, σ. 365-367. Οι συγγραφείς παραπέµπουν στην έκδοση Προγραµµατικαί κατευθύνσεις - 
Καταστατικόν, Αθήναι 1953, η οποία ωστόσο δεν εντοπίστηκε στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας. Εδώ 

χρησιµοποιείται η δακτυλόγραφη εκδοχή «∆ιακήρυξις Προγραµµατικών Κατευθύνσεων της ΕΠΕΚ, 

1953», βλ. ΙΑΜΜ/ΑΝΠ, φ. «ΕΟ∆Α-ΕΠΕΚ». Να σηµειωθεί πάντως ότι η αντιπαραβολή µεταξύ των 

δύο κειµένων δεν έδειξε να υπάρχουν αποκλίσεις. 
76

 Το πλήρες κείµενο των Προγραµµατικών κατευθύνσεων παρατίθεται στο Επίµετρο. 
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Το δεύτερο µέρος του κειµένου περιλάµβανε τις γενικές προγραµµατικές 

κατευθύνσεις του κόµµατος, αρθρωµένες γύρω από τους κεντρικούς πολιτικούς 

άξονες. Στον τοµέα της εξωτερικής πολιτικής η ΕΠΕΚ διακήρυττε τον σεβασµό της 

εθνικής ανεξαρτησίας των χωρών και διαβεβαίωνε ότι δεν υπήρχαν εδαφικές 

διεκδικήσεις εκ µέρους της Ελλάδας. Ταυτόχρονα δήλωνε την αφοσίωση στον ΟΗΕ 

αλλά και στο ΝΑΤΟ ως µέσο αµυντικής θωράκισης της χώρας. Στόχοι της ΕΠΕΚ 

ήταν η καλλιέργεια των σχέσεων µε τις γειτονικές χώρες (Τουρκία, Γιουγκοσλαβία), 

η ανάκτηση των φιλικών δεσµών µε την Ιταλία και εν γένει η βελτίωση των διεθνών 

σχέσεων της χώρας. Το ζήτηµα της αυτοδιάθεσης της Κύπρου εντασσόταν στο 

πλαίσιο της µη διάρρηξης των ελληνοβρετανικών σχέσεων, ωστόσο η ΕΠΕΚ 

δεσµευόταν για την παροχή «ηθικής ενισχύσεως» στον αγώνα των Κυπρίων. Στον 

τοµέα της εσωτερικής πολιτικής, άξονα της οποίας αποτελούσαν η πίστη στη 

δηµοκρατία και η αποκήρυξη κάθε µορφής βίας, στόχος ήταν η εξάλειψη όλων των 

διακρίσεων που αντιστρατεύονταν την ελευθερία και ισονοµία των πολιτών, και 

τελικώς η επίτευξη της πολιτικής, κοινωνικής και οικονοµικής δηµοκρατίας. Το 

πρόγραµµα περιείχε επίσης µία σειρά από µεταρρυθµίσεις οι οποίες θεωρούνταν 

απαραίτητες προκειµένου «η ∆ηµοκρατία να αποκτήση περιεχόµενον». Σε αυτές 

περιλαµβάνονταν η αναθεώρηση του «αναχρονιστικού» Συντάγµατος,
77

 η κατάργηση 

των «ανελεύθερων» µέτρων πάσης φύσης, η αποκατάσταση των συνδικαλιστικών 

ελευθεριών, η αποκέντρωση των κρατικών υπηρεσιών και η καθιέρωση αιρετού β΄ 

βαθµού τοπικής αυτοδιοίκησης, η εξασφάλιση πρόσβασης στην εκπαίδευση στο 

σύνολο των πολιτών, η καθιέρωση πλήρους ισότητας των δύο φύλων, η δηµιουργία 

θεσµών για την απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών στη δικαιοσύνη και, τέλος, η 

περαιτέρω ενίσχυση του δηµοσιοϋπαλληλικού κόσµου αλλά και η πάταξη 

οποιασδήποτε µορφής υπέρβαση καθήκοντος. Στον τοµέα της οικονοµικής πολιτικής 

το κείµενο περιλάµβανε µία περιγραφή του γενικού οικονοµικού προβλήµατος, των 

ιστορικών αιτιών του, καθώς και την αντίθεση µε την πολιτική του Ελληνικού 

Συναγερµού και έθετε ως προτεραιότητα µία σειρά µεταρρυθµίσεων. Οι 

µεταρρυθµίσεις αυτές είχαν ως κύριο χαρακτηριστικό τους µία πολιτική κρατικού 

παρεµβατισµού σε ένα ευρύ φάσµα της οικονοµικής δραστηριότητας που 

περιλάµβανε: την εθνικοποίηση των τραπεζών, των επιχειρήσεων κοινής ωφελείας, 
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 Η ψήφισή του από την κυβέρνηση ΕΠΕΚ-ΚΦ δικαιολογούνταν ως επιβεβληµένη προκειµένου να 

λυθεί –έστω και ατελώς– η συνταγµατική εκκρεµότητα, και να δοθεί η δυνατότητα απαλλοτρίωσης 

των γαιών προς όφελος των ακτηµόνων στην οποία είχε προχωρήσει η κυβέρνηση. 
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των µεταφορών και των µεγάλων βιοµηχανιών που σχετίζονταν µε ζωτικές ανάγκες 

της κοινωνίας και τον κρατικό έλεγχο των ανωνύµων εταιρειών. Ταυτόχρονα 

προβλεπόταν η συµµετοχή των εργαζοµένων στη διοίκηση των επιχειρήσεων, η 

παροχή διευκολύνσεων για την ανάπτυξη ατοµικών επιχειρήσεων, η καθιέρωση 

φορολογικής δικαιοσύνης και η πάταξη της φοροδιαφυγής και τέλος η προστασία των 

αγροτικών και βιοµηχανικών προϊόντων και η διεύρυνση των εξωτερικών αγορών. Το 

τελευταίο τµήµα του προγράµµατος περιλάµβανε µία σειρά κοινωνικών 

µεταρρυθµίσεων που αφορούσαν τη µικρή ιδιοκτησία, το πρόβληµα της στέγης, το 

δικαίωµα στην εργασία ασχέτως πολιτικών φρονηµάτων, την προστασία των 

εργασιακών δικαιωµάτων των γυναικών και των ανηλίκων και τέλος τις κοινωνικές 

παροχές υγείας σε εργαζόµενους και άπορους.  

Όπως είναι φανερό, το πρόγραµµα της ΕΠΕΚ που παρουσιάστηκε τον Μάρτιο 

του 1953, αποτελεί ουσιαστικά αναπαραγωγή του προεκλογικού προγράµµατος του 

κόµµατος το 1951. Πέραν ελάχιστων προσθηκών, ούτε οι θέσεις ούτε το πνεύµα του 

κειµένου παρουσιάζουν απόκλιση από το ριζοσπαστικό εκείνο πρόγραµµα, που 

έµοιαζε παρ’ όλα ταύτα εξαιρετικά «άκαιρο» στην παρούσα χρονική συγκυρία. Η 

επαναφορά του προγράµµατος αυτού αποτέλεσε ενδεχοµένως την τελευταία –

απέλπιδα όπως αποδείχθηκε– προσπάθεια του κόµµατος να συγκρατήσει τις διαρροές 

του προς τα αριστερά και να εµφανιστεί για µία ακόµα φορά ως «πρωτοπόρα 

δύναµη». Ακόµα και η παρουσίαση των θέσεων από τον Πλαστήρα, τον Μάιο του 

1953, έµοιαζε να ερχόταν από το παρελθόν: «Όταν αι προγραµµατικαί µας 

κατευθύνσεις γίνουν κοινόν κτήµα του Λαού, τότε οι δεσµοί Λαού - Στελεχών - 

Ηγεσίας, γίνονται στενώτεροι και ακατάλυτοι και τότε υπάρχει όλη η δύναµις προς 

πραγµατοποίησίν των».
78

  

 

∆ιαλυτικές τάσεις 

Η εσωκοµµατική κρίση του Μαρτίου έµελλε να έχει συνέπειες και στην 

κοινοβουλευτική δύναµη της ΕΠΕΚ· στις 16 Απριλίου οι βουλευτές Στ. Αλλαµανής, 

Ιάσ. Ριζιώτης, Χρ. Κόρακας και Κων. Βασαρδάνης, κατέθεσαν δήλωση στη Βουλή 

ότι συγκροτούσαν οµάδα «συνεργαζοµένων ανεξαρτήτων βουλευτών».
79

 Μία 
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 Προοδευτική Αλλαγή, 5/5/1953. 
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 Το Βήµα, 17/4/1953. Η κίνηση αυτή ακολουθήθηκε την επόµενη ηµέρα από σύσκεψη στην οικία 

Καρτάλη σαράντα στελεχών της ΕΠΕΚ µε σκοπό τη συγκρότηση νέας πολιτικής κίνησης. Για το 

σκοπό αυτό εξελέγη τριµελής επιτροπή (Καρτάλης, Ζάκκας και Αλλαµανής). Σε ανακοίνωση της 

κίνησης τονιζόταν η «ανυπαρξία ωργανωµένης αντιπολιτεύσεως» και προβαλλόταν η ανάγκη 
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εβδοµάδα αργότερα, στις 22 Απριλίου, µία νέα κρίση επρόκειτο να εκδηλωθεί εντός 

της ΕΠΕΚ µετά την απόφαση του Πλαστήρα να ορίσει ως κοινοβουλευτικό 

εκπρόσωπο του κόµµατος τον Σάββα Παπαπολίτη.
 80

 ∆ώδεκα στελέχη εξέφρασαν 

δηµόσια τη διαφωνία τους, κάνοντας λόγο για «σοβαρά κρίσιν» του κόµµατος, η 

οποία οφειλόταν στη µη εφαρµογή δηµοκρατικών µεθόδων στη διοίκηση του 

κόµµατος. Ακόµα σηµείωναν ότι παρότι το θέµα αυτό φάνηκε πως θα λυνόταν µε την 

αναδιοργάνωση του κόµµατος επί δηµοκρατικών βάσεων (δηλ. βάσει καταστατικού), 

η σύνθεση των επιτροπών διοίκησης προκάλεσε «γενικήν απογοήτευσιν» διότι «αντί 

να περιλάβουν στελέχη αποδεδειγµένης πίστεως προς τα ιδανικά της ΕΠΕΚ και 

δεδοκιµασµένης πολιτικής ικανότητας και ήθους, συνεστήθησαν κατά τρόπον 

καθιερούντα αποφασιστικήν υπεροχήν εις την οµάδα του στενού περιβάλλοντος του 

αρχηγού, την κυρίως υπεύθυνον της προαναφερθείσης κρίσεως του κόµµατος». Την 

επιστολή υπέγραφαν οι βουλευτές Γεώργ. Γρηγορίου, ∆ηµ. Παπασπύρου και Ιω. 

Ζίγδης και οι πρώην βουλευτές Ευ. Αρβανιτάκης, Αθ. Βαχλιώτης, Π. Ευριπαίος, Π. 

Κερασσώτης, Π. Λαπατσάνης, Κων/νος Μανέτας, Γ. Μπουρδάρας, Κων/νος 

Παπαµαντέλος και Λεων. Σπαής που καλούσαν τον Πλαστήρα να απαλλαγεί από τη 

«φθοροποιό επίδραση προσώπων» και να τεθεί επικεφαλής για τη συνέχιση των 

αγώνων.
81

 Στην ερµηνεία της κίνησης των δώδεκα πάντως, οι δύο αντιµαχόµενες 

εφηµερίδες φαίνεται πως συνέκλιναν µετά από πολύ καιρό, καθώς αναγνώρισαν και 

οι δύο προσωπικές και όχι πολιτικές διαφωνίες.
82

  

Η Εκτελεστική Επιτροπή που συνήλθε στις 2 Μαΐου, επιδοκίµασε την 

απόφαση του Πλαστήρα σχετικά µε την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση και τη στάση 

του έναντι των διαφωνούντων των οποίων οι κινήσεις είχαν ως βασική αιτία «την 

οριστικώς ναυαγήσασαν προσπάθειάν των διά την συγχώνευσιν της ΕΠΕΚ µε το 

κόµµα των Φιλελευθέρων». Επιφυλάχθηκε δε να εισηγηθεί στο προσεχές Γενικό 

                                                                                                                                            
δηµιουργίας «ευρείας πολιτικής κινήσεως σκοπούσης την καθοδήγησιν του Ελληνικού λαού». Οι 

συµµετέχοντες «απεφάσισαν και ανέθεσαν εις επιτροπήν να έλθη εις επαφήν µε όλα τα προοδευτικά 

στοιχεία προς πραγµατοποίησιν του ανωτέρω σκοπού». Παράλληλα όµως διευκρινιζόταν ότι η κίνηση 

δεν επρόκειτο –άµεσα τουλάχιστον– να λάβει το χαρακτήρα κόµµατος, βλ. Προοδευτικός 
Φιλελεύθερος, 18/4/1953. 
80

 Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 23/4/1953. 
81

 Το Βήµα, 3/5/1953. Στην οµάδα των δώδεκα προστέθηκε σύντοµα και ο Κ. Βουδούρης, βλ. 

Προοδευτική Αλλαγή, 9/5/1953. 
82

 Ο Προοδευτικός Φιλελεύθερος ωστόσο χρέωνε την κίνηση αυτή «στη δεξιά πτέρυγα του κόµµατος 

και τα περί τον κ. Ρέντην εξωκοινοβουλευτικά στελέχη», βλ. Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 29/4/1953, 

ενώ η Προοδευτική Αλλαγή σηµείωνε: «∆ιάσπασις υπάρχει τότε µόνον όταν εµφανίζωνται διαφωνίαι 
επί θεµάτων αρχών. Όταν όµως ανακύπτουν διαφωνίαι επί προσωπικών και µόνον ζητηµάτων ο Λαός 

δεν συγκινείται. ∆εν παραµένει καν αδιάφορος. Αλλά συµπυκνούται περί τον αρχηγόν», βλ. «Η 

“διάσπασις” της ΕΠΕΚ», Προοδευτική Αλλαγή, 1/5/1953. 
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Συµβούλιο «την λήψιν οριστικών αποφάσεων έναντι και των εκδηλωθέντων και των 

παρ’ αυτών γενοµένων ενεργειών».
83

 Με τη σειρά του το Γενικό Συµβούλιο, αφού 

αποδοκίµασε κι εκείνο τη στάση των διαφωνούντων, εξουσιοδότησε «εν λευκώ» τον 

Πλαστήρα για τη λήψη περαιτέρω αποφάσεων.
84

 

Την ηµέρα που συνεδρίαζε το Γενικό Συµβούλιο της ΕΠΕΚ αναγγελλόταν και 

η συνεργασία του Σοφ. Βενιζέλου µε τον Γεώργ. Παπανδρέου και η από κοινού 

ανάληψη της αρχηγίας του Κόµµατος Φιλελευθέρων,
 85

 γεγονός που έθετε εµµέσως 

τέλος στις συζητήσεις περί συγχώνευσης.
86

 Μάλιστα, ο Γ. Παπανδρέου ανήγγειλε τη 

διεξαγωγή συνεδρίου του ΚΦ εντός του Ιουνίου και δήλωσε ότι «το κόµµα θα 

αναδιοργανωθή επί δηµοκρατικών βάσεων και θα καταρτίση πρόγραµµα 

εµπνεόµενον από σύγχρονον δηµοκρατικόν πνεύµα προστασίας των λαϊκών 

µαζών».
87

 Ο Πλαστήρας µε δηλώσεις του εξέφρασε την «ευχαρίστησίν» του για τη 

συνεργασία «κοµµάτων συγγενούς ιδεολογίας» διευκρινίζοντας ότι η ΕΠΕΚ θα 

διατηρούσε την ανεξαρτησία και την ιδεολογική της αυτοτέλεια «διότι είναι το κόµµα 

του εργαζοµένου και µοχθούντος ελληνικού λαού, δηλαδή των µεσαίων τάξεων, των 

αγροτών και των εργατών». Τέλος δεν παρέλειψε να τοποθετήσει το νέο σχήµα 

συνεργασίας «δεξιά του Κέντρου», σηµειώνοντας ότι το πρόγραµµα της ΕΠΕΚ 

«διαχωρίζεται σαφώς από τον κοµµουνισµόν, την άκραν δεξιάν, ως και από την 

δεξιάν του κέντρου».
88

  

Η τελευταία δηµόσια παρέµβαση του Πλαστήρα έγινε στις 5 Ιουλίου 1953, σε 

γεύµα που δόθηκε προς τιµήν του. Στην οµιλία του, που είχε χαρακτήρα αποτίµησης 

της πορείας του κόµµατος, µπορεί να διακρίνει κανείς κάποιες τελευταίες αναλαµπές 

ενός ριζοσπαστικού λόγου που η ΕΠΕΚ και ο αρχηγός της είχαν υιοθετήσει σε 

προηγούµενη φάση: «Είµαι έτοιµος και αποφασισµένος να συνεχίσω την µεγάλην 
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 Προοδευτική Αλλαγή, 3/5/1953. 
84

 Προοδευτική Αλλαγή, 5/5/1953. Στη συνέχεια οι δώδεκα ήρθαν σε επαφή µε τον Πλαστήρα, 

προκειµένου ο ίδιος να κάνει κάποια κίνηση που θα τους επέτρεπε να επιστρέψουν στο κόµµα. 

Σύµφωνα µε τον Ευ. Αρβανιτάκη, παρότι ο Πλαστήρας αναγνώρισε το λάθος του, παρέµενε 

«αιχµάλωτος της κλίκας». Ως «κλίκα» κατονοµάζονταν οι Σάββας Παπαπολίτης, Μιχ. Κύρκος και Ιω. 

Μοάτσος, βλ. επιστολές Αρβανιτάκη 6/6/1953, ΙΑΜΜ/ΑΝΠ 229, φ. 21. 
85

 Ο Σοφ. Βενιζέλος είχε προτείνει στον Γεώργ. Παπανδρέου στις 21 Απριλίου 1953 να αναλάβουν από 

κοινού την αρχηγία. Περισσότερα για το θέµα αυτό βλ. Γρ. ∆αφνής, Σοφοκλής Ελευθερίου Βενιζέλος, 
Αθήνα 1970, σ. 513-516. Αξίζει πάντως να σηµειωθεί ότι παρότι στον Τύπο η συνεργασία προβλήθηκε 

ως συγχώνευση των δύο κοµµάτων (ΚΦ και ∆ΣΚ) στην πραγµατικότητα κάτι τέτοιο δεν ίσχυε καθώς 

το ∆ΣΚ είχε ουσιαστικά διαλυθεί. Η «νεκρανάσταση» του ∆ΣΚ εξυπηρετούσε προφανώς πολιτικές 

σκοπιµότητες προκειµένου να δοθεί η εντύπωση µίας ευρύτατης συσπείρωσης δυνάµεων. 
86

 Ωστόσο το θέµα αυτό ανέκυψε µία ακόµα φορά µε αφορµή µία δήλωση του Πλαστήρα, την οποία 

όµως ο ίδιος διέψευσε, βλ. Προοδευτικός Φιλελεύθερος, Ελευθερία και Βήµα, 20-21/5/1953.  
87

 Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 6/5/1953. 
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 Προοδευτική Αλλαγή, 6/5/1953. 
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προσπάθειαν την οποίαν αρχίσαµεν προ τριών ετών. Να καταστήσω την ΕΠΕΚ 

πανίσχυρον πολιτικόν µηχανισµόν, στελεχωµένην µε γνησίους λαϊκούς αγωνιστάς, 

ικανήν να αντεπεξέρχεται των εφόδων των οικονοµικών και άλλων αντιλαϊκών 

συγκροτηµάτων, να τας συντρίβη και να οδηγή τον λαόν εις την λεωφόρον της 

Ελευθερίας, της ∆ηµοκρατίας, της Κοινωνικής ∆ηµοκρατίας».
89

  

 

Η µετά τον Πλαστήρα ΕΠΕΚ 

Συµβολικά, ο επίλογος της ΕΠΕΚ, γράφτηκε στις 26 Ιουλίου 1953 µε τον θάνατο του 

Πλαστήρα. Στην πραγµατικότητα όµως, ό,τι νέο είχε κοµίσει η ΕΠΕΚ στην πολιτική 

σκηνή της χώρας, είχε ολοκληρώσει τον κύκλο της ζωής του, αρκετά νωρίτερα. Από 

την εποµένη του θανάτου του ιδρυτή, ένα από τα ζητήµατα που επρόκειτο να 

ταλανίσει το κόµµα ήταν αυτό της αρχηγίας. Προσωρινά, το κενό καλύφθηκε από 

∆ιοικούσα Επιτροπή (Σάββας Παπαπολίτης, Εµµ. Μπακλατζής και Κων/νο Ρέντης) 

που εξελέγη από το Γενικό Συµβούλιο, ενώ ταυτόχρονα ανακοινώθηκε η σύγκληση 

συνεδρίου στα τέλη Σεπτεµβρίου.
90

 Ωστόσο ούτε το Συνέδριο, που διεξήχθη τελικά 

στις 4 Απριλίου του 1954
91

 κατάφερε να δώσει οριστική λύση στο ζήτηµα, καθώς 

κατέληξε στην εκλογή εννεαµελούς επιτροπής διοίκησης που επιφορτίστηκε µε την 

αναζήτηση προσωπικότητας η οποία θα ηγούνταν του κόµµατος. Η καταρχήν 

πρόταση προς τον Κυριάκο Βαρβαρέσο
92

 προσέκρουσε στην άρνησή του µε το 

αιτιολογικό ότι ο ίδιος δεν επιθυµούσε οποιαδήποτε πολιτική εµπλοκή.
93

 Η δεύτερη 

πρόταση που απευθύνθηκε προς τον Γεώργιο Βεντήρη
94

 έτυχε ευνοϊκότερης 

υποδοχής, καθώς ο ίδιος έβλεπε θετικά ένα τέτοιο ενδεχόµενο αλλά µόνον εφόσον 

είχε αποκατασταθεί πλήρως η υγεία του.
95

 Ο θάνατός του, στις 24 Σεπτεµβρίου 1954 

έθεσε τέλος στην οποιαδήποτε προσπάθεια εξεύρεσης ανάλογων λύσεων. Είναι 
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 Προοδευτική Αλλαγή, 7/7/1953. 
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 Προοδευτική Αλλαγή, 31/7/1953. 
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 Ελευθερία, 4-9/4/1954. 
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 Η πρόταση προς τον Βαρβαρέσο φαίνεται πως είχε γίνει ήδη από τα τέλη του 1953 από τον ∆ηµ. 

Ηρακλείδη και η προσπάθεια συνεχίστηκε έως τις αρχές του 1954, βλ. ∆ηµ. Κ Αγραφιώτης, «Η 

συνεργασία Ν. Πλαστήρα και ∆ηµ. Αχ. Ηρακλείδη στα πλαίσια της ΕΠΕΚ», Ιστορικό - Πολιτικό 
Συνέδριο για το Νικόλαο Πλαστήρα, Καρδίτσα 1994, σ. 267-268. 
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 Με δηλώσεις του ο Βαρβαρέσος απέκλεισε κατηγορηµατικά κάθε ανάµειξή του στην πολιτική ζωή 

της χώρας, βλ. Ελευθερία, 6/4/1954. 
94

 Την πρόταση στον Βεντήρη απηύθυνε εξ ονόµατος του Γενικού Συµβουλίου της ΕΠΕΚ ο Σάββας 

Παπαπολίτης, βλ. επιστολή Γ. Βεντήρη προς το ΓΣ της ΕΠΕΚ, 8/8/1954, ΙΑΜΜ/ΑΓΚΒ. Στην 

επιστολή του ο Βεντήρης σηµείωνε ότι «η συγχώνευσις, απορρόφησις της ΕΠΕΚ από οιονδήποτε άλλο 

κόµµα θα εσήµαινε και εγκατάλειψιν της θελήσεως ευρέων λαϊκών στρωµάτων και τάσιν προς 

νόθευσιν του Πολιτεύµατος ηµών», ενώ καλούσε εµµέσως όσους είχαν αποχωρήσει από το κόµµα να 

επανέλθουν. 
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 Ο Γ. Βεντήρης έπασχε από φυµατίωση και βρισκόταν για ανάρρωση στην Ελβετία. 
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πάντως φανερό ότι οι προτάσεις απευθύνθηκαν σε πρόσωπα ευρείας αποδοχής και µε 

χαρακτηριστικά ανάλογα µε εκείνα του Πλαστήρα: δηµοκρατικό προφίλ, εγνωσµένο 

κύρος και ιδιότυπη πολιτική εµπλοκή, πρόσωπα δηλαδή που θα µπορούσαν να 

συσπειρώσουν τις ετερόκλητες εντός αλλά και εκτός ΕΠΕΚ «προοδευτικές 

δυνάµεις». Τελικώς το ζήτηµα της ηγεσίας λύθηκε δυόµισι χρόνια σχεδόν µετά τον 

θάνατο του Πλαστήρα, στις 10 Ιανουαρίου 1956, οπότε τα ηνία του κόµµατος 

ανέλαβε ο Σάββας Παπαπολίτης.  

Στο µεταξύ όµως το κόµµα, του οποίου η πολιτική αποδυνάµωση είχε 

καταστεί εµφανής αµέσως µετά τον θάνατο του Πλαστήρα,
96

 φυλλορροούσε, καθώς 

αποχωρούσαν σταδιακά αρκετοί από τους βουλευτές του: τον Απρίλιο του 1954 

ανεξαρτητοποιήθηκε ο Εµµ. Ζαννής, προσχώρησε στο ΚΦ ο Αυγ. Πασσάδης, ενώ 

στο ίδιο κόµµα προσχώρησε τον Ιούνιο του ίδιου έτους και ο Ιω. Παπαµαστοράκης. 

Το επόµενο κύµα αποχωρήσεων σηµειώθηκε το 1955, οπότε και προσχώρησαν στη 

Φιλελεύθερη ∆ηµοκρατική Ένωση
97

 οι Αναστ. Βουλόδηµος, Ιω. Ζερβάνος και 

Γεώργ. Τζατζάνης. Τις παραµονές των εκλογών του 1956, η ΕΠΕΚ είχε αποµείνει µε 

µόλις δέκα από τους 24 βουλευτές που είχε εκλέξει το 1952. Στο εξής ως «µικρό» 

κόµµα συµµετείχε στις εκλογές συνεργαζόµενη σε ευρύτερα σχήµατα: στις εκλογές 

του 1956 συµµετείχε στον συνασπισµό της ∆ηµοκρατικής Ένωσης,
98

 εκλέγοντας 

δεκαπέντε βουλευτές
99

 και στις εκλογές του 1958 στο συνασπισµό της Προοδευτικής 
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 Η αποδυνάµωση της ΕΠΕΚ αποτυπώθηκε ανάγλυφα στην πρώτη εκλογική αναµέτρηση µετά τον 

θάνατο του Πλαστήρα, στις αναπληρωµατικές εκλογές του Έβρου. Οι κινήσεις για την υπόδειξη 

κοινού υποψηφίου µε το ΚΦ, προσέκρουσαν στην άρνηση του Γ. Παπανδρέου να δεσµευτεί σε µία 

µόνιµου χαρακτήρα συνεργασία που σήµαινε ότι θα έδινε στην ΕΠΕΚ «πιστοποιητικό υπάρξεως και 

πολιτικής ισοτιµίας», βλ. επιστολή Γ. Παπανδρέου προς Σοφ. Βενιζέλο, 2/9/1953 όπως δηµοσιεύεται 

στο Γρ. ∆αφνής, Σοφοκλής Βενιζέλος, σ. 518-519. Η ΕΠΕΚ είχε αποδυναµωθεί πλέον όχι µόνο 

εκλογικά αλλά και πολιτικά περιορίζοντας έτσι σηµαντικά το ρόλο που µπορούσε πλέον να 

διαδραµατίσει στην πολιτική σκηνή. 
97

 Η Φιλελεύθερη ∆ηµοκρατική Ένωση ιδρύθηκε από τον Σοφ. Βενιζέλο τον Απρίλιο του 1955. Σε 

αυτήν προσχώρησαν βουλευτές του ΚΦ, της ΕΠΕΚ και ανεξάρτητοι. Περισσότερα βλ. Ηλ. 

Νικολακόπουλος, «Η πολιτική πορεία του Σοφοκλή Βενιζέλου, 1952-1961: Το κύκνειο άσµα του 

κόµµατος Φιλελευθέρων», στο Τάσος Σακελλαρόπουλος - Ευάνθ. Χατζηβασιλείου (επιµ.), Σοφοκλής 
Ελευθερίου Βενιζέλος, Αθήνα 2009, σ. 119-123. 
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 Τον συνασπισµό συγκροτούσαν το Κόµµα Φιλελευθέρων, η Φιλελεύθερη ∆ηµοκρατική Ένωση, η 

Ενιαία ∆ηµοκρατική Αριστερά, το ∆ηµοκρατικό Κόµµα Εργαζόµενου Λαού, η ΕΠΕΚ, το Κόµµα 

Αγροτών και Εργαζοµένων και το Λαϊκό Κόµµα. 
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 Πρόκειται για τους: Σάββα Παπαπολίτη και Θεόδωρο Λαµπράκη (εκλογική περιφέρεια Πειραώς), 

Χαράλαµπο Σκουτέρη (Αττικοβοιωτίας), Κωνσταντίνο Πετρόπουλο (Αιτωλοακαρνανίας και 

Ευρυτανίας), Αθανάσιο Γιαννόπουλο (Αχαΐας), Βασίλειο Φιλοσοφόπουλο (Ηλείας), Στέφανο 

Τσιαπάρα (Θεσσαλονίκης), Λεόντιο Λυµπέρη (Καβάλας), Θωµά Ανδρεάδη και Ευάγγελο Πέτσο 

(Πέλλης), Ιωάννη Γιαµά (Ηµαθίας), ∆ηµοσθένη Θεοχαρίδη (Καστοριάς-Φλωρίνης), Γεώργιο 

Αναγνωστόπουλο (Καρδίτσας-Τρικάλων), Ιωάννη Γιαννιδάκη (Ηρακλείου), Εµµανουήλ Μπακλατζή 

(Χανίων). 
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Αγροτικής ∆ηµοκρατικής Ένωσης
100

 χωρίς να εκλέξει βουλευτές. Το κόµµα συνέχισε 

να υφίσταται στο όνοµα ενός «ένδοξου» παρελθόντος έως το 1961, οπότε 

συγχωνεύθηκε στην Ένωση Κέντρου. Η συγχώνευση των κοµµάτων του Κέντρου σε 

ένα πολιτικό σχηµατισµό που θα εξέφραζε το σύνολο της παράταξης, θα γινόταν 

πραγµατικότητα σε µία άλλη εποχή, κάτω από άλλες συνθήκες και µε άλλο 

περιεχόµενο. 
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 Τον συνασπισµό συγκροτούσαν το Κόµµα Προοδευτικών, το Κόµµα Αγροτών και Εργαζοµένων, η 

ΕΠΕΚ και το ∆ηµοκρατικό Κόµµα Εργαζόµενου Λαού. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Η ΕΠΕΚ αποτέλεσε στα βασικά χαρακτηριστικά της τυπικό δείγµα πολιτικού 

κόµµατος. Υπήρξε δηµιούργηµα µίας εποχής, καθορίστηκε από αυτήν, διαδραµάτισε 

µεγαλύτερο ή µικρότερο ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις, συνοδεύθηκε από εσωτερικές 

αντιφάσεις και παλινωδίες, δοκίµασε τα όριά της, αναπροσάρµοσε τη στρατηγική της, 

µετεξελίχθηκε µε το χρόνο. Την ίδια στιγµή, το τυπικό αυτό δείγµα πολιτικού 

κόµµατος, διαφοροποιήθηκε από τα υπόλοιπα του καιρού του, επιχειρώντας µε τις 

θέσεις του να εκφράσει πολιτικά «άστεγες» κοινωνικές δυνάµεις. Έχει επισηµανθεί 

από όλους τους µελετητές της περιόδου, ότι η ΕΠΕΚ εξέφρασε πολιτικά, τµήµα των 

δηµοκρατικών φιλελεύθερων αλλά και του εαµικού µπλοκ. Ο σε µεγάλο βαθµό 

επιτυχής αυτός συνδυασµός πολιτικής έκφρασης, φαίνεται πως ήταν, όπως προκύπτει 

από την παρούσα διατριβή, αποτέλεσµα της ουσιαστικής και σε βάθος 

διαφοροποίησής της από τα προϋπάρχοντα σχήµατα. Χωρίς ποτέ να αρνηθεί τη 

βενιζελική της καταγωγή και επενδύοντας αρχικά σε αυτήν, επανέφερε στο 

προσκήνιο τις πολιτικές διαιρέσεις της Κατοχής υποβαθµίζοντας τις αντίστοιχες του 

εµφυλίου. Η ανανέωση του πολιτικού προσωπικού (πολιτευτές και βουλευτές) έκανε 

σαφή τη διάρρηξη µε τον «παλαιοκοµµατισµό» και συνοδεύτηκε από την υποδοχή 

προσώπων που είχαν δραστηριοποιηθεί την περίοδο της Κατοχής σε ένα ευρύ φάσµα 

αντιστασιακών οργανώσεων, που δεν απέκλειε επί της αρχής ακόµη και τα «εαµικά 

στοιχεία». Οι αρχικά γενικόλογες διακηρύξεις της ΕΠΕΚ περί «ειρήνευσης» και 

«ισοπολιτείας» απέκτησαν στην προεκλογική περίοδο του 1950 ουσιαστικό πολιτικό 

περιεχόµενο. Η θέση για «λήθη του παρελθόντος» µέσω της χορήγησης αµνηστίας, 

αλλά και για τη σταδιακή άρση µίας σειράς έκτακτων µέτρων, συνιστούσε ρήξη µε 

δοµικά στοιχεία του µετεµφυλιακού κράτους. Ακόµη περισσότερο, η ουσιαστική 

αµφισβήτηση της «εθνικοφροσύνης» ως διαιρετικής τοµής και η ανάδειξη του 

«πατριωτισµού», συνιστούσε όχι µόνο την «αποποινικοποίηση» της αντίστασης, 

αλλά την πλήρη αποκατάστασή της ως «εθνικής», χωρίς να εξαιρείται από το εθνικό 

αυτό σχήµα το ΕΑΜ. Οι προτάσεις συνεργασίας προς τον Πλαστήρα από πλευράς 

του ΚΚΕ καταδεικνύουν ότι αυτό το διαφορετικό πολιτικό εγχείρηµα έγινε πολύ 

σύντοµα αντιληπτό και θεωρήθηκε ότι µπορούσε να αποτελέσει τη βάση για µία 

ευρύτερη συνεργασία δυνάµεων που θα εξέφραζε και την κοµµουνιστική Αριστερά. 

Ωστόσο η τήρηση σαφών αποστάσεων από όλους τους πολιτικούς σχηµατισµούς της 

Αριστεράς τη συγκεκριµένη περίοδο, αποτέλεσε ένδειξη των ορίων που θα ετίθεντο 
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απέναντί της προκειµένου να συγκροτηθεί η πολιτική ταυτότητα της ΕΠΕΚ ως 

κεντρώου κόµµατος.  

Η µετεξέλιξη του συνασπισµού της ΕΠΕΚ σε κόµµα, τον Ιούνιο του 1950, 

συντέλεσε στην περαιτέρω διασαφήνιση της πολιτικής φυσιογνωµίας της, 

επιφέροντας την αναπροσαρµογή της στρατηγικής της. Η οργανωτική συγκρότηση 

του κόµµατος µε στόχο την αδιαµεσολάβητη επικοινωνία µε τη λαϊκή του βάση, 

αποτέλεσε ένα ακόµα στοιχείο που καταδείκνυε την ιδιαιτερότητά του. Οι πρώτες 

δειλές προσπάθειες σύστασης τοπικών οργανώσεων, η στελέχωσή τους µε πρόσωπα 

που είχαν αναδειχθεί από τους αγώνες τους υπέρ της αβασίλευτης δηµοκρατίας και τη 

συµµετοχή τους στην αντίσταση, και η επιτυχής, όπως προκύπτει, πορεία τους, 

παρείχαν σαφή ένδειξη της διεύρυνσης που επιχειρούσε η ΕΠΕΚ. Οι συνεργασίες 

που συνέπηξε στις δηµοτικές εκλογές του 1951 αποτύπωσαν ακόµη περισσότερο 

αυτή την πολιτική διεύρυνση· χωρίς να αποστρέφεται τον φιλελεύθερο χώρο, 

προσέγγισε το ΣΚ-ΕΛ∆ κάνοντας ρητή διάκριση µεταξύ «µετριοπαθούς» και 

«άκρας» Αριστεράς. Οι βουλευτικές εκλογές του 1951 αποτέλεσαν την περίοδο 

«ακµής» και ταυτόχρονα ριζοσπαστικοποίησης του κόµµατος. Το πρόγραµµα για την 

«αποκατάσταση» της «ατελούς» δηµοκρατίας και οι προεκλογικές θέσεις για την 

άρση µιας σειράς έκτακτων εµφυλιακών µέτρων, αποτέλεσαν τις πλέον σαφείς 

ενδείξεις ότι η ΕΠΕΚ φιλοδοξούσε να εκφράσει το εαµικό µπλοκ –ή πάντως µέρος 

αυτού– απευθυνόµενη ευθέως στην «ηρωική µάζα της εθνικής αντιστάσεως» την 

οποία άλλωστε διαχώριζε σαφώς από το ΚΚΕ. Ωστόσο οι προτάσεις συνεργασίας 

τόσο του ΣΚ-ΕΛ∆ όσο και της Ε∆Α απορρίφθηκαν, όχι µόνο στο όνοµα της 

«ιδεολογικής αυτοτέλειας» του κόµµατος, αλλά και στην προσπάθεια να εκφράσει 

πλέον απευθείας πολιτικά και τµήµα της Αριστεράς, θέτοντας το δίληµµα «φασισµός 

ή δηµοκρατία».  

Η όλο και µεγαλύτερη διεύρυνση ωστόσο του κόµµατος και η αποµάκρυνσή 

του από τις βενιζελικές του ρίζες, φαίνεται πως ενεργοποίησε παραδοσιακότερα και 

περισσότερο συντηρητικά στοιχεία εντός του κόµµατος που κινήθηκαν για την 

«επάνοδο» της ΕΠΕΚ στη φιλελεύθερη οδό. Η στοχοποίηση των τοπικών 

οργανώσεων, η υπαγωγή τους στον έλεγχο των πολιτευτών και των βουλευτών µε την 

παράλληλη εγγραφή µελών που έως τότε είχαν αποκλειστεί, αποτέλεσαν σειρά 

µέτρων µε στόχο την αλλαγή της φυσιογνωµίας τους προς ένα παραδοσιακότερο 

οργανωτικό σχήµα. Στο δίληµµα για τη διατήρηση της ιδεολογικής «καθαρότητας» 

του κόµµατος ή της «νόθευσής» της προκειµένου να βρεθούν σηµεία σύγκλισης µε το 
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ΚΦ για τον σχηµατισµό κυβέρνησης, η ζυγαριά, όπως προκύπτει, έκλινε υπέρ της 

δεύτερης θέσης. Η σύγκλιση ωστόσο δεν περιλάµβανε, πέραν κάποιων γενικών 

αρχών, καµία σχεδόν από τις θέσεις της ΕΠΕΚ, µε εξαίρεση εκείνες για την 

οικονοµία. Η αναδίπλωση του κόµµατος προς χάρη της συγκυβέρνησης και η άσκηση 

αντιφατικής πολιτικής, απέκοπτε ουσιαστικά όλο και περισσότερο την ΕΠΕΚ από τις 

δυνάµεις που είχε εκφράσει, αποδυναµώνοντάς την πολιτικά.  

Η συζήτηση που προκλήθηκε γύρω από το ΕΑΜ τις παραµονές των εκλογών 

του 1952, αποτέλεσε µία τελευταία προσπάθεια µερίδας του κόµµατος να 

«αναβαπτισθεί» η ΕΠΕΚ στις ριζοσπαστικές για την εποχή τους θέσεις του 1950-

1951. Ωστόσο η επαναφορά των θέσεων αυτών υπήρξε συγκυριακή και µόνο, καθώς 

η συντηρητικοποίηση του κόµµατος θα εκφραζόταν µε ποικίλους τρόπους. Η 

εκλογική συνεργασία µε το ΚΦ (αλλά και µε το Λαϊκό Κόµµα) αποδυνάµωνε την 

όποια πολιτική διαφοροποίηση της ΕΠΕΚ και καθιστούσε ακόµη περισσότερο 

εµφανή την αναδίπλωσή της, την οποία αδυνατούσε να αναιρέσει η µάλλον 

προσχηµατική συνεργασία µε το ΣΚ-ΕΛ∆. Οι αποκλεισµοί από τα ψηφοδέλτια όσων 

είχαν ασκήσει έντονη κριτική στην ηγεσία για την πολιτική της κυβέρνησης, παρείχε 

µία ακόµη ένδειξη της µεταστροφής του κόµµατος. Η απουσία, ουσιαστικά, 

προγράµµατος, σε συνδυασµό µε τις αδύναµες πολιτικές θέσεις, δεν µπόρεσε να 

καλυφθεί κάτω από το κάλεσµα που απηύθυνε ο αρχηγός της ΕΠΕΚ για µία ακόµη 

φορά στην «ηρωική µάζα της εθνικής αντιστάσεως», καθώς έδειχνε πλέον κενό 

περιεχοµένου. 

Τα παραπάνω αποτυπώνουν µε αδρές γραµµές τη σταδιακή µετατόπιση της 

ΕΠΕΚ στο κοµβικότερο σηµείο της πολιτικής της, την υπέρβαση δηλαδή του 

εµφυλίου µέσω της αµφισβήτησης της «εθνικοφροσύνης» και της ανάδειξης της 

αντίστασης. Η µετατόπιση αυτή είχε ως αποτέλεσµα τη συντηρητικοποίηση του 

κόµµατος και την όλο και µεγαλύτερη προσέγγιση µε το Κόµµα Φιλελευθέρων, 

γεγονός που «απονοµιµοποιούσε» την ύπαρξη της ΕΠΕΚ ως διακριτού πολιτικού 

σχηµατισµού. Όταν µετά τις εκλογές του 1952 αναθερµάνθηκε η συζήτηση περί της 

συγχώνευσης των δύο κοµµάτων, τµήµα της ΕΠΕΚ ανέτρεξε, ανεπιτυχώς, στις 

παλαιές της θέσεις προκαλώντας αλυσιδωτές αντιδράσεις που οδήγησαν εν τέλει στην 

κατάρρευσή της. 

 Η ΕΠΕΚ υπήρξε ένα κόµµα στο οποίο ανιχνεύονται όλες οι αντιφάσεις της 

εποχής στην οποία δηµιουργήθηκε. Με τις µεσοπολεµικές διαιρετικές τοµές 

παρούσες ακόµα, αλλά µε ισχυρότερες εκείνες που είχαν τεθεί στη διάρκεια του 
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εµφυλίου, επιχείρησε να θέσει τις δικές της γραµµές στο µεταίχµιο δύο κόσµων. Η 

ίδια η σύνθεση της ηγεσίας της (Νικ. Πλαστήρας, Εµµ. Τσουδερός και Γεώργ. 

Καρτάλης) αποτέλεσε έναν συγκερασµό τάσεων και εποχών. Ο συγκερασµός αυτός 

δεν υπήρξε σε όλη την πορεία του κόµµατος επιτυχής, δεδοµένου ότι διαµόρφωσε 

διαφορετικές αντιλήψεις για την πολιτική του φυσιογνωµία του, ενεργοποίησε 

φυγόκεντρες τάσεις, προκάλεσε έντονες διαφωνίες και έθεσε το κόµµα σε ένα συνεχή 

αγώνα διελκυστίνδας. Η ασθένεια του Πλαστήρα περιέπλεξε ακόµη περισσότερο την 

κατάσταση· το ζήτηµα του πολιτικού προσανατολισµού του κόµµατος συνδέθηκε 

άρρηκτα µε την οµάδα που θα κατάφερνε να υπερισχύσει στην κούρσα της 

επικείµενης διαδοχής και οι προσωπικοί ανταγωνισµοί άρχισαν να βρίσκουν πολιτική 

έκφραση –και το αντίστροφο. Ο θάνατος του Πλαστήρα αποτέλεσε πλήγµα για την 

ΕΠΕΚ, καθώς επήλθε σε µία περίοδο που το κόµµα είχε επενδύσει –ενδεχοµένως 

περισσότερο παρά ποτέ– στο πολιτικό κεφάλαιο του «Αρχηγού».  

Εξίσου πολυκύµαντη πορεία µε την ΕΠΕΚ διέγραψε και ο πολιτικός χώρος 

του Κέντρου. Ο ίδιος ο όρος εµφανίστηκε σε κείµενα αµέσως µετά την 

Απελευθέρωση, χωρίς αυτόνοµο πολιτικό περιεχόµενο. Από τα µέσα του 1945 ο 

επιθετικός προσδιορισµός «δηµοκρατικό» του προσέδωσε µεγαλύτερη πολιτική 

σαφήνεια, η οποία ωστόσο παρέµεινε για καιρό ανοιχτή σε ποικίλες ερµηνείες και 

προσεγγίσεις. Στην αρχική διαδικασία συγκρότησής του, θα µπορούσαν σχηµατικά 

να διακριθούν οι εξής φάσεις· η πρώτη, στις αρχές του 1945, σηµατοδοτήθηκε από 

την ισχυρή παρουσία της Αριστεράς και της ∆εξιάς και της δυναµικής τους 

αντιπαράθεσης από τον ∆εκέµβριο του 1944 και µετά, και αποτέλεσε την προσπάθεια 

άρθρωσης ενός «δηµοκρατικού» πολιτικού λόγου, που επιχειρούσε να εκφράσει 

κοινωνικές δυνάµεις που συνθλίβονταν στη διαµάχη των δύο «άκρων». Η δεύτερη 

φάση, της περιόδου 1945-1946, επένδυσε ακόµη περισσότερο στον «δηµοκρατικό» 

πολιτικό λόγο, προβάλλοντας τον αγώνα υπέρ της αβασίλευτης δηµοκρατίας ως 

ειδοποιό διαφορά µε τη «βασιλόφρονα» ∆εξιά, τηρώντας, ταυτόχρονα, σαφείς 

αποστάσεις από την επίσης δηµοκρατική Αριστερά. Η έναρξη ωστόσο του εµφυλίου 

και συνεπακόλουθη πόλωση, συνέθλιψε ουσιαστικά το Κέντρο. Οι σποραδικές 

προσπάθειες για την πολιτική διευθέτηση της εµφύλιας σύγκρουσης, που 

εµφανίστηκαν από τα τέλη του 1947, παρότι θα µπορούσαν να θεωρηθούν ότι 

εντάσσονταν σε ένα «κεντρώο» πλαίσιο, υπήρξαν µεµονωµένες και περιθωριακές.  

Η λήξη του εµφυλίου σηµατοδότησε την ουσιαστική ανάδυση του Κέντρου, 

που διεκδικούσε την δική του πολιτική έκφραση στο τριπαραταξιακό σχήµα µεταξύ 
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∆εξιάς και Αριστεράς. Πολύ σχηµατικά, το πολιτικό του στίγµα, εκκινώντας από την 

παραδοχή ότι ο κοµµουνισµός είχε ηττηθεί διά παντός στρατιωτικά, εκκρεµούσε 

ωστόσο η πολιτική του αποδυνάµωση, αναγνώριζε ως πλέον πρόσφορο µέσο τη 

βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατώτερων στρωµάτων (εργατών και αγροτών). 

Η θέση ότι η παρατεταµένη εξαθλίωση των λαϊκών στρωµάτων συνιστούσε απειλή, 

καθώς θα µπορούσε να τα «εξωθήσει» στον κοµµουνισµό µε άµεση συνέπεια την 

ενίσχυσή του, αποτέλεσε τον κορµό της πολιτικής του Κέντρου.  

Η ΕΠΕΚ, που υπήρξε ο πρώτος πολιτικός σχηµατισµός που 

αυτοπροσδιορίστηκε ως «κεντρώος», αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα των 

«περιπετειών» του Κέντρου. Εναρµονιζόµενη πλήρως µε το γενικό πολιτικό πλαίσιο 

του Κέντρου, το διεύρυνε κατά κάποιο τρόπο, θέτοντας δύο επιπλέον ζητήµατα: α) τη 

µέριµνα για τη βελτίωση των συνθηκών για όλους τους πολίτες –ασχέτως πολιτικών 

φρονηµάτων και β) τη χαλάρωση ή κατάργηση των κατασταλτικών µέτρων ως 

επιπλέον εργαλείων «αποδυνάµωσης» του κοµµουνισµού. Ωστόσο και τα δύο αυτά 

ζητήµατα –και κυρίως το δεύτερο– γεννούσαν ουσιαστικές, και κάποιες φορές 

αγεφύρωτες, διαφορές τόσο από το ΚΦ όσο και από το ∆ΣΚ, που αναγνώριζαν στην 

πολιτική αυτή χαρακτηριστικά «συνοδοιπορίας». Η τεχνητή γέφυρα της κεντρώας 

τρικοµµατικής κυβέρνησης του Απριλίου 1950, που κατέρρευσε πολύ σύντοµα, 

αποτέλεσε ισχυρή απόδειξη των ουσιαστικών πολιτικών διαφορών αυτών των 

κοµµάτων.  

Ο τρόπος µε τον οποίο τα δύο συγγενή κόµµατα, η ΕΠΕΚ και το ΚΦ, 

αυτοπροσδιορίζονταν αλλά και ετεροπροσδιορίζονταν, αποτελεί µία ακόµη σαφή 

ένδειξη των αποκλίσεων αλλά και των συγκλίσεών τους στο διάστηµα της 

παράλληλης πορείας τους. Αυτοπροσδιοριζόµενο, το 1950, το ΚΦ ως δύναµη της 

«φωτισµένης συντήρησης», ενέτασσε την ΕΠΕΚ στις δυνάµεις της «συνοδοιπορίας». 

Υπαναχωρώντας από αυτή τη σκληρή γραµµή, αναγνώρισε σταδιακά το Κέντρο ως 

πολιτικό χώρο, τον οποία µάλιστα εξέφραζαν µαζί µε την ΕΠΕΚ και επιχείρησε, 

επικαλούµενη την ανάγκη ενότητας του χώρου, την συγχώνευση των δύο κοµµάτων. 

Από την άλλη, η ΕΠΕΚ, η οποία αυτοπροσδιορίστηκε και επισήµως στο ξεκίνηµά της 

ως κεντρώο κόµµα, πειραµατίστηκε µε ένα σχήµα µίας ευρύτερης «δηµοκρατικής 

παράταξης» που υπερέβαινε το Κέντρο το 1951. Αναδιπλούµενη ωστόσο, η ΕΠΕΚ 

επανήλθε το 1952 στην κεντρώα ταυτότητά της, για να την θέσει για µία ακόµη φορά 

υπό αίρεση, κάνοντας λόγο για «αριστερά του Κέντρου» τη στιγµή της κατάρρευσής 

της. Εξίσου διαφορετικά ήταν τα πολιτικά χαρακτηριστικά που αναγνώριζαν τα δύο 
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κόµµατα ως κυρίαρχα τόσο στη δεξιά παράταξη, όσο και στην αριστερά. 

Αποδεχόµενο πλήρως το σχήµα των «εθνικοφρόνων δυνάµεων», το ΚΦ αναγνώριζε 

ως βασικό στοιχείο της ∆εξιάς το ότι εξέφραζε τα συµφέροντα της «οικονοµικής 

ολιγαρχίας» εις βάρος των οικονοµικά ασθενέστερων. Την ίδια στιγµή αναγνώριζε 

στην Αριστερά «αντεθνικά» χαρακτηριστικά που την καθιστούσαν «ακραία» στο 

σύνολό της. Αντίθετα, στη θέση της συνολικά «ακραίας» παράταξης, η ΕΠΕΚ 

ενέτασσε τη ∆εξιά στην οποία αναγνώριζε «αντιδραστικά» και «φασιστικά» 

χαρακτηριστικά (κάποιες φορές µάλιστα επέλεξε να εντάξει στις δεξιές δυνάµεις το 

∆ΣΚ και τµήµα του ΚΦ). Η Αριστερά από την άλλη, υπήρξε για την ΕΠΕΚ µία 

παράταξη µε εσωτερικές διαβαθµίσεις µεταξύ των δυνάµεων του «κοµµουνιστικού 

µηδενισµού» (ΚΚΕ) και της «µετριοπαθούς» Αριστεράς (ΣΚ-ΕΛ∆). Είναι προφανές 

ότι η παραπάνω περιγραφή είναι απόλυτα σχηµατική και δεν καταφέρνει να 

αποδώσει την πολυπλοκότητα, τις αλληλεπιδράσεις και τις πολιτικές µετατοπίσεις 

των κοµµάτων εντός ενός, εξίσου µεταβαλλόµενου, Κέντρου. Ίσως όµως να αποτελεί 

αφορµή να επανεξεταστεί η «πολυδιάσπαση» του χώρου, ως ένα ζήτηµα που 

υποκρύπτει βαθύτερες αιτίες, σαφώς πολιτικές, που η ερµηνεία των «ηγετικών 

προσωπικών φιλοδοξιών» κατάφερε να υποβαθµίσει.  

Η παρούσα διατριβή επιχείρησε, µε αφορµή τη µελέτη της ΕΠΕΚ, να θέσει 

περισσότερα ερωτήµατα από όσα θα µπορούσε να απαντήσει. Ερωτήµατα και 

προβληµατισµούς σχετικά µε τα πολιτικά κόµµατα και την παραταξιακή ταυτότητα 

του Κέντρου που παραµένουν ακόµα ανοιχτά. Φαίνεται πάντως πως η µελέτη τους 

µπορεί να συνεισφέρει στην καλύτερη κατανόηση της πρώτης µετεµφυλιακής 

περιόδου και να αναδείξει περαιτέρω την πολιτική ρευστότητά της στο πλαίσιο του 

πρώιµου Ψυχρού πολέµου.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ 1950 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

Ανδρέας Ζάκκας πρώην δήµου Αθηναίων 

Ανδρέας Ιωσήφ πρώην δήµου Αθηναίων 

Κων/νος Μανέτας πρώην δήµου Αθηναίων 

Σταµάτης Μερκούρης πρώην δήµου Αθηναίων 

Ιωάννης Μελάς πρώην δήµου Πειραιώς 

Εµµανουήλ Τσουδερός πρώην δήµου Πειραιώς 

Ιωάννης Χαβούτης πρώην δήµου Πειραιώς 

∆ηµήτριος Παπασπύρου Αττικοβοιωτίας 

Ευάγγελος Αρβανιτάκης Εύβοιας 

Γεώργιος Μπουρδάρας Αιτωλοακαρνανίας 

Ιωάννης ∆ηµητρόπουλος Μεσσηνίας 

Γεώργιος Καρτάλης Λαρίσης 

Αντώνιος Σιτράς Λαρίσης 

Νικόλαος Πλαστήρας Λαρίσης 

Γεώργιος Ταρµπάζης Τρικάλων 

Στυλιανός Αλλαµανής Τρικάλων 

Κων/νος Βασαρδάνης Τρικάλων 

Μηνάς Πατρίκιος Θεσσαλονίκης 

Ιωάννης Αποστόλου Θεσσαλονίκης 

Παντελής Καλπακτσόγλου Θεσσαλονίκης 

Ιωάννης Μιχαήλ Θεσσαλονίκης 

Γεώργιος Αναγνωστόπουλος Χαλκιδικής 

Ιωάννης Κώνστας Χαλκιδικής 

Χάκος Ανδρικόπουλος Καβάλας 

Χριστόδουλος Γοργίας Σερρών 

Αθανάσιος Μαυρίδης Σερρών 

Γεώργιος Βοραζάνης ∆ράµας 

Μιχαήλ Τοσουνίδης Κιλκίς 

Γρηγόριος Τηληκίδης Πέλλης 

Νικόλαος Κουπαρούσος Κοζάνης 

Απόστολος Βλασακούδης Έβρου 

Αλέξανδρος Παπαθανάσης Έβρου 

Ιωάννης Βλαµίδης Ροδόπης 

Γεώργιος Παλάσκας Ιωαννίνων 

Λεωνίδας Σπαής Πρεβέζης και Άρτης 

Κων/νος Μαρής Ηρακλείου 

Γεώργιος Ανδρουλακάκης Ηρακλείου 

Μιχαήλ Χλουβεράκης Λασιθίου 

Γεώργιος Τσουδερός Ρεθύµνης 

Εµµανουήλ Μπακλατζής Χανίων 

Πολυχρόνης Πολυχρονίδης Χανίων 
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Μιχαήλ-Μίµης Γαληνός Λέσβου 

Γεώργιος Χατζησταυρής ∆ωδεκανήσου 

Γεώργιος Γρηγορίου Σάµου 

Νικόλαος Ζορµπάς Χίου 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ 1951 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

Λουκής Ακρίτας πρώην δήµου Αθηναίων 

Νικόλαος Ασκούτσης πρώην δήµου Αθηναίων 

Ανδρέας Ιωσήφ πρώην δήµου Αθηναίων 

Εµµανουήλ Καµινόπετρος πρώην δήµου Αθηναίων 

Πάνος Κερασσώτης πρώην δήµου Αθηναίων 

Ιωάννης Μογγογιάννης πρώην δήµου Αθηναίων 

Νικόλαος Πλαστήρας πρώην δήµου Αθηναίων 

Χρήστος Τούντας πρώην δήµου Αθηναίων 

Αναστάσιος Βουλόδηµος πρώην δήµου Πειραιώς 

Κων/νος Παπαµαντέλος πρώην δήµου Πειραιώς 

Σάββας Παπαπολίτης πρώην δήµου Πειραιώς 

Ιωάννης Χαβούτης πρώην δήµου Πειραιώς 

∆ηµήτριος Παπασπύρου υπολοίπου Αττικής και Βοιωτίας 

Χαράλαµπος Σκουτέρης υπολοίπου Αττικής και Βοιωτίας 

Γεώργιος Τζώρτζης υπολοίπου Αττικής και Βοιωτίας 

Ευάγγελος Αρβανιτάκης Εύβοιας 

Απόστολος Κουνούπης Φθιώτιδος και Φωκίδος 

Παναγιώτης Λαπατσάνης Φθιώτιδος και Φωκίδος 

Γεώργιος Μπουρδάρας Αιτωλίας και Ακαρνανίας 

Κων/νος Πετρόπουλος Αιτωλίας και Ακαρνανίας 

Κων/νος Ρέντης Αργολίδος και Κορινθίας 

Αθανάσιος Βαχλιώτης Αρκαδίας 

Αθανάσιος Γιαννόπουλος Αχαΐας 

Αριστοτέλης Φωτήλας Αχαΐας 

Στέφανος Πετραλιάς Ηλείας 

Κων/νος Βουδούρης Μεσσηνίας 

Αθανάσιος Κάβουρας Μεσσηνίας 

Πέτρος Φικιώρης Λακωνίας 

Γεώργιος Λάζαρος ∆οξόπουλος Λαρίσης 

Γεώργιος Καρτάλης Λαρίσης 

Ηλίας Σκυλλάκος Λαρίσης 

∆ηµήτριος Χατζηγιάννης Λαρίσης 

Στυλιανός Αλλαµανής Τρικάλων 

Γεώργιος Αναγνωστόπουλος Τρικάλων 

Λάµπρος Βαµπούλης Τρικάλων 

Κων/νος Βασσαρδάνης Τρικάλων 

Ιωάννης Μιχαήλ Θεσσαλονίκης 

Κων/νος Μπέλλας Θεσσαλονίκης 

Μηνάς Πατρίκιος Θεσσαλονίκης 

Στέφανος Τσιαπάρας Θεσσαλονίκης 

Στέφανος Κότσιανος Χαλκιδικής 
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Κων/νος Βενέτης Καβάλας 

Λεόντιος Λυµπέρης Καβάλας 

Αθανάσιος Μαυρίδης Σερρών 

Γεώργιος Γεωργιάδης ∆ράµας 

Νικόλαος Μανθόπουλος ∆ράµας 

Μιχαήλ Τοσουνίδης Κιλκίς 

Θωµάς Ανδρεάδης Πέλλης 

Ευάγγελος Πέτσος Πέλλης 

Κων/νος ∆ηµόπουλος Πιερίας 

Χριστόδουλος Γοργίας Κοζάνης 

Νικόλαος Ιντζές Κοζάνης 

Νικόλαος Κουπαρούσος Κοζάνης 

Ιωάννης Χρυσοχόος Κοζάνης 

Ιωάννης Γιαµάς Ηµαθίας 

∆ηµοσθένης Θεοχαρίδης Φλωρίνης 

Χρυσός Ευελπίδης Έβρου 

Εµµανουήλ Φραγκάκης Έβρου 

Ιωάννης Βλαµίδης Ροδόπης 

Αναστάσιος Στεφάνου Ροδόπης 

Γεώργιος Μελανίδης Ιωαννίνων 

Γεώργιος Παλάσκας Ιωαννίνων 

Λεωνίδας Σπαής Πρεβέζης και Άρτης 

Θεόφιλος Φρόνιµος Κερκύρας 

Ιωάννης Γιαννιδάκης Ηρακλείου 

Ιωάννης Παπαµαστοράκης Ηρακλείου 

Εµµανουήλ Μπακλατζής Χανίων 

Πέτρος Ευριπαίος Κυκλάδων 

Εµµανουήλ Ζαννής ∆ωδεκανήσου 

Ιωάννης Ζίγδης ∆ωδεκανήσου 

Μιχαήλ Μίµης Γαληνός Λέσβου 

Αριστείδης Πάλλης Λέσβου 

Γεώργιος Γρηγορίου Σάµου 

Νικόλαος Ζορµπάς Χίου 

 

 

 



 277 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ 

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ 1952 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

Αναστάσιος Βουλόδηµος πρώην δήµου Πειραιώς 

Σάββας Παπαπολίτης πρώην δήµου Πειραιώς 

Γεώργιος Τζατζάνης πρώην δήµου Πειραιώς 

∆ηµήτριος Παπασπύρου Αττικοβοιωτίας 

∆ηµήτριος Ηρακλείδης Λαρίσης 

Χρήστος Κόρακας Λαρίσης 

Ιάσων Ριζιώτης Λαρίσης 

Στυλιανός Αλλαµανής Τρικάλων 

Λάµπρος Βαµπούλης Τρικάλων 

Κων/νος Βασαρδάνης Τρικάλων 

Θωµάς Ανδρεάδης Πέλλης 

Ευάγγελος Πέτσος Πέλλης 

Κων/νος ∆ηµόπουλος Πιερίας 

Ελευθέριος Ελευθεριάδης Πιερίας 

∆ηµοσθένης Θεοχαρίδης Φλωρίνης 

Ιωάννης Γιαννιδάκης Ηρακλείου 

Ιωάννης Παπαµαστοράκης Ηρακλείου 

Εµµανουήλ Μπακλατζής Χανίων 

Εµµανουήλ Ζαννής ∆ωδεκανήσου 

Ιωάννης Ζερβάνος ∆ωδεκανήσου 

Ιωάννης Ζίγδης ∆ωδεκανήσου 

Γεώργιος Γρηγορίου Σάµου 

Νικόλαος Ζορµπάς Χίου 

Αυγουστίνος Πασάδης Χίου 
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ΠΙΝΑΚΑΣ IV 

 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΚ (1951)
∗
 

 

ΝΟΜΟΣ ∆ΗΜΟΣ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ 

 

ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

Αιτωλοακαρνανίας Αγρινίου Ανεξάρτητος (Ανδρ. Παναγόπουλος) ΕΠΕΚ 15/15 

Αρκαδίας Μεγαλοπόλεως Προοδευτικός «∆ηµιουργία - Πρόοδος» ΕΠΕΚ 6/9 

 Τριπόλεως (Ν. ∆εληβοριάς)  ΕΠΕΚ-ΚΦ-∆ΣΚ-Μαρινάκος 1/15 

Αττικής Αγ. Ιωάννη Ρέντη Τοπικός Προοδευτικός (Μ. Αβραµίδης) ΕΠΕΚ-ΣΚΕΛ∆ 3/12 

 Αθηναίων «Λαός - Έργα» (Σταµ. Μερκούρης) ΕΠΕΚ 0 

 Αµαρουσίου «Ένωσις Προοδευτικών Αµαρουσίου» 

(Αντ. Λάσκαρης) 

ΕΠΕΚ 2/12 

 Ασπροπύργου Προοδευτικών Νέων [=Προοδευτικός 

Συναγερµός Νέου Ασπροπύργου] (Προκ. 

Παπαδηµητρίου) 

ΕΠΕΚ 5/12 

 Βύρωνος «Πρόοδος - Εργασία - Νοικοκυριό» ΕΠΕΚ 1/18 

 ∆ραπετσώνας Προοδευτικών Πρωτοπόρων [= 

Προοδευτικός Συνδυασµός Πρωτοπόρων 

«Η Ανοικοδόµησις»] (Θεόδ. Αφάρας) 

ΕΠΕΚ 6/18 

 Ζωγράφου Ανεξάρτητος Προοδευτική Οµάς ΕΠΕΚ-ΣΚΕΛ∆-∆ηµ. Αλεξανδρής 2/15 

 Καισαριανής Ανεξάρτητος Προοδευτικός (Θεµ. 

Καρακάσης) 

ΕΠΕΚ 2/18 

 Καλλιθέας Προοδευτικός Καλλιθέας (Γεώργ. 

Ιατρίδης) 

ΕΠΕΚ-ΣΚΕΛ∆ 3/24 

 Κερατσινίου «Ανόρθωσις Κερατσινίου» «ΕΠΕΚ κ.ά. προοδευτικά στοιχεία» 4/24 

 Κηφισιάς Κηφισιά (Εµµ. ∆ατσέρης) ΕΠΕΚ-ΚΦ 4/15 

 Μοσχάτου Προοδευτικός Μοσχάτου (Κ. Τυπάλδος) ΕΠΕΚ-ΣΚΕΛ∆ 5/15 

                                                 
∗
 Παρατίθενται οι συνδυασµοί που εντοπίστηκαν. 

Σηµ. Σε παρένθεση τίθενται τα ονόµατα των επικεφαλής των συνδυασµών. Σε αγκύλη τίθενται οι ονοµασίες των συνδυασµών όπου εντοπίστηκαν διαφορές από εκείνες που 

δίνονται στη Στατιστική.  
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 Νέας Ιωνίας Προοδευτικός ∆ηµοτικής Αναπλάσεως 

(Φελέκης) 

ΕΠΕΚ 0 

 Νέας Σµύρνης (Θ. Καρύλας) ΕΠΕΚ 15/15 

 Νέας Φιλαδέλφειας Εθνική Ένωσις Φιλαδελφέων (Ν. 

Τρυπιάς) 

ΕΠΕΚ-ΣΚΕΛ∆ 12/12 

 Νίκαιας Τοπική Ενότης ΕΠΕΚ-ΚΦ-ΛΚ-∆ΣΚ-ΣΚΕΛ∆ 7/23 

 Παλαιού Φαλήρου Προοδευτικός (∆ηµοσθ. ∆ανιηλίδης) ΕΠΕΚ-ΣΚΕΛ∆ 1/12 

 Πειραιώς Προοδευτικός ΕΠΕΚ 3/30 

 Περιστερίου Προοδευτική Ένωσις Ανεξαρτήτων ΕΠΕΚ-ΚΦ 3/18 

 Χαϊδαρίου Ανεξαρτήτων [= «Ένωσις - Έργα – 

Πρόοδος»] (Μιχ. Κουτσούκος) 

ΕΠΕΚ 11/12 

Αχαΐας Αιγίου Αναγέννησις - ∆ηµιουργία ΕΠΕΚ και «όλες οι δηµοκρατικές 

και φιλεργατικές δυνάµεις» 

6/15 

 Πατρέων (Β. Κανακάρης - Θάνου – Λ. Ρούφος) ΕΠΕΚ 10/24 

Βοιωτίας Θηβαίων Προοδευτικός Θηβαίων (Γεώργ. 

Τζώρτζης) 

ΕΠΕΚ 6/15 

 Λεβαδέων Ανεξάρτητος Αγροτικός Προοδευτικός ΕΠΕΚ-∆ηµ. Παπασπύρου 4/15 

∆ράµας ∆ράµας Ακοµµάτιστος Αναδηµιουργία ∆ράµας ΕΠΕΚ 9/24 

Έβρου Αλεξανδρουπόλεως Προοδευτικός ΕΠΕΚ-ΣΚΕΛ∆ 6/15 

 Σουφλίου Προοδευτικός ΕΠΕΚ 5/12 

Εύβοιας Ψαχνών Πρόοδος ΕΠΕΚ 3/12 

Ζακύνθου Ζακυνθίων Αναδηµιουργία ΕΠΕΚ-ΚΦ 7/15 

Ηλείας Γαστούνης Προοδευτική Ένωσις ΕΠΕΚ 12/12 

Ηµαθίας Βεροίας Ανεξάρτητος Βεροίας ΕΠΕΚ-ΣΚΕΛ∆ 6/15 

 Ναούσης Προοδευτική Παράταξις 

(Παπαδηµητρίου) 

ΕΠΕΚ 4/15 

Ηρακλείου Επάνω Αρχανών «Έργα» ΕΠΕΚ 8/9 

 Ηρακλείου «Έργα – Πρόοδος» ΕΠΕΚ 5/24 

Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκης ∆ηµοκρατική Προοδευτική Παράταξις ΕΠΕΚ-ΣΚΕΛ∆ 6/30 

 Καλαµαριάς Ανεξάρτητος Παράταξις (Καρατζάς) ΕΠΕΚ 15/15 

 Κουφαλίων «Πρόοδος» (Σεραφείδης) ΕΠΕΚ 12/12 
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 Λαγκαδά «Αλλαγή» ΕΠΕΚ 12/12 

Ιαννίνων Ιωαννιτών Προοδευτική Ένωσις Ιωαννίνων (Θ. Μ. 

Θεοδωρίδης) 

ΕΠΕΚ 18/18 

Καρδίτσας Καρδίτσας Προοδευτικός «Αλλαγή - Εργασία» ΕΠΕΚ 7/15 

 Σοφάδων «Εξυγίανσις» ΕΠΕΚ 10/12 

Κιλκίς Αξιουπόλεως Προοδευτικός ΕΠΕΚ 9/9 

 Κιλκίς Προοδευτικός ΕΠΕΚ 7/15 

Κοζάνης Πτολεµαΐδος «Πρόοδος» ΕΠΕΚ 5/12 

Κορινθίας Κορίνθου Προοδευτική Ένωσις ΕΠΕΚ 3/15 

 Λουτρακίου – 

Περαχώρας 

«Αναγέννησις»  

& Προοδευτική Ένωσις Νέων1
 

ΕΠΕΚ-ΚΦ-Κ. Ρέντης 

ΕΠΕΚ 

5/12 

3/12 

 Σικυώνος (Κιάτου) «Πρόοδος – Έργα» ΕΠΕΚ-Κ. Ρέντης 7/12 

Κυκλάδων Ερµουπόλεως (Επαµ. Παπαδάµ) ΕΠΕΚ-ΚΦ 15/15 

 Τήνου Προοδευτικών Τηνίων ΕΠΕΚ 9/9 

Λαρίσης Λαρίσης Προοδευτικός ΕΠΕΚ-ΣΚΕΛ∆ 21/24 

Λασηθίου Αγίου Νικολάου Προοδευτικός (Κούνδουρος) & 

Ανεξάρτητος «Νοικοκυρωσύνη)
2
 

ΕΠΕΚ 

(ανεξάρτητος ΕΠΕΚ) 

7/9 

1/9 

Λέσβου Αγιάσου Πατριωτική Ένωσις ΕΠΕΚ-ΣΚΕΛ∆ 5/12 

 Ερεσού Πατριωτική Ένωσις ΕΠΕΚ-ΣΚΕΛ∆ 9/9 

 Μηθύµνης Πατριωτική Ένωσις ΕΠΕΚ-ΣΚΕΛ∆ 5/9 

 Μυτιλήνης Πατριωτική Ένωσις ΕΠΕΚ-ΣΚΕΛ∆ 9/18 

 Πολιχνίτου Πατριωτική Ένωσις ΕΠΕΚ-ΣΚΕΛ∆ 12/12 

 Πλωµαρίου Πατριωτική Ένωσις ΕΠΕΚ-ΣΚΕΛ∆ 5/12 

Μαγνησίας Αλµυρού Προοδευτική Ένωσις Αλµυρού ΕΠΕΚ 2/12 

 Νέας Ιωνίας Προοδευτική Ένωσις (Μ. Μπαλής) ΕΠΕΚ 15/15 

 Παγασών Προοδευτική Ένωσις (Γ. Καρτάλης) ΕΠΕΚ-ΣΚΕΛ∆ 24/24 

Μεσσηνίας Μεσσήνης Ανεξάρτητος Μεσσήνης ΕΠΕΚ-ΚΦ 7/12 

Πέλλης Γιαννιτσών Ανορθωτική Παράταξις ΕΠΕΚ 6/15 

                                                 
1
 Στο δήµο Λουτρακίου - Περαχώρας η ΕΠΕΚ στήριξε δύο συνδυασµούς. 

2
 Στο δήµο Αγίου Νικολάου η ΕΠΕΚ στήριξε δύο συνδυασµούς. 
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 Εδέσσης ∆ηµοτική Ανόρθωσις (Πετρίτσης) «ΕΠΕΚ κ.ά. προοδευτικά στοιχεία» 15/15 

Πιερίας Κατερίνης Εθνική Προοδευτική Παράταξις 

(Μπακάλης) 

ΕΠΕΚ-ΚΦ 8/18 

Πρεβέζης Πρεβέζης Ανεξάρτητος Προοδευτική Ένωσις ΕΠΕΚ-ΣΚΕΛ∆ 7/15 

Ρεθύµνης Ρεθύµνης Προοδευτικός ΕΠΕΚ-ΣΚΕΛ∆ 6/15 

Τρικάλων Τρικκαίων Προοδευτικός «Αλλαγή Έργα» (Στεφ. 

Παλλαντζάς) 

ΕΠΕΚ-ΑΚ 8/18 

Φλωρίνης Αµυνταίου «Πρόοδος» (Τούγκας) ΕΠΕΚ 9/9 

Χίου Χίου Προοδευτικός Χίου ΕΠΕΚ-ΣΚΕΛ∆-«Φιλελεύθεροι 

Κέντρου» 

7/18 

∆ωδεκάνησος Καλύµνου Προοδευτικός Καλύµνου ΕΠΕΚ 6/15 

 Λέρου Αναγέννησις Λέρου ΕΠΕΚ-ΣΚΕΛ∆ 12/12 

 Ρόδου «Φοίνιξ» ΕΠΕΚ-Ιω. Ζίγδης 7/18 

 Σύµης «Αναγέννησις» (Χαβιάρος) ΕΠΕΚ-ΣΚΕΛ∆ 12/12 
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ΕΠΙΜΕΤΡΟ 

 

 

Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΕΚ 

 

ΙΙ. ΚΟΜΜΑΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΕΚ 

 

Η σύνταξη σύντοµων βιογραφικών για τους βουλευτές της ΕΠΕΚ υπαγορεύτηκε από 

τις ανάγκες της διατριβής, καθώς η σπανιότητα στοιχείων αποτέλεσε πρόσκοµµα στη 

µελέτη του πολιτικού προσωπικού.
1
 Βασικές πηγές για τη συγγραφή τους αποτέλεσαν 

τα Μητρώα των βουλευτών,
2
 καθώς και οι σχετικές µε το θέµα εκδόσεις της Βουλής.

3
 

Το παραπάνω υλικό εµπλουτίστηκε από τη βάση δεδοµένων που συγκροτήθηκε για 

τους πολιτευτές της ΕΠΕΚ, από τη µάλλον παραγνωρισµένη τοπική βιβλιογραφία, 

από δηµοσιεύµατα του τύπου, προεκλογικά φυλλάδια, καθώς και από την εργογραφία 

των ίδιων.
4
 Το υλικό που συγκεντρώθηκε, αν και άνισο, αποδείχθηκε πολλαπλά 

χρήσιµο, καθώς φώτισε πτυχές της πολιτικής διαδροµής των προσώπων. Στα 

βιογραφικά που ακολουθούν, και τα οποία παραµένουν ανοιχτά σε προσθήκες, 

καταβλήθηκε προσπάθεια να παρουσιαστούν οι πολιτικές διαδροµές των βουλευτών 

πριν και µετά την ένταξή τους στην ΕΠΕΚ. Τα βιογραφικά παρατίθενται µε βάση τη 

χρονική ακολουθία της εκλογής των βουλευτών (και µόνο την πρώτη φορά) και την 

εκλογική τους περιφέρεια. Στη βιβλιογραφία που σηµειώνεται, δεν περιλαµβάνονται 

οι Στατιστικές των εκλογών, το Μητρώο των βουλευτών και η έκδοση Αι ελληνικαί 

κυβερνήσεις και τα Προεδρεία Βουλής και Γερουσίας 1926-1959, προκειµένου να 

αποφευχθούν οι επαναλήψεις. Τέλος, να σηµειωθεί ότι δεν συντάχθηκαν βιογραφικά 

των Νικόλαου Πλαστήρα, Εµµανουήλ Τσουδερού και Γεώργιου Καρτάλη, για τους 

οποίους υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία. 

 

 

                                                 
1
 Η έλλειψη βιογραφικών σηµειωµάτων για τους έλληνες βουλευτές, γεγονός που έχει επισηµανθεί, 

αποτελεί ένδειξη καθυστέρησης της σε βάθος µελέτης της ελληνικής πολιτικής ιστορίας και παραµένει 

ζητούµενο Βλ. σχετικά Ηλ. Νικολακόπουλος, «Ιστοριογραφία των ελληνικών πολιτικών κοµµάτων και 

ερευνητικές προοπτικές», π. Αρχειοτάξιο 5 (2003), σ. 172. 
2
 Βουλή των Ελλήνων, Μητρώον Γερουσιαστών και Βουλευτών [1935-1974], Αθήναι 1977· Βουλή των 

Ελλήνων, Μητρώον Πληρεξουσίων, Γερουσιαστών και Βουλευτών [1822-1935], Αθήνα, 1986. 
3
 Βουλή των Ελλήνων, Αι ελληνικαί κυβερνήσεις και τα Προεδρεία Βουλής και Γερουσίας 1926-1959, 

Αθήνα 1959 (η καταγραφή των κυβερνήσεων επεκτάθηκε χρονικά, καλύπτοντας την περίοδο 1909-

σήµερα, και βρίσκεται αναρτηµένη στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης)· 

Βουλή των Ελλήνων, Έλληνες βουλευτές και ευρωβουλευτές, (επιµ. Μαργαρίτα Τόγια), Αθήνα 2009· 

Ίδρυµα της Βουλής των Ελλήνων, Πρόεδροι της Βουλής των Ελλήνων, Γερουσίας και 
Εθνοσυνελεύσεων 1821-2008, (επιµ. Αντ. Μακρυδηµήτρης), Αθήνα 2009. 
4
 Μία πρώτη καταγραφή της εργογραφίας των βουλευτών και ευρωβουλευτών της µεταπολιτευτικής 

περιόδου έγινε σε έκθεση της Βουλής µε τίτλο «Βουλευτές και ευρωβουλευτές συγγράφουν, 1974-

2006» τον Ιούνιο του 2006. Βλ. σχετικά και τον οµώνυµο κατάλογο (Αθήνα 2009). 
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1950 

(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΩΗΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ) 

 

 

Ζάκκας Ανδρέας (του Λαζάρου) 

Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1892. Σπούδασε νοµικά στο Πανεπιστήµιο Αθηνών και 

εργάστηκε στο υπουργείο Εργασίας από το 1911 έως το 1935, οπότε και 

αποµακρύνθηκε. Επανήλθε το 1945 και παρέµεινε έως το 1946, οπότε παραιτήθηκε. 

∆ιετέλεσε υπουργός Εργασίας στις κυβερνήσεις Βούλγαρη και ∆αµασκηνού (Απρίλιο 

έως Οκτώβριο 1945). Το προφίλ του σε καταχώριση της εφηµερίδας Προοδευτικός 

Φιλελεύθερος είχε ως εξής: «Πρώην υπουργός Εργασίας. Ο πρωτεργάτης των Κοιν. 

Ασφαλίσεων, ο αναστηλώσας τας συνδικαλιστικάς ελευθερίας µε το 8ον 

Πανεργατικόν Συνέδριον, ο θεσπίσας τας αδείας µε αποδοχάς, τον 13
ον

 µισθόν και 

την µεγαλυτέραν αµοιβήν διά την εργασίαν κατά τη νύκτα, τας εορτάς και τας 

Κυριακάς». Πολιτεύθηκε πρώτη φορά στις εκλογές του 1950 µε την ΕΠΕΚ και 

εξελέγη µε το Κόµµα Προοδευτικών Φιλελευθέρων (ΚΠΦ). Στις 22 ∆εκεµβρίου 1950 

κατέθεσε δήλωση ανεξαρτητοποίησης από την ΕΠΕΚ µε αφορµή τη διαφωνία του 

κόµµατος για την κατάθεση τροπολογίας. Το 1951 δεν πολιτεύθηκε, ενώ το 1952 

ήταν υποψήφιος µε την Ένωση ΕΠΕΚ-Φιλελευθέρων αλλά δεν εξελέγη. Το 1953 

προσχώρησε στο ∆ηµοκρατικό Κόµµα Εργαζόµενου Λαού (∆ΚΕΛ) των Καρτάλη - 

Σβώλου, στο οποίο ορίστηκε µέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Το 1955 υπέγραψε την 

ιδρυτική διακήρυξη της «Ελληνικής Επιτροπής διά την ∆ιεθνήν Ύφεσιν και την 

Ειρήνην» της οποίας ανέλαβε την προεδρία. Το 1956 εξελέγη µε το ∆ΚΕΛ στις 

εκλογές της 19
ης

 Φεβρουαρίου. Το 1958 ανέλαβε την έκδοση του περιοδικού ∆ρόµοι 

της Ειρήνης και την ίδια χρονιά εξελέγη ως ανεξάρτητος συνεργαζόµενος µε την Ε∆Α 

στις εκλογές της 11
ης

 Μαΐου.  

Βιβλιογραφία:, εφ. Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 5 Μαρτίου 1950 (παρουσίαση υποψηφίων Αθήνας)· 

Το ∆ηµοκρατικόν του Εργαζόµενου Λαού. Προγραµµατικαί Αρχαί - Οργανισµός, Αθήνα 1955· ∆ηµ. 

Κούκουνας Οι έλληνες πολιτικοί, τ. Β΄, Αθήνα 1999, σ. 68· Νικ. Αντωνόπουλος, «∆ρόµοι της Ειρήνης» 

στο Λουκία ∆ρούλια - Γιούλα Κουτσοπανάγου, Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Τύπου 1784-1974, τ. 4, 

Αθήνα ΙΝΕ/ΕΙΕ, 2009, σ. 531-532· Τ. Τρίκκας, Ε∆Α 1951-1967. Το νέο πρόσωπο της Αριστεράς, τ. Α΄, 
Αθήνα 2009, σ. 265. 
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Ιωσήφ Ανδρέας (του Μιλτιάδη)      

Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 17 Ιουλίου 1915. Σπούδασε νοµικά στο Πανεπιστήµιο 

Αθηνών. Ενταγµένος στο χώρο των δεξιών οργανώσεων επί Κατοχής, εργάστηκε 

µετά την Απελευθέρωση στην Εστία και στο Ελληνικόν Αίµα, ενώ από τον Ιούλιο του 

1949 συνεργάστηκε µε το Εθνικό Ίδρυµα Ραδιοφωνίας. Το προφίλ του Ιωσήφ 

αποτυπώθηκε σε προεκλογική καταχώριση της εφηµερίδας Προοδευτικός 

Φιλελεύθερος: «Ο κ. Ιωσήφ διέπρεψεν από νεαράς ηλικίας εις την δηµοσιογραφίαν 

της οποίας αποτελεί σήµερον σεµνόν κόσµηµα. Είναι νέος άνθρωπος και εµφορείται 

βαθύτατα υπό των προοδευτικών αρχών, πράγµα που τον έφερεν κοντά εις τον 

Πλαστήρα. Κατά τας περιοδείας του εις συνοικισµούς και Αθηναϊκάς Συνοικίας, 

γίνεται αντικείµενον θερµών εκδηλώσεων». Πολιτεύθηκε για πρώτη φορά εξελέγη µε 

το ψηφοδέλτιο της ΕΠΕΚ (ως ΚΠΦ). Επανεξελέγη στις εκλογές του 1951 και 

ανέλαβε στη δεύτερη κυβέρνηση Πλαστήρα (27 Οκτ. 1951) τη θέση του υφυπουργού 

παρά τω Προέδρω της Κυβερνήσεως, την οποία διατήρησε έως την παραίτηση του 

αµέσως µετά την εκτέλεση των Μπελογιάννη, Μπάτση, Καλούµενου και Αργυριάδη. 

∆εν έλαβε µέρος στις εκλογές του 1952, καθώς ο Πλαστήρας του γνωστοποίησε την 

απόφασή του να µην τον συµπεριλάβει στο ψηφοδέλτιο της Αθήνας. ∆εν πολιτεύτηκε 

ποτέ ξανά και συνέχισε να εργάζεται ως δηµοσιογράφος, αρχικά ως διευθυντής της 

εφηµερίδας Σοσιαλιστική και εν συνεχεία ως αρθρογράφος της Ακρόπολης έως το 

1968. Την περίοδο 1971-1973 εργάστηκε ως πολιτικός σχολιαστής στην ΥΕΝΕ∆. 

Πέθανε στην Αθήνα στις 15 Οκτωβρίου 2006. 

Βιβλιογραφία: Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 26/2/1950· Μαρία Ρεζάν, Με νοσταλγία… για µια ζωή 
έτσι, χωρίς πρόγραµµα, Αθήνα 2000· Προοδευτικός Φιλελεύθερος 18/10/1952· Τα στοιχεία για τη 

δηµοσιογραφική πορεία των τελευταίων του χρόνων προέρχονται από το βιογραφικό του σηµείωµα 

που αναρτήθηκε στον δικτυακό τόπο της ΕΣΗΕΑ την ηµέρα του θανάτου του. 

 

 

 
 

Μανέτας Κωνσταντίνος (του Παναγιώτη) 
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Γεννήθηκε στην Τρίπολη το 1879. Αποφοίτησε από τη Σχολή Ευελπίδων το 1901. 

Έλαβε µέρος στους Βαλκανικούς και τραυµατίστηκε σοβαρά στη µάχη του Κιλκίς το 

1913. Προσχώρησε στο κίνηµα της Εθνικής Αµύνης το 1916 και εν συνεχεία έλαβε 

µέρος στον Α΄ Παγκόσµιο Πόλεµο και στην εκστρατεία της Ουκρανίας το 1919. 

Υπηρέτησε στη Μικρά Ασία από το 1919 έως το 1921, οπότε και αποστρατεύτηκε για 

πολιτικούς λόγους. Ανακλήθηκε σε ενεργό υπηρεσία τον Σεπτέµβριο του 1922 και 

ανέλαβε αρχικά διοικητής της Μεραρχίας Αρχιπελάγους και στη συνέχεια διοικητής 

του Β΄ Σώµατος Στρατού. Στην κυβέρνηση του Στυλιανού Γονατά (Νοέµ. 1923-Ιαν. 

1924) ανέλαβε το υπουργείο Στρατιωτικών. Μετά το κίνηµα του Μαρτίου 1933 

ανέλαβε υπουργός Συγκοινωνίας στη µεταβατική κυβέρνηση του Αλέξανδρου 

Οθωναίου (6-10 Μαρτίου). Μετά το κίνηµα του 1935 αποστρατεύτηκε και αργότερα 

εκτοπίστηκε από το µεταξικό καθεστώς στη Νάξο (Ιούλιος 1938 - Σεπτέµβριος 

1940). Κατά την Κατοχή συνελήφθη και οδηγήθηκε σε στρατόπεδο συγκέντρωσης 

στην Ιταλία και στη συνέχεια στη Γερµανία έως το 1945, οπότε απελευθερώθηκε. 

Συµµετείχε στον ιδρυτικό πυρήνα του ΚΠΦ και εν συνεχεία της ΕΠΕΚ. Το προφίλ 

του αποτυπώθηκε σε προεκλογική καταχώριση της εφηµερίδας Προοδευτικός 

Φιλελεύθερος: «Αντστρ/γος ε.α.- Πρ. υπουργός. Ο Έλλην που αποπνέει αρετήν. 

Αυτός είναι ο Μανέτας. Ευλογία Θεού για την Ελλάδα θάταν αν τέτοιοι Έλληνες 

διοικούσαν τον τόπο». Ήταν υποψήφιος για πρώτη και µοναδική φορά στις εκλογές 

του 1950 µε την ΕΠΕΚ και κατέλαβε τη θέση του Πλαστήρα, καθώς εκείνος επέλεξε 

την έδρα της Λάρισας. Ανέλαβε το υπουργείο Εφοδιασµού και ∆ιανοµών στην πρώτη 

κυβέρνηση Πλαστήρα (15 Απρ. - 21 Αυγ.) και παρέµεινε στη ΕΠΕΚ έως τον Μάιο 

του 1953, οπότε και αποχώρησε από το κόµµα. Πέθανε στην Αθήνα στις 9 

∆εκεµβρίου 1960.  

Βιβλιογραφία: Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 5 Μαρτίου 1950 (παρουσίαση υποψηφίων Αθήνας) · 

Λεωνίδας Σπαής, Πενήντα χρόνια στρατιώτης στην υπηρεσία του έθνους και της δηµοκρατίας, Αθήνα 

1970, σ. 290· Αρχείο Π.Σ. ∆έλτα, Εκστρατεία στη µεσηµβρινή Ρωσία, 1919, Αθήνα 1982, και ιδίως σ. 

81-97· Παγκόσµιο Βιογραφικό Λεξικό, τ. 5, Αθήνα 1986 σ. 416· ∆ηµ. Κούκουνας Οι έλληνες πολιτικοί, 
τ. Β΄, Αθήνα 1999, σ. 117. 

 

 
 

Μερκούρης Σταµάτιος (του Σπυρίδωνος) 
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Γεννήθηκε το 1895 στην Αθήνα και ήταν γιος του δηµάρχου Αθηναίων Σπύρου 

Μερκούρη. Κατατάχθηκε στο στρατό του 1915 από όπου αποµακρύνθηκε την 

περίοδο 1917-1920 λόγω αντιβενιζελικής δράσης. Επανήλθε το 1920 και έλαβε µέρος 

στη µικρασιατική εκστρατεία έως το 1922, οπότε αποστρατεύθηκε από την 

επαναστατική κυβέρνηση Γονατά-Πλαστήρα. Πολιτεύθηκε πρώτη φορά το 1920 µε 

το Λαϊκό Κόµµα και εξελέγη στην Γ΄ Εθνοσυνέλευση. Εξελέγη βουλευτής 

Αττικοβοιωτίας το 1935 µε το Εθνικό Ριζοσπαστικό Κόµµα του Γεωργίου Κονδύλη, 

στην κυβέρνηση του οποίου διετέλεσε υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ (10/10-

30/11/1935), ενώ το 1936 επανεξελέγη βουλευτής Αθηνών µε το συνασπισµό της 

Γενικής Λαϊκής Ριζοσπαστικής Ένωσης. Μετά την επιβολή της δικτατορίας Μεταξά 

εκτοπίστηκε (1936-1939) και ανακλήθηκε στο στράτευµα κατά τη διάρκεια του 

ελληνοϊταλικού πολέµου. Τον Ιανουάριο του 1942 ίδρυσε την αντιστασιακή 

οργάνωση «Ριζοσπαστική Οργάνωσις» που φυγάδευε Άγγλους και Έλληνες στη 

Μέση Ανατολή, η οποία εξέδιδε και παράνοµη εφηµερίδα. Μεταπολεµικά, διετέλεσε 

υπουργός ∆ηµοσίας Τάξεως στην κυβέρνηση Θεµ. Σοφούλη (22/11/1945-27/2/1946) 

και ∆ηµοσίων Έργων (27/2-11/3/1946). Στις εκλογές του 1950 πολιτεύθηκε και 

εξελέγη µε την ΕΠΕΚ (ως ∆ΠΚ). Στις δηµοτικές εκλογές του 1951 κατήλθε ως 

υποψήφιος δήµαρχος Αθηναίων υποστηριζόµενος από την ΕΠΕΚ µε το συνδυασµό 

«Λαός-Έργα». Στις εκλογές του 1951 πολιτεύθηκε µε το Κόµµα Φιλελευθέρων χωρίς 

να καταφέρει να εκλεγεί, ενώ το 1952 εξελέγη µε τον Συναγερµό. Πολιτεύθηκε µε 

την ΕΡΕ το 1956 χωρίς να εκλεγεί και το 1958 εξελέγη µε την Ε∆Α ως πρώτος 

επιλαχών στη θέση του παραιτηθέντος Μάρκου ∆ραγούµη. Επανεξελέγη το 1963 και 

το 1964 ως ανεξάρτητος συνεργαζόµενος µε την Ε∆Α. Πέθανε στο Λονδίνο το 1967. 

Βιβλιογραφία: ∆ηµ. Κούκουνας Οι έλληνες πολιτικοί, τ. Β΄, Αθήνα 1999, σ. 126· Βιογραφικό 

σηµείωµα στο Αρχείο Σταµάτη Μερκούρη / ΕΛΙΑ. 

 

(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΩΗΝ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) 

Μελάς Ιωάννης (του Πελοπίδα) 

Γεννήθηκε το 1905 στο Μεσοχώρι της Νίκαιας στη Μικρά Ασία, από όπου ήρθε 

πρόσφυγας µετά την καταστροφή. Εγκαταστάθηκε αρχικά στην Ερµούπολη και εν 

συνεχεία στον Πειραιά. Σπούδασε νοµικά και πολιτικές επιστήµες στο Πανεπιστήµιο 

Αθηνών και άσκησε τη δικηγορία στον Πειραιά. ∆ιετέλεσε δήµαρχος Νίκαιας πριν το 

1936, οπότε και πολιτεύθηκε µε τον ∆ηµοκρατικό Συνασπισµό, χωρίς να εκλεγεί. 

Στις εκλογές του 1946 εξελέγη ως συνεργαζόµενος µε το ∆ηµοκρατικό Σοσιαλιστικό 

Κόµµα (∆ΣΚ) του Γεωργίου Παπανδρέου, από το οποίο ανεξαρτητοποιήθηκε στις 11 



 290 

Μαρτίου 1947 και προσχώρησε στο ∆ηµοκρατικό Προοδευτικό Κόµµα (∆ΠΚ) του 

Εµµ. Τσουδερού, αποτελώντας τον µοναδικό βουλευτή του νεοϊδρυθέντος κόµµατος. 

Το 1950 πολιτεύθηκε και εξελέγη µε τον συνασπισµό της ΕΠΕΚ (ως ∆ΠΚ) και στην 

πρώτη κυβέρνηση Πλαστήρα ανέλαβε το υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας (15/4-21/8 

1950). Στις 14 Ιουλίου 1951, ακολούθησε τον Εµµ. Τσουδερό κατά την αποχώρησή 

του από τον συνασπισµό της ΕΠΕΚ και στις εκλογές του Σεπτεµβρίου 1951 

πολιτεύθηκε µε το Κόµµα Φιλελευθέρων, χωρίς όµως να εκλεγεί. Πολιτεύθηκε ξανά 

το 1956 µε τον συνασπισµό της ∆ηµοκρατικής Ένωσης και το 1958 µε το Κόµµα 

Φιλελευθέρων. Εξελέγη ξανά βουλευτής στις εκλογές των ετών 1961, 1963 και 1964 

µε την Ένωση Κέντρου. Από το 1989 εγκαταστάθηκε στην Ικαρία, όπου και πέθανε 

στις 23 Ιουνίου 2004. Έγραψε τη δίτοµη Ιστορία της νήσου Ικαρίας από των 

αρχαιοτάτων χρόνων µέχρι της εποχής µας (1955-1957).  

Βιβλιογραφία: Ιω. Μελάς, Περί της Βουλής, Αθήνα 1948· Πρακτικό της υπ’ αριθµ. 9/2004 έκτακτης 

συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αγίου Κηρύκου Ικαρίας (23/6/2004), µε αφορµή 

τον θάνατό του. 

 

 

Χαβούτης Ιωάννης (του Μιχαήλ) 

Γεννήθηκε το 1905. Εργάστηκε ως υποδηµατοποιός. Πολιτεύθηκε πρώτη φορά στις 

εκλογές του 1946 µε το Κόµµα Φιλελευθέρων χωρίς να εκλεγεί. Εξελέγη στις 

εκλογές του 1950 µε την ΕΠΕΚ (ως ΚΠΦ) και στις εκλογές του 1951. Στις εκλογές 

του 1952, παρότι εξελέγη µε την Ένωση ΕΠΕΚ-ΚΦ, η εκλογή του ακυρώθηκε από το 

εκλογοδικείο. Στις αναπληρωµατικές εκλογές της 29ης Μαρτίου του ίδιου έτους, ο 

Συναγερµός συγκέντρωσε την πλειοψηφία και ο Χαβούτης έχασε την έδρα του.  

Βιβλιογραφία: Σπ. Λιναρδάτος, Από τον εµφύλιο στη χούντα, τ. Β΄, Αθήνα 1978, σ. 47-48. 

 

(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ) 

Μπουρδάρας Γεώργιος (του Νικολάου)  

Γεννήθηκε το 1888. Σπούδασε νοµικά στο Πανεπιστήµιο Αθηνών. Υπηρέτησε ως 

αξιωµατικός από το 1915 έως το 1923 και έλαβε µέρος στον Α΄ Παγκόσµιο Πόλεµο 

και την εκστρατεία στη Μικρά Ασία. Πολιτεύθηκε πρώτη φορά στις εκλογές του 

1932 µε το Προοδευτικό Κόµµα «Τρίτη Κατάστασις» των Γεωργ. Καφαντάρη και 
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Κων/νου Ζαβιτσιάνου χωρίς να εκλεγεί. Στις εκλογές του 1933 πολιτεύθηκε και 

εξελέγη βουλευτής µε το Προοδευτικό Κόµµα του Γεωργίου Καφαντάρη που 

συµµετείχε στον Εθνικό Συνασπισµό. Έλαβε µέρος στο κίνηµα του 1935 για το οποίο 

καταδικάστηκε σε φυλάκιση 15 ετών. Αποφυλακίσθηκε µετά την απονοµή χάριτος 

από τον βασιλιά Γεώργιο. Μεταπολεµικά, ανέλαβε γενικός διοικητής Νήσων 

Αρχιπελάγους στην κυβέρνηση της Απελευθέρωσης (18/10/1944-3/1/1945) και 

διετέλεσε υπουργός Τ.Τ.Τ. στην κυβέρνηση Θεµ. Σοφούλη (26/11/1945-11/3/1946). 

Πολιτεύθηκε και εξελέγη το 1950 µε τον συνασπισµό της ΕΠΕΚ (ως ∆ΠΚ). Όταν, 

τον Ιούλιο του 1951, ο Εµµ. Τσουδερός αποχώρησε από τον συνασπισµό, ο 

Μπουρδάρας ήταν ένας από τους βουλευτές που παρέµειναν στην ΕΠΕΚ. Στις 

εκλογές του 1951 επανεξελέγη µε την ΕΠΕΚ και ανέλαβε το υπουργείο 

Συγκοινωνιών (27/10/1951-11/10/1952). Στις εκλογές του 1952 πολιτεύθηκε µε την 

Ένωση ΕΠΕΚ-ΚΦ χωρίς όµως να εκλεγεί. Μετά την ίδρυση της Φιλελεύθερης 

∆ηµοκρατικής Ένωσης του Σοφ. Βενιζέλου, τον Απρίλιο του 1955, προσχώρησε σε 

αυτή και στις εκλογές του 1956 εξελέγη βουλευτής του κόµµατος. Πέθανε στις 24 

Ιουνίου 1959. 

Βιβλιογραφία: Σπ. Λιναρδάτος, Από τον εµφύλιο στη χούντα, τ. Α, Αθήνα 1977, σ. 258· ∆ηµ. 

Κούκουνας Οι έλληνες πολιτικοί, τ. Β΄, Αθήνα 1999, σ. 140· Κλεοµ. Κουτσούκος, «Οι Ευρυτάνες 

πολιτικοί Γεώργιος Μπουρδάρας, Νικόλαος Παπαγεωργίου, ∆ηµήτριος Τσαούσης», Η πολιτική και οι 
πολιτικοί των νοµών Αιτωλοακαρνανίας και Ευρυτανίας, Πρακτικά Επιστηµονικού Συνεδρίου 

(Μεσολόγγι-Αγρίνιο, 5-6 Νοεµβρίου 2005), Αθήνα 2008, σ. 189-194.  

 

(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ) 

Χατζησταυρής Γεώργιος (του Ιωάννου) 

Γεννήθηκε το 1894 στην Κάλυµνο. Φοίτησε για ένα χρόνο στη Νοµική του 

Πανεπιστηµίου Αθηνών και το 1912 κατετάγη ως εθελοντής στους Βαλκανικούς, 

όπου τραυµατίστηκε και το 1914 φοίτησε στη Σχολή Εφέδρων Αξιωµατικών. Το 

1916 συµµετείχε στην Επιτροπή Εθνικής Άµυνας. Συνδέθηκε µε τον Νικόλαο 

Πλαστήρα ήδη από τη Μικρά Ασία λαµβάνοντας µέρος στις µάχες στο Σαγγάριο και 

το Αφιόν Καρά Χισάρ. Έλαβε µέρος στην «επανάσταση» του 1922, καθώς και στα 

κινήµατα του 1933 και του 1935. Καταδικάστηκε σε θάνατο για το τελευταίο, αλλά 

διέφυγε στη Βηρυτό. Η δικτατορία του Μεταξά τον βρήκε στην Κρήτη και 

εξορίστηκε αρχικά στη Σίκινο και εν συνεχεία στην Πάρο. Λίγο αργότερα αναχώρησε 

για τη Βαρσοβία, και το 1938 βρέθηκε στο Παρίσι, όπου ήρθε και πάλι σε επαφή µε 

τον Νικ. Πλαστήρα και τους Κυριάκο και Σοφοκλή Βενιζέλο, οι οποίοι οργάνωναν 

αντιδικτατορικό αγώνα στο εξωτερικό. Η κήρυξη του πολέµου τον βρήκε στον 
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Καναδά, από όπου µέσω ΗΠΑ πήγε στην Αλεξάνδρεια όπου και έλαβε τον βαθµό του 

αντισυνταγµατάρχη. Το Μάρτιο του 1944 έλαβε µέρος στο κίνηµα του στρατού, 

συνελήφθη και εξορίστηκε στην Ασµάρα. Επέστρεψε στην Αθήνα τον ∆εκέµβριο του 

1945 και αποστρατεύθηκε µε τον βαθµό του αντιστρατήγου. Πολιτεύθηκε πρώτη 

φορά και εξελέγη βουλευτής µε την ΕΠΕΚ το 1950 (ως ΚΠΦ) και πολιτεύτηκε στις 

εκλογές του 1951 χωρίς όµως να εκλεγεί. Παρέµεινε στην ΕΠΕΚ έως τον Μάρτιο του 

1953, οπότε και αποχώρησε µετά µε τη διαγραφή των Γ. Καρτάλη, Ν. Ασκούτση και 

Στ. Αλλαµανή. Πέθανε στις 17 Ιανουαρίου 1977.  

Βιβλιογραφία: Μιλτ. Λογοθέτης, Οι ∆ωδεκανήσιοι στον κοινοβουλευτικό βίο της Ελλάδας (1821-
1981), Αθήνα 1983, σ. 192-194· Σπ. Λιναρδάτος, Από τον εµφύλιο στη χούντα, τ. Β, Αθήνα 1978, σ. 66-

67. 

 

 

(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΒΡΟΥ) 

Βλασακούδης Απόστολος (του Βλάσσιου) 

Γεννήθηκε το 1913. Εργάστηκε ως φαρµακοποιός. Πολιτεύθηκε πρώτη φορά και 

εξελέγη βουλευτής µε τον συνασπισµό της ΕΠΕΚ το 1950 (ως ΚΠΦ). Στις εκλογές 

του 1951 πολιτεύθηκε αλλά δεν εξελέγη, καθώς πρώτος σε ψήφους ήρθε ο νέος 

υποψήφιος της ΕΠΕΚ Ευελπίδης Χρυσός. Στις εκλογές του 1952 πολιτεύθηκε µε την 

Ένωση ΕΠΕΚ-ΚΦ χωρίς να εκλεγεί. Το 1956 πολιτεύθηκε ως ανεξάρτητος. Εξελέγη 

και πάλι βουλευτής το 1964 µε την Ένωση Κέντρου. 

Βιβλιογραφία: Θεοδ. Ορδουµποζάνης, «Γιατροί και πολιτική στον Έβρο (1920-2007)», π. Ιατρικές 
ώρες 4 (Απρ. 2008), σ. 27-29.  

 

 

 

Παπαθανάσης Αλέξανδρος (του Αντωνίου) 

Γεννήθηκε το 1889. Γιατρός. Εξελέγη στις Εθνοσυνελεύσεις του 1920 και 1923. 

Εξελέγη βουλευτής µε το Κόµµα Φιλελευθέρων στις εκλογές του 1933 στη 

Θεσσαλονίκη, αλλά η εκλογή του ακυρώθηκε στις 23 Μαΐου του ίδιου έτους. Έλαβε 

µέρος στο κίνηµα του 1935, µετά την αποτυχία του οποίου φυλακίσθηκε. Μετά την 

επιβολή του καθεστώτος Μεταξά εξορίστηκε από τη Θράκη. Μεταπολεµικά, 

διετέλεσε Γενικός ∆ιοικητής Θράκης (7/3/1945-11/6/1945). Εξελέγη µε τον 



 293 

συνασπισµό της ΕΠΕΚ το 1950 (ως ∆ΠΚ) και τον Ιούλιο του 1951 ακολούθησε τον 

Τσουδερό στο επανασυσταθέν ∆ΠΚ. Στις εκλογές του 1951 πολιτεύθηκε µε το 

Κόµµα Φιλελευθέρων αλλά δεν εξελέγη. Στις εκλογές του 1952 εξελέγη µε τον 

Συναγερµό και το 1956 µε την ΕΡΕ. 

Βιβλιογραφία: ∆ηµ. Κούκουνας, Οι έλληνες πολιτικοί, τ. Β΄, Αθήνα 1999, σ. 151· Θεοδ. 

Ορδουµποζάνης, «Γιατροί και πολιτική στον Έβρο (1920-2007)», π. Ιατρικές ώρες 4 (Απρ. 2008), σ. 

27-29. 

 

(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) 

Αρβανιτάκης Ευάγγελος (του Ιωάννη) 

Γεννήθηκε το 1907. Γιατρός. Πολιτεύθηκε πρώτη φορά και εξελέγη βουλευτής το 

1950 µε τον συνασπισµό της ΕΠΕΚ (ως ∆ΠΚ). Όταν, τον Ιούλιο του 1951, ο Εµµ. 

Τσουδερός αποχώρησε από τον συνασπισµό, ο Αρβανιτάκης ήταν ένας από τους 

βουλευτές που παρέµειναν στην ΕΠΕΚ. Επανεξελέγη το 1951 και πολιτεύτηκε στις 

εκλογές του 1952 µε την Ένωση ΕΠΕΚ-ΚΦ χωρίς να εκλεγεί. Μετά την ίδρυση της 

Φιλελεύθερης ∆ηµοκρατικής Ένωσης του Σοφ. Βενιζέλου, τον Απρίλιο του 1955, 

προσχώρησε σε αυτή και στις εκλογές του 1956 εξελέγη βουλευτής του κόµµατος. 

Στις εκλογές του 1958 εξελέγη µε το Κόµµα Φιλελευθέρων και µετά τη δηµιουργία 

της Ένωσης Κέντρου εξελέγη βουλευτής στις εκλογές των ετών 1961, 1963 και 1964. 

Βιβλιογραφία: Γεώργ. ∆. Σέττας, Ευβοϊκά κείµενα. Α΄: Οι βουλευταί Ευβοίας (1843-1967), Αθήναι 
1970, σ. 31.  
  

(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) 

Ανδρουλακάκης Γεώργιος (του Φιλίππου)     

Γεννήθηκε το 1901. Απόστρατος αξιωµατικός. Πολιτεύθηκε πρώτη φορά και εξελέγη 

το 1950 µε την ΕΠΕΚ χωρίς να εγγράφεται σε κάποιο από τα δύο κόµµατα. 

Πολιτεύτηκε το 1951 χωρίς να εκλεγεί. Στις εκλογές του 1952 κατήλθε ως 

ανεξάρτητος υποψήφιος αλλά δεν εξελέγη. Έγραψε το βιβλίο Στοιχεία στρατιωτικής 

µετεωρολογίας (Αθήνα, Υπουργείο Στρατιωτικών 1933). 

 

(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 

Αποστόλου Ιωάννης (του Αποστόλου) 

Γεννήθηκε το 1897 στο Μουραδιέ Μαγνησίας στη Μικρά Ασία. Σπούδασε νοµικά 

στο Πανεπιστήµιο Αθηνών. Έλαβε µέρος στον Α΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, όπου 

τραυµατίστηκε και τέθηκε σε πολεµική διαθεσιµότητα. Άσκησε αρχικά τη δικηγορία 

στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια εξελέγη βουλευτής του Κόµµατος Φιλελευθέρων 

επί σειρά ετών (στις εκλογές 1928, 1932, 1933, 1936) και διετέλεσε υπουργός 
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Προνοίας και Αντιλήψεως στην κυβέρνηση Ελευθ. Βενιζέλου (5/6-4/11/1932). 

Μεταπολεµικά, επανεξελέγη µε το Κόµµα Φιλελευθέρων στις εκλογές του 1946. Στις 

εκλογές του 1950 πολιτεύθηκε και εξελέγη µε τον συνασπισµό της ΕΠΕΚ (ως ΚΠΦ). 

Πολιτεύτηκε µε την ΕΠΕΚ και στις εκλογές του 1951, αλλά δεν εξελέγη. 

Βιβλιογραφία: ∆ηµ. Κούκουνας, Οι έλληνες πολιτικοί, τ. Β΄, Αθήνα 1999, σ. 20. 

 

Καλπακτσόγλου Παντελής (του Θεοδώρου) 

Γεννήθηκε το 1899 στην Κωνσταντινούπολη (;). Επιχειρηµατίας. Εξελέγη πρώτη 

φορά βουλευτής Θεσσαλονίκης στις εκλογές του 1932 µε το Εθνικό Ριζοσπαστικό 

Κόµµα του Γεωργίου Κονδύλη. Πολιτεύθηκε ξανά το 1936 µε τον ∆ηµοκρατικό 

Συνασπισµό, χωρίς να εκλεγεί. Από την Κατοχή και µέχρι το 1951 διετέλεσε 

πρόεδρος της ποδοσφαιρικής οµάδας του ΠΑΟΚ. Μεταπολεµικά, εξελέγη το 1950 µε 

τον συνασπισµό της ΕΠΕΚ (ως ΚΠΦ). Πέθανε στις 15 Ιουλίου 1951 και τη θέση του 

κατέλαβε ο πρώτος επιλαχών Ηλίας Νόβας.  

 

Μιχαήλ Ιωάννης (του Μιχαήλ) 

Γεννήθηκε το 1898. ∆ικηγόρος. Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής το 1928 µε το 

Εργατικό Αγροτικό Κόµµα του Αλέξανδρου Παπαναστασίου, µε το οποίο και 

επανεξελέγη του 1933 και το 1936. Την περίοδο της Κατοχής έλαβε µέρος στην 

αντίσταση και διετέλεσε εθνοσύµβουλος στην ΠΕΕΑ (µε την ιδιότητα του βουλευτή 

του 1936). Μεταπολεµικά, πολιτεύθηκε το 1946 µε το Κόµµα Φιλελευθέρων χωρίς να 

εκλεγεί και το 1950 εξελέγη µε τον συνασπισµό της ΕΠΕΚ (ως ΚΠΦ) και διετέλεσε 

υπουργός Εργασίας στην κυβέρνηση Πλαστήρα (15/4-21/8/1950). Επανεξελέγη το 

1951 µε την ΕΠΕΚ και διετέλεσε υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων στη δεύτερη 

κυβέρνηση Πλαστήρα (27/10/1951), θέση που διατήρησε µέχρι τον θάνατό του, στις 

9 Σεπτεµβρίου 1952.  

Βιβλιογραφία: Προοδευτική Αλλαγή, 9-10/9/1952· Εθνικό Συµβούλιο. Περιληπτικά Πρακτικά εργασιών 
της πρώτης συνόδου του (Κορυσχάδες 14-27 Μάη 1944), Κορυσχάδες 1988, 75-76, 202. 

 

 

 

Πατρίκιος Μηνάς (του Γεωργίου) 
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Γεννήθηκε το 1889 στη Μικρά Ασία. Άσκησε τη δικηγορία στη Θεσσαλονίκη και 

διετέλεσε πρόεδρος της Ανώτατης Επιτροπής Προσφύγων. Εξελέγη δήµαρχος 

Θεσσαλονίκης στις εκλογές του 1925, υποστηριζόµενος από την Αριστερά, το 

Εργατικό Κέντρο και τον προσφυγικό κόσµο, αλλά η εκλογή του ακυρώθηκε από την 

κυβέρνηση Πάγκαλου. Πολιτεύθηκε πρώτη φορά και εξελέγη βουλευτής το 1950 µε 

τον συνασπισµό της ΕΠΕΚ (ως ∆ΠΚ). Στις δηµοτικές εκλογές του Απριλίου έθεσε 

υποψηφιότητα για δήµαρχος Θεσσαλονίκης στηριζόµενος από την ΕΠΕΚ και το ΣΚ-

ΕΛ∆. Όταν, τον Ιούλιο του 1951, ο Εµµ. Τσουδερός αποχώρησε από τον 

συνασπισµό, ο Πατρίκιος ήταν ένας από τους βουλευτές που παρέµειναν στην ΕΠΕΚ. 

Στις εκλογές του 1951 επανεξελέγη µε την ΕΠΕΚ και ανέλαβε το υπουργείο Παιδείας 

και Θρησκευµάτων στις 11 Ιουλίου 1952, στη θέση του θανόντος Ιωάννη Μιχαήλ. 

Στις εκλογές του 1952 πολιτεύθηκε µε την Ένωση ΕΠΕΚ-ΚΦ χωρίς να εκλεγεί. 

∆ιαγράφηκε από την ΕΠΕΚ τον Μάιο του 1953 εξαιτίας δηλώσεών του στην εφ. 

Αυγή. Στις δηµοτικές εκλογές του 1954 εξελέγη δήµαρχος Θεσσαλονίκης 

υποστηριζόµενος από την ΕΠΕΚ, το ∆ΚΕΛ και την Ε∆Α.  

Βιβλιογραφία: Σπ. Λιναρδάτος, Από τον εµφύλιο στη χούντα, τ. Α΄, σ. 210, τ. Β΄, σ. 66, 233, 258. 

 

 

(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) 

 

Παλ(λ)άσκας Γεώργιος (του Αθανασίου) 

Γεννήθηκε το 1907. Αξιωµατικός εν αποστρατεία. Πολιτεύθηκε πρώτη φορά και 

εξελέγη βουλευτής το 1950 µε τον συνασπισµό της ΕΠΕΚ (ως ΚΠΦ) και 

επανεξελέγη στις εκλογές του 1951. Στις εκλογές του 1952 πολιτεύθηκε µε την 

Ένωση ΕΠΕΚ-ΚΦ αλλά δεν εξελέγη. Επανεξελέγη βουλευτής στις εκλογές του 1956 

µε τη ∆ηµοκρατική Ένωση (ως ∆ΚΕΛ). 
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(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ) 

 

 

Ανδρικόπουλος Χάκος (του Ανδρέα) 

Γεννήθηκε το 1893. Εργολάβος δηµοσίων έργων. Πολιτεύθηκε πρώτη φορά και 

εξελέγη το 1950 µε την ΕΠΕΚ (ως ΚΠΦ) και πολιτεύτηκε στις εκλογές του 1951 

χωρίς να εκλεγεί. Στις εκλογές του 1952 πολιτεύθηκε µε την Ε∆Α χωρίς να εκλεγεί. 

 

(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΙΛΚΙΣ) 

Τοσουνίδης Μιχαήλ (του Ματθαίου) 

Γεννήθηκε το 1909. ∆ικηγόρος. Πολιτεύθηκε πρώτη φορά και εξελέγη στις εκλογές 

του 1950 µε τον συνασπισµό της ΕΠΕΚ, χωρίς να εντάσσεται σε κάποιο από τα 

κόµµατα που τον συγκροτούσαν. Στις εκλογές του 1951 επανεξελέγη, ενώ στις 

εκλογές του 1952 πολιτεύθηκε µε την Ένωση ΕΠΕΚ-ΚΦ χωρίς να εκλεγεί. Μετά την 

ίδρυση της Φιλελεύθερης ∆ηµοκρατικής Ένωσης του Σοφ. Βενιζέλου, τον Απρίλιο 

του 1955, προσχώρησε σε αυτή και στις εκλογές του 1956 εξελέγη βουλευτής του 

κόµµατος. 

(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ) 

Κουπαρούσος Νικόλαος (του Αθανασίου) 

Γεννήθηκε το 1888. Φαρµακοποιός. Εξελέγη πρώτη φορά βουλευτής το 1926 µε το 

Κόµµα Φιλελευθέρων, και επανεξελέγη το 1928. Από τον Μάρτιο του 1930 και µέχρι 

τον Απρίλιο του 1941 εξέδιδε στην Κοζάνη την εφηµερίδα Μακεδονικόν Βήµα. Το 

1932 και το 1933 επανεξελέγη βουλευτής µε το Εθνικό Ριζοσπαστικό Κόµµα του 

Γεωργίου Κονδύλη και το 1936 εξελέγη µε το Κόµµα Φιλελευθέρων. Πολιτεύθηκε 

στις εκλογές του 1946 µε το Κόµµα Φιλελευθέρων, χωρίς να εκλεγεί. Εξελέγη 

βουλευτής το 1950 µε τον συνασπισµό της ΕΠΕΚ (ως ΚΠΦ) και επανεξελέγη στις 

εκλογές του 1951. Στις εκλογές του 1952 δεν πολιτεύθηκε. 

Βιβλιογραφία: Κατερίνα Μ. Μάτσου, «Μακεδονικόν Βήµα», στο Λουκία ∆ρούλια - Γιούλα 

Κουτσοπανάγου, Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Τύπου, 1784-1974, τ. Γ΄, Αθήνα, ΙΝΕ/ΕΙΕ, 2008, σ. 

99-100. 
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(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣ) 

Σιτράς Αντώνιος (του Αθανασίου) 

Γεννήθηκε το 1899. ∆ικηγόρος. ∆ιετέλεσε διευθυντής της εφηµερίδας Ελευθερία (της 

Λάρισας) το 1922. ∆ιορίσθηκε στις αρχές του 1945 δήµαρχος Λάρισας, θέση την 

οποία διατήρησε έως τις 20 Μαΐου του ίδιου έτους,
 
οπότε παραιτήθηκε για λόγους 

υγείας. Τον Ιανουάριο του 1946 ανέλαβε εκ νέου καθήκοντα δηµάρχου έως τον 

Μάρτιο, οπότε παραιτήθηκε. Πολιτεύθηκε πρώτη φορά και εξελέγη µε τον 

συνασπισµό της ΕΠΕΚ (ως ΚΠΦ). Πέθανε στις 28 Ιουλίου 1951. 

Πηγές - Βιβλιογραφία: ΦΕΚ Γ115/1945· Β. Καλογιάννης, Η Χρυσή Βίβλος του ∆ήµου Λάρισας, 
Λάρισα 1963. 

 

(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΑΣΗΘΙΟΥ) 

Χλουβεράκης Μιχαήλ (του Μάρκου) 

Γεννήθηκε το 1905. Γιατρός. Πολιτεύθηκε πρώτη φορά στις εκλογές του 1946 µε 

ανεξάρτητο δηµοκρατικό συνδυασµό. Εξελέγη το 1950 µε τον συνασπισµό της 

ΕΠΕΚ, χωρίς να ανήκει σε κάποιο κοµµατικό σχηµατισµό. Στις εκλογές του 1951 

εξελέγη µε το Κόµµα Φιλελευθέρων και επανεξελέγη το 1952 µε την Ένωση ΕΠΕΚ-

ΚΦ. Στις 26 Απριλίου 1955 προσχώρησε στη Φιλελεύθερη ∆ηµοκρατική Ένωση, µε 

την οποία εξελέγη στις εκλογές του 1956. Πολιτεύθηκε το 1958 µε το Κόµµα 

Φιλελευθέρων, χωρίς να εκλεγεί. Επανεξελέγη µε την Ένωση Κέντρου στις εκλογές 

των ετών 1961, 1963 και 1964. 

 

(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ) 

 

Γαληνός Μιχαήλ - Μίµης (του Αλκιβιάδη) 

Γεννήθηκε το 1911 στη Μυτιλήνη και ήταν γιος του βουλευτή των Φιλελευθέρων 

Αλκ. Γαληνού. Σπούδασε νοµικά στο Πανεπιστήµιο Αθηνών. Τον Σεπτέµβριο του 

1941 διέφυγε στη Μέση Ανατολή, όπου υπηρέτησε, µεταξύ άλλων, και στον Ιερό 

Λόχο. Μεταπολεµικά, πολιτεύθηκε πρώτη φορά µε το Κόµµα Φιλελευθέρων στις 

εκλογές του 1946 χωρίς να εκλεγεί. Το 1950 πολιτεύθηκε και εξελέγη µε τον 

συνασπισµό της ΕΠΕΚ (µοναδικός βουλευτής του νοµού) ως ∆ΠΚ. Στις 29 Μαρτίου 

του ίδιου έτους εξέδωσε την εφηµερίδα Προοδευτική Λέσβος, «Εβδοµαδιαίον 
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όργανον της ΕΠΕΚ». Όταν, τον Ιούλιο του 1951, ο Εµµ. Τσουδερός αποχώρησε από 

τον συνασπισµό, ο Γαληνός ήταν ένας από τους βουλευτές που παρέµειναν στην 

ΕΠΕΚ και επανεξελέγη το 1951. Το 1952 πολιτεύθηκε µε τον υποστηριζόµενο από 

την Ε∆Α ανεξάρτητο συνδυασµό «Πατριωτική Ένωσις Λέσβου», εξαιτίας του οποίου 

διαγράφτηκε από την ΕΠΕΚ. Στις δηµοτικές εκλογές του 1954 εξελέγη δήµαρχος 

Μυτιλήνης, θέση από την οποία παραιτήθηκε τον Ιανουάριο του 1956. Το 1956 

εξελέγη µε το ∆ΚΕΛ στο ψηφοδέλτιο της ∆ηµοκρατικής Ενώσεως και το 1958 

εξελέγη ως ανεξάρτητος συνεργαζόµενος µε την Ε∆Α. Τον Σεπτέµβριο του ίδιου 

έτους προσχώρησε στη ∆ηµοκρατική Ένωση του Ηλ. Τσιριµώκου και από το 1961 

έως το 1964 εκλεγόταν µε την Ένωση Κέντρου. Αποχώρησε από την ΕΚ τον Μάιο 

του 1966 και προσχώρησε στο Φιλελεύθερο ∆ηµοκρατικό Κέντρο του Στεφ. 

Στεφανόπουλου. Το 1977 πολιτεύθηκε µε το Κόµµα Νεοφιλελευθέρων του Κων/νου 

Μητσοτάκη χωρίς να εκλεγεί. Πέθανε στις 4 Απριλίου 1984. 

Βιβλιογραφία: Γεώργ. Θ. Παπαπαναγιώτου, «Πολιτικά της Λέσβου, 1946-1964», Αιολικά Χρονικά, 

ΣΤ΄ (2004), σ. 62-63· Κώστας Γ. Μίσσιος, «Προοδευτική Λέσβος», στο Λουκία ∆ρούλια - Γιούλα 

Κουτσοπανάγου, Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Τύπου, 1784-1974, τ. Γ΄, Αθήνα, ΙΝΕ/ΕΙΕ, 2008, σ. 

545· Γεώργ. Θ. Παπαπαναγιώτου, «Οι βουλευτές του Νοµού Λέσβου, 1915-1964», Αιολικά Χρονικά, 

ΙΑ΄ (2009), σ. 83-85· Κ. Γ. Μίσσιος, Ο Λεσβιακός Τύπος και οι δηµιουργοί του, Αθήνα 2009, σ. 559-

560· Γεώργ. Θ. Παπαπαναγιώτου - Αντ. Π. Πλάτων, Πολιτική ιστορία του νοµού Λέσβου. Εκλογές και 
δηµοψηφίσµατα, 1915-1973, (τ. Α΄), Μυτιλήνη 2012, σ. 60-71. 

 

(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ) 

∆ηµητρόπουλος Ιωάννης (του Χρήστου) 

Γεννήθηκε το 1911. (∆εν αναφέρεται επάγγελµα). Πολιτεύθηκε πρώτη φορά µε το 

Κόµµα Φιλελευθέρων το 1946 χωρίς να εκλεγεί. Το 1950 πολιτεύθηκε και εξελέγη µε 

τον συνασπισµό της ΕΠΕΚ (ως ΚΠΦ). Στις 6 Ιουλίου 1950 ανεξαρτητοποιήθηκε από 

την ΕΠΕΚ και συνεργάστηκε µε τη ∆ηµοκρατική Παράταξη. Στις 15 Μαΐου 1951 

κατέθεσε δήλωση ανεξάρτητου αριστερού, ενώ στις 5 Ιουλίου του ίδιου έτους 

προσχώρησε στο Αγροτικό Κόµµα Ελλάδος. Στις εκλογές του 1951 πολιτεύθηκε µε 

την Ε∆Α χωρίς να εκλεγεί.  

 

(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΛΗΣ) 

Τηλικίδης Γρηγόριος (του Παντελή) 

Γεννήθηκε το 1893. Εργάστηκε ως καθηγητής µέσης εκπαίδευσης. Εξελέγη πρώτη 

φορά βουλευτής το 1926 µε το Κόµµα ∆ηµοκρατικής Ενώσεως του Αλέξανδρου 

Παπαναστασίου και επανεξελέγη στις εκλογές των ετών 1928, 1932 και 1933 µε το 

Εργατικό Αγροτικό Κόµµα του ίδιου. Πολιτεύθηκε στις εκλογές του 1936 ως 
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ανεξάρτητος, χωρίς να εκλεγεί. Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΕΑΜ, 

προσχώρησε στην ΠΕΕΑ χωρίς να εκλεγεί στο Εθνικό Συµβούλιο. Μεταπολεµικά, 

πολιτεύθηκε και εξελέγη στις εκλογές του 1950 µε τον συνασπισµό της ΕΠΕΚ (ως 

ΚΠΦ). Πέθανε στις 26 Νοεµβρίου 1950 και τη θέση του κατέλαβε ο πρώτος 

επιλαχών Ζαχαρίας Χατζηιωάννου. 

Βιβλιογραφία: Γιάννης Σκαλιδάκης, Πολιτική Επιτροπή Εθνικής Απελευθέρωσης (1944), διδακτ. 
διατριβή, ΑΠΘ 2012, σ. 696. 

 

(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΚΑΙ ΆΡΤΑΣ) 

 

Σπαής Λεωνίδας (του Γεωργίου) 

Γεννήθηκε το 1892 στο Μήγυρι Άρτας. Φοίτησε στην Ανώτερη Σχολή Πολέµου και 

έλαβε µέρος σε όλες τις πολεµικές επιχειρήσεις του Μεσοπολέµου (Βαλκανικοί, Α΄ 

Παγκόσµιος, Ουκρανία, Μικρασιατική εκστρατεία). Μετά την αποτυχία του 

κινήµατος του 1933 αποστρατεύθηκε, ενώ µε την καταστολή του κινήµατος του 1935 

καταδικάσθηκε σε ισόβια και αποφυλακίσθηκε µετά την απονοµή χάριτος από τον 

βασιλιά Γεώργιο. Εκτοπίστηκε από το καθεστώς Μεταξά. Το 1942 συνελήφθη από 

τους Ιταλούς και µεταφέρθηκε ως όµηρος στη Βόρεια Ιταλία, από όπου διέφυγε τον 

επόµενο χρόνο στην Ελβετία. Ανακλήθηκε στο στράτευµα από τον Εµµ. Τσουδερό 

και έλαβε τον βαθµό του υποστράτηγου. ∆ιετέλεσε υφυπουργός Στρατιωτικών στην 

κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου (7/12/1944-3/1/1945) και υπηρεσιακός 

υφυπουργός Στρατιωτικών στην κυβέρνηση Νικ. Πλαστήρα (3/1-8/4/1945). 

Πολιτεύθηκε πρώτη φορά και εξελέγη το 1950 µε τον συνασπισµό της ΕΠΕΚ και 

διετέλεσε υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου ασκώντας καθήκοντα υφυπουργού 

Στρατιωτικών (8/5/-21/8/1950). Επανεξελέγη στις εκλογές του 1951 και ανέλαβε το 

υπουργείο του Γενικού ∆ιοικητή Βορείου Ελλάδος (27/10/1951-11/10/1952). 

Πολιτεύθηκε στις εκλογές του 1952 µε την Ένωση ΕΠΕΚ-ΚΦ χωρίς να εκλεγεί. 

Αποχώρησε από την ΕΠΕΚ τον Μάιο του 1953. Μετά την ίδρυση της Φιλελεύθερης 

∆ηµοκρατικής Ένωσης του Σοφ. Βενιζέλου, τον Απρίλιο του 1955 προσχώρησε σε 

αυτή και επανεξελέγη βουλευτής στις εκλογές του 1956. Πέθανε στις 10 Σεπτεµβρίου 

1980. 
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Βιβλιογραφία: Λεωνίδας Σπαής, Πενήντα χρόνια στρατιώτης στην υπηρεσία του έθνους και της 
δηµοκρατίας, Αθήνα 1970· Γεώργ. Κούρτης, Η κοινοβουλευτική πορεία της Πρέβεζας (1915-2005), 
Αθήνα 2005, σ. 227-228. 

 

 

(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ) 

Τσουδερός Γεώργιος (του Ιωάννη) 

Γεννήθηκε το 1896 και ήταν αδελφός του Εµµ. Τσουδερού. Γιατρός. Εξελέγη πρώτη 

φορά βουλευτής µε το Κόµµα Φιλελευθέρων στις εκλογές του 1933. Μεταπολεµικά, 

πολιτεύθηκε και εξελέγη στις εκλογές του 1946 µε το Κόµµα Βενιζελικών 

Φιλελευθέρων. Στις εκλογές του 1950 πολιτεύθηκε και εξελέγη µε τον συνασπισµό 

της ΕΠΕΚ (ως ∆ΠΚ). Τον Ιούλιο του 1951 ακολούθησε τον Εµµ. Τσουδερό στο 

επανασυσταθέν ∆ΠΚ και το 1951 εξελέγη µε το Κόµµα Φιλελευθέρων.  

 

(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΡΟ∆ΟΠΗΣ) 

Βλαµίδης Ιωάννης (του Γεωργίου) 

Γεννήθηκε το 1909. ∆ικηγόρος. Πολιτεύθηκε πρώτη φορά στις εκλογές του 1936 ως 

ανεξάρτητος, χωρίς να εκλεγεί. Μεταπολεµικά, πολιτεύθηκε το 1946 µε το Κόµµα 

Φιλελευθέρων. Το 1950 πολιτεύθηκε και εξελέγη µε τον συνασπισµό της ΕΠΕΚ (ως 

ΚΠΦ) και επανεξελέγη στις εκλογές του 1951. Πολιτεύθηκε στις εκλογές του 1952 

µε την Ένωση ΕΠΕΚ-ΚΦ χωρίς να εκλεγεί. 

 

(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΑΜΟΥ) 

Γρηγορίου Γεώργιος (του Θεοδώρου)      

Γεννήθηκε το 1909. Στη διάρκεια της Κατοχής έλαβε µέρος στην αντίσταση ως 

λοχαγός του σπουδαστικού λόχου της ΡΑΝ του Κων/νου Βεντήρη. Τον Μάρτιο του 

1945 ανέλαβε καθήκοντα νοµάρχη Σάµου, και εργάστηκε σε όλο το διάστηµα της 

θητείας του (έως τον Μάρτιο του 1946) για τη λύση του επισιτιστικού προβλήµατος 

του νησιού σε συνεργασία µε όλες τις πολιτικές δυνάµεις, συµπεριλαµβανοµένου του 

ΕΑΜ. Πολιτεύθηκε πρώτη φορά το 1950 και εξελέγη µε τον συνασπισµό της ΕΠΕΚ 

(ως ΚΠΦ). Επανεξελέγη µε την ΕΠΕΚ το 1951 και ανέλαβε το υφυπουργείο 

Οικονοµικών στην κυβέρνηση Πλαστήρα (27/10/1951-11/10/1952). Επανεξελέγη µε 

την Ένωση ΕΠΕΚ-ΚΦ το 1952 και στις 11 Μαΐου 1953, µετά τη διαγραφή των Γ. 

Καρτάλη, Ν. Ασκούτση και Στ. Αλλαµανή, παρέµεινε «ανεξάρτητος της ΕΠΕΚ». 

Στις 31 Ιουλίου του ίδιου έτους προσχώρησε στο ∆ΚΕΛ και ορίστηκε µέλος της 

Κεντρικής του Επιτροπής. Στις εκλογές του 1956 πολιτεύθηκε και εξελέγη µε το 
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∆ΚΕΛ και στη συνέχεια προσχώρησε στην Ένωση Κέντρου υπό την οποία εξελέγη 

βουλευτής το 1961 και το 1964. 

Βιβλιογραφία: Αναστ. Πεπονής, Προσωπική µαρτυρία, Αθήνα 1970, σ. 55· ∆ηµ. Θρασυβούλου, 

«Εφοδιασµός και πολιτική στην απελευθερωµένη Σάµο. Το φιλελεύθερο πείραµα Γρηγορίου», Πολ. 

Βόγλης (κ.ά.), Η εποχή των ρήξεων. Η ελληνική κοινωνία στη δεκαετία του 1940, Αθήνα 2012, σ. 97-

109. 

 

 
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ) 

Γοργίας Χριστόδουλος (του Γεωργίου) 

Γεννήθηκε το 1906. Πολιτεύθηκε πρώτη φορά και εξελέγη στις εκλογές του 1950 µε 

τον συνασπισµό της ΕΠΕΚ (ως ∆ΠΚ). Όταν, τον Ιούλιο του 1951, ο Εµµ. Τσουδερός 

αποχώρησε από τον συνασπισµό, ο Γοργίας παρέµεινε στην ΕΠΕΚ ως ανεξάρτητος. 

Επανεξελέγη µε την ΕΠΕΚ στις εκλογές του 1951. Πολιτεύθηκε στις εκλογές του 

1952 µε την Ένωση ΕΠΕΚ-ΚΦ χωρίς να εκλεγεί. 

Βιβλιογραφία: Σπ. Λιναρδάτος, Από τον εµφύλιο στη χούντα, τ. Α, Αθήνα 1977, σ. 258. 

 

 

Μαυρίδης Αθανάσιος (του ∆ηµητρίου) 

Γεννήθηκε το 1910. ∆ικηγόρος. Πολιτεύθηκε πρώτη φορά το 1946 µε το 

∆ηµοκρατικό Σοσιαλιστικό Κόµµα χωρίς να εκλεγεί. Στις εκλογές του 1950 

πολιτεύθηκε και εξελέγη µε τον συνασπισµό της ΕΠΕΚ (ως ΚΠΦ) και επανεξελέγη 

στις εκλογές του 1951. Πολιτεύθηκε στις εκλογές του 1952 µε την Ένωση ΕΠΕΚ-ΚΦ 

χωρίς να εκλεγεί. Επανεξελέγη βουλευτής µε την Ένωση Κέντρου στις εκλογές του 

1963 και 1964.  

 

(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ) 

Αναγνωστόπουλος Γεώργιος (του Θεοδώρου)     

Γεννήθηκε το 1903. ∆ικηγόρος. Πολιτεύθηκε στις εκλογές του 1936 ως ανεξάρτητος 

χωρίς να εκλεγεί. Μεταπολεµικά, πολιτεύθηκε το 1946 και πάλι ως ανεξάρτητος, 

χωρίς να εκλεγεί. Στις εκλογές του 1950 πολιτεύθηκε και εξελέγη µε τον συνασπισµό 

της ΕΠΕΚ και επανεξελέγη το 1951. Στις εκλογές του 1952 κατήλθε µε Ένωση 

ΕΠΕΚ-ΚΦ χωρίς να εκλεγεί. Επανεξελέγη µε την ΕΠΕΚ το 1956. Στη συνέχεια 

προσχώρησε στην Ένωση Κέντρου και εξελέγη το 1961 και το 1964. 
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Βασ(σ)αρδάνης Κων/νος (του Νικολάου) 

Γεννήθηκε στον Μεσενικόλα Καρδίτσας το 1908. Σπούδασε νοµικά στο 

Πανεπιστήµιο Αθηνών και άσκησε τη δικηγορία στην Καρδίτσα. Πολιτεύθηκε πρώτη 

φορά και εξελέγη το 1950 µε τον συνασπισµό της ΕΠΕΚ (ως ΚΠΦ), επανεξελέγη το 

1951 και το 1952 µε την Ένωση ΕΠΕΚ-ΚΦ. Ανεξαρτητοποιήθηκε από την ΕΠΕΚ 

τον Απρίλιο του 1953 και τον Ιούλιο του ίδιου έτους προσχώρησε στο ∆ΚΕΛ, µε το 

οποίο επανεξελέγη βουλευτής το 1956. Πέθανε τον Ιανουάριο του 2000. 

Πηγή: 

http://www.mesenikolas.gr/web/index.php?option=com_content&task=view&id=188&Itemid=72 

 

(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΑΤΤΙΚΟΒΟΙΩΤΙΑΣ) 

 

 

Παπασπύρου ∆ηµήτριος (του Γεωργίου) 

Γεννήθηκε το 1902 στη Λιβαδειά. Σπούδασε νοµικά στο Πανεπιστήµιο Αθηνών. 

Πολιτεύθηκε πρώτη φορά και εξελέγη το 1950 µε τον συνασπισµό της ΕΠΕΚ (χωρίς 

άλλη κοµµατική ταυτότητα). Επανεξελέγη στις εκλογές του 1951 και ανέλαβε το 

υπουργείο ∆ικαιοσύνης (27/10/1951-11/10/1952). Στις εκλογές του 1952 

επανεξελέγη ως συνεργαζόµενος µε την ΕΠΕΚ στην Ένωση ΕΠΕΚ-ΚΦ. Στις 11 

Μαΐου 1953 ανεξαρτητοποιήθηκε από την ΕΠΕΚ και στις 26 Απριλίου 1955 

προσχώρησε στη Φιλελεύθερη ∆ηµοκρατική Ένωση µε την οποία επανεξελέγη στις 

εκλογές του 1956. Εξελέγη βουλευτής της Ένωσης Κέντρου στις εκλογές των ετών 

1961, 1963 και 1964 και βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας στις εκλογές του 1974. 

Βιβλιογραφία: Αντ. Μακρυδηµήτρης (επιµ.), Πρόεδροι της Βουλής, Γερουσίας και Εθνοσυνελεύσεων, 
1821-2008, Αθήνα, Ίδρυµα της Βουλής των Ελλήνων, 2009, σ. 416-420. 

 

(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ) 

Κώνστας Ιωάννης (του ∆ηµητρίου) 

Γεννήθηκε το 1900. Αξιωµατικός εν αποστρατεία. Πολιτεύθηκε πρώτη φορά και 

εξελέγη στις εκλογές του 1950 µε τον συνασπισµό της ΕΠΕΚ (ως ΚΠΦ). 

Πολιτεύθηκε στις εκλογές του 1951 και 1952 χωρίς να εκλεγεί. 
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(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΧΑΝΙΩΝ) 

Μπακλατζής Εµµανουήλ (του Γεωργίου) 

Γεννήθηκε στη Μονή Σελίνου Χανίων το 1900. Σπούδασε νοµικά στην Αθήνα και 

δραστηριοποιήθηκε στο Σύλλογο των Κρητών Φοιτητών, όπου και εξελέγη πρόεδρος 

το 1924. Μετά το πέρας των σπουδών του επέστρεψε στην Κρήτη, όπου εργάστηκε 

ως δικηγόρος και παράλληλα δραστηριοποιήθηκε πολιτικά στο βενιζελικό χώρο. 

Μετά το κίνηµα του Πλαστήρα, το 1935, φυλακίστηκε. Εξελέγη βουλευτής στις 

εκλογές του 1936 µε το Κόµµα Φιλελευθέρων. Την περίοδο του καθεστώτος Μεταξά, 

ανέπτυξε αντιδικτατορική δράση και καταδικάστηκε σε θάνατο, αλλά κατάφερε να 

διαφύγει στην Κύπρο, όπου παρέµεινε έως το 1945. Μετά την επιστροφή του στην 

Κρήτη εξέδωσε την εφηµερίδα Παρατηρητής (24/12/1945). Το 1946 πολιτεύθηκε µε 

το Κόµµα Φιλελευθέρων, χωρίς να εκλεγεί. Το 1947 ανέλαβε τα καθήκοντα του 

Γενικού ∆ιοικητή Κρήτης. Πολιτεύθηκε και εξελέγη βουλευτής το 1950 µε τον 

συνασπισµό της ΕΠΕΚ (χωρίς άλλη κοµµατική ταυτότητα). Επανεξελέγη στις 

εκλογές των ετών 1951, 1952 και 1956. Μετά την προσχώρηση στην Ένωση Κέντρου 

επανεξελέγη στις εκλογές των ετών 1961, 1963 και 1964. 

Βιβλιογραφία: Σπ. Λιναρδάτος, Από τον εµφύλιο στη χούντα, τ. Α, Αθήνα 1977, σ. 258· ∆. 

∆ηµητράκος (επιµ.), Κώστας Μητσοτάκης. Πολιτική βιογραφία, τ. Α΄, Αθήνα 1989, σ. 295, 376· Μιχ. 

Γρηγοράκης, Χανιώτικος Τύπος, 1831-1981, Χανιά 2004, σ. 109. 

 

 

Πολυχρονίδης Πολυχρόνης (του Ιωάννη) 

Γεννήθηκε στα Χανιά στις 23 Φεβρουαρίου 1908. Σπούδασε νοµικά στο 

Πανεπιστήµιο Αθηνών και δραστηριοποιήθηκε στο Σύλλογο Κρητών Φοιτητών, του 

οποίου εξελέγη πρόεδρος. Το 1932 πολιτεύθηκε µε το Κόµµα Φιλελευθέρων και 

εξελέγη, καταλαµβάνοντας τη θέση του Ελ. Βενιζέλου, και επανεξελέγη το 1936. Την 

περίοδο της δικτατορίας Μεταξά συνελήφθη και φυλακίστηκε στα Χανιά και τον 

Σεπτέµβριο του 1938 εξορίστηκε στη Νάξο, όπου και παρέµεινε έως την κήρυξη του 

πολέµου. Μετά την κατάληψη της Κρήτης συνελήφθη, τον Αύγουστο του 1941, και 

φυλακίστηκε στις φυλακές Αγυιάς, µέχρι τον εκτοπισµό του στην ηπειρωτική Ελλάδα 

τον Νοέµβριο του 1942. Μεταπολεµικά, πολιτεύθηκε στις εκλογές του 1946 µε το 

Κόµµα Βενιζελικών Φιλελευθέρων, χωρίς να εκλεγεί. Στις 11 ∆εκεµβρίου 1948, µε 

απόφαση της κυβέρνησης Σοφούλη, διορίστηκε Γενικός ∆ιοικητής Κρήτης, θέση από 

την οποία παραιτήθηκε στις 27 Ιανουαρίου 1950. Πολιτεύθηκε και εξελέγη το 1950 

µε την ΕΠΕΚ (χωρίς άλλη κοµµατική ταυτότητα). Το 1951 πολιτεύθηκε και εξελέγη 

µε το Κόµµα Φιλελευθέρων, αναλαµβάνοντας το υφυπουργείο Εµπορίου στην 
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κυβέρνηση Πλαστήρα (27/10/1951-11/10/1952). Το 1952 επανεξελέγη µε το ΚΦ και 

στις 26 Απριλίου 1955 προσχώρησε στη Φιλελεύθερη ∆ηµοκρατική Ένωση, µε την 

οποία εξελέγη το 1956. Επανεξελέγη το 1958 µε το ΚΦ και από το 1961 και εξής είχε 

µία αδιάλειπτη κοινοβουλευτική πορεία µε την Ένωση Κέντρου έως τις τελευταίες 

εκλογές του 1964. Στην κυβέρνηση του 1963, ανέλαβε το υπουργείο Εµπορικής 

Ναυτιλίας και στην κυβέρνηση του 1964 το υπουργείο ∆ικαιοσύνης και εν συνεχεία 

το υπουργείο ∆ηµοσίας Τάξεως. Τα χαράµατα της 21
ης

 Απριλίου η εφηµερίδα 

Παρατηρητής την οποία εξέδιδε στα Χανιά από το 1963, σφραγίστηκε και διακόπηκε 

η έκδοσή της. Τον ∆εκέµβριο του 1967 συνελήφθη και φυλακίστηκε στο Γουδί και 

στη συνέχεια εκτοπίστηκε στην Ανάφη. Μεταπολιτευτικά, πολιτεύθηκε και εξελέγη 

στις εκλογές του 1974 µε την Ένωση Κέντρου-Νέες ∆υνάµεις. Στις εκλογές του 1977 

πολιτεύθηκε, για τελευταία φορά, µε την Ε∆ΗΚ χωρίς να εκλεγεί και το 1979 

προσχώρησε στο ΠΑΣΟΚ. Πέθανε στην Αθήνα την 1
η
 Νοεµβρίου 1985. 

Βιβλιογραφία: Πολυχρόνης Ι. Πολυχρονίδης 1908-1985, Ροδωπού Κισάµου, 1989· ∆. ∆ηµητράκος 

(επιµ.), Κώστας Μητσοτάκης. Πολιτική βιογραφία, τ. Α΄, Αθήνα 1989, σ. 295· Μιχ. Γρηγοράκης, 

Χανιώτικος Τύπος, 1831-1981, Χανιά 2004, σ. 109. 

 

(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΧΙΟΥ) 

Ζορµπάς Νικόλαος (του Ιωάννη) 

Γεννήθηκε το 1906 στη Βολισσό της Χίου. ∆ηµοσιογράφος και από το 1938 

υποπλοίαρχος του Ναυτικού. Ιδρυτικό µέλος, τον Ιούνιο του 1941, της αντιστασιακής 

οργάνωσης «Φιλική Εταιρεία του Ναυτικού», η οποία φυγάδευε αξιωµατικούς στη 

Μέση Ανατολή. Πολιτεύθηκε πρώτη φορά το 1950 οπότε και εξελέγη µε τον 

συνασπισµό της ΕΠΕΚ (ως ΚΠΦ) και επανεξελέγη το 1951 και το 1952. 

Επανεξελέγη στις επαναληπτικές εκλογές της 24
ης

 Αυγούστου 1958 ως ανεξάρτητος. 

Το 1961, 1963 και 1964 εξελέγη µε την Ένωση Κέντρου. Μεταπολιτευτικά έθεσε 

υποψηφιότητα στις εκλογές του 1974 µε την Ένωση Κέντρου-Νέες ∆υνάµεις, 

αποτυγχάνοντας να εκλεγεί. Στις εκλογές του 1977 έθεσε, για τελευταία φορά, 

υποψηφιότητα µε την Ε∆ΗΚ και αµέσως µετά αποσύρθηκε από την πολιτική. Πέθανε 

στην Αθήνα στις 6 Ιουλίου 1996. 

Βιβλιογραφία: Γρ. ∆. Σπανός, Ο Νίκος Ζορµπάς. Η ζωή και το έργο του, Χίος 2006. 
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1951 

(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΩΗΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ) 

 

 

Ακρίτας Λουκής (του Χατζηγιαννακού) 

Γεννήθηκε το 1908 στη Μόρφου της Κύπρου. Το 1926 αποφοίτησε από το 

Παγκύπριο ∆ιδασκαλείο και διορίστηκε δάσκαλος στη γενέτειρά του, ενώ από το 

1928 αρθρογραφούσε στον Χρόνο της Λεµεσού. Το 1930 εγκαταστάθηκε στην Αθήνα 

και από το 1932 εργάστηκε ως συντάκτης αρχικά στην Πρωία και εν συνεχεία στην 

Εστία. Μετά την κήρυξη του πολέµου κατατάχθηκε στο στρατό ως εθελοντής και 

δηµοσιογραφούσε ως πολεµικός ανταποκριτής στην Εστία. Την περίοδο της Κατοχής 

εξέδωσε την παράνοµη εφηµερίδα Καθηµερινά Νέα. Από την ηµέρα της 

απελευθέρωσης έως την έλευση της κυβέρνησης στην Αθήνα, ανέλαβε τη ∆ιεύθυνση 

Τύπου. Το 1949 εξέδωσε την βραχύβια επιθεώρηση Ελληνικά Χρονικά. Εντάχθηκε 

στην ΕΠΕΚ τον Αύγουστο του 1950 και τον Σεπτέµβριο του ίδιου έτους ορίστηκε 

Γενικός Γραµµατέας του κόµµατος. Πολιτεύθηκε πρώτη φορά και εξελέγη µε την 

ΕΠΕΚ το 1951. Το 1952 εξέφρασε δηµόσια την αντίθεσή του στο ενδεχόµενο 

εκτέλεσης Μπελογιάννη και των συντρόφων του. ∆εν πολιτεύθηκε το 1952, καθώς 

αποκλείστηκε από τους συνδυασµούς της Ένωσης ΕΠΕΚ-ΚΦ. Τον Φεβρουάριο του 

1953 ίδρυσε την κίνηση «Προοδευτική Ένωσις» µε πρώην στελέχη της ΕΠΕΚ, η 

οποία όµως δεν είχε καµία συνέχεια. Επανεξελέγη βουλευτής µε την Ένωση Κέντρου 

στις εκλογές του 1963 και 1964. Πέθανε στις 6 Φεβρουαρίου 1965. 

Πηγές-Βιβλιογραφία: Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 18/10/1952· Το Βήµα, 31/1/1953· Λουκής 

Ακρίτας, ∆εκατρία Κείµενα, Λευκωσία 1995, σ. 9-29· Ανδρ. Κλ. Σοφοκλέους «Λουκής Ακρίτας» στο 

Λουκία ∆ρούλια - Γιούλα Κουτσοπανάγου (επιµ.), Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Τύπου, 1784-1974, 

τ. Α΄, Αθήνα, ΙΝΕ/ΕΙΕ, 2008, σ. 158. 

 

 

Ασκούτσης Νικόλαος (του Χαρίλαου) 
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Γεννήθηκε το 1888 στο Ρέθυµνο. Σπούδασε νοµικά στο Πανεπιστήµιο Αθηνών. 

∆ιετέλεσε νοµάρχης Λαµίας και εν συνεχεία Ρεθύµνου (1917-1920). Εξελέγη στην 

Εθνοσυνέλευση του 1923 και βουλευτής µε το Κόµµα Φιλελευθέρων επί σειρά ετών 

(1928, 1932, 1933, 1936). ∆ιετέλεσε υπουργός Γενικός ∆ιοικητής Κρήτης στην 

κυβέρνηση Ελευθ. Βενιζέλου (22/11/1930-26/5/1932). Στην αντίσταση συµµετείχε 

στο ΕΑΜ και ανέλαβε γραµµατέας Συγκοινωνίας στην ΠΕΕΑ. ∆ιετέλεσε υπουργός 

Συγκοινωνίας στην εξόριστη κυβέρνηση του Γεωργ. Παπανδρέου (2/9-18/10/1944) 

και υπουργός ∆ηµοσίων Έργων στην κυβέρνηση της απελευθέρωσης (23/10-

2/12/1944). ∆εν πολιτεύθηκε στις εκλογές του 1946, ενώ το 1950 ήταν υποψήφιος µε 

τη ∆ηµοκρατική Παράταξη στην εκλογική περιφέρεια Ρεθύµνου. Εξελέγη βουλευτής 

το 1951 µε την ΕΠΕΚ. Το 1953 αποχώρησε από την ΕΠΕΚ και προσχώρησε στο 

∆ΚΕΛ και αποτέλεσε ένα από τα µέλη της Κεντρικής Επιτροπής του Κόµµατος. 

Πολιτεύτηκε στις εκλογές του 1952 µε την Ένωση ΕΠΕΚ-ΚΦ, χωρίς να εκλεγεί. 

Πέθανε στις 11 Νοεµβρίου 1955. 

Πηγές-Βιβλιογραφία: Το ∆ηµοκρατικόν Κόµµα του Εργαζόµενου Λαού. Προγραµµατικαί Αρχαί - 
Οργανισµός, Αθήνα 1955· «Νικόλαος Ασκούτσης», Τα Νέα, 12/11/1955· ∆ηµ. Κούκουνας, Οι έλληνες 
πολιτικοί, τ. Β΄, Αθήνα 1999, σ. 22-23. 

 

 

Καµινόπετρος Εµµανουήλ (του Πέτρου) 

Γεννήθηκε το 1900. ∆ικηγόρος. Πολιτεύθηκε πρώτη φορά στις εκλογές του 1950 µε 

την ΕΠΕΚ χωρίς να εκλεγεί. «∆ιακεκριµένον µέλος της Κρητικής παροικίας Αθηνών 

και ο µόνος Κρης υποψήφιος του Συνδυασµού. Απόφοιτος της ακαδηµίας Πολέµου, 

διατελέσας επί σειρά ετών καθηγητής των Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών µας». 

Εξελέγη το 1951, ενώ το 1952 πολιτεύθηκε µε την Ένωση ΕΠΕΚ-ΚΦ χωρίς να 

εκλεγεί. 

Πηγή: Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 26/2/1950. 
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Κερασσώτης Πάνος (του Γεωργίου) 

Γεννήθηκε το 1908. Μηχανολόγος, στενός συνεργάτης του Κυριάκου Βαρβαρέσου. 

«Απεκάλυψε την ολιγαρχίαν που ήρπαζε τα εφόδια των Συµµάχων. Με σειρά άρθρων 

του εις την Ελευθερίαν, επολέµησεν ανηλεώς την οικονοµικήν ολογαρχίαν». 

Πολιτεύθηκε πρώτη φορά το 1950 µε την ΕΠΕΚ, χωρίς να εκλεγεί και εξελέγη το 

1951. Στις 25 Φεβρουαρίου 1952 κατέθεσε δήλωση ανεξαρτητοποίησής του, 

επικαλούµενος τη µη εφαρµογή του προεκλογικού προγράµµατος του κόµµατος 

κυρίως στον οικονοµικό τοµέα και στο θέµα της προστασίας των εργαζοµένων, αλλά 

στις 20 Μαΐου του ίδιου έτους κατέθεσε δήλωση επανόδου στην ΕΠΕΚ µε το 

αιτιολογικό ότι «η εξασθένησις των κοµµάτων του Κέντρου θα είναι άκρως 

επιβλαβής διά τα συµφέροντα της πατρίδος και του λαού. Πολιτεύθηκε στις εκλογές 

του 1952 µε την Ένωση ΕΠΕΚ-ΚΦ αλλά δεν εξελέγη. Έγραψε πλήθος βιβλίων 

σχετικών µε την πολιτική και την κλωστοϋφαντουργία. 

Πηγές: Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 5/3/1950 (παρουσίαση των υποψηφίων)· Προεκλογικό φυλλάδιο 

Πάνου Κερασσώτη (1951).  

 

 

Μογγογιάννης Ιωάννης (του Γεωργίου) 

Γεννήθηκε το 1898. ∆ικηγόρος. Εξελέγη πρώτη φορά βουλευτής µε το Κόµµα 

Φιλελευθέρων το 1932, δεν εξελέγη το 1933 και επανεξελέγη το 1936 και το 1946. 

Το 1950 πολιτεύθηκε και πάλι µε το ΚΦ χωρίς να εκλεγεί. Το 1951 εξελέγη µε την 

ΕΠΕΚ. Πολιτεύθηκε στις εκλογές του 1952 µε την Ένωση ΕΠΕΚ-ΚΦ χωρίς να 

εκλεγεί. 
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Τούντας Χρήστος (του Αντωνίου) 

Γεννήθηκε το 1901. ∆ικηγόρος. Πολιτεύθηκε πρώτη φορά µε τον ∆ηµοκρατικό 

Συνασπισµό στις εκλογές του 1936 χωρίς να εκλεγεί. Μεταπολεµικά πολιτεύθηκε µε 

το ΚΦ χωρίς να εκλεγεί, αλλά στις 15 Ιανουαρίου 1947 κατέλαβε τη θέση του 

αποθανόντος Γεωργίου Σίδερη και διετέλεσε υπουργός Τ.Τ.Τ. στην κυβέρνηση Θεµ. 

Σοφούλη (26/11/1948-20/1/1949). Πολιτεύθηκε στις εκλογές του 1950 µε το ΚΦ 

χωρίς να εκλεγεί. Στις εκλογές του 1951 εξελέγη µε την ΕΠΕΚ και το 1952 

πολιτεύθηκε µε την Ένωση ΕΠΕΚ-ΚΦ χωρίς να εκλεγεί. Επανεξελέγη βουλευτής µε 

την Ένωση Κέντρου στις εκλογές των ετών 1963 και 1964.  

 

(ΠΡΩΗΝ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) 

 

Βουλόδηµος Αναστάσιος (του Ιωάννη) 

Γεννήθηκε στον Πειραιά στις 27 Μαΐου 1904. Σπούδασε µαθηµατικά στο 

Πανεπιστήµιο Αθηνών. Το 1926 εξέδωσε µε τον Χρήστο Λεβάντα το περιοδικό 

Ελεύθερη Σκέψη, το οποίο διέκοψε την έκδοσή του µετά τον χαρακτηρισµό του ως 

«επικίνδυνου» από την κυβέρνηση Κονδύλη. Πολιτεύθηκε πρώτη φορά µε το 

Αγροτικό και Εργατικό Κόµµα του Αλεξ. Παπαναστασίου στις εκλογές του 1932, και 

το 1936 µε τον ∆ηµοκρατικό Συνασπισµό, χωρίς να εκλεγεί. Υπήρξε ιδρυτής της 

Σχολής Μηχανικών «Αρχιµήδης». Το 1950 προσχώρησε στην ΕΠΕΚ και στις 

δηµοτικές εκλογές του 1951 συµµετείχε στον υποστηριζόµενο από το κόµµα 

«Προοδευτικό Συνδυασµό Πειραιά» και εξελέγη δηµοτικός σύµβουλος. Πολιτεύθηκε 

και εξελέγη µε την ΕΠΕΚ το 1951 και ως συνεργαζόµενος το 1952. Στις 31 Μαρτίου 

1955 ανεξαρτητοποιήθηκε και στις 26 Απριλίου του ίδιου έτους προσχώρησε στη 

Φιλελεύθερη ∆ηµοκρατική Ένωση του Σοφ. Βενιζέλου. Το 1956 εξελέγη ως 
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ανεξάρτητος και το 1958 ως ανεξάρτητος συνεργαζόµενος µε την Ε∆Α. Το 1961 

πολιτεύθηκε µε την Ε∆Α χωρίς να εκλεγεί, αλλά στις 27 Μαΐου 1963 εξελέγη στη 

θέση του δολοφονηθέντος Γρηγόρη Λαµπράκη. Μετά την πτώση της δικτατορίας των 

συνταγµαταρχών εξελέγη το 1975 δήµαρχος Πειραιά. Πέθανε στις 28 ∆εκεµβρίου 

1994. 

Βιβλιογραφία: Γιάννης Ε. Χατζηµανώλης, Οι δήµαρχοι του νεότερου Πειραιά, Πειραιάς 1999, σ. 249-

254.  

 

 

 

Παπαµαντέλος Κωνσταντίνος (του ∆ηµητρίου) 

Γεννήθηκε το 1892. Συνταγµατάρχης εν αποστρατεία. ∆ιετέλεσε επί χρόνια 

υπασπιστής του Πλαστήρα. ∆ιορίστηκε Γενικός ∆ιοικητής Κυκλάδων το 1945, θέση 

που διατήρησε έως τις 21 Απριλίου του ίδιου έτους. Πολιτεύθηκε µε την ΕΠΕΚ 

πρώτη φορά το 1950 χωρίς να εκλεγεί, αλλά εξελέγη στις εκλογές του 1951. 

Επανεξελέγη στις εκλογές του 1952 αλλά µετά από απόφαση του εκλογοδικείου η 

εκλογή του ακυρώθηκε και έχασε την έδρα του στις αναπληρωµατικές εκλογές της 

29ης Μαρτίου 1953.  

Πηγές: ΦΕΚ 8/1945 και ΦΕΚ 122/1945· Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 26/2/1950 (παρουσίαση των 

υποψηφίων). 

 

 
 

Παπαπολίτης Σάββας (του Ιωάννη) 

Γεννήθηκε το 1911 στη Μάκρη της Μικράς Ασίας. ∆ικηγόρος. Την περίοδο της 

Κατοχής εντάχθηκε στην ΕΛ∆ του Ηλ. Τσιριµώκου και συµµετείχε στο ΕΑΜ. Τον 

Μάιο του 1944 εξελέγη εθνοσύµβουλος στην ΠΕΕΑ. Την περίοδο των ∆εκεµβριανών 

αποχώρησε από την ΕΛ∆. Το 1950, παρότι φερόταν ως υποψήφιος της ΕΠΕΚ, 

τελικώς δεν πολιτεύθηκε. Πολιτεύθηκε και εξελέγη το 1951 και διετέλεσε υπουργός 

Εµπορίου στην κυβέρνηση Πλαστήρα (27/10/1951-11/10/1952). Επανεξελέγη το 
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1952 και στις 22 Απριλίου 1953 ανέλαβε την κοινοβουλευτική εκπροσώπευση της 

ΕΠΕΚ. Υπήρξε µέλος της προσωρινής διοικούσας επιτροπής του κόµµατος µετά τον 

θάνατο του Πλαστήρα και εξελέγη πρόεδρος της ΕΠΕΚ τον Ιανουάριο του 1956. Στις 

εκλογές της 19
ης

 Φεβρουαρίου, η ΕΠΕΚ συµµετείχε στον συνασπισµό της 

∆ηµοκρατικής Ένωσης και ο Παπαπολίτης εξελέγη ως αρχηγός του κόµµατος.. Στις 

εκλογές του 1958, όταν η ΕΠΕΚ συµµετείχε στον συνασπισµό της Προοδευτικής 

Αγροτικής Ένωσης, δεν εξελέγη. Το 1961, η ΕΠΕΚ προσχώρησε στην Ένωση 

Κέντρου µε την οποία ο Παπαπολίτης εξελέγη βουλευτής στις εκλογές των ετών 

1961, 1963 και 1964. Πέθανε τον Οκτώβριο του 1973. 

Πηγές-Βιβλιογραφία: Ηλ. Νικολακόπουλος, Βιογραφικό σηµείωµα Σάββα Παπαπολίτη 

(αδηµοσίευτο)· συνοµιλία µε τον Γιάννη Ν. Παπαπολίτη (6/10/2011)· Γιάννης Σκαλιδάκης, Πολιτική 
Επιτροπή Εθνικής Απελευθέρωσης (1944), διδακτ. διατριβή, ΑΠΘ 2012, σ. 711-712. 
 

(ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ) 

 

Πετρόπουλος Κωνσταντίνος (του Πέτρου) 

Γεννήθηκε στο Μεσολόγγι στις 10 Φεβρουαρίου 1905. Σπούδασε νοµικά στο 

Πανεπιστήµιο Αθηνών και από το 1928 άσκησε τη δικηγορία στη γενέτειρά του. 

Μεταπολεµικά, διορίστηκε δήµαρχος Μεσολογγίου (Φεβρουάριος-Απρίλιος 1946). 

Το 1950 πολιτεύθηκε µε την ΕΠΕΚ για πρώτη φορά χωρίς να εκλεγεί, και εξελέγη το 

1951. Το 1952 πολιτεύθηκε µε την Ένωση ΕΠΕΚ-ΚΦ χωρίς να εκλεγεί. Επανεξελέγη 

µε την ΕΠΕΚ το 1956. Το 1961 προσχώρησε στην Ένωση Κέντρου και εξελέγη 

βουλευτής του κόµµατος στις εκλογές των ετών 1963 και 1964. Πέθανε στις 11 

Οκτωβρίου 1970. 

Βιβλιογραφία: Κων. Π. Πετρόπουλος, Λόγοι κοινοβουλευτικοί και πανηγυρικοί, Αθήνα 1959· Χρ. Αρ. 

Μπασαγιάννης, Αφιέρωµα στην ιερή µνήµη του Κωστάκη Πετρόπουλου, Μεσολόγγι 1992· Αριστ. Ξ. 

Καβάγιας, «Κωστάκης Π. Πετρόπουλος», Η πολιτική και οι πολιτικοί των νοµών Αιτωλοακαρνανίας 
και Ευρυτανίας, Πρακτικά Επιστηµονικού Συνεδρίου (Μεσολόγγι-Αγρίνιο, 5-6 Νοεµβρίου 2005), 

Αθήνα 2008, σ. 106-112. 

 

(ΑΡΓΟΛΙ∆ΟΣ ΚΑΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ) 

Ρέντης Κωνσταντίνος (του Θεοφάνη) 

Γεννήθηκε το 1884 στην Κόρινθο. Σπούδασε νοµικά στο Πανεπιστήµιο Αθηνών. Το 

1910 εισήλθε στη διπλωµατική υπηρεσία, από όπου παραιτήθηκε το 1920. ∆ιετέλεσε 
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υπουργός ∆ικαιοσύνης (14/11-28/12/1922) στην κυβέρνηση Γονατά Εξελέγη πρώτη 

φορά στην Εθνοσυνέλευση του 1923. ∆ιετέλεσε υπουργός Εξωτερικών (18/6-

25/7/1924) στην κυβέρνηση Παπαναστασίου και ανέλαβε το ίδιο χαρτοφυλάκιο (2/7-

21/10/1925) στην κυβέρνηση Πάγκαλου. Εξελέγη βουλευτής του Κόµµατος 

Φιλελευθέρων στις εκλογές του 1936. ∆ιετέλεσε υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου στην 

(εξόριστη) κυβέρνηση του Γεωργ. Παπανδρέου (8/6-30/8/1944), υπουργός 

Εσωτερικών (αρχικά) και προσωρινώς ∆ικαιοσύνης στην κυβέρνηση Θεµ. Σοφούλη 

(22/11/1945-29/1/1946) και εν συνεχεία υπουργός Εξωτερικών (29/1-4/4/1946). 

Επανεξελέγη βουλευτής του Κόµµατος Φιλελευθέρων στις εκλογές του 1946 και 

διετέλεσε υπουργός στις κυβερνήσεις Θεµ. Σοφούλη, ∆ηµοσίας Τάξεως (7/9/1947-

18/11/1948 και 20/1-30/6/1949), Στρατιωτικών (18/11/1948-20/1/1949) και ∆ηµοσίας 

Τάξεως στην κυβέρνηση Αλεξ. ∆ιοµήδη (30/6/1949-6/1/1950). Στις εκλογές του 1950 

επανεξελέγη µε το Κόµµα Φιλελευθέρων και στις 11 Σεπτεµβρίου του ίδιου έτους 

κατέθεσε δήλωση ανεξαρτητοποίησής του ως «φιλελεύθερου του Κέντρου». Στις 

εκλογές του 1951 εξελέγη µε την ΕΠΕΚ και ανέλαβε το υπουργείο Εσωτερικών στην 

κυβέρνηση Πλαστήρα (27/10/1951-11/10/1952). Στις εκλογές του 1952 πολιτεύθηκε 

χωρίς όµως να εκλεγεί. Αποχώρησε από την ΕΠΕΚ στις 7 Μαΐου 1953. Πέθανε το 

1958. 

Πηγές-Βιβλιογραφία: Προοδευτική Αλλαγή, 9/5/1953· ∆ηµ. Κούκουνας, Οι έλληνες πολιτικοί, τ. Β΄, 
Αθήνα 1999, σ. 197. 

 

(ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ) 

Βαχλιώτης Αθανάσιος (του Ανδρέα) 

Γεννήθηκε το 1890 [ή 1888] στη Βάχλια Γορτυνίας. Στρατιωτικός γιατρός. 

Πολιτεύθηκε πρώτη φορά το 1933 µε το Κόµµα Φιλελευθέρων χωρίς να εκλεγεί. 

Εξελέγη βουλευτής του κόµµατος το 1936 και το 1946 εξελέγη µε το Κόµµα 

Βενιζελικών Φιλελευθέρων. Στις εκλογές του 1950 πολιτεύθηκε µε το Κόµµα 

Φιλελευθέρων χωρίς να εκλεγεί. Παρ’ όλα αυτά στις 24 Μαρτίου 1950 τοποθετήθηκε 

υπουργός ∆ηµοσίας Τάξεως από τον Σοφοκλή Βενιζέλο στη βραχύβια κυβέρνησή 

του. Κατήλθε για πρώτη φορά ως υποψήφιος µε την ΕΠΕΚ το 1951 και εξελέγη. Το 

1952 πολιτεύθηκε µε ανεξάρτητο συνδυασµό υποστηριζόµενο από την ΕΠΕΚ στην 

επαρχία Γορτυνίας, χωρίς να καταφέρει να εκλεγεί. Στις εκλογές του 1956 

επανεξελέγη βουλευτής µε τη Φιλελεύθερη ∆ηµοκρατική Ένωση.  
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(ΑΧΑΪΑΣ) 

Γιαννόπουλος Αθανάσιος (του Γεωργίου) 

Γεννήθηκε το 1899. ∆ικηγόρος. Το 1946 εξελέγη πρώτη φορά µε το ∆ηµοκρατικό 

Σοσιαλιστικό Κόµµα του Γεωργίου Παπανδρέου. Το 1950 πολιτεύθηκε µε το ίδιο 

κόµµα χωρίς να εκλεγεί. Στις εκλογές του 1951 πολιτεύθηκε και εξελέγη µε την 

ΕΠΕΚ. Πολιτεύθηκε το 1952 µε την Ένωση ΕΠΕΚ-ΚΦ χωρίς να εκλεγεί και 

επανεξελέγη βουλευτής της ΕΠΕΚ το 1956. Το 1964 εξελέγη µε την Ένωση 

Κέντρου. 

 

Φωτήλας Αριστοτέλης (του Αλεξάνδρου) 

Γεννήθηκε το 1888. Γιος βουλευτή και δισέγγονος του οπλαρχηγού της ελληνικής 

επανάστασης Ασηµάκη Φωτήλα. Σπούδασε νοµικά. Πολιτεύθηκε πρώτη φορά στις 

εκλογές του 1936 µε το Κόµµα Φιλελευθέρων χωρίς να εκλεγεί. Μεταπολεµικά, 

πολιτεύθηκε µε την ΕΠΕΚ στις εκλογές του 1950 χωρίς να εκλεγεί και εξελέγη στις 

εκλογές του 1951. Πολιτεύθηκε στις εκλογές του 1952 µε την Ένωση ΕΠΕΚ-ΚΦ 

χωρίς να εκλεγεί. 

 

(∆ΡΑΜΑΣ) 

Γεωργιάδης Γεώργιος (του Βασιλείου) 

Γεννήθηκε το 1906. Τέως εισαγγελέας. Πολιτεύθηκε και εξελέγη το 1950 µε την 

Ένωση ∆ηµοκρατικών Αριστερών του Ιωάννη Σοφιανόπουλου στον συνασπισµό της 

∆ηµοκρατικής Παράταξης. Στις 10 Μαΐου 1950 κατέθεσε δήλωση σύµπραξης µε τους 

Αριστερούς Φιλελεύθερους, ενώ το 1951 πολιτεύθηκε και εξελέγη µε την ΕΠΕΚ. 

Πολιτεύθηκε στις εκλογές του 1952 µε την Ένωση ΕΠΕΚ-ΚΦ χωρίς να εκλεγεί.  

 

 

Μανθόπουλος Νικόλαος (του ∆ηµητρίου) 

Γεννήθηκε το 1897. Υποστράτηγος εν αποστρατεία. Πολιτεύθηκε πρώτη φορά στις 

εκλογές του 1950 µε την ΕΠΕΚ χωρίς να εκλεγεί, και εξελέγη στις εκλογές του 1951. 

Πολιτεύθηκε το 1952 µε την Ένωση ΕΠΕΚ-ΚΦ χωρίς να εκλεγεί.  
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(∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ) 

 

Ζαννής Εµµανουήλ (του Παύλου) 

Γεννήθηκε το 1908 στη Ρόδο. Σπούδασε ιατρική στο Παρίσι και την Πίζα. Εργάστηκε 

στη Ρόδο ως γιατρός έως το 1938, οπότε αναγκάστηκε από τους Ιταλούς να 

εγκαταλείψει το νησί. Την περίοδο του ελληνοϊταλικού πολέµου κατατάχθηκε στο 

Σύνταγµα των ∆ωδεκανησίων. Πολιτεύθηκε πρώτη φορά στις εκλογές του 1950 µε το 

∆ηµοκρατικό Σοσιαλιστικό Κόµµα του Γεωργίου Παπανδρέου χωρίς να εκλεγεί. 

Εξελέγη µε την ΕΠΕΚ στις εκλογές του 1951 και το 1952 µε την Ένωση ΕΠΕΚ-ΚΦ. 

Στις 2 Απριλίου 1954 κατέθεσε στη Βουλή δήλωση ανεξαρτητοποίησής του από την 

ΕΠΕΚ. Στις 26 Απριλίου 1955 προσχώρησε στη Φιλελεύθερη ∆ηµοκρατική Ένωση 

του Σοφ. Βενιζέλου. Το 1958 εξελέγη µε το Κόµµα Φιλελευθέρων. Το 1961 εξελέγη 

µε το Κόµµα Προοδευτικών του Σπ. Μαρκεζίνη και το 1974 εξελέγη µε τη Νέα 

∆ηµοκρατία. Πέθανε στην Αθήνα στις 16 Φεβρουαρίου 1983. 

Πηγές-Βιβλιογραφία: Ελευθερία, 3/4/1954· Μιλτ. Λογοθέτης, Οι ∆ωδεκανήσιοι στον κοινοβουλευτικό 
βίο της Ελλάδας (1821-1981), Αθήνα 1983, σ. 172-174· Κυρ. Ντελόπουλος (επιµ.), Η Βουλή των 
Ελλήνων από το 1974, Αθήνα 1991, σ. 114. 

 

Ζίγδης Ιωάννης (του Γεωργίου) 

Γεννήθηκε το 1913 στη Λίνδο. Σπούδασε οικονοµικά στο Πανεπιστήµιο Αθηνών και 

το London School of Economics. Την περίοδο του ελληνοϊταλικού πολέµου 

κατατάχθηκε ως εθελοντής στο Σύνταγµα των ∆ωδεκανησίων και µετά την 

κατάρρευση του µετώπου διέφυγε και κατατάχθηκε στις ελληνικές δυνάµεις στη 

Μέση Ανατολή. Πολιτεύθηκε πρώτη φορά στις εκλογές του 1950 και εξελέγη µε το 

Κόµµα Φιλελευθέρων από το οποίο ανεξαρτητοποιήθηκε 14 Σεπτεµβρίου του ίδιου 

έτους. Το 1951 πολιτεύθηκε και εξελέγη µε την ΕΠΕΚ. Στην κυβέρνηση που 

σχηµατίστηκε διετέλεσε υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου, θέση που διατήρησε έως τις 

24 Απριλίου 1952, οπότε και ανέλαβε το υπουργείο Βιοµηχανίας έως την παραίτηση 

της κυβέρνησης (11 Οκτ. 1952). Επανεξελέγη το 1952 µε την Ένωση ΕΠΕΚ-ΚΦ, 

αλλά στις 11 Μαΐου 1953 κατέθεσε δήλωση ότι παραµένει «ανεξάρτητος της ΕΠΕΚ». 

Στις 26 Απριλίου 1955 προσχώρησε στη Φιλελεύθερη ∆ηµοκρατική Ένωση του Σοφ. 

Βενιζέλου. Στις εκλογές του 1958 εξελέγη µε το Κόµµα Φιλελευθέρων και στη 
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συνέχεια (1961, 1963, 1964) µε την Ένωση Κέντρου. Την περίοδο της δικτατορίας 

των συνταγµαταρχών εκτοπίστηκε στη Φολέγανδρο και στη Σύρο και το 1970 

καταδικάστηκε για «διασπορά ψευδών ειδήσεων» και φυλακίστηκε στον Κορυδαλλό, 

που παρέµεινε έως το 1973. Μετά την αποκατάσταση της δηµοκρατίας πολιτεύθηκε 

µε τον ανεξάρτητο συνδυασµό ∆ηµοκρατική Ένωση Κέντρου χωρίς να εκλεγεί. Το 

1977 εξελέγη µε την Ε∆ΗΚ, της οποίας ανέλαβε την αρχηγία µετά της αποχώρηση 

του Γεωργίου Μαύρου, το ίδιο έτος. Στις ευρωεκλογές του 1980 εξελέγη 

ευρωβουλευτής. Πέθανε στην Αθήνα στις 21 Οκτωβρίου 1997. 

Βιβλιογραφία: Μιλτ. Λογοθέτης, Οι ∆ωδεκανήσιοι στον κοινοβουλευτικό βίο της Ελλάδας (1821-
1981), Αθήνα 1983, σ. 172-174 

 

(ΈΒΡΟΥ) 

 

Ευελπίδης Χρυσός (του ∆ηµητρίου) 

Γεννήθηκε το 1895 στην Κωνσταντινούπολη. Σπούδασε γεωπονία στη Γαλλία, καθώς 

και νοµικά και οικονοµικά στο Πανεπιστήµιο Αθηνών. Υπήρξε από τα ιδρυτικά 

στελέχη του Αγροτικού Κόµµατος Ελλάδος το 1923. Στις εκλογές του 1933 

πολιτεύθηκε και εξελέγη µε το Αγροτικό και Εργατικό Κόµµα του Αλέξ. 

Παπαναστασίου. ∆ιετέλεσε υπουργός Γεωργίας στην κυβέρνηση Θεµ. Σοφούλη 

(22/11/1945-29/3/1946). Το 1951 εξελέγη µε την ΕΠΕΚ και ανέλαβε το υπουργείο 

Οικονοµικών στην κυβέρνηση Πλαστήρα (27/10/1951-11/10/1952). Πολιτεύθηκε 

στις εκλογές του 1952 µε την Ένωση ΕΠΕΚ-ΚΦ χωρίς να εκλεγεί. Πέθανε το 1971. 

Βιβλιογραφία: Χρυσός Ευελπίδης - Αφιέρωµα, Αθήνα 1972· ∆ηµ. Γ. Παναγιωτόπουλος, Αγροτικό 
Κόµµα Ελλάδος. Όψεις του αγροτικού κινήµατος στην Ελλάδα, Αθήνα 2010, σ. 52, σηµ. 10.  

 

Φραγκάκης Εµµανουήλ (του Νικολάου) 

Γεννήθηκε το 1905. ∆ικηγόρος. Πολιτεύθηκε πρώτη φορά µε την ΕΠΕΚ στις εκλογές 

του 1950 χωρίς να εκλεγεί. Εξελέγη στις εκλογές του 1951. Πολιτεύθηκε στις εκλογές 

του 1952 µε την Ένωση ΕΠΕΚ-ΚΦ χωρίς να εκλεγεί. 

 

(ΗΛΕΙΑΣ) 

Πετραλιάς Στέφανος (του Νικολάου) 

Γεννήθηκε το 1900 στη ∆ίβρη Ηλείας. Σπούδασε νοµικά στο Πανεπιστήµιο Αθηνών 

και άσκησε τη δικηγορία στον Πύργο. Στρατεύθηκε κατά την µικρασιατική 
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εκστρατεία και παρέµεινε στο µέτωπο έως τη µάχη του Σαγγάριου. Πολιτεύθηκε 

πρώτη φορά στις εκλογές του 1933 ως µεµονωµένος, χωρίς να εκλεγεί. Το 1936 

πολιτεύθηκε µε το Κόµµα Φιλελευθέρων χωρίς να εκλεγεί. Την περίοδο της Κατοχής 

έλαβε µέρος στην αντίσταση µε τη σύζυγό του, Γιώτα Γκοτσίνα, και εξελέγη 

εθνοσύµβουλος Πύργου στην ΠΕΕΑ. Μεταπολεµικά, πολιτεύθηκε ως ανεξάρτητος 

στις εκλογές του 1950 χωρίς να εκλεγεί. Εξελέγη µε την ΕΠΕΚ στις εκλογές του 

1951. Πολιτεύθηκε στις εκλογές του 1952 µε την Ένωση ΕΠΕΚ-ΚΦ χωρίς να 

εκλεγεί. Πέθανε το 1958. 

Βιβλιογραφία: Πάνος Ν. Αβραµόπουλος, Οι πολιτικοί άνδρες της Ηλείας, Αθήνα 2007, σ. 110-111· 

Γιάννης Σκαλιδάκης, Πολιτική Επιτροπή Εθνικής Απελευθέρωσης (1944), αδηµ.. διδ. διατριβή, ΑΠΘ 

2012, σ. 728. 

 

(ΗΜΑΘΙΑΣ) 

Γιαµάς Ιωάννης (του Αθανασίου) 

Γεννήθηκε το 1916. ∆ικηγόρος. Πολιτεύθηκε πρώτη φορά στις εκλογές του 1951 και 

εξελέγη µε την ΕΠΕΚ. Το 1952 πολιτεύθηκε µε την Ένωση ΕΠΕΚ-ΚΦ χωρίς να 

εκλεγεί. Το 1956 επανεξελέγη µε την ΕΠΕΚ. Το 1961 προσχώρησε στην Ένωση 

Κέντρου µε την οποία εξελέγη βουλευτής στις εκλογές του 1961 και 1963. 

 

(ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) 

Γιαννιδάκης Ιωάννης (του Εµµανουήλ) 

Γεννήθηκε το 1910. Έµπορος. Πολιτεύθηκε πρώτη φορά στις εκλογές του 1950 µε 

την ΕΠΕΚ, χωρίς να εκλεγεί. Εξελέγη στις εκλογές του 1951 και επανεξελέγη το 

1952 µε την Ένωση ΕΠΕΚ-ΚΦ και το 1956 µε την ΕΠΕΚ. 

 

Παπαµαστοράκης Ιωάννης (του ∆ηµητρίου) 

Γεννήθηκε το 1909. Γιατρός. Πολιτεύθηκε πρώτη φορά στις εκλογές του 1933 ως 

µεµονωµένος, χωρίς να εκλεγεί. Το 1936 πολιτεύθηκε µε το συνασπισµό της Γενικής 

Λαϊκής Ριζοσπαστικής Ένωσης, χωρίς να εκλεγεί. Μεταπολεµικά, πολιτεύθηκε µε 

την ΕΠΕΚ το 1950 χωρίς να εκλεγεί και εξελέγη στις εκλογές του 1951. Επανεξελέγη 

το 1952 µε την Ένωση ΕΠΕΚ-ΚΦ. Στις 16 Ιουνίου 1954 προσχώρησε στο Κόµµα 

Φιλελευθέρων και στις 26 Απριλίου 1955 στη Φιλελεύθερη ∆ηµοκρατική Ένωση. 
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(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 

 

Μπέλλας Κωνσταντίνος (του Γεωργίου) 

Γεννήθηκε το 1913. Γεωπόνος. Πολιτεύθηκε πρώτη φορά στις εκλογές του 1946 µε 

∆ηµοκρατικό Σοσιαλιστικό Κόµµα και εξελέγη καταλαµβάνοντας την έδρα του 

Γεωργίου Παπανδρέου, ο οποίος διατήρησε την έδρα της Αθήνας. Επανεξελέγη το 

1950 µε το ∆ΣΚ, καταλαµβάνοντας και πάλι τη θέση του Παπανδρέου. Το 1951 

πολιτεύθηκε και εξελέγη µε την ΕΠΕΚ. Το 1952 πολιτεύθηκε µε την Ένωση ΕΠΕΚ-

ΚΦ χωρίς να εκλεγεί. 

 

Τσιαπάρας Στέφανος (του Παντελή) 

Γεννήθηκε το 1915. ∆ικηγόρος. Πολιτεύθηκε πρώτη φορά στις εκλογές του 1950 µε 

την ΕΠΕΚ χωρίς να εκλεγεί και εξελέγη το 1951. Πολιτεύθηκε το 1952 µε την 

Ένωση ΕΠΕΚ-ΚΦ χωρίς να εκλεγεί. Επανεξελέγη µε την ΕΠΕΚ το 1956. Το 1961 

προσχώρησε στην Ένωση Κέντρου και εξελέγη βουλευτής του κόµµατος το 1962 

(στις 8 Απριλίου, σε επαναληπτική εκλογή στη θέση του Χριστ. Κανδυλιάρη), το 

1963 και το 1964. 

 

(ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) 

 

Μελανίδης Γεώργιος (του Ξενοφώντος) 

Γεννήθηκε το 1904. Σπούδασε ιατρική στο Πανεπιστήµιο του Βερολίνου. 

Πολιτεύθηκε πρώτη φορά το 1951 µε την ΕΠΕΚ και εξελέγη βουλευτής. Το 1952 

πολιτεύθηκε µε την Ένωση ΕΠΕΚ-ΚΦ χωρίς να εκλεγεί. Επανεξελέγη βουλευτής το 

1956 µε το ∆ΚΕΛ. Στις δηµοτικές εκλογές του 1964 εξελέγη δήµαρχος Ιωαννίνων, 

αλλά δεν άσκησε ποτέ τα καθήκοντά του, καθώς πέθανε κατά τη διάρκεια της τελετής 

ορκωµοσίας του, στις 7 Αυγούστου. 

Βιβλιογραφία: Χρ. Στ. Τσέτσης, Ηπειρώτες πολιτικοί από το 1822 µέχρι σήµερα, Γιάννινα 2005, σ. 

157-158. 
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(ΚΑΒΑΛΑΣ) 

Βενέτης Κωνσταντίνος (του Σωτηρίου) 

Γεννήθηκε το 1904. Αξιωµατικός εν αποστρατεία. Πολιτεύθηκε πρώτη φορά στις 

εκλογές του 1950 µε το ∆ηµοκρατικό Σοσιαλιστικό Κόµµα χωρίς να εκλεγεί. Εξελέγη 

µε την ΕΠΕΚ το 1951, αλλά στις 20 Μαΐου 1952 κατέθεσε δήλωση προσχώρησης 

στον Συναγερµό εκφράζοντας την αντίθεσή του µε τα «µέτρα ειρηνεύσεως». Το 1952 

εξελέγη µε τον Συναγερµό και εν συνεχεία προσχώρησε στην ΕΡΕ µε την οποία 

εκλεγόταν βουλευτής επί σειρά ετών (1958, 1961, 1963 και 1964). 

Πηγή: Το Βήµα, 22/5/1952. 

 

Λυµπέρης Λεόντιος (του Ευστρατίου) 

Γεννήθηκε το 1914. ∆ικηγόρος. Πολιτεύθηκε πρώτη φορά το 1951 µε την ΕΠΕΚ και 

εξελέγη βουλευτής. Το 1952 πολιτεύθηκε µε την Ένωση ΕΠΕΚ-ΚΦ χωρίς να εκλεγεί. 

Επανεξελέγη µε την ΕΠΕΚ το 1956. Το 1964 εξελέγη µε την Ένωση Κέντρου. 

 

(ΚΕΡΚΥΡΑΣ) 

Φρόνιµος Θεόφιλος (του Σπυρίδωνος) 

Γεννήθηκε το 1892. ∆ικηγόρος. Πολιτεύθηκε πρώτη φορά στις εκλογές του 1936 µε 

το Αγροτικό ∆ηµοκρατικό Κόµµα χωρίς να εκλεγεί. Μεταπολεµικά, πολιτεύθηκε το 

1946 µε την Ένωση Αγροτικών Κοµµάτων και το 1950 µε την Παράταξη Αγροτών 

και Εργαζοµένων χωρίς να εκλεγεί. Το 1951 πολιτεύθηκε και εξελέγη µε την ΕΠΕΚ. 

Το 1952 πολιτεύθηκε µε την Ένωση ΕΠΕΚ-ΚΦ χωρίς να εκλεγεί. 

 

(ΚΟΖΑΝΗΣ) 

Χρυσοχόος Ιωάννης (του Αχιλλέα) 

Γεννήθηκε το 1903. ∆ικηγόρος. Πολιτεύθηκε πρώτη φορά το 1950 µε την ΕΠΕΚ 

χωρίς να εκλεγεί, και εξελέγη το 1951. Πολιτεύθηκε το 1952 µε την Ένωση ΕΠΕΚ-

ΚΦ χωρίς να εκλεγεί. 

 

(ΛΑΚΩΝΙΑΣ) 

Φικιώρης Πέτρος (του Ιωάννη) 

Γεννήθηκε το 1884. Σπούδασε νοµικά στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, άσκησε αρχικά τη 

δικηγορία και στη συνέχεια ακολούθησε τον εισαγγελικό κλάδο. Υπηρέτησε ως 

βασιλικός επίτροπος στο Στρατοδικείο Αθηνών. ∆ιετέλεσε νοµάρχης Αρκαδίας. 

Πολιτεύθηκε πρώτη φορά µε το Κόµµα Φιλελευθέρων το 1932 χωρίς να εκλεγεί, 
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αλλά εξελέγη βουλευτής του κόµµατος το 1936. ∆ιετέλεσε υπουργός Αεροπορίας 

στην κυβέρνηση Γεωργ. Παπανδρέου (25/10/1944-3/1/1945). Μεταπολεµικά, 

πολιτεύθηκε το 1950 µε το συνασπισµό της ΕΠΕΚ χωρίς να εκλεγεί και εξελέγη το 

1951. Το 1952 πολιτεύθηκε µε την Ένωση ΕΠΕΚ-ΚΦ χωρίς να εκλεγεί. Πέθανε το 

1963. 

Βιβλιογραφία: ∆ηµ. Κούκουνας, Οι έλληνες πολιτικοί, τ. Β΄, Αθήνα 1999, σ. 197. 

 

(ΛΑΡΙΣΗΣ) 

 

∆οξόπουλος Γεώργιος Λάζαρος (του Αναστασίου) 

Γεννήθηκε το 1915 στη Μικρά Ασία. Το 1924 εγκαταστάθηκε στο Βόλο. Σπούδασε 

νοµικά στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. Την περίοδο της Κατοχής ίδρυσε την 

Παλλαϊκή Επιτροπή Βόλου προκειµένου να αντιµετωπιστεί η επισιτιστική κρίση της 

Μαγνησίας και συνελήφθη από τις ιταλικές αρχές κατοχής. Το 1944, µετά τη 

συγκρότηση της ΠΕΕΑ, δίδαξε στη σχολή αυτοδιοίκησης και λαϊκής δικαιοσύνης 

που είχε συσταθεί. Το 1946 εξορίστηκε στη Μακρόνησο και στη συνέχεια στο 

Τρίκερι, από όπου επέστρεψε το 1950. Παρά τις συνοµιλίες µε την Ε∆Α για να 

ηγηθεί του ψηφοδελτίου της στην εκλογική περιφέρεια το 1951, πολιτεύθηκε µε την 

ΕΠΕΚ και εξελέγη βουλευτής. Το 1952 πολιτεύθηκε µε την Ένωση ΕΠΕΚ-ΚΦ χωρίς 

να εκλεγεί. Στις δηµοτικές εκλογές του 1954 εξελέγη δήµαρχος Νέας Ιωνίας Βόλου. 

Το 1985 εξελέγη βουλευτής µε το ΠΑΣΟΚ, αλλά η εκλογή του ακυρώθηκε στις 2/12 

του ίδιου έτους. Πέθανε το 1991. 

Πηγές-Βιβλιογραφία: εφ. Προοδευτική Ένωσις (Βόλου), 6/9/1951· Γεώργ. Ιω. Σούρλας, Οι πολιτικοί 
της Μαγνησίας, Αθήνα 2007, σ. 282. 

 

Σκυλλάκος Ηλίας (του Αναστασίου) 

Γεννήθηκε το 1911. ∆ικηγόρος. Πολιτεύθηκε πρώτη φορά και εξελέγη µε την ΕΠΕΚ. 

Πολιτεύθηκε το 1952 χωρίς να εκλεγεί. Επανεξελέγη βουλευτής µε το ∆ηµοκρατικό 

Εργαζόµενου Λαού το 1956 και το 1958 ως ανεξάρτητος συνεργαζόµενος µε την 

Ε∆Α. 
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Χατζηγιάννης ∆ηµήτριος (του Αντωνίου) 

Γεννήθηκε το 1887 στο Μαϊµούλι (σηµ. Χάλκη) της Λάρισας. Σπούδασε νοµικά στο 

Πανεπιστήµιο Αθηνών. Το 1909 έλαβε µέρος στις επιτροπές διαφώτισης των 

αγροτών της Θεσσαλίας και το 1910 συνελήφθη ως υποκινητής της εξέγερσης του 

Κιλελέρ, κατηγορία από την οποία απαλλάχθηκε. Εξελέγη πρώτη φορά βουλευτής 

στις εκλογές του Αυγούστου 1910. Το 1912 και το 1915 επανεξελέγη 

συνεργαζόµενος µε το Κόµµα Φιλελευθέρων. Τον ∆εκέµβριο του 1925 συµµετείχε 

στην εκτελεστική επιτροπή του Πανελλήνιου Αγροτικού Ριζοσπαστικού Κόµµατος. 

Το 1929 εξελέγη Γενικός Γραµµατέας του Αγροτικού Κόµµατος Ελλάδος, θέση που 

διατήρησε έως το 1932, οπότε εξελέγη βουλευτής µε το Κόµµα Φιλελευθέρων. Στις 

εκλογές του 1933 πολιτεύθηκε και εξελέγη µε το Λαϊκό Κόµµα, από το οποίο 

αποχώρησε το 1935. Πολιτεύθηκε το 1936 µε τον ∆ηµοκρατικό Συνασπισµό χωρίς να 

εκλεγεί. Μεταπολεµικά, εξελέγη το 1946 µε το ∆ηµοκρατικό Σοσιαλιστικό Κόµµα 

και διετέλεσε υπουργός Γεωργίας στην κυβέρνηση ∆ηµ. Μάξιµου (27/1-17/2/1947). 

Το 1950 επανεξελέγη µε το ∆ΣΚ και ανέλαβε το υπουργείο Γεωργίας στην 

κυβέρνηση Πλαστήρα (15/4-21/8/1950). Το 1951 πολιτεύθηκε και εξελέγη µε την 

ΕΠΕΚ ενώ το 1952 πολιτεύθηκε µε την Ένωση ΕΠΕΚ-ΚΦ χωρίς να εκλεγεί. Το 1954 

εξελέγη δήµαρχος Λάρισας υποστηριζόµενος από την Ε∆Α και δυνάµεις του Κέντρου 

και επανεξελέγη το 1959 υποστηριζόµενος αυτή τη φορά από την ΕΡΕ. ∆ιετέλεσε 

δήµαρχος για τελευταία φορά την περίοδο 1967-1969. Πέθανε το 1975. 

Πηγές-Βιβλιογραφία: Προοδευτική Αλλαγή, 13/9/1953· Τάσος Τρίκκας, Ε∆Α 1951-1967. Το νέο 
πρόσωπο της Αριστεράς, τ. Α΄, Αθήνα 2009, σ. 248, 645· ∆ηµ. Γ. Παναγιωτόπουλος, Αγροτικό Κόµµα 
Ελλάδος. Όψεις του αγροτικού κινήµατος στην Ελλάδα, Αθήνα, 2010, σ. 64, σηµ. 41· Ιουλία Κανδήλα 

(επιµ.), Αναµνήσεις ∆ηµητρίου Χατζηγιάννη, 1888-1873, Λάρισα 2011.  
 

(ΛΕΣΒΟΥ) 

 

Πάλλης Αριστείδης (του ∆ηµητρίου) 

Γεννήθηκε το 1890 στον Πολυχνίτο Λέσβου. Αξιωµατικός εν αποστρατεία. 

Πολιτεύθηκε πρώτη φορά στις εκλογές του 1946 µε το Κόµµα Φιλελευθέρων χωρίς 
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να εκλεγεί. Το 1950 πολιτεύθηκε µε τον συνασπισµό της ΕΠΕΚ χωρίς να εκλεγεί, 

ενώ εξελέγη βουλευτής της ΕΠΕΚ το 1951. Πολιτεύθηκε το 1952 µε την Ένωση 

ΕΠΕΚ-ΚΦ χωρίς να εκλεγεί. Πολιτεύθηκε τελευταία φορά το 1956 µε τη 

∆ηµοκρατική Ένωση. Πέθανε το 1957. 

Βιβλιογραφία: Γεώργ. Θ. Παπαπαναγιώτου, «Οι βουλευτές του Νοµού Λέσβου, 1915-1964», Αιολικά 
Χρονικά, ΙΑ΄ (2009), σ. 104· Γεώργ. Θ. Παπαπαναγιώτου - Αντ. Π. Πλάτων, Πολιτική ιστορία του 
νοµού Λέσβου. Εκλογές και δηµοψηφίσµατα, 1915-1973, σ. 60-71. 

 

(ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ) 

Βουδούρης Κωνσταντίνος (του Γεωργίου) 

Γεννήθηκε το 1889 στην Κάτω Φυγαλεία Ολυµπίας. Σπούδασε νοµικά στο 

Πανεπιστήµιο Αθηνών και αρχικά εργάστηκε ως δηµοσιογράφος. ∆ιετέλεσε 

νοµάρχης Αργολιδοκορινθίας την περίοδο 1922-1923 και εξελέγη πρώτη φορά στην 

Εθνοσυνέλευση του 1923. Το 1928 εξελέγη βουλευτής και το 1932 επανεξελέγη µε 

το Αγροτικό Εργατικό Κόµµα του Αλέξανδρου Παπαναστασίου, στην κυβέρνηση του 

οποίου διετέλεσε υφυπουργός Συγκοινωνίας (26/5-5/6/1932). Το 1933 πολιτεύθηκε 

και πάλι µε τον Παπαναστασίου χωρίς να εκλεγεί, ενώ το 1936 εξελέγη µε το Κόµµα 

Φιλελευθέρων. Μεταπολεµικά, διετέλεσε πρόεδρος του ΙΚΑ την περίοδο 1945-1947, 

πολιτεύθηκε µε το Κόµµα Φιλελευθέρων το 1946 χωρίς να εκλεγεί, ενώ εξελέγη το 

1950. Το 1951 έθεσε υποψηφιότητα µε την ΕΠΕΚ και εξελέγη, ενώ το 1952 

πολιτεύθηκε µε το ψηφοδέλτιο ΕΠΕΚ-ΚΦ χωρίς να εκλεγεί. Το 1953 προσχώρησε 

στο ∆ηµοκρατικό Κόµµα Εργαζόµενου Λαού, στο οποίο ορίστηκε µέλος της 

Κεντρικής Επιτροπής. Στις εκλογές του 1956 εξελέγη, για τελευταία φορά, βουλευτής 

του κόµµατος. Πέθανε το 1962. 

Βιβλιογραφία: Το ∆ηµοκρατικόν Κόµµα του Εργαζόµενου Λαού. Προγραµµατικαί Αρχαί - Οργανισµός, 
Αθήνα 1955· ∆ηµ. Κούκουνας, Οι έλληνες πολιτικοί, τ. Β΄, Αθήνα 1999, σ. 38. 

 

Κάβ(β)ουρας Αθανάσιος (του ∆ηµητρίου) 

Γεννήθηκε το 1919. Πολιτεύθηκε πρώτη φορά στις εκλογές του 1950 µε το Μέτωπο 

Εθνικής Αναδηµιουργίας χωρίς να εκλεγεί. Εξελέγη πρώτη φορά βουλευτής µε την 

ΕΠΕΚ το 1951. Πολιτεύθηκε το 1952 µε την Ένωση ΕΠΕκ-ΚΦ χωρίς να εκλεγεί.  

 

(ΠΕΛΛΗΣ) 

Ανδρεάδης Θωµάς (του Θεοδώρου) 

Γεννήθηκε το 1912 στην Αργυρούπολη του Πόντου. Σπούδασε νοµικά στο 

Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. Πολιτεύτηκε πρώτη φορά στις εκλογές του 1950 µε 
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την ΕΠΕΚ χωρίς να εκλεγεί. Εξελέγη το 1951 και το 1952 µε το ψηφοδέλτιο ΕΠΕΚ-

ΚΦ. Επανεξελέγη µε τον συνδυασµό της ΕΠΕΚ και στις εκλογές του 1956 και εν 

συνεχεία προσχώρησε στην Ένωση Κέντρου, µε την οποία εκλεγόταν βουλευτής τα 

έτη 1961 (η εκλογή του ακυρώθηκε στις 8 Απριλίου 1962), 1963 και 1964. 

Μεταπολιτευτικά εξελέγη και πάλι βουλευτής το 1974 µε την Ένωση Κέντρου - Νέες 

∆υνάµεις του Γεωργίου Μαύρου. 

Βιβλιογραφία: Κυρ. Ντελόπουλος (επιµ.), Η Βουλή των Ελλήνων από το 1974, Αθήνα 1991, σ. 26. 

 

Πέτσος Ευάγγελος (του Γεωργίου) 

Γεννήθηκε το 1907. ∆ικηγόρος. Πολιτεύθηκε πρώτη φορά στις εκλογές του 1951 µε 

την ΕΠΕΚ και εξελέγη. Επανεξελέγη το 1952 και το 1956. Το 1963 και 1964 εξελέγη 

µε την Ένωση Κέντρου. Πέθανε την 1η Σεπτεµβρίου 1965. 

 

(ΠΙΕΡΙΑΣ) 

∆ηµόπουλος Κωνσταντίνος (του Ιωάννη) 

Γεννήθηκε το 1909. ∆ικηγόρος. Πολιτεύθηκε πρώτη φορά το 1951 µε την ΕΠΕΚ και 

εξελέγη βουλευτής. Επανεξελέγη το 1952 µε την Ένωση ΕΠΕΚ-ΚΦ. Το 1961 

προσχώρησε στην Ένωση Κέντρου µε την οποία εξελέγη στις εκλογές των ετών 

1961, 1963 και 1964 (στις 24 Ιουνίου 1964 στη θέση του Αναστασίου Βασιλειάδη).  

 

(ΡΟ∆ΟΠΗΣ) 

Στεφάνου Αναστάσιος (του Γεωργίου) 

Γεννήθηκε το 1893. Τέως δηµόσιος υπάλληλος. Πολιτεύθηκε πρώτη φορά το 1950 µε 

το ∆ηµοκρατικό Σοσιαλιστικό Κόµµα χωρίς να εκλεγεί. Το 1951 πολιτεύθηκε και 

εξελέγη βουλευτής µε την ΕΠΕΚ. Πολιτεύθηκε το 1952 µε την Ένωση ΕΠΕΚ-ΚΦ 

χωρίς να εκλεγεί. 

 

(ΣΕΡΡΩΝ) 

Ιντζές Νικόλαος (του Χαραλάµπους)  

Γεννήθηκε το 1920. ∆ικηγόρος. Πολιτεύθηκε πρώτη φορά στις εκλογές του 1950 µε 

το Κόµµα Φιλελευθέρων χωρίς να εκλεγεί. Το 1951 πολιτεύθηκε και εξελέγη 

βουλευτής µε την ΕΠΕΚ. Το 1952 πολιτεύθηκε µε την Ένωση ΕΠΕΚ-ΚΦ χωρίς να 

εκλεγεί. Το 1956 εξελέγη µε τη Φιλελεύθερη ∆ηµοκρατική Ένωση του Σοφ. 

Βενιζέλου. Το 1958 εξελέγη µε το Κόµµα Φιλελευθέρων. Το 1961 εξελέγη µε την 

Ένωση Κέντρου. Πέθανε το 1963. 
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(ΤΡΙΚΑΛΩΝ) 

 

Βαµπούλης Λάµπρος (του Χρήστου) 

Γεννήθηκε το 1888. Τέως εκπαιδευτικός σύµβουλος. Πολιτεύθηκε πρώτη φορά και 

εξελέγη µε την ΕΠΕΚ το 1951 και επανεξελέγη την Ένωση ΕΠΕΚ-ΚΦ το 1952. 

Πέθανε στις 25 Σεπτεµβρίου 1967.  

 

(ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ) 

Σκουτέρης Χαράλαµπος (του Θεοδώρου) 

Γεννήθηκε το 1899. Αξιωµατικός της χωροφυλακής εν αποστρατεία. Πολιτεύθηκε 

πρώτη φορά στις εκλογές του 1951 µε την ΕΠΕΚ και εξελέγη βουλευτής. 

Πολιτεύθηκε το 1952 µε την Ένωση ΕΠΕΚ-ΚΦ χωρίς να εκλεγεί. Επανεξελέγη µε 

την ΕΠΕΚ το 1956. 

 

Τζώρτζης Γεώργιος (του Χρήστου) 

Γεννήθηκε το 1908. ∆ικηγόρος. Πολιτεύθηκε πρώτη φορά το 1950 µε την ΕΠΕΚ 

χωρίς να εκλεγεί, και εξελέγη το 1951. Πολιτεύθηκε το 1952 µε την Ένωση ΕΠΕΚ-

ΚΦ χωρίς να εκλεγεί. Το 1956 εξελέγη µε τη Φιλελεύθερη ∆ηµοκρατική Ένωση του 

Σοφ. Βενιζέλου και το 1964 µε την Ένωση Κέντρου. 

 

(ΦΘΙΩΤΙ∆ΟΣ ΚΑΙ ΦΩΚΙ∆ΟΣ) 

Κουνούπης Απόστολος (του Νικολάου) 

Γεννήθηκε το 1902. Γιατρός. Πολιτεύθηκε πρώτη φορά στις εκλογές του 1946 µε το 

Κόµµα Βενιζελικών Φιλελευθέρων και εν συνεχεία, το 1950, µε το Κόµµα 

Φιλελευθέρων, χωρίς να εκλεγεί. Το 1951 εξελέγη βουλευτής µε την ΕΠΕΚ. Το 1952 

πολιτεύθηκε µε την Ένωση ΕΠΕΚ-ΚΦ χωρίς να εκλεγεί. Στις δηµοτικές εκλογές του 

1964 εξελέγη δήµαρχος Λαµίας υποστηριζόµενος από την Ε∆Α. 

Βιβλιογραφία: Τάσος Τρίκκας, Ε∆Α 1951-1967. Το νέο πρόσωπο της Αριστεράς, τ. Β΄, Αθήνα 2009, σ. 

1086. 

 

Λαπατσάνης Παναγιώτης (του Πέτρου) 

Γεννήθηκε το 1893. Γιατρός. Πολιτεύθηκε πρώτη φορά στις εκλογές του 1950 µε το 

Κόµµα Φιλελευθέρων χωρίς να εκλεγεί. Το 1951 πολιτεύθηκε και εξελέγη βουλευτής 
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µε την ΕΠΕΚ. Το 1952 πολιτεύθηκε µε την Ένωση ΕΠΕΚ-ΚΦ χωρίς να εκλεγεί. 

 

(ΦΛΩΡΙΝΗΣ) 

Θεοχαρίδης ∆ηµοσθένης (του Μιχαήλ) 

Γεννήθηκε το 1914. ∆ικηγόρος. Πολιτεύθηκε πρώτη φορά στις εκλογές του 1950 µε 

την ΕΠΕΚ χωρίς να εκλεγεί. Εξελέγη το 1951 και επανεξελέγη το 1952 µε την 

Ένωση ΕΠΕΚ-ΚΦ και το 1956 µε την ΕΠΕΚ. Το 1961 προσχώρησε στην Ένωση 

Κέντρου µε την οποία αναδείχθηκε βουλευτής στις εκλογές των ετών 1961, 1963 και 

1964. 

 

(ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ) 

Κότσιανος Στέφανος (του Αθανασίου) 

Γεννήθηκε το 1908. ∆ικηγόρος. Πολιτεύθηκε πρώτη φορά στις εκλογές του 1950 µε 

την ΕΠΕΚ χωρίς να εκλεγεί και εξελέγη το 1951. Πολιτεύθηκε το 1952 µε την 

Ένωση ΕΠΕΚ-ΚΦ χωρίς να εκλεγεί. 
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1952 

(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΩΗΝ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) 

 

Τζατζάνης Γεώργιος (του Αλεξάνδρου) 

Γεννήθηκε το 1904. ∆ικηγόρος. Πολιτεύθηκε µε την ΕΠΕΚ το 1950 και 1951 χωρίς 

να εκλεγεί. Εξελέγη στις εκλογές του 1952 µε την Ένωση ΕΠΕΚ-ΚΦ. Στις 31 

Μαρτίου 1955 ανεξαρτητοποιήθηκε από την ΕΠΕΚ και στις 26 Απριλίου του ίδιου 

έτους προσχώρησε στη Φιλελεύθερη ∆ηµοκρατική Ένωση. 

Πηγές: Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 12/4/1951· Προοδευτική Αλλαγή, 25/8/1951. 

 

 

(∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ - ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΚΩ) 

Ζερβάνος Ιωάννης (του Περικλή) 

Γεννήθηκε το 1892. Γιατρός. Πολιτεύθηκε στις εκλογές του 1950 µε το ∆ηµοκρατικό 

Σοσιαλιστικό Κόµµα του Γεωργίου Παπανδρέου χωρίς να εκλεγεί. Πολιτεύθηκε το 

1951 µε την ΕΠΕΚ χωρίς να εκλεγεί. Εξελέγη µε την ΕΠΕΚ το 1952. Στις 31 

Μαρτίου 1955 κατέθεσε δήλωση ανεξαρτητοποίησης και στις 26 Απριλίου του ίδιου 

έτους προσχώρησε στη Φιλελεύθερη ∆ηµοκρατική Ένωση του Σοφ. Βενιζέλου. 

 

(ΛΑΡΙΣΗΣ - ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΓΙΑΣ) 

Ηρακλείδης ∆ηµήτριος (του Αχιλλέα) 

Γεννήθηκε το 1880. Πολιτ. Συνταξιούχος. Εξελέγη πρώτη φορά στην Εθνοσυνέλευση 

του 1923. Εξελέγη βουλευτής στις εκλογές του 1928 και επανεξελέγη το 1932. 

Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ στην κυβέρνηση Παπαναστασίου (26/5-

5/6/1932). Πολιτεύθηκε το 1936 µε τον ∆ηµοκρατικό Συνασπισµό, χωρίς να εκλεγεί. 

Πολιτεύθηκε το 1946 ως ανεξάρτητος χωρίς να εκλεγεί. Πολιτεύθηκε µε την ΕΠΕΚ 

το 1950 χωρίς να εκλεγεί. Πολιτεύθηκε µε το Κόµµα Φιλελευθέρων το 1951 χωρίς να 

εκλεγεί. Εξελέγη µε την ΕΠΕΚ το 1952.  

Βιβλιογραφία: ∆ηµ. Κ Αγραφιώτης, «Η συνεργασία Ν. Πλαστήρα και ∆ηµ. Αχ. Ηρακλείδη στα 

πλαίσια της ΕΠΕΚ», Ιστορικό – Πολιτικό Συνέδριο για το Νικόλαο Πλαστήρα, Καρδίτσα 1994, σ. 259-

268· ∆ηµ. Κούκουνας, Οι έλληνες πολιτικοί, τ. Β΄, Αθήνα 1999, σ. 72. 
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(ΛΑΡΙΣΗΣ - ΕΠΑΡΧΙΑ ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ) 

Κόρακας Χρήστος (του Ανδρέα) 

Γεννήθηκε το 1914. ∆ικηγόρος. ∆εν πολιτεύθηκε το 1946 ούτε το 1950. Πολιτεύθηκε 

µε την ΕΠΕΚ το 1951 χωρίς να εκλεγεί. Εξελέγη µε την ΕΠΕΚ το 1952. Στις 13 

Απριλίου 1953 κατέθεσε δήλωση ανεξαρτητοποίησής του και στις 31 Ιουλίου του 

ίδιου έτους προσχώρησε στο ∆ηµοκρατικό Κόµµα. Το 1956 εξελέγη µε το 

∆ηµοκρατικό Κόµµα Εργαζόµενου Λαού του Στ. Αλλαµανή. 

 

(ΛΑΡΙΣΗΣ - ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ) 

 

Ριζιώτης Ιάσων (του Αλκιβιάδη) 

Γεννήθηκε το 1917. Σπούδασε νοµικά και άσκησε τη δικηγορία στη Λάρισα. Την 

περίοδο της Κατοχής έλαβε µέρος στην αντίσταση. Πολιτεύθηκε πρώτη φορά το 1950 

ως ανεξάρτητος χωρίς να εκλεγεί. Πολιτεύθηκε µε την ΕΠΕΚ το 1951 χωρίς να 

εκλεγεί, ενώ εξελέγη µε την Ένωση ΕΠΕΚ-ΚΦ το 1952. Στις 13 Απριλίου 1953 

κατέθεσε στη Βουλή δήλωση ανεξαρτητοποίησής του και στις 31 Ιουλίου του ίδιου 

έτους προσχώρησε στο ∆ΚΕΛ, και ορίστηκε µέλος της Κεντρικής Επιτροπής του 

κόµµατος. 

Πηγή: Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 5/9/1951. 

 

(ΠΙΕΡΙΑΣ) 

Ελευθεριάδης Ελευθέριος (του Ευσταθίου) 

Γεννήθηκε το 1910 στην Τραπεζούντα. Τέως διευθυντής ΙΚΑ. Πολιτεύθηκε πρώτη 

φορά µε την ΕΠΕΚ το 1951 χωρίς να εκλεγεί και εξελέγη το 1952 µε το ψηφοδέλτιο 

ΕΠΕΚ-ΚΦ. Στις 26 Απριλίου 1955 προσχώρησε µε δήλωσή του στη Φιλελεύθερη 

∆ηµοκρατική Ένωση του Σοφ. Βενιζέλου. Μεταπολιτευτικά, πολιτεύθηκε και 

εξελέγη µε τη Νέα ∆ηµοκρατία (1974, 1977). Πέθανε το 1988. 

Βιβλιογραφία: Κυρ. Ντελόπουλος (επιµ.), Η Βουλή των Ελλήνων από το 1974, Αθήνα 1991, σ. 105. 
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(ΧΙΟΥ) 

Πασσάδης Αυγουστίνος (του Αδαµαντίου) 

Γεννήθηκε το 1898. ∆ικηγόρος. ∆εν πολιτεύθηκε το 1946. Πολιτεύθηκε µε την 

ΕΠΕΚ το 1950 και το 1951 χωρίς να εκλεγεί. Εξελέγη το 1952 (πρώτος, µε 7.389 

ψήφους). Στις 9 Απριλίου 1954 προσχώρησε στο Κόµµα Φιλελευθέρων. Στις 31 

Μαρτίου 1955 κατέθεσε δήλωση ανεξαρτητοποίησής του και στις 26 Απριλίου του 

ίδιου έτους προσχώρησε στη Φιλελεύθερη ∆ηµοκρατική Ένωση. 
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ΚΟΜΜΑΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 

 

Προεκλογικό πρόγραµµα, 1951∗∗∗∗ 

Η ΕΠΕΚ είναι η πολιτική έκφρασις της ανησυχίας των λαϊκών στρωµάτων διά το µέλλον και 

την τύχην του έθνους. Είναι η έκφρασις του λαϊκού πόθου διά µίαν Αλλαγήν εις την 

συγκρότησιν του Ελληνικού Κράτους, εις την συµπεριφοράν των κρατικών οργάνων 

απέναντι της προσωπικότητος του πολίτου εις την κρατικήν πρόνοιαν διά την απαλλαγήν του 

δοκιµασµένου λαού, από τον φόβον και την ένδειαν. Η ΕΠΕΚ είναι κίνηµα εθνικόν, 

πολιτικόν, κοινωνικόν, το οποίον επιδιώκει διά της ειρηνικής επαναστάσεως την Πολιτικήν, 

Οικονοµικήν και Κοινωνικήν ∆ηµοκρατίαν εις την Ελλάδα. Απευθύνεται προς κάθε νέον και 

προοδευτικόν στοιχείον του τόπου µας, η καρδιά του οποίου πάλλεται διά µίαν ευτυχεστέραν 

ζωήν των συνανθρώπων του. Εις την καρδιάν του λαού η ΕΠΕΚ έχει ξυπνήσει κάτι που του 

έδωσε νέας ελπίδας ζωής, νέαν δραστηριότητα διά το µέλλον.  

Η ΕΠΕΚ είναι κίνηµα εθνικόν και κοινωνικόν, διότι αντιπροσωπεύει τα αιτήµατα και 

τας επιθυµίας των λαϊκών µαζών, που αποτελούν την µεγάλην πλειοψηφίαν του Ελληνικού 

Έθνους. ∆εν δύναται να νοηθή εθνική συνείδησις και εθνικό ενδιαφέρον, όταν το µέγα 

πλήθος του µοχθούντος και βιοπαλαίοντος εις τας πόλεις και εις τους αγρούς λαού, είναι 

υποχείριον εις την οικονοµικήν, κοινωνικήν και πολιτικήν ισχύν των ολίγων. Η κοινωνική 

δύναµις της οικονοµικής ολιγαρχίας είναι το αποτέλεσµα της πολιτικής αδυναµίας του 

εργαζοµένου λαού. Η ΕΠΕΚ τίθεται επί κεφαλής του κινήµατος των πολλών και των 

αδυνάτων, διά να τους οδηγήση εις την κατάκτησιν της πολιτικής δυνάµεως προς την 

εξουσίαν.  

 Η ΕΠΕΚ είναι πολιτικόν κίνηµα διότι αγωνίζεται µε νόµιµα πολιτικά µέσα, εκείνα 

που παρέχει η πολιτική ελευθερία, η πολιτική ισότης και η λαϊκή κυριαρχία, και 

κοινοβουλευτικάς µεθόδους, διά να απαλλάξη τον ελληνικόν λαόν από την στέρησιν και τον 

φόβον. Είναι δηµοκρατικόν κίνηµα, διότι επιδιώκει την πραγµάτωσιν διά της κατακτήσεως 

της πλειοψηφίας του λαού, την ανοικτήν και ελευθέραν συζήτησιν των διαφορών της µε τους 

αντιπάλους της, την διαφώτισιν της συνειδήσεως του έθνους υπέρ της ορθότητας των αρχών. 

Αυτός είναι ο λόγος που η ΕΠΕΚ, κίνηµα αντιπλουτοκρατικόν, είναι συγχρόνως και εχθρός 

του κοµµουνισµού, του φασισµού και κάθε ολοκληρωτικού συστήµατος. Μισεί την βίαν και 

την µονοπώλησιν της πολιτικής ζωής από ένα µοναδικόν κόµµα. Αναγνωρίζει το δικαίωµα 

της πλειοψηφίας να κυβερνά όπως και το δικαίωµα της µειοψηφίας να ελέγχει. Αντιτάσσεται 

προς κάθε δικτατορίαν είτε αυτή ασκείται προς το συµφέρον µιας µόνον τάξεως, είτε προς το 

συµφέρον ενός µόνον κόµµατος. Σκοπός της είναι η πολιτική, οικονοµική και κοινωνική 

∆ηµοκρατία. Η ΕΠΕΚ αποβλέπει εις την πολιτικήν ∆ηµοκρατίαν διότι είναι το µόνον 

                                                 
∗
 Βλ. «Τι είναι και τι θέλει η ΕΠΕΚ», Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 14/8/1951. 
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πολιτικόν σύστηµα, το οποίον αποδίδει τιµήν και σεβασµόν προς την ανθρωπίνην 

προσωπικότητα. Και εις την εποχήν των παγκοσµίων πολέµων, του ολοκληρωτισµού και των 

στρατοπέδων συγκεντρώσεως, η ανθρωπίνη προσωπικότης έχει καταπατηθή όσον ποτέ 

άλλοτε εις την ιστορίαν των εθνών. 

 Το ηθικόν αίτηµα του ελληνικού λαού διά την αναστήλωσιν της ανθρωπίνης 

προσωπικότητος, ανεξαρτήτως καταγωγής, κοινωνικής θέσεως, πολιτικής αποχρώσεως 

ατοµικών ιδεών και πολιτικών φρονηµάτων, είναι εξ ίσου ζωτικόν µε τα κοινωνικά και 

πολιτικά του αιτήµατα. Με την έννοιαν αυτήν η ΕΠΕΚ αξιοποιεί εις το παρόν τας πλέον 

βασικάς και ουσιώδεις αρχάς της ∆ηµοκρατίας ήτις έχει βαθυτάτας ρίζας εις την Ελληνικήν 

Γην. Πέραν από τον ασιατικόν δεσποτισµόν και τον ολοκληρωτισµόν η ΕΠΕΚ θέλει να 

οδηγήται από το φως της ∆ηµοκρατίας. 

• Ειρήνευσις και αµνήστευσις 

Η ΕΠΕΚ θα ειρηνεύση την χώραν και θα συναδελφώση τον λαόν. Θα καταργήση τα 

υπολείµµατα του αστυνοµικού κράτους και θα αποκαταστήση την αρχήν της ίσης 

µεταχειρήσεως των πολιτών, αδιαφόρως των πολιτικών αυτών φρονηµάτων. ∆εν επιτρέπεται 

οι πολίται να δίδουν λόγον διά τας σκέψεις και τα φρονήµατά των. Αι πράξεις µόνον 

κολάζονται, αι συνειδήσεις δεν ανατέµνονται. Είναι υπεύθυνοι οι πολίται απέναντι του 

φυσκού των δικαστού διά τας πράξεις των εκείνας, αι οποίαι προσβάλλουν το καθολικόν 

συµφέρον της κοινωνίας και του έθνους. ∆εν είναι ανεκτόν να εξορίζωνται πολίται, να 

περιορίζωνται εις τόπους συγκεντρώσεως, να διώκωνται κατά την αποκλειστικήν και 

ανεξέλεγκτον κρίσιν των οργάνων ασφαλείας, των διοικητικών ή στρατιωτικών αρχών, να 

χαρακτηρίζωνται ως εχθροί του κράτους αναπολόγητοι και ανυπεράσπιστοι και να 

εκτοπίζωνται ή να φυλακίζωνται άνευ προηγουµένης δικαστικής αποφάσεως πρώτου και 

δευτέρου βαθµού, εκδιδοµένης υπό τακτικών δικαστών, περιβεβληµένων µε όλα τα εχέγγυα 

της αµερολήπτου και αδιαβλήτου κρίσεως. Η µισαλλοδοξία δεν είναι µόνον εχθρός της 

προόδου, αλλά και εχθρός της κοινωνικής ειρήνης. 

 Άγρυπνος η ΕΠΕΚ εις τας επάλξεις της ασφαλείας της χώρας, θα προχωρήση εις την 

αµνήστευσιν του παρελθόντος, αποβλέπουσα εις το κοινωνικόν συµφέρον της εσωτερικής 

ειρήνης, της κατασιγάσεως των παθών και της εθνικής οµονοίας. Όσοι επιβουλεύονταιι την 

ελευθερίαν και την ακεραιότητα της επικρατείας, είναι εχθροί του έθνους και του λαού. ∆ιότι 

άνευ εθνικής ελευθερίας η πολιτική ελευθερία δεν είναι νοητή. 

 Η ΕΠΕΚ θα εκκαθαρίση τας δηµοσίας υπηρεσίας, από τα στοιχεία εκείνα, τα οποία 

έκαµαν εις το παρελθόν κακήν χρήσιν της εξουσίας των υποκινούµενοι από κοµµατικά ή 

προσωπικά πάθη. Υπάλληλοι µε νοοτροπίαν µισαλλόδοξον, µε ανεχόµενοι την ελευθερίαν 

της σκέψεως του πολίτου, µη σεβόµενοι την τιµήνκαι της αξιοπρέπειαν της ανθρωπίνης 

προσωπικότητος, θα θεωρηθούν ως ακατάλληλοι εις την αποκατάστασιν της χρηστής 

διοικήσεως και εις την γεφύρωσιν του χάσµατος πολιτών και κράτους. 
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• Εναντίον της οικονοµικής ολιγαρχίας 

Εις την κλίµακα των οικονοµικών αξιών της κοινωνίας, η Εργασία κατέχει υψηλοτέρα 

ηθικώς σχέσιν. 

 Η ΕΠΕΚ αρνείται να δεχθή ότι οικονοµική ανισότης είναι µία φυσική κατάστασις. 

Την εξηγεί από την διάρθρωσιν της σηµερινής οικονοµίας. ∆ιά των µεταρρυθµίσεων εις τον 

οικονοµικόν µηχανισµόν της κοινωνίας θα επιδιώξη την άµβλυσιν και τελικώς εκµηδένισιν 

της οικονοµικής αδικίας και ανισότητος διά δηµοκρατικών και ειρηνικών µέσων. Προς τον 

σκοπόν αυτόν η ΕΠΕΚ θα επιδιώξη: 

 Τον έλεγχο των µεγάλων κεφαλαιοκρατικών οργανισµών και των οικονοµικών 

µονοπωλείων. Εις τον έλεγχον αυτόν το κράτος θα καλέση τους οικείους συνδικαλιστικούς 

οργανισµούς να συµπράξουν µε τα όργανά του. 

 Τον έλεγχον των τιµών. Με το γενικόν δελτίον διανοµών θα ανυψωθή η αγοραστική 

δύναµις του καταναλωτικού κοινού. Αι κρατικαί δαπάναι τροφίµων θα συµπιέζουν τας τιµάς 

και θα καταβιβάζουν αυτάς από τα ύψη εις τα οποία τας έχει φέρει το ιδιοτελές εµπόριον. 

 Τον έλεγχον της πίστεως. Το υψηλόν επιτόκιον, µε το οποίον τα πιστωτικά ιδρύµατα 

παρέχουν δάνεια εις την παραγωγήν, θα καταρριφθή από τα επίπεδα της αισχροκερδείας. Η 

πιστωτική πολιτική πρέπει να ασκήται µε γνώµονα το καθολικόν συµφέρον των 

παραγωγικών κλάδων της εθνικής οικονοµίας και όχι µε κίνητρα ατοµιστικά. Από της 

στιγµής καθ’ ην η πίστις γίνεται αντικοινωνική τον λόγον έχει η εθνικοποίησις. 

 Την µετάθεσιν των φορολογικών βαρών από τους ασθενεστέρους εις τους 

οικονοµικώς ισχυρούς. Τον περιορισµόν της εµµέσου φορολογίας, η οποία πλήττει 

δυσαναλόγως τον λαόν. Η φορολογία πρέπει να στηριχθή εις τους αµέσους φόρους και της 

αναπηρίας, του γήρατος, της ανεργίας και των λοιπών κοινωνικών να στραφή προς το 

καθαρόν εισόδηµα. 

 Η ΕΠΕΚ θα επιδιώξη, µε την οικονοµικήν της πολιτικήν, την αποκατάστασιν όλων 

των ακτηµόνων αγροτών, διά της απολλοτριώσεως όλων των µεγάλων κτηµάτων των 

φυσικών και νοµικών προσώπων ή κοινωφελών ιδρυµάτων, τα οποία δεν έχουν ακόµη 

απαλλοτριωθή. Παραλλήλως θα αυξήση την παραγωγικότητα του εδάφους της χώρας µε 

εγγειοβελτιωτικά έργα αποστραγγίσεων και αποξηράνσεων. Θα εξασφαλίση εις την 

Αγροτικήν Τράπεζαν ιδιαίτερα κεφάλαια, από την υπεραξίαν του καταλύµµατος, ώστε να 

δυνηθή αύτη να χορηγή εις τους αγρότας µοκροπρόθεσµα δάνεια διά να βελτιωθούν οι όροι 

της καλλιεργείας των κτηµάτων και η αύξησις της αποδοτικότητός των.  

 Η ΕΠΕΚ θα επιδιώξη να σµικρύνη την απόστασιν των δύο σκελών του τιµαρίθµου 

βιοµηχανικής και γεωργικής παραγωγής, ώστε η αγοραστική δύναµις του γεωργικού 

εισοδήµατος να γίνη όσον το δυνατόν µεγαλυτέρα. ∆ιά του τρόπου αυτού θα αξιοποιηθή ο 

µόχθος του αγρότου. 
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Με την συγκοινωνιακήν και εµποροναυτικήν της πολιτικήν η ΕΠΕΚ θα επιδιώξη την 

ελάττωσιν των κοµίστρων των προϊόντων από τους αγρούς εις τας πόλεις. Την ευθηνήν 

κυκλοφορίαν των αγαθών. Την ανάπτυξιν της ταχείς κυκλοφορίας και συναλλαγής µεταξύ 

των διαφόρων κέντρων της χώρας. 

• Κοινωνική δηµοκρατία   

Η κοινωνική δηµοκρατία διά την ΕΠΕΚ είναι το κοινωνικόν σύστηµα το ασφαλίζον εις κάθε 

άνθρωπον το απαραίτητον εισόδηµα διά την συντήρησίν του και τους όρους διά την 

ανάδεικιν της προσωπικής του αξίας. Το κράτος έχει υποχρέωσιν να παρέχη τα φώτα και τις 

κατακτήσεις του συγχρόνου πολιτισµού εις κάθε κοινωνικόν µέλος, Με την κοινωνικήν της 

πολιτικήν η ΕΠΕΚ θα επιδιώξη: 

 Την καθολικήν κοινωνικήν ασφάλισιν όλων των µελών της εθνικής οικογενείας 

εναντίον της ασθενείας, κινδύνων. Θα αναδείξη την ιατρικήν και φαρµακευτικήν περίθαλψιν 

εις κοινωνικόν λειτούργηµα και θα αναλάβη το κράτος την άσκησίν τουδιά την εξυπηρέτησιν 

όλων των πολιτών. 

 Την ασφάλισιν της µητρότητος και της παιδικής ηλικίας. 

  Την ασφάλισιν της γεωργικής παραγωγής του αγρότου από τους συνεχείς κινδύνους 

οίτινες επερχόµενοι εξαφανίζουν τους καρπούς πολυχρονίου µόχθου του. 

 Την αύξησιν του επιπέδου των ασφαλιστικών αποδοχών διά της κινήσεως των 

ασφαλιστικών κεφαλαίων των κλαδικών ταµείων προς παραγωγικά και πολιτιστικά έργα 

υπέρ των ησφαλισµένων. 

 Την περιφρούρησιν της σωµατειακής ελευθερίας των εργατών και της 

συνεταιριστικής ελευθερίας των αγροτών. Συνδικαλιστική και συνεταιριστική κίνησις θα 

αποβή συνειδητή λειτουργία οικονοµικής και κοινωνικής ζωής και οι αντιπρόσωποι των 

ωργανωµένων εργατών και αργοτών θα καταστούν όργανα ελέγχου των επιχειρήσεων, των 

όρων της διατιµήσεως των προϊόντων και της εν γένει διοικήσεως της εθνικής οικονοµίας. 

 Την συµµετοχήν των εργαζοµένων εις την διοίκησιν των µεγάλων επιχειρήσεων διά 

των συνδικαλιστικών οργανώσεων των οικείων κλάδων και την διάθεσιν µέρους των κερδών 

εις έργα κοινωνικής πολιτικής υπέρ αυτών. 

 Την ενίσχυσιν του µεγάλου πλήθους των µεσαίων τάξεων, των βιοτεχνών και 

µικρεµπόρων διά της βιοµηχανικής πίστεως και κοινωνικής προνοίας καθώς και διά της 

καταλλήλου βιοτεχνικής εκπαιδεύσεως. 

 Την ενίσχυσιν της θέσεως των δηµοσίων υπαλλήλων, ώστε να εµπεδωθή η γενική 

πεποίθησις διά το ανεπηρέαστον αυτών. 

 Την ενίσχυσιν των γεωργικών και αστικών συνεταιρισµών παραγωγής και 

καταναλώσεως, ώστε διά της συνεργασίας των η µεσολαβητική λειτουργία του εµπορίου, 

µεταξύ παραγωγής και καταναλώσεως, ν’ αποβή κοινωνική λειτουργία και να παύση να είναι 

ατοµιστική και τυχοδιωκτική δράσις. 
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 Την πρόνοιαν υπέρ των αστέγων. 

 Την νοµικήν και πολιτικήν ισότητα των δύο φύλων. 
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ΠΡΟΣΧΕ∆ΙΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΕΚ∗
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄ 

ΣΚΟΠΟΙ - ΕΠΙ∆ΙΩΞΕΙΣ - ΒΑΣΙΚΑΙ ΑΡΧΑΙ 

 

Άρθρον 1ον 

1. Η Εθνική Προοδευτική Ένωσις Κέντρου (ΕΠΕΚ) αποτελεί πολιτικόν Κόµµα το οποίον 

αποσκοπεί εις την επικράτησιν εις την Ελλάδα αληθούς πολιτικής και οικονοµικής 

δηµοκρατίας. 

2. Η ΕΠΕΚ πιστεύει ότι διά της πραγµατοποιήσεως του ανωτέρω σκοπού, όσον το δυνατόν 

πληρέστερον, εξυπηρετούνται αποτελεσµατικώς τα συµφέροντα του Έθνους και 

εξασφαλίζεται η συνεχής πρόοδος και ευηµερία του Λαού.  

3. Την πραγµατοποίησιν των ανωτέρω σκοπών της η ΕΠΕΚ επιδιώκει µόνο µε µέσα 

πολιτικά, δηµοκρατικά. 

 

Άρθρον 2 

1. Συνεπής προς τα ανωτέρω η ΕΠΕΚ αποκρούει την βίαν ως µέσον πολιτικής επικρατήσεως 

και δέχεται µόνον την γνησίαν και ελευθέραν εκδήλωσιν της θελήσεως του Λαού. 

2. Η πλειοψηφία, κατά τα ανωτέρω, έχει το δικαίωµα να κυβερνά εντός των πλαισίων του 

πολιτεύµατος και του Συντάγµατος. Η µειοψηφία έχει το δικαίωµα του ελέγχου. 

 

Άρθρον 3ον 

1. Αι λεπτοµέρειαι των ανωτέρων θεµελιωδών πολιτικών, οικονοµικών και κοινωνικών 

αρχών της ΕΠΕΚ, αι οποίαι αποβλέπουν εις την διαρκή ανύψωσιν της πνευµατικής, της 

ηθικής και της υλικής στάθµης του Λαού και εις την επικράτησιν αληθινής κοινωνικής 

δικαιοσύνης, η οποία αποκλείει την εκµετάλλευσιν ανθρώπου από άνθρωπον, αναλύονται εις 

το τεύχος των προγραµµατικών αυτής κατευθύνσεων, το οποίον αποτελεί µετά του παρόντος 

Καταστατικού ενιαίον σύνολον. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄ 

∆ΙΟΙΚΗΣΙΣ 

 

Ι. Αρχηγός 

 

Άρθρον 4ον 

1. Η ΕΠΕΚ διοικείται από τον Αρχηγόν, το Γεν. Συµβούλιον και την Εκτελεστικήν 

Επιτροπήν, συµφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος Καταστατικού. 

 

Άρθρον 5ον 

1. Ο Αρχηγός εκπροσωπεί το Κόµµα εις όλας τας δηµοσίας εκδηλώσεις και εκφράζει 

υπευθύνως τας αρχάς αυτού.  

2. Ισόβιος Αρχηγός της ΕΠΕΚ είναι ο ιδρυτής αυτού στρατηγός Νικόλαος Πλαστήρας. Εις 

περίπτωσιν κατά την οποίαν ήθελεν, εξ οιουδήποτε λόγου, κενωθή η θέσις του Αρχηγού, 

καλείται το Συνέδριον του Κόµµατος προς ανάδειξιν νέου. 

3. Για την διοίκησιν του Κόµµατος µέχρι της αναδείξεως νέου αρχηγού το Γεν. Συµβούλιον 

συνερχόµενον άµα τη κενώσει της θέσεως εκλέγει µεταξύ των µελών του τριµελή 

προσωρινήν διοικητικήν επιτροπήν. 

4. Η προσωρινή ∆ιοικητική Επιτροπή κατά το διάστηµα της παρ’ αυτής διοικήσεως του 

Κόµµατος τελεί υπό τον έλεγχον του Γεν. Συµβουλίου δυναµένου να προβή και εις µερικήν ή 

ολικήν αντικατάστασιν αυτής. 

5. Η διάρκεια της προσωρινής ∆ιοικητικής Επιτροπής δεν δύναται να υπερβή, κατ’ ανώτατον 

όριον, τους έξ µήνας. Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής δύνανται να εκλεγώσιν ως µέλη της 

                                                 
∗
 Βλ. ΙΑΜΜ/ΑΝΠ 372, φ. φ. «ΕΟ∆Α-ΕΠΕΚ», καθώς και ΓΑΚ, Τοπικό Αρχείο Αγιάς / Α∆ΗΡ, φ. 4.2. 
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προσωρινής ∆ιοικητικής Επιτροπής αναπληρούµενα δι’ άλλων µελών του Γεν. Συµβουλίου 

κατά τας διατάξεις του άρθρου 12. 

 

ΙΙ. Γενικόν Συµβούλιον - Εκτελεστική Επιτροπή 

 

Άρθρον 6ον 

1. Το Γεν. Συµβούλιον, διαφυλαττοµένων ακεραίων των δικαιωµάτων και των αρµοδιοτήτων 

του Αρχηγού, είναι το ανώτατον συλλογικόν όργανον διοικήσεως του Κόµµατος. Εκλέγεται 

υπό του Συνεδρίου του Κόµµατος και τελεί υπό την προεδρίαν του Αρχηγού, τούτου δε 

κωλυοµένου, υπό την προεδρίαν τού εκ των µελών αυτού πρεσβυτέρου. 

 

Άρθρον 7ον 

1. Το Γεν. Συµβούλιον απαρτίζεται εκ 30 µελών, πλην του Αρχηγού, εκλεγοµένων απάντων 

υπό του Συνεδρίου του Κόµµατος, κατά τα κατωτέρω: 

α) 14 εκ των µελών του Συνεδρίου ανήκοντα εις τα διαπρεπέστερα εκ των εν Αθήναις και 

Πειραιεί µονίµως διαµενόντων στελεχών του Κόµµατος ((πρ. υπουργών και βουλευτών, πρ. 

µελών του Γ.Σ. κλπ), β) 10 αντιπροσώπων των περιφερειών διαµενόντων εις την έδραν της 

περιφερείας ή και εν Αθήναις και Πειραιεί και γ) τριών στελεχών της γυναικείας 

οργανώσεως, δύο της συνδικαλιστικής και ενός της οργανώσεως νεολαίας. 

2. Το συνέδριον εκλέγει ελευθέρως και δέκα αναπληρωµατικά µέλη των τακτικών 

συµβούλων. 

3. Βουλευτής του Κόµµατος εν ενεργεία δεν δύναται να εκλεγή µέλος του Γεν. Συµβουλίου. 

 

Άρθρον 8ον 

1. Το Γεν. Συµβούλιον εκλέγει εκ των µελών του Γραµµατέα διά την µέριµναν της ευρύθµου 

λειτουργίας του και την φροντίδα της κανονικής διεξαγωγής της εσωτερικής του υπηρεσίας. 

 

Άρθρον 9ον 

1. Το Γεν. Συµβούλιον α) Έχει την µέριµναν και την ευθύνην της εκτελέσεως των 

αποφάσεων του Συνεδρίου. β) Φροντίζει για την καλυτέραν οργάνωσιν του Κόµµατος, 

εφορεύον επί των υπ’ αυτό οργάνων και καθοδηγούν αυτά. γ) Μεριµνά διά την ταχυτέραν 

διοχέτευσιν της γραµµής και των απόψεων του Κόµµατος µέχρι της βάσεως. δ) Ασφαλίζει 

την κοµµατικήν πειθαρχίαν, δικαιούµενον να απαγγείλη και την ποινήν της διαγραφής από 

του Κόµµατος, µετ’ εισήγησιν του Πειθαρχικού Συµβουλίου και πάντοτε µετά προηγουµένην 

ακρόασιν του ενδιαφεροµένου. 

 

Άρθρον 10ον 

1. Προς πληρεστέραν εκτέλεσιν των ανωτέρω αρµοδιοτήτων του το Γεν. Συµβούλιον ορίζει 

µονίµους επιτροπάς εκ µελών αυτού και άλλων αρµοδίων προσώπων ως ακολούθως: α) 

Επιτροπήν Οικονοµικών, διά την εξασφάλισιν των διά την λειτουργίαν του Κόµµατος 

απαραιτήτων υλικών µέσων, β) Οργανωτικήν Επιτροπήν εις την οποίαν ιδιαιτέρως ανήκει η 

επιµέλεια διά την αρτιωτέραν οργάνωσιν του Κόµµατος και η παρακολούθησις των 

οργανώσεων και σχηµατισµών αυτού, γ) Επιτροπήν Τύπου και διαφωτίσεως προς 

παρακολούθησιν και ενηµέρωσιν του φιλικού τύπου, αντίκρουσιν του αντιπάλου και 

γενικωτέραν διαφώτισιν των µελών του Κόµµατος και ευρύτερον του Λαού, δ) Επιτροπήν 

µελετών, διά την µελέτην των ανακυπτόντων εκάστοτε προβληµάτων και τον ανάλογον 

προσδιορισµόν των αµέσων επιδιώξεων του Κόµµατος, εντός του βασικού προγράµµατος 

αυτού και ε) Πειθαρχικόν Συµβούλιον διά την εξασφάλισιν της κοµµατικής πειθαρχίας. Κατ’ 

εξαίρεσιν το πειθαρχικόν Συµβούλιον απαρτίζεται µόνον εκ µελών του Γεν. Συµβουλίου. 

2. Εκάστη επιτροπή εκλέγει, µεταξύ των µελών της, τον γραµµατέα της, όστις ειδικώτερον 

ευθύνεται ενώπιον του Αρχηγού και του Γεν. Συµβουλίου διά την καλήν λειτουργία της 

Επιτροπής. 

3. Το Γεν. Συµβούλιον διορίζει εκ των µελών του Κόµµατος τον ∆ιευθυντήν των Γραφείων, 

επί µισθώ προσδιοριζοµένω υπ’ αυτού. Ο ∆ιευθυντής των Γραφείων είναι εντεταλµένος µε 

την εποπτείαν της λειτουργίας των γραφείων, την διεξαγωγήν της αλληλογραφίας, της 
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τρεχούσης υπηρεσίας και την τήρησιν του Αρχείου, ων υπεύθυνος ενώπιον του Αρχηγού και 

του Γεν. Συµβουλίου. 

4. ∆εν δύναται να διορισθή ∆ιευθυντής των Γραφείων του Κόµµατος βουλευτής εν ενεργεία 

ή µέλος του Γεν. Συµβουλίου. 

 

Άρθρον 11ον 

1. Το Γεν. Συµβούλιον συνέρχεται τακτικώς µεν άπαξ του µηνός, εκτάκτως δε οσάκις ήθελε 

κληθή προς τούτο υπό του Αρχηγού. Έκτακτον συνεδρίασιν του Γεν. Συµβουλίου δύνανται 

να ζητήσωσι και τα 2/3 των µελών αυτού. Εν τη περιπτώσει ταύτη η σύγκλησις του Γεν. 

Συµβουλίου είναι υποχρεωτική. 

2. Ατοµικαί έγγραφοι προσκλήσεις αποστέλλονται υποχρεωτικώς προς τα µέλη του Γεν. 

Συµβουλίου διά τας τακτικάς και εκτάκτους συνεδρίας, µεριµνή του Γραµµατέως αυτού. 

3. Το Γεν. Συµβούλιον θεωρείται εν απαρτία οσάκις τα παρόντα µέλη αυτού είναι 

περισσότερα των απόντων, αι δε αποφάσεις λαµβάνονται µε την απόλυτον των παρόντων. 

 

Άρθρον 12ον 

1. Το Γεν. Συµβούλιον εκλέγει εκ των µελών του Εκτελεστικήν Επιτροπήν. Η Εκτ. Επιτροπή 

είναι πενταµελής. Μετά των τακτικών αυτής µελών εκλέγονται και δύο αναπληρωµατικά. 

2. Η Εκτ. Επιτροπή συνέρχεται τακτικώς µεν δίς του µηνός, εκτάκτως δε οσάκις ήθελε κληθή 

υπό του Αρχηγού. 

3. Πρόεδρος της Εκτ. Επιτροπής είναι ο Αρχηγός του Κόµµατος. Τούτου κωλυοµένου 

προεδρεύει το πρεσβύτερον των µελών. 

4. Η Εκτ. Επιτροπή εκλέγει εκ των µελών της τον Γραµµατέα αυτής. Υπεύθυνον διά την 

καλήν διεκπεραίωσιν των αποφάσεων αυτής. 

 

Άρθρον 13ον 

1. Η Εκτ. Επιτροπή ευθύνεται διά την καλήν και ταχείαν εκτέλεσιν των αποφάσεων του Γεν. 

Συµβουλίου και προσθέτως α) Οργανώνει, παρακολουθεί και καθοδηγεί τας υπό του άρθρου 

10 προβλεποµένας Επιτροπάς. β) Παρακολουθεί εγγύτερον την κίνησιν και την λειτουργίαν 

του Κόµµατος. γ) Παρακολουθεί την πολιτικήν εξέλιξιν και εισηγείται προς το Γεν. 

Συµβούλιον περί της πολιτικής του Κόµµατος εντός των πλαισίων των χαραχθέντων υπό του 

Συνεδρίου και δ) Μελετά τα πολιτικά προβλήµατα και εισηγείται περί αυτών εις το Γεν. 

Συµβούλιον. 

 

Άρθρον 14ον 

1. Πάσαι αι πράξεις και αι αποφάσεις του Γεν. Συµβουλίου τελούσιν υπό τον έλεγχον και την 

τελικήν κρίσιν του Συνεδρίου του Κόµµατος ή της Πανελλαδικής Συνδιασκέψεως, εφ’ όσον 

ήθελεν συγκληθή τοιαύτη υπό του Αρχηγού του Κόµµατος. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄ 

ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ 

 

ΙΙΙ. Περί µελών 

 

Άρθρον 15ον 

1. Η ΕΠΕΚ αποδέχεται και τηρεί αυστηρώς την αρχήν της δηµοκρατίας εντός των κόλπων 

του Κόµµατος. Όλα τα υπεύθυνα όργανα αυτού είναι αιρετά. 

2. Όλα τα µέλη του Κόµµατος, εφ’ όσον συµµορφούνται προς τας διατάξεις του παρόντος 

και του Εσωτερικού Κανονισµού, δικαιούνται και οφείλουν να λαµβάνουν µέρος εις τας 

εκλογάς εντός των κοµµατικών σχηµατισµών. 

3. Τα µέλη του Κόµµατος έχουν το δικαίωµα και το καθήκον να συζητούν και να κρίνουν τας 

συγκεκριµένας πολιτικάς ενεργείας του Κόµµατος, εντός των σχηµατισµών εις τους οποίους 

ανήκουν. ∆ικαιούνται ακόµη να ζητήσουν όπως αι απόψεις των τεθούν υπ’ όψιν του 

Αρχηγού και του Γεν. Συµβουλίου. Οφείλουν όµως να τηρούν την δηµοκρατικήν αρχήν καθ’ 
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ήν η µειοψηφία υποτάσσεται εις την πλειοψηφίαν και να πειθαρχούν απολύτως εις τας 

λαµβανοµένας αποφάσεις, συµφώνως προς την αρχήν ταύτη. 

 

Άρθρον 16ον 

1. Μέλη της ΕΠΕΚ γίνονται ενήλικοι Έλληνες, αµφοτέρων των φύλων, εφ’ όσον ασπάζονται 

το πρόγραµµα της ΕΠΕΚ και δέχονται το παρόν Καταστατικόν και τους Εσωτερικούς 

Κανονισµούς του Κόµµατος. 

2. Τα µέλη της ΕΠΕΚ µετέχουν εις την ζωήν του Κόµµατος, οφείλουν δε να εργάζωνται διά 

την εµπέδωσιν των αρχών του, την ανάπτυξιν αυτού και την επέκτασιν της επιρροής του. 

3. Στοιχειώδη υποχρέωσιν των µελών της ΕΠΕΚ αποτελεί να διάγουν κατά τρόπον 

σύµφωνον προς τας επιταγάς της ηθικής της ανθρωπίνης αξιοπρεπείας και της υπερηφανείας 

ελευθέρου δηµοκρατικού πολίτου. Πράξεις αντιτιθέµεναι προς τα ανωτέρω είναι απολύτως 

απαράδεκτοι διά τα µέλη της ΕΠΕΚ. 

 

Άρθρον 17ον 

1. Τα µέλη της ΕΠΕΚ οφείλουν να καταβάλουν συνδροµήν εις το Ταµείον του σχηµατισµού 

εις τον οποίον ανήκουν. Η συνδροµή και ο τρόπος της καταβολής ορίζεται από τον 

Εσωτερικόν Κανονισµόν. 

 

 IV. Οργάνωσις Περιφερειών 

 

Άρθρο 18ον 

1. Περιφέρειαν κατά την έννοιαν του παρόντος, αποτελεί ο Νοµός. Κατ’ εξαίρεσιν 

λογίζονται ως περιφέρειαι οι τέως δήµοι Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης. 

2. Της οργανώσεως και λειτουργίας του Κόµµατος εντός των ορίων εκάστης περιφερείας 

επιµελείται, κατά τα κατωτέρω οριζόµενα, η περιφερειακή Επιτροπή. 

 

Άρθρον 19ον 

1. Ο πυρήν αποτελεί την βασικήν οργανωτικήν µονάδα του Κόµµατος. Ο πυρήν σύγκειται εκ 

δέκα, κατ’ ανώτατον όριον, µελών του Κόµµατος. 

2. Πλείονα των δέκα και µέχρι πεντήκοντα µελών αποτελούν το Τµήµα. Πλείονες πυρήνες 

δύνανται να συνδεθώσιν οργανωτικώς και να αποτελέσουν Τµήµα. 

3. Πλείονα των πεντήκοντα µελών αποτελούν τον τοµέα. Πλείονα Τµήµατα δύνανται να 

συνδεθώσιν οργανωτικώς και να αποτελέσωσι Τοµέα. 

4. Τα της οργανωτικής συνδέσεως µεταξύ των τριών πυρήνων, των τµηµάτων και των 

τοµέων καθορίζονται υπό του Εσωτ. Κανονισµού και ρυθµίζονται δι’ αποφάσεων της οικείας 

περιφερειακής Επιτροπής. 

 

Άρθρον 20ον 

1. Έκαστος πυρήν αναδεικνύει δι’ εκλογής την εκπροσώπησιν αυτού, εξ ενός αντιπροσώπου 

µέχρι πέντε µελών, εκ δύο άνω των 5 µελών. Η εκπροσώπησις του πυρήνος επιµελείται τα 

του Κόµµατος. 

2. Έκαστον τµήµα εκλέγει κατ’ έτος την διοίκησίν του, απαρτιζοµένην εκ 3-5 µελών, 

αναλόγως της δυνάµεως του Τµήµατος. Η ∆ιοικητική Επιτροπή του Τµήµατος εκλέγει τον 

Γραµµατέα και τον Ταµίαν αυτής. Έχει τας ευθύνας της καθοδηγήσεως του Τµήµατός της. 

3. Έκαστος τοµεύς εκλέγει οµοίως την διοίκησίν του, αποτελουµένην εκ 5-7 µελών, 

αναλόγως της δυνάµεως αυτού. Η ∆ιοικητική Επιτροπή του Τοµέως εκλέγει επίσης τον 

Γραµµατέα και τον Ταµίαν της. 

 

Άρθρον 21ον 

1. Την επίβλεψιν και παρακολούθησιν της όλης κατά περιφερείας οργανώσεως και 

καθοδήγησιν αυτής, την διαφώτισιν των µελών και της κοινής γνώµης, την επιµέλειαν διά 

την ανάπτυξιν του Κόµµατος και την εποπτείαν της κοµµατικής επιδόσεως των µελών ασκεί 

η Περιφερειακή Επιτροπή.  
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2. Η Περιφερειακή Επιτροπή είναι εννεαµελής. Εκλέγεται από την περιφερειακήν 

συνέλευσιν του Κόµµατος απαρτιζοµένην εκ τριών αντιπροσώπων εξ εκάστου Τοµέως. 

3. Η Περιφερειακή Επιτροπή άµα τη εκλογή της εκλέγει µεταξύ των µελών της τον 

Πρόεδρον, τον Γραµµατέα και τον Ταµίαν. 

4. Η Περιφερειακή Επιτροπή µόλις καταρτισθή εις σώµα ανακοινώνει τα της εκλογής της εις 

την οικείαν περιοχήν και διαβιβάζει συγχρόνως και τα σχετικά πρακτικά. 

5. Έδρα της Περιφερειακής Επιτροπής είναι η πρωτεύουσα του Νοµού. 

 

Άρθρον 22ον 

1. Η Περιφερειακή Επιτροπή ευθύς ως ήθελε λάβει ανακοίνωσιν του Γεν. Συµβουλίου περί 

συγκλήσεως του Συνεδρίου του Κόµµατος οφείλει να καλέση περιφερειακήν 

προσυνεδριακήν Συνδιάσκεψιν. Κατ’ αυτήν συζητούνται τα θέµατα τα αναγεγραµµένα εις 

την Ηµερησίαν ∆ιάταξιν του Συνεδρίου και εκλέγονται οι αντιπρόσωποι της περιφερείας. 

2. Η προσυνεδριακή συνδιάσκεψις συγκροτείται κατά τον τρόπον κατά τον οποίον 

συγκροτείται η περιφερειακή συνέλευσις. 

 

V. Περιοχαί 

 

Άρθρον 23ον 

1. Η Χώρα δύναται δι’ αποφάσεως του Γεν. Συµβουλίου να διαιρεθή εις δέκα τµήµατα, από 

οργανωτικής απόψεως, καλούµενα περιοχάς. 

2. Περιοχαί είναι α) Η ∆υτ. Θράκη µε τους Νοµούς ∆ράµας και Καβάλας, β) Η Μακεδονία, 

πλην των δύο ανωτέρω Νοµών, γ) Η Ήπειρος, δ) Η Θεσσαλία, ε) η Στερεά Ελλάς µετά της 

Ευβοίας, στ) Η Πελοπόννησος, ζ) Η Κρήτη, η) Αι νήσοι του Αιγαίου πλην Κυκλάδων, θ) Αι 

Ιόνιοι νήσοι, ι) τα ∆ωδεκάνησα. 

3. Εκάστη περιοχή έχει ιδίαν διοίκησιν, η οποία αποτελεί το ανώτατον όργανον του 

Κόµµατος εις την περιφέρειάν της. 

4. Η ∆ιοικούσα Επιτροπή εκάστης περιοχής αποτελείται από τόσα µέλη όσα και αι υπό την 

δικαιοδοσίαν της περιφερειακαί οργανώσεις εν πάση δε περιπτώσει όχι ολιγωτέρα των τριών. 

5. Έδρα της Επιτροπής Περιοχής είναι η έδρα της Γεν. ∆ιοικήσεως. Μη υπαρχούσης 

τοιαύτης η µεγαλυτέρα πόλις της περιοχής. 

6. Οι πρόεδροι, γραµµατείς και ταµίαι των περιφερειακών διοικήσεων συνερχόµενοι εις την 

έδραν της περιοχής εκλέγουν την Επιτροπήν περιοχής µε ενιαύσιον θητείαν. 

7. Εκάστη Επιτροπή Περιοχής ορίζει εκ των µελών της τον Γραµµατέα. 

 

Άρθρον 24ον 

1. Η Επιτροπή Περιοχής ασκεί την εποπτείαν και τον έλεγχον επί όλων των περιφερειακών 

διοικήσεων της δικαιοδοσίας της, β) Εφορεύει επί της καλής λειτουργίας των Παρακολουθεί 

και ελέγχει την δράσιν των, γ) Οργανώνει την διαφώτισιν των µελών και του Λαού, δ) 

Οµοίως εισηγείται προς το Γεν. Συµβούλιον τα κατά την κρίσιν της πρόσφορα µέτρα, διά την 

ανάπτυξιν του Κόµµατος. στ) Παρακολουθεί την δραστηριότητα και την κίνησιν των άλλων 

Κοµµάτων και κατατοπίζει το Γεν. Συµβούλιον περί αυτών. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ∆΄ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΝ - ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ ΣΥΝ∆ΙΑΣΚΕΨΙΣ 

 

Άρθρον 25ον 

1. Το Συνέδριο είναι το κυρίαρχον Σώµα του Κόµµατος. Συνέρχεται άπαξ του έτους εις την 

πόλιν την οποίαν αποφασίζει το ίδιον. Το πρώτον Συνέδριον θέλει συνέλθη εν Αθήναις ή 

Θεσσαλονίκη. 

2. Το Συνέδριον ασκεί τον έλεγχον επί πάντων των οργάνων του Κόµµατος και ιδία του Γεν. 

Συµβουλίου απ’ ευθείας υπολόγου προς αυτό. Καθορίζει την πολιτικήν του Κόµµατος και 

τας αµέσους επιδιώξεις αυτού. 

3. Τακτικά θέµατα της Ηµερησίας ∆ιατάξεως του Συνεδρίου είναι α) Απολογισµός της 

δράσεως του Γεν. Συµβουλίου και συζήτησις επ’ αυτού, β) εκλογή νέου Γεν. Συµβουλίου 
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κατά τας διατάξεις του άρθρου, γ) Συζήτησις περί της πολιτικής καταστάσεως και 

προσδιορισµός της πολιτικής πορείας του Κόµµατος και δ) Παν άλλο θέµα το οποίον ήθελε 

ορίσει ο Αρχηγός του Κόµµατος ή το Γεν. Συµβούλιον ή ήθελε ζητηθεί υπό του ενός 

τετάρτου των µελών αυτού. 

4. Το Συνέδριον εκλέγει τον Αρχηγόν του Κόµµατος κατά την περίπτωσιν του άρθρου 5 του 

παρόντος. Η θητεία του ούτως εκλεγοµένου Αρχηγού είναι τετραετής, δυναµένη να 

ανανεωθή. 

5. Το Συνέδριον εις την περίπτωσιν της ανωτέρω παραγράφου προσδιορίζει δι’ ειδικής 

αποφάσεώς του τα δικαιώµατα και τας δικαιοδοσίας του νέου Αρχηγού. 

 

Άρθρον 26ον 

1. Το Συνέδριον συγκροτούν, πλην του Αρχηγού του Κόµµατος α) Τα µέλη του Γενικού 

Συµβουλίου, β) Οι εν ενεργεία βουλευταί, γ) οι διατελέσαντες βουλευταί της ΕΠΕΚ, δ) Είς 

αντιπρόσωπος εξ εκάστης περιοχής εκλεγόµενος από την επιτροπήν περιοχής εφόσον ήθελεν 

τεθή εις εφαρµογήν αι διατάξεις του άρθρου 23, και ε) οι αντιπρόσωποι των περιφερειακών 

οργανώσεων. 

2. Η Οργάνωσις Γυναικών, η Συνδικαλ. Οργάνωσις και η Οργάνωσις της Νεολαίας του 

Κόµµατος µετέχουσι του Συνεδρίου διά πέντε αντιπροσώπων εκάστη, εκλεγοµένων κατά τας 

διατάξεις του Εσωτερικού των Κανονισµού. 

3. Το Συνέδριον αποφασίζει δι’ απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων µελών του. 

 

Άρθρον 27ον 

1. Τρεις, τουλάχιστον, µήνας προ της προσδιωρισµένης ηµέρας συνόδου του Συνεδρίου του 

Κόµµατος, αι περιφερειακαί οργανώσεις υποβάλλουν εις το Γεν. Συµβούλιον διά των 

οικείων Επιτροπών Περιοχής την δύναµίν των κατά τοµείς. Βάσει των στοιχείων τούτων το 

Γεν. Συµβούλιον καθορίζει τον αριθµόν των αντιπροσώπων εκάστης περιφερείας. Ενστάσεις 

περί τούτου υποβάλλονται εις το Συνέδριον το οποίον και αποφαίνεται. 

 

Άρθρον 28ον 

1. Ο Αρχηγός του Κόµµατος εξ ιδίας πρωτοβουλίας και το Γεν. Συµβούλιον δι’ αποφάσεώς 

του δύνανται να συγκαλέσουν Πανελλαδικήν Συνδιάσκεψιν του Κόµµατος, επί 

ανακυψάντων εξαιρετικών σοβαρών πολιτικών θεµάτων επί των οποίων είναι αναγκαία η 

γνώµη ολοκλήρου του Κόµµατος. 

2. Της Πανελλαδικής Συνδιασκέψεως µετέχουν, πλην του Αρχηγού και του Γεν. Συµβουλίου 

οι εν ενεργεία καθώς και οι διατελέσαντες βουλευταί και οι αντιπρόσωποι των 

περιφερειακών Οργανώσεων. 

3. Η εκπροσώπησις ορίζεται ως ακολούθως: α) Ανά είς αντιπρόσωπος εξ εκάστης 

περιφέρειας οριζόµενος υπό της Περιφερειακής Επιτροπής, β) Ανά δύο αντιπρόσωποι των 

Οργανώσεων Γυναικών, Συνδικαλιστικής, Νεολαίας, οριζόµενοι υπό των Κεντρικών 

διοικήσεων αυτών. 

4. Εις ην περίπτωσιν ήθελον τεθή εις εφαρµογήν αι διατάξεις του άρθρου 23, της Πανελ. 

Συνδιασκέψεως µετέχει δι’ ενός αντιπροσώπου της εκάστη περιοχή. Ούτος ορίζεται δι’ 

αποφάσεως της διοικούσης Επιτροπής της οικείας περιοχής. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄ 

ΑΝΑ∆ΕΙΞΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

 

VΙ.Βουλευτών 

 

Άρθρον 29ον 

1. Ουδείς δύναται να υποδειχθή υποψήφιος του Κόµµατος εάν δεν έχει τριετή τουλάχιστον 

θητείαν και ευδόκιµον εν τω Κόµµατι δράσιν. Εξαίρεσις γίνεται µόνον διά τους 

διατελέσαντες βουλευτάς ή υποψηφίους του Κόµµατος εις εκλογάς ενεργηθείσας προ της 

ισχύος του παρόντος, ή εφ’ όσον πρόκειται περί διατελεσάντων βουλευτών άλλων 
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κοµµάτων, προσχωρησάντων εις την ΕΠΕΚ ή εξαιρετικών προσωπικοτήτων, ασπαζοµένων 

τας αρχάς και το πρόγραµµα αυτής.  

 

Άρθρον 30ον 

1. Άµα τη προκηρύξει βουλευτικής εκλογής συνέρχεται συνδιάσκεψις των περιφερειακών 

οργανώσεων, κατά τας διατάξεις του άρθρου, ήτις υποδεικνύει διπλάσιον αριθµόν 

υποψηφίων του υπό του Νόµου οριζοµένου διά την οικείαν περιφέρειαν αριθµού βουλευτών. 

Ο σχετικός πίναξ υποβάλλεται, διά της οικείας Επ. Περιοχής µετά των παρατηρήσεων αυτής 

προς το Γεν. Συµβούλιον. Το Γεν. Συµβούλιον δύναται εις εξαιρετικάς περιπτώσεις να ορίζη 

υποψηφίους και εκτός του πίνακος τούτου. 

2. Όταν το Κόµµα κατέρχεται εις εκλογάς εν συµπράξει µετ’ άλλων ο αριθµός των 

υποδεικνυοµένων υποψηφίων είναι διπλάσιος των εδρών των καταλαµβανοµένων υπό του 

Κόµµατος εν τω κοινώ Συνδυασµώ. 

3. Το Γεν. Συµβούλιον εκ των πινάκων τούτων από συµφώνου µετά του Αρχηγού του 

Κόµµατος, ορίζει του υποψηφίους του Κόµµατος και ανακοινοί τα ονόµατα, αυτών εις τας 

οικείας περιφερειακάς οργανώσεις. 

 

VII.∆ηµάρχων - ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Συµβούλων 

 

Άρθρον 31ον 

1. Ουδείς δύναται να αναδειχθή υποψήφιος δήµαρχος εάν δεν έχει διετή τουλάχιστον θητείαν 

εις το Κόµµα και ευδόκιµον δράσιν. 

2. Προκειµένου περί δηµοτικών και κοινοτικών συµβούλων ο εν τη προηγουµένη 

παραγράφω χρόνος περιορίζεται εις έν έτος. 

3. Αι υπό του άρθρου 29 εισαγόµεναι εξαιρέσεις ισχύουν και κατά τας περιπτώσεις της 

παραγράφου 1 του παρόντος. 

4. Η ανάδειξις των υποψηφίων γίνεται υπό των οικείων οργανώσεων διά τους δηµάρχους 

όµως Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης απαιτείται προγενεστέρα έγκρισις του Αρχηγού 

του Κόµµατος επί τη προτάσει του Γενικού Συµβουλίου. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ΄ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΣ 

 

Άρθρον 32ον 

1. Οι βουλευταί του Κόµµατος άµα τη εκλογή των συγκροτούσι την Κοινοβουλευτικήν 

αυτού οµάδα. 

2. Η Κοιν. Οµάς τελεί υπό την ηγεσίαν του Αρχηγού του Κόµµατος και εκπροσωπείται παρ’ 

αυτού. 

3. Εις ην περίπτωσιν ο Αρχηγός δεν είναι βουλευτής η Κοιν. Οµάς εκλέγει εκ των µελών της 

τριµελή Γραµµατείαν, ήτις την εκπροσωπεί και ρυθµίζει τα των εργασιών αυτής. 

 

Άρθρον 33ον 

1. Η κατά το ανωτέρων άρθρω τριµελής Γραµµατεία της Κοιν. Οµάδος τελεί εν διαρκεί 

επαφή µε τον Αρχηγόν του Κόµµατος και το Γεν. Συµβούλιον και καθορίζει από συµφώνου 

την στάσιν της εις την Βουλήν, τόσον κατά τας νοµοθετικάς συζητήσεις, όσον και κατά τας 

συζητήσεις των επερωτήσεων. 

2. Η Γραµµατεία ορίζει τα µέλη των Κοινοβουλευτικών επιτροπών, αναλόγως της 

ειδικότητος των βουλευτών, παρακολουθεί και συντρέχει ταύτα εις την καλυτέραν 

εκπλήρωσιν της αποστολής των. 

3. Η Γραµµατεία, αναλόγως των ανακυπτόντων εν τη Βουλή θεµάτων, ορίζει εκάστοτε τον ή 

τους υπευθύνους αγορητάς, φορείς των απόψεων του Κόµµατος. 

4. Η Γραµµατεία, ορίζει έν εκ των µελών της ως σύνδεσµον µε το Γεν. Συµβούλιον. Ο ούτως 

ορισθείς σύνδεσµος µετέχει κανονικώς των συνεδριάσεων του Συµβουλίου, άνευ ψήφου. 

Μεταφέρει τας απόψεις της Οµάδος εις το Γεν. Συµβούλιον. 
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Άρθρον 34ον 

1. Οι βουλευταί του Κόµµατος υποχρεούνται να τηρώσι τας αποφάσεις του Συνεδρίου και να 

προσαρµόζουν την πολιτείαν των προς αυτάς, καθώς και προς τας οδηγίας του Αρχηγού. 

Υποχρεούνται επίσης να παρακολουθούν την ζωήν και την δράσιν των οργανώσεων της 

περιφέρειάς των και να φροντίζουν διά την ανάπτυξιν αυτών. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ 

Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 

 

Άρθρον 35ον 

1. Αι γυναίκες µέλη του Κόµµατος οργανούνται εις ιδίας οργανώσεις, µε ιδιαίτερον 

οργανισµόν, συντασσόµενον επί τη βάσει των θεµελιωδών διατάξεων του παρόντος 

Καταστατικού. 

2. Οµοίως οργανούνται οι νέοι οι ανήκοντες εις το Κόµµα, καθώς και οι συνδικαλιστικοί 

αυτού σχηµατισµοί. 

3. Οι Οργανισµοί των Οργανώσεων των Γυναικών, Νεολαίας και Συνδικαλιστικής τίθενται 

εν ισχύι µετά την έγκρισιν αυτών υπό του Γενικού Συµβουλίου. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄ 

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΕΙΑΙ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρον 36ον 

1. Εσωτερικός Κανονισµός, εκπονούµενος υπό της Εκτελεστικής Επιτροπής και 

εγκρινόµενος υπό του Γεν. Συµβουλίου θα ρυθµίση τας λεπτοµερείας του παρόντος. 

 

Άρθρον 37ον 

1. Έδρα του Κόµµατος είναι αι Αθήναι, έµβληµα δε η εικών του ιδρυτού αυτού Ν. 

Πλαστήρα. 

 

Άρθρον 38ον 

1. Η σφραγίς του Κόµµατος είναι κυκλική, έχει ανάγλυφον το έµβληµα του Κόµµατος ως και 

το έτος ιδρύσεως (1950) µετά των αρχικών ΕΠΕΚ. Φέρει δε απαραιτήτως τον τίτλον του 

οργάνου του χρησιµοποιούντος αυτήν. 

 

Άρθρον 39ον 

1. Το παρόν Καταστατικόν υποβληθήσεται υπό την έγκρισιν του Συνεδρίου του Κόµµατος, 

συγκαλουµένου το βραδύτερον µέχρι τέλους του τρέχοντος έτους, οµού µετά της 

διακηρύξεως των προγραµµατικών κατευθύνσεων του Κόµµατος. 

2. Το Συνέδριον περί ου η παραγρ. Ι συγκροτηθήσεται κατόπιν αποφάσεως του Αρχηγού α) 

Εκ των µελών του εν ενεργεία και του προηγουµένου τοιούτου προσωρινού Γεν. Συµβουλίου 

β) των βουλευτών του Κόµµατος, γ) των διατελεσάντων υπουργών και βουλευτών, δ) δύο 

αντιπροσώπων εξ εκάστης περιφερειακής οργανώσεως, λειτουργούσης δύο τουλάχιστον 

µήνας προ του χρόνου της συγκλήσεως του Συνεδρίου και ε) τριών αντιπροσώπων εξ 

εκάστης των ειδικών οργανώσεων των προβλεποµένων υπό του άρθρου 35. 

 

Άρθρον 40ον 

1. Άµα τη εγκρίσει του παρόντος Καταστατικού υπό του Αρχηγού του Κόµµατος τίθεται 

τούτο εις προσωρινήν ισχύν. 

2. ∆ιά πράξεως του Αρχηγού καταρτίζεται προσωρινόν Γεν. Συµβούλιο καθώς προβλέπεται 

από το άρθρον 7 του παρόντος Καταστατικού. 

3. Το προσωρινόν Γεν/Συµβούλιο συντίθεται εκ 30 µελών ως ακολούθως α) Εκ των 

διατελεσάντων υπουργών, µελών του Κόµµατος, µη όντων βουλευτών, β) εκ πρώην 

βουλευτών, γ) εξ επιλέκτων στελεχών του κόµµατος εκ των διαµενόντων εν ταις επαρχίαις ή 

και εν Αθήναις και Πειραιεί και δ) εκ τριών αντιπροσώπων της οργανώσεως Γυναικών, δύο 

αντιπροσώπων της οργανώσεως Νεολαίας και δύο της συνδικαλιστικής οργανώσεως. 
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Εν Αθήναις, τη ................ 1953 

Ο Αρχηγός της Ε.Π.Ε.Κ. 

 

        ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ 

Εν Αθήναις τη 19 Ιανουαρίου 1953 

Η Εισηγητική Επιτροπή 

Μιχ. Κ. Κύρκος 

Ηλ. Μπρεδήµας   

       Εν Αθήναις τη 28 Ιανουαρίου 1953 

      Η Συντακτική του Καταστατικού Επιτροπή 

 

Ο Πρόεδρος        Τα Μέλη 
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∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 

 

Άρθρον 7ον 

Να απαλειφθή η µνεία περί 3 στελεχών της Γυναικείας οργανώσεως (Προσοχή όµως να µη 

µειωθή αντιστοίχως ο συνολικός αριθµός). 

Άρθρον 10ον 

1. Να προστεθή στοιχείον: ε) Επιτροπήν µελέτης ζητηµάτων ειδικώς ενδιαφερόντων τας 

γυναίκας και το στοιχείον ε΄ να γίνη στ΄. 

Άρθρον 28ον 

2. Να απαλειφθή η µνεία περί συµµετοχής 5 αντιπροσώπων των Γυναικών εις το Συνέδριον. 

Άρθρον 37ον 

Να απαλειφθή η παράγραφος 1. 

Άρθρον 39ον και 40ον 

Να απαλειφθή η µνεία της αντιπροσωπείας γυναικών (39ον παραγ. 2 στοιχείον 3 ε΄ και 40ον 

παραγρ. 3 στοιχείον δ΄). 

 

Μετά το 40ον άρθρο να προστεθούν: 

 

Άρθρον 41ον - Μεταβατικαί διατάξεις 

 

1. Λόγω της προσφάτου επισήµου αναµίξεως των Ελληνίδων εις την πολιτική ζωήν του 

τόπου και της ανάγκης εντατικής εξ αρχής πολιτικής οργανώσεως και εντάξεως αυτών εις το 

Κόµµα, δύναται ο Αρχηγός να επιτρέψη επί µίαν τριετίαν –δυναµένην ν’ ανανεωθή κατόπιν 

προτάσεως του Συνεδρίου του Κόµµατος– την σύστασιν, εντός του Κόµµατος, χωριστής 

οργανώσεως γυναικών. 

2. Η προσωρινή αύτη οργάνωσις θα διέπεται από τας διατάξεις του ιδιαιτέρου οργανισµού 

αυτής, συντασοµµένου βάσει των θεµελιωδών διατάξεων του παρόντος Καταστατικού, µετ’ 

έγκρισιν υπό του Γενικού Συµβουλίου. 

3. Κατά την µεταβατικήν ταύτην περίοδο, τρία εκ των µελών του κατά το άρθρον 7 Γενικού 

Συµβουλίου του Κόµµατος, θα ορίζωνται υπό της Οργανώσεως Γυναικών, ήτις θα µετέχη 

ωσαύτως διά πέντε αντιπροσώπων, εκλεγοµένων κατά τας διατάξεις του Εσωτερικού της 

Κανονισµού, εις το Συνέδριον του Κόµµατος, και διά τριών αντιπροσώπων εκλεγοµένων 

κατά τον αυτόν τρόπον, εις τα υπό των άρθρων 39 και 40 του παρόντος προβλεπόµενα 

Συνέδριον και προσωρινόν Γενικόν Συµβούλιον του Κόµµατος. 

4. Η πρόσκαιρος ταύτη ειδική εκπροσώπησις ουδόλως εµποδίζει την κατά την αυτήν 

περίοδον και επί ίσοις όροις µε τους άνδρας, κανονικήν δι’ εκλογών ανάδειξιν και ετέρων 

γυναικών εις τα υπό του παρόντος Καταστατικού προβλεπόµενα αιρετά όργανα του 

κόµµατος. 

 

ΕΥΧΗ. Εις τα άρθρα 29ον και 30ον να γίνη µνεία εξαιρέσεως της τριετούς ή διετούς θητείας 

εις το Κόµµα επί µίαν τριετίαν διά τας γυναίκας, ως το πρώτον οργανουµένας σήµερον. 
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ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΕΝΤΡΟΥ 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΕΚ∗
 

ΜΕΡΟΣ Α΄ 

Η ΕΠΕΚ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 

Ι. Η ίδρυσις της ΕΠΕΚ 

Ο εµφύλιος πόλεµος 
1. Η ΕΠΕΚ ανεπήδησε µέσα από τας φλόγας και τας συµφοράς, τους στεναγµούς και τα 

δάκρυα µακροχρονίου και σκληρού εµφυλίου πολέµου, τον οποίον επέβαλεν εις τον Λαόν το 

Κ.Κ.Ε. Ο πόλεµος αυτός ηµπορούσεν ασφαλώς, ύστερα µάλιστα από τας απεράντους θυσίας 

του Έθνους, κατά τον παγκόσµιον πόλεµον και κατά την περίοδον της κατοχής και της 

δουλείας, να οδηγήση την Ελλάδα εις τον τάφον, χωρίς την ακατάβλητον αντοχήν του λαού 

µας και το πνεύµα της θυσίας που ανέκαθεν τον διέκρινε και εξακολουθεί να τον διακρίνη. 

Φυσικά αι καταστροφαί υπήρξαν τεράστιαι και άφθονον εχύθη το πολύτιµον του λαού µας 

αίµα, µέχρις ότου επιβληθή τελικώς η θέλησίς του.  

Η καπηλεία των αντιδραστικών δυνάµεων 
2. Αλλά οι αγώνες και αι θυσίαι του Λαού έγιναν και εις την περίπτωσιν αυτήν αντικείµενον 

ευρυτάτης εκµεταλλεύσεως και καπηλείας από µέρους του φαύλου παλαιοκοµµατισµού και 

γενικώτερον των αντιδραστικών και αντιλαϊκών δυνάµεων τας οποίας από του βάθους της 

αβύσσου εις την οποίαν την [=τας] είχε κατακυλίσει ο Λαός, έφερεν εις την επιφάνειαν η 

έξαλλος τακτική του Κ.Κ.Ε. 

Πραγµατικά ο παλαιοκοµµατισµός, η πλουτοκρατική ολιγαρχία µαζί µε τα υπολείµµατα της 

φασιστικής δικτατορίας της 4ης
 Αυγούστου και τους συνεργάτας των κατακτητών, κατά τους 

ζοφερούς χρόνους της κατοχής, της δουλείας, ευρήκαν την ευκαιρίαν, µέσα εις την σύγχυσιν 

και την έξαψιν που είχαν δηµιουργηθεί και που αυταί σκοπίµως ετροφοδότουν και 

υπέθαλπαν να εξαπολύσουν σκληρόν και εξοντωτικόν διωγµόν εναντίον των ζωντανών 

δυνάµεων του Λαού, τας οποίας µαζί µε την βαθείαν προσήλωσίν των εις τα εθνικά ιδανικά 

εθέρµαινεν ο πόθος της δηµοκρατικής αναπλάσεως της χώρας, της συντριβής των δεσµών 

της οικονοµικής δουλείας και της αποκαταστάσεως κοινωνικής δικαιοσύνης. ∆ιότι αυταί αι 

λαϊκαί δυνάµεις ευρέθησαν πάντοτε πρόσκοµµα εις την άνοδον του παλαιοκοµµατισµού. 

Αυταί διεξήγαγον τον αγώνα κατά της φασιστικής µεταξικής δικτατορίας. Αυταί, κυρίως 

συνέτριψαν την φασιστικήν επιβουλήν κατά της Πατρίδος. Αυταί επολέµησαν εις την 

Αίγυπτον και κατά την µεγαλειώδην εθνικήν αντιστασιν, την οποίαν απεθαύµασαν όλοι οι 

Λαοί. Ενώ αντιθέτως αι αντιλαϊκαί δυνάµεις, τας οποίας απηριθµήσαµεν ανωτέρω, µόνον 

συµφοράς απειργάσθησαν κατά της Πατρίδος, κατά δε την περίοδον των τιτανείων αγώνων 

του Λαού κατά των επιδροµέων και κατακτητών ή απουσίασαν εντελώς από δειλίαν, είτε και 

συνειργάσθησαν αµέσως ή εµµέσως µαζί των. Αυταί αι αντιλαϊκαί δυνάµεις αντελαµβάνοντο 

ότι η άνοδος των δηµοκρατικών και προοδευτικών δυνάµεων του Λαού θα απετέλη την 

πλέον θανάσιµον κατά της υπάρξεώς των απειλήν, ενώ αντιθέτως η απώθησίς των, και ακόµη 

περισσότερον η συντριβή των, θα ήνοιγε ευρείαν την λεωφόρον της επικρατήσεώς των. 

Ο θανάσιµος κίνδυνος του Έθνους 
3. Αυτοί οι ανίεροι, αντεθνικοί και αντιλαϊκοί σκοποί των σκοτεινών αντιδραστικών 

δυνάµεων ολίγον έλειψε να επιτύχουν εξ ολοκλήρου. Τόσον έντεχνος και βαθεία υπήρξεν η 

καπηλεία του εθνικού συναισθήµατος του Λαού, ώστε να κατατροµοκρατηθούν και εκείνα 

ακόµη τα ηγετικά πολιτικά στελέχη της Χώρας, τα οποία καταγωγή και µακράν αγωνιστική 

παράδοσις ετοποθέτουν εις το πλευρόν και επί κεφαλής των λαϊκών δηµοκρατικών και 

προοδευτικών δυνάµεων. Συνεπεία τούτου αι δυνάµεις αυταί εκίνδυνευσαν να τεθούν εις το 

περιθώριον της δηµοσίας ζωής της Χώρας, τις οίδε επί πόσον χρόνον, προς ανυπολόγιστον 

εθνικήν ζηµίαν, και προς επίσης ανυπολόγιστον καθυστέρησιν της πολιτικής, οικονοµικής 

και κοινωνικής εξελίξεως της Ελλάδος. 

Ο στρατηγός Νικόλαος Πλαστήρας και η σωτήρια παρέµβασίς του 
4. Θα αποτελέση αιώνιον τίτλον τιµής και επί πλέον τίτλον υψίστης εθνικής υπηρεσίας διά 

τον στρατηγόν Νικόλαον Πλαστήραν, ότι εν τω µέσω της θολής εκείνης ατµοσφαίρας, όχι 

                                                 
∗
 «∆ιακήρυξις Προγραµµατικών Κατευθύνσεων της ΕΠΕΚ, 1953», βλ. ΙΑΜΜ/ΑΝΠ, φ. «ΕΟ∆Α-

ΕΠΕΚ». 
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µόνον συνέλαβε τον παλµόν των διωκοµένων αυτών λαϊκών στρωµάτων, όχι µόνον ησθάνθη 

σαν ιδικούς του τους πόθους των, όχι µόνον διέγνωσεν οποίον µέγα ανοσιούργηµα 

διεπράττετο κατά του Έθνους και του Λαού, αλλά, ταυτοχρόνως, είχε το σθένος να υψώση το 

ανάστηµά του κατέναντι όλων και περιφρονών τα φαρµακερά βέλη της συκοφαντίας και της 

διαβολής, τα οποία εξετοξεύοντο εναντίον του εξ όλων των πλευρών, να αναλάβη τον αγώνα 

και να συναγείρη περί αυτόν ό,τι αγνόν, ό,τι άφθορον, ό,τι υγιές υπήρχεν εις την Χώραν. 

Η ίδρυσις της ΕΠΕΚ 
5. Έτσι ανέδυσεν εκ της πολιτικής ανυπαρξίας η ΕΠΕΚ, διά να καταστή, εντός βραχυτάτου 

χρονικού διαστήµατος, ένα από τα µεγαλύτερα και ισχυρότερα εις την χώραν πολιτικά 

κόµµατα. Έτσι και ο ιδρυτής και ηγέτης της στρατηγός Νικόλαος Πλαστήρας εξήρχετο από 

τα πλαίσια της στρατιωτικής οικογενείας, όπου είχε δοξάσει, όσον κανείς άλλος, και είχε 

λαµπρύνει την ιστορίαν της Πατρίδος, και εισήρχετο εις την πορείαν των µεγαλοφυών 

λαϊκών ηγετών και των µεγάλων πολιτικών ανδρών της συγχρόνου Ελλάδος. ∆ιότι εις µιαν 

δεδοµένην ιστορικήν στιγµήν συνέλαβε τον παλµόν και τον πόθον του Λαού, τον 

εξεπροσώπησε, τον διεκήρυξε και τελικά τον επέβαλε. 

Σκοποί και επιδιώξεις 
6. Εξ όσων ανωτέρω εξετέθησαν προκύπτουν καταφανείς οι σκοποί και αι επιδιώξεις της 

ΕΠΕΚ, όπως τους συνέλαβε και τους διεκήρυξεν ο ιδρυτής και Αρχηγός της. Η ΕΠΕΚ 

αποτελεί το κίνηµα των γνησίως δηµοκρατικών και ριζοσπαστικώς προοδευτικών δυνάµεων 

της Χώρας, τας οποίας συγκλονίζει ο τριπλούς πόθος: α) της διασφαλίσεως και 

κατοχυρώσεως των συµφερόντων του Έθνους, β) της στερεώσεως, διευρύνσεως και 

προαγωγής των δηµοκρατκιών µας θεσµών, γ) της καταλύσεως των δεσµών της οικονοµικής 

δουλείας, και οικονοµικής απελευθερώσεως των εργαζοµένων, της εξαλείψεως της 

εκµεταλλεύσεως ανθρώπου από άνθρωπον. Κατά την έννοιαν των ανωτέρω η ΕΠΕΚ είναι 

κόµµα βαθύτατα εθνικόν, γνησίως δηµοκρατικόν και από οικονοµικής και κοινωνικής 

απόψεως ριζοσπαστικώς προοδευτικόν, µε δύο λέξεις η ΕΠΕΚ είναι το κατ’ εξοχήν κόµµα 

του συνόλου του εργαζόµενου λαού.  

Κατωτέρω θα εκτεθούν λεπτοµερέστερον αι προγραµµατικαί κατευθύνσεις της ΕΠΕΚ και θα 

διαγραφούν εις γενικάς γραµµάς οι τρόποι, αι µέθοδοι και τα µέσα διά των οποίων 

πιστεύοµεν ότι θα φθάσωµεν εις την πραγµατοποίησιν των σκοπών και των επιδιώξεών µας. 

 

ΜΕΡΟΣ Β΄ 

ΓΕΝΙΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 

ΙΙ. Εξωτερική Πολιτική 

Βάσεις προσδιοριστικαί 
7. Την εξωτερικήν πολιτικήν της ΕΠΕΚ προσδιορίζουν κατά βάσιν η αγάπη του ελληνικού 

λαού προς την Πατρίδα και η ένθερµος προς αυτήν πίστις του, καθώς επίσης και η ολόψυχος 

αφοσίωσίς του προς την καταλειφθείσαν εις ηµάς πατρογονικήν κληρονοµίαν. Από τους 

κυρίους δηµιουργούς του ελληνοχριστιανικού πολιτισµού ο ελληνικός λαός είναι φυσικόν να 

αισθάνεται συγγένειαν προς τους λαούς οι οποίοι εµφορούνται από τα ίδια µε αυτόν ιδανικά 

και στενήν προς αυτούς αλληλεγγύην. Είναι επίσης φυσικόν να αισθάνεται την ανάγκην 

πλήρους µετ’ αυτών συµπράξεως και συνεργασίας προς αποτελεσµατικήν προστασίαν των 

ιδανικών αυτών, τα οποία αποτελούν την εσωτέραν και βαθυτέραν αυτού πίστιν. Τούτο 

ποσώς δεν σηµαίνει ότι εµπνέεται από αισθηµάτων προκαταλήψεως και ολιγώτερον ακόµη 

εχθρότητος απέναντι εκείνων των λαών, οι οποίοι ακολουθούν ιδικάς των κοσµοθεωρητικάς 

αρχάς ή ότι αποκρούει και την µετ’ αυτών φιλίαν και συνεργασίαν, διότι πνεύµα 

µισαλλοδοξίας ουδέποτε ενεφιλοχώρησεν εις την ψυχήν του Λαού µας.  

Ουδένα επιβουλευόµενοι αξιούµεν να µη µας επιβουλεύωνται 
8. Ο ελληνικός Λαός δεν έχει βλέψεις αι οποίαι να στρέφωνται εναντίον άλλου λαού. Σέβεται 

την ανεξαρτησίαν πάσης χώρας και ουδενός εποφθαλµιά τα εδάφη ή επιβουλεύεται τα 

συµφέροντα. Έχει όµως την αξίωσιν να τυγχάνουν του ιδίου απολύτου σεβασµού και η ιδική 

του ανεξαρτησία και εθνική ελευθερία, καθώς επίσης και η εδαφική του ακεραιότης. 

Εξασφαλίσας την εθνικήν του αυθυπαρξίαν, εντός των σηµερινών του εδαφικών ορίων, 

ουδέν άλλο επιθυµεί παρά να οργανώση κατά τας ιδίας του αντιλήψεις την πολιτικήν, την 

οικονοµικήν και την κοινωνικήν του ζωήν. Μη αναµιγνούµενος εις τα εσωτερικά των άλλων, 
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έχει την εύλογον αξίωσιν όπως και κανείς άλλος µη αναµιγνύεται εις τας εσωτερικάς του 

υποθέσεις. Υπό την έννοιαν των ανωτέρω ο ελληνικός λαός είναι βαθύτατα προσηλωµένος 

εις το ιδεώδες της ειρήνης και αποφασισµένος να µη στρέψη ποτέ τα όπλα διά να 

επιβουλευθή την ανεξαρτησίαν, την ελευθερίαν ή τα εδάφη οιουδήποτε λαού. Πέραν τούτου 

ο ελληνικός λαός καταδικάζει τον πόλεµον ως µέσον επιλύσεως των διεθνών διαφορών. Είναι 

περιττόν, βεβαίως, να προστεθή ότι όσον είναι αφοσιωµένος εις το ιδανικόν της ειρήνης και 

αποφασισµένος να συµβάλη, δι’ όσων διαθέτει ηθικών δυνάµεων, εις την περιφρούρησίν του, 

είναι άλλο τόσον αποφασισµένος να αγωνισθή, δι’ όλων των δυνάµεών του, κατά πάσης 

επιβουλής στρεφοµένης είτε κατά της ανεξαρτησίας του, είτε κατά της εδαφικής του 

ακεραιότητος, είτε κατά της εθνικής του αυτοτελείας, υπερηφανείας και αξιοπρεπείας. 

Η Ελλάς πιστή εις τον Ο.Η.Ε. 
9. Βάσει αυτών των θεµελιωδών αντιλήψεων είµεθα εξ ολοκλήρου αφωσιωµένοι εις τον 

ΟΗΕ ο οποίος πιστεύοµεν ότι αποτελεί το καλύτερον όργανον προστασίας της παγκοσµίου 

ειρήνης και επιλύσεως των µεταξύ των Εθνών διαφορών. Πάσα πρότασις κατατείνουσα εις 

την ενίσχυσιν του Ο.Η.Ε., προς τον σκοπόν τού να καταστή ούτος επαρκέστερος εις την 

πραγµατοποίησιν των επιδιώξεών του, θα τυγχάνη πάντοτε της πλέον ενθέρµου και 

ειλικρινούς υποστηρίξεως ηµών. 

Η ατλαντική συµµαχία 
10. Μέχρις ότου όµως ο Ο.Η.Ε. ανδρωθεί και η δράσις του αποβεί αποτελεσµατική, προς 

πρόληψιν διεθνών συγκρούσεων, είτε άµεσον καταστολήν αυτών και επανόρθωσιν του 

τρωθέντος δικαίου, η Ελλάς δεν ήτο δυνατόν να µην αναζητήση καθαρώς αµυντικάς 

συµµαχίας, προς µείζονα κατοχύρωσιν της εθνικής αυτής ασφαλείας. Υπό την έννοιαν αυτήν 

επεζήτησε και επέτυχε την εισδοχήν αυτής εις την ατλαντικήν συµµαχίαν, της οποίας 

ηγούνται αι µεγάλαι σύµµαχοι δυνάµεις Η.Π.Α. και Μ. Βρετανία, µετά των οποίων στενοί 

και ακατάλυτοι είναι οι ενούντες αυτήν δεσµοί και προς τας οποίας, ιδία δε προς την πρώτη 

εξ αυτών, βαθυτάτη η ευγνωµοσύνη του Έθνους, διά την παρασχεθείσαν και παρεχοµένην 

εισέτι γενναίαν υλικήν βοήθειαν και αρωγήν. Η συµµετοχή της Ελλάδος εις την ατλαντικήν 

συµµαχίαν είναι έργον της Κυβερνήσεως των δύο δηµοκρατικών κοµµάτων ΕΠΕΚ-

Φιλελευθέρων, δι’ ό ιδιάζουσαν αισθανόµεθα ικανοποίησιν. 

Ελληνοτουρκική συµµαχία και βαλκανικόν σύµφωνον 
11. Αλλά και τους δεσµούς µας µε τους γείτονας, τους εµφορουµένους από τας αρχάς τας 

οποίας ανωτέρω διεκηρύξαµεν, είµεθα πρόθυµοι πάντοτε να καλλιεργήσωµεν και να 

ενισχύσωµεν. Προς τούτο και την παλαιάν µετά της γείτονος τουρκικής δηµοκρατίας φιλίαν 

και συµµαχίαν κατεστήσαµεν στενωτέραν και αποβλέποµεν εις περαιτέρω διεύρυνσιν αυτής 

και προς την επίσης γείτονα Γιουγκοσλαβίαν επεδιώξαµεν και ήλθοµεν εις προσέγγισιν, 

αρθεισών ευτυχώς όλων των παρεξηγήσεων, αίτινες είχον εµφιλοχωρήσει µεταξύ των δύο 

λαών, τόσο στενώς συνδεοµένων διά κοινών αγώνων και κοινών θυσιών. ∆ι’ ό και µετά 

πάσης ικανοποιήσεως επεκροτήσαµεν το τελευταίως υπογραφέν µεταξύ των δύο αυτών 

χωρών και της Ελλάδος βαλκανικόν σύµφωνον. 

Αι σχέσεις µε την Ιταλίαν 
12. Εξ ίσου σταθερά είναι η θέλησις του ελληνικού λαού να καλλιεργήση τας πλέον στενάς 

και ειλικρινείς σχέσεις φιλίας και συνεργασίας προς την γείτονα µεγάλην ιταλικήν 

δηµοκρατίαν και τον ιταλικόν λαόν, την µετά του οποίου συγγένειαν ζωηρώς αισθανόµεθα 

και µετά του οποίου πανάρχαιοι µας συνδέουν δεσµοί, τους οποίους δεν είναι ικαναί να 

κλονίσουν προσωριναί εχθρότητες καταδικασθείσαι άλλωστε παρ’ αυτού του ιδίου. ∆ι’ ό και 

µετά της µεγαλυτέρας ικανοποιήσεως εσηµειώσαµεν τας σηµειωθείσας σηµαντικάς και εις το 

κεφάλαιον τούτο προόδους. 

Αι σχέσεις προς τας άλλας χώρας 
13. Αλλά και προς πάσην άλλη χώραν, µικράν ή µεγάλην, οµορογειτονικήν είτε και 

µεµακρησµένην, είµεθα πρόθυµοι να αποκαταστήσωµεν και να καλλιεργήσωµεν σχέσεις 

φιλίας και συνεργασίας, σταθεροποιούσας και προαγούσας την ειρήνην και εξυπηρετούσας 

τα αµοιβαία συµφέροντα, υπό τας ήδη εκτεθείσας βασικάς προϋποθέσεις, και εφ’ όσον και 

από της πλευράς των χωρών αυτών θα επεδεικνύετο ανάλογος προθυµία. 
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Η Κύπρος 
14. Η ΕΠΕΚ αισθάνεται και διακηρύττει την αλληλεγγύην ολοκλήρου του Ελληνικού λαού 

προς τον ιερόν αγώνα των αδελφών Κυπρίων, ο οποίος αποβλέπει εις την εθνικήν 

αποκατάστασιν του κυπριακού λαού, διά της ενώσεως της ηρωϊκής µεγαλονήσου προς την 

µητέρα πατρίδα, βάσει του δόγµατος της αυτοδιαθέσεως των λαών, το οποίον διεκηρύχθη 

παρά των µεγάλων ηµών συµµάχων. Η ΕΠΕΚ, εντός του πλαισίου των µετά της συµµάχου 

Μ. Βρεττανίας φιλικών σχέσεων, θέλει παράσχει προς τον ελληνικόν λαόν της Κύπρου 

πάσαν ηθικήν ενίσχυσιν προς ευόδωσιν των εθνικών του προσπαθειών, αι οποίαι 

συγκλονίζουν βαθύτατα την ψυχήν ολοκλήρου του λαού της Ελλάδος. 

Αυταί είναι οι θεµελιώδεις βάσεις επί των οποίων στηρίζεται η εξωτερική πολιτική της 

ΕΠΕΚ. Πιστεύοµεν αδιστάκτως ότι δι’ αυτής υπηρετούµεν τα πάγια του Έθνους µας 

συµφέροντα και συγχρόνως παρέχοµεν εις αυτό τα µέσα να οργανώση και να προαγάγη την 

ζωήν του, µέσα εις αιτµόσφαιραν της µεγαλυτέρας δυνατής ασφαλείας, να εξυπηρετήση την 

παγκόσµιον ειρήνην και να εκπληρώση, εις τον µεγαλύτερον δυνατόν βαθµόν, τας 

υποχρεώσεις του προς την ανθρωπίνην κοινότητα, τας οποίας επιβάλλουν εις αυτό η 

τρισχιλιετής και ένδοξος ιστορία του. 

 

ΙΙΙ. Το περιεχόµενον της ∆ηµοκρατίας 

Η πλειοψηφία κυβερνά. Η µειοψηφία ελέγχει. Η άρνησις της βίας 
15. Η ΕΠΕΚ πιστεύει εις την ∆ηµοκρατίαν. Αποδέχεται δηλονότι την αρχήν ότι η 

πλειοψηφία δικαιούται να κυβερνά και η µειοψηφία να ελέγχη. Η πλειοψηφία όµως πρέπει να 

συγκροτείται µε την ελευθέραν και γνησίαν εκδήλωσιν της θελήσεως του Λαού. Εν συνεπεία 

προς την αρχήν αυτήν η ΕΠΕΚ αποκρούει και καταδικάζει την βίαν, ως µέσον πολιτικής 

επικρατήσεως, και αντιτάσσεται εις αυτήν, οθενδήποτε και αν προέρχεται. Η ΕΠΕΚ θεωρεί 

ως εχθρούς του λαού εκείνους, οι οποίοι, µε οιοδήποτε πρόσχηµα, θα επιδίωκον διά της βίας 

να επιβάλουν τας απόψεις των. Θέλει τους πολίτας ικανούς να προασπίζουν τας ελευθερίας 

και τα δικαιώµατά των εναντίον κάθε επιβουλής κατά του ελευθέρου πολιτεύµατος και κάθε 

αποπείρας προς βιαίαν ανατροπήν του. ∆ιότι µόνον όπου οι πολίται είναι ικανοί να 

προασπίσουν αποφασιστικά και αποτελεσµατικά τας ελευθερίας των, εκεί ηµπορεί να υπάρξη 

πράγµατι ελευθέρα πολιτεία. 

Κυβέρνησις του Λαού, υπέρ του Λαού και διά του Λαού 
16. Η ΕΠΕΚ πιστεύει ότι διά να υπάρξη αληθινή κατοχύρωσις του ελευθέρου δηµοκρατικού 

πολιτεύµατος πρέπει τούτο κυρίως να στηρίζεται εις τα ευρύτατα στρώµατα του εργαζόµενου 

Λαού, τους αγρότας, τους εργάτας, τους µισθωτούς, τους επιστήµονας, τους επαγγελµατίας, 

τους βιοτέχνας και γενικά εκείνα τα στρώµατα του Λαού επάνω εις τα οποία ασκείται η 

πίεσις της πλουτοκρατικής ολιγαρχίας. Όσον περισσότερον η πολιτειακή τάξις στηρίζεται εις 

τα στρώµατα αυτά και όσον περισσότερον περιορίζεται η δύναµις και η επιρροή της 

οικονοµικής ολιγαρχίας, τόσον περισσότερον ασφαλίζονται και κατοχυρούνται και το 

πολίτευµα και αι ελευθερίαι των πολιτών. 

Σύµφωνα προς τα ανωτέρω θεµελιώδη, αρχήν της ΕΠΕΚ αποτελεί ότι αληθινή δηµοκρατία 

υπάρχει εκεί όπου ολόκληρος η πολιτική εξουσία ανήκει εις τον Λαόν και ασκείται από τον 

Λαόν και υπέρ του Λαού. Εκεί όπου η συµµετοχή του Λαού, τόσον εις την ρύθµισιν των 

προβληµάτων που ανάγονται εις την σφαίραν της αρµοδιότητος του Κράτους, όσον και 

εκείνων που ανάγονται εις την αρµοδιότητα των τοπικών οργάνων είναι αµεσωτέρα και 

ευρυτέρα. 

Η ∆ηµοκρατία έργον έχει να εξαλείψη όλα τα εµπόδια οικονοµικής και κοινωνικής φύσεως 
17. ∆ιά να καταστή όµως πραγµατικά δυνατή η κατ’ αυτόν τον τρόπον οργάνωσις της 

∆ηµοκρατίας µας δεν είναι αρκετή µόνον η κατοχύρωσις των πολιτικών ελευθεριών των 

πολιτών. Πρέπει µαζί µε αυτήν να αποκτήσουν οι πολίται και την οικονοµικήν των 

ελευθερίαν. ∆ι’ αυτό διά την ΕΠΕΚ αποτελεί βαθείαν πίστιν και θεµελιώδη αρχήν η 

κατωτέρω διακήρυξις: « Έργον της ∆ηµοκρατίας είναι να εξαλείψη τα εµπόδια οικονοµικής 

και κοινωνικής φύσεως, τα οποία περιορίζουν εν τη πράξει την ελευθερίαν και ισότητα των 

πολιτών και παρεµποδίζουν την ελευθέραν ανάπτυξιν της ανθρωπίνης υπάρξεως και την 

ενεργόν συµµετοχήν όλων των εργαζοµένων εις την πολιτικήν, την κοινωνικήν και την 

οικονοµικήν οργάνωσιν». Όλαι αι προσπάθειαι της ΕΠΕΚ και όλαι αι µεταρρυθµίσεις, διά 
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την εισαγωγήν των οποίων θα αγωνισθή, θα αποβλέπουν εις το να µεταβάλη την διακήρυξιν 

αυτήν εις απτήν πραγµατικότητα. 

 

ΙV. Πολιτικαί Μεταρρυθµίσεις 

Γενικαί Παρατηρήσεις 
18. ∆ιά να αποκτήση η ∆ηµοκρατία το περιεχόµενον το οποίον της εδώσαµεν, είναι 

απαραίτητον να επανέλθη το πολίτευµά µας εις τας λαϊκάς βάσεις, επί των οποίων το 

εθεµελίωσαν οι ιδρυταί του, κατά το διάστηµα των εννενήκοντα τελευταίων ετών από το 

οποίον το εξετροχίασαν αι αντιδραστικαί δυνάµεις που επεκράτησαν από το 1936 και 

εντεύθεν. Και, ακόµη, να εισαχθούν ευρείαι µεταρρυθµίσεις πολιτικής, οικονοµικής και 

κοινωνικής φύσεως. Τας µεταρρυθµίσεις αυτάς θα τας επιδιώξη η ΕΠΕΚ µε όλας της τας 

δυνάµεις, προβαίνουσα εις την αναθεώρησιν του ισχύοντος Συντάγµατος και εισηγουµένη 

και τους καταλλήλους προς τούτο νόµους. 

Το σηµερινόν Σύνταγµα είναι ατελές και απηρχαιωµένον. Πρέπει να αναθεωρηθή 
19. Είναι γνωστόν ότι το σηµερινόν Σύνταγµα εξηφίσθη από την Κυβέρνησιν την οποίαν 

διηύθυνεν η ΕΠΕΚ. Αλλά και όταν εψηφίζετο, αφού εξηγήσαµεν τους λόγους οι οποίοι 

επέβαλλον την ψήφισίν του, δεν εδιστάσαµεν να το καταγγείλωµεν ως αναχρονιστικόν και να 

δηλώσωµεν κατηγορηµατικώς ότι εις πρώτην ευκαιρίαν θα επεδιώκαµεν την αναθεώρησίν 

του. Αυτήν την υπόσχεσίν µας θα την τηρήσωµεν οπωσδήποτε. Το ισχύον Σύνταγµα 

συνετάχθη από την αντιδραστικήν ∆εξιάν το 1946. Έπρεπε οπωσδήποτε να τερµατισθή το 

συνταγµατικόν χάος, το οποίον εέχεν αρχίσει να δηµιουργείται από το 1935 και 

απεκορυφώθη βραδύτερον. ‘Επρεπεν ο τόπος να αποκτήση κατστατικόν χάρτην, έστω και 

ατελή. Έπρεπε ακόµη να αποκτήσωµεν τα µέσα διά να πραγµατοποιήσωµεν την 

απελευθέρωσιν και την αποκατάστασιν των ακτηµόνων καλλιεργητών και µικρών 

κτηνοτρόφων. Την εξαιρετικήν διαδικασίαν, που ήταν απαραίτητος, µας την έδιδε το νέον 

Σύνταγµα. Και όταν οι αντίπαλοί µας ηρνήθησαν να συνεργασθούν εις την ψήφισιν νέου 

Συντάγµατος συγχρονισµένου, ακριβώς διά να µαταιώσουν την αποκατάστασιν των σκλάβων 

της γης, ευρέθηµεν εις την ανάγκη να το ψηφίσωµεν, όπως είχε. Έτσι, ύστερα από σκληράν 

προσπάθειαν συνετρίψαµεν την αντίδρασιν των οργανωµένων και ισχυρών οικονοµικών 

συµφερόντων και των πολιτικών στηριγµάτων των. Το έργον άλλωστε της αναθεωρήσεως 

δεν είναι πλέον τόσον δυσχερές, όσον άλλοτε, διότι αι σχετικαί διατάξεις έχουν απλουστευθή 

µε το νέον Σύνταγµα. 

Αι αντιδραστικαί δυνάµεις ωπισθοδρόµισαν την Ελλάδα 
20. Είποµεν ευθύς ανωτέρω ότι θα επιδιώξωµεν την επαναφοράν του πολιτεύµατός µας επί 

των λαϊκών βάσεων που το είχαν στηρίξει οι ιδρυταί του και εκείνοι που ενήργησαν την 

αναθεώρησιν του Συντάγµατος του 1911 και του 1927. Αυτό και µόνον είναι αρκετόν διά να 

αποδείξη πόσον µεγάλη είναι η οπισθοδρόµησις που εσηµειώθη εις την Χώραν µας εξ αιτίας 

της ανόδου των αντιδραστικών δυνάµεων. Όταν µάλιστα ληφθή υπ’ όψιν, ότι από την 

πρώτην προοδευτικήν αναθεώρησιν που έγινε εις τα 1911 εµεσολάβησαν δύο παγκόσµιοι 

πόλεµοι κατά τους οποίους εχύθησαν ποταµοί αιµάτων υπέρ της ελευθερίας και της 

∆ηµοκρατίας, όπου συνανεµίχθη και το αίµα το ελληνικόν αφθόνως, ότι οι άλλοι λαοί 

εκέρδισαν νέας και πολυτίµους κατακτήσεις, αι οποίαι λαµπρύνουν τον δηµόσιον βίον των 

και παρέχουν µεγίστας ευκαιρίας εις την διηνεκή άνοδον των µεγάλων λαϊκών στρωµάτων, 

τότε θα αντιληφθώµεν πόσον κακοποιός υπήρξεν η δράσις των αντιδραστικών δυνάµεων. 

Η κατάργησις όλων των ανελευθέρων και αντιδηµοκρατικών διατάξεων 
 κύριον µέληµα της ΕΠΕΚ 

21.Η ΕΠΕΚ παρέχει την επίσηµον και κατηγορηµατικήν διαβεβαίωσιν ότι εκ των 

κυριωτάτων µεληµάτων της θα είναι η κατάργησις όλων των ανελευθέρων και 

αντιδηµοκρατικών συντακτικών πράξεων, ψηφισµάτων και νόµων, που εψήφισαν αι 

αντιδραστικαί κυβερνήσεις, και ακόµη η αποκάθαρσις του Συντάγµατος από των 

παρεµβληθεισών εις αυτό αναλόγων διατάξεων, εις τρόπον ώστε ο ελληνικός λαός να 

ανακτήση εις το ακέραιον την άσκησιν όλων των πολιτικών του ελευθεριών και 

δικαιωµάτων. 
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Η πλήρης αποκατάστασις των συνδικαλιστικών ελευθεριών 
22. Με εντελώς ιδιάζουσαν επιµονήν θα επιδιώξη η ΕΠΕΚ την πλήρη και ολοκληρωτικήν 

αποκατάστασιν των συνδικαλιστικών ελευθεριών και των δικαιωµάτων εν γένει των 

εργαζοµένων, όσον σκληρά και αν χρειασθή προς τούτο προσπάθεια. Ήτο πολύ φυσικόν αι 

αντιδραστικαί δυνάµεις και η σύµµαχός των πλουτοκρατική ολιγαρχία να στραφούν µε 

ιδιαιτέραν ορµήν διά να καταπνίξουν τας συνδικαλιστικάς ελευθερίας των εργαζοµένων και 

να κατακτήσουν διά παντός µέσου τας συνδικαλιστικάς οργανώσεις. 

∆ιότι αυταί αποτελούν τας επάλξεις από τας οποίας οι εργαζόµενοι εξορµούν, διά να 

προασπίσουν τα δίκαια και τα δικαιώµατά των και να διευρύνουν τας οικονοµικάς και 

κοινωνικάς κατακτήσεις των, τα οποία επιβουλεύεται η οικονοµική ολιγαρχία. Η κατάπνιξις 

των συνδικαλιστικών ελευθεριών εις την ουσίαν των και η άλωσις των συνδικάτων 

καθυποτάσσει τους εργαζοµένους, καθ’ όσον τους αφαιρεί πάσαν αγωνιστικήν δυνατότητα 

και τους παραδίδει δεσµίους εις την ανεξέλεγκτον της πλουτοκρατικής ολιγαρχίας διάκρισιν 

και εις την ανοικτίρµονα εκµετάλλευσίν της. Η ΕΠΕΚ υπόσχεται επισήµως να καταλύση το 

επαίσχυντον καθεστώς, το οποίον έχει εγκαθιδρυθή εις τον συνδικαλιστικόν τοµέα, διά της 

βίας, της τροµοκρατίας και της νοθείας. Η ΕΠΕΚ διακηρύσσει ακόµη την αµετάκλητον 

απόφασίν της να εργασθή, µε όλας της τας δυνάµεις, διά την επικράτησιν εις την Ελλάδα των 

αρχών του ελευθέρου δηµοκρατικού συνδικαλισµού. Έχει δε την αδιάσειστον πίστιν ότι οι 

εργαζόµενοι, που τόσας εδοκίµασαν συµφοράς και πικρίας, θα αποβούν οι ίδιοι άγρυπνοι 

φρουροί των οργανώσεών των, αποµακρύνοντες επιµελώς απ’ αυτών πάσαν πολιτικήν ή 

κοµµατικήν επίδρασιν και επιρροήν. Η ΕΠΕΚ είναι βεβαία ότι αι συνδικαλιστικαί 

οργανώσεις, εις χείρας των πραγµατικών εκλεκτών των εργαζοµένων, θα οργανώνουν και θα 

κατευθύνουν τους αγώνας των, κινούµεναι µόνον από ελατήρια και επιδιώξεις οικονοµικάς 

και κοινωνικάς και, θα παραµένουν αυστηρώς µακράν των πολιτικών και των κοµµατικών 

επιρροών και επιδράσεων, αι οποίαι αναποτρέπτως και µοιραίως θα επιφέρουν την διάσπασιν 

και την εξασθένισιν των, αν όχι και την τελικήν των αποσύνθεσιν, προς όφελος της 

καραδοκούσης ολιγαρχίας του πλούτου. 

∆ιοικητική αποκέντρωσις & Αυτοδιοίκησις 
23. Βασικήν επίσης πολιτικήν επιδίωξιν της ΕΠΕΚ αποτελεί η πραγµατοποίησις του 

δευτέρου βαθµού της αυτοδιοικήσεως, εν συνδυασµώ προς ευρείαν αποκέντρωσιν των 

κρατικών υπηρεσιών. Το σηµερινόν συγκεντρωτικόν σύστηµα ασκεί παραλυτικήν επί της 

λειτουργίας του κρατικού µηχανισµού επίδρασιν και επί πλέον καταταλαιπωρεί τους πολίτας, 

υποχρέους, εκ των απωτάτων σηµείων της χώρας, να καταφεύγουν εις τας Αθήνας, διά την 

επίλυσιν και της απλουστέρας ακόµη υποθέσεως. Η έλλειψις εξ άλλου της αυτοδιοικήσεως 

κατά δεύτερον βαθµό στερεί τον Λαόν του δικαιώµατος να αναλάβη ο ίδιος, διά αιρετών 

οργάνων του, την διαχείρισιν των τοπικών ζητηµάτων και συµφερόντων του. Οι οργανισµοί 

τοπικής αυτοδιοικήσεως, τους οποίους θα καθιδρύσωµεν, προικοδοτούµενοι από τον 

κρατικόν προϋπολογισµό, ενισχυόµενοι εξ ετέρου από τας τοπικάς φορολογίας και τους 

άλλους πόρους, τους οποίους οι ίδιοι θα δηµιουργήσουν, θα ηµπορέσουν να ανταποκριθούν 

αποτελεσµατικώς εις τα τοπικάς ανάγκας και πρώτιστα πάντων της λαϊκής παιδείας, της 

υγιεινής, της συγκοινωνίας κλπ. Εκτός τούτου όµως θα υψωθή και το πολιτικόν επίπεδον του 

Λαού, διότι θα γίνη ισχυρότερον παρ’ αυτώ το συναίσθηµα της ευθύνης, πράγµα που θα έχη 

τον ευεργετικόν του αντίκτυπον και επί της ασκήσεως των ευρυτέρων αυτού πολιτικών 

δικαιωµάτων. Εξ’ άλλου και ο κεντρικός κρατικός µηχανισµός, µε την απαλλαγήν του από 

τον φόρτον των τοπικών ζητηµάτων, θα καταστή απολύτως επαρκέστερος εις την 

αντιµετώπισιν των γενικής φύσεως προβληµάτων, που ενδιαφέρουν ολόκληρον τον Λαόν. 

Η Εκπαίδευσις 
24. Η ΕΠΕΚ πιστεύει ότι από τα πρώτιστα καθήκοντα της ∆ηµοκρατίας είναι η εξύψωσις του 

µορφωτικού επιπέδου του Λαού. Όσον το επίπεδον αυτό είναι υψηλότερον, τόσον οι πολίται 

καθίστανται επαρκέστεροι εις την άσκησιν των πολιτικών τους δικαιωµάτων, τόσον 

µεγαλυτέρα αποβαίνει η συνείδησις της ευθύνης, πράγµα που συµβάλλει λίαν ουσιωδώς εις 

την πρόοδον του συνόλου. Ακόµη οι πολίται γίνονται ικανότεροι εις το να διεκδικούν τα 

δίκαιά των, εναντίον εκείνων που επιδιώκουν να τα παραγνωρίσουν και να τα καταπατήσουν. 

Αντιθέτως αι αντιδραστικαί δυνάµεις επιδιώκουν να κρατούν τον Λαόν εις τα βάθη του 

σκοταδισµού και της αµαθείας, διά να τον εκµεταλλεύονται από κάθε πλευράν. Συνεπής προς 
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τα ανωτέρω η ΕΠΕΚ αποδίδει θεµελιώδη σηµασίαν εις την οργάνωσιν της Εθνικής Παιδείας. 

Βασικήν εν προκειµένω αρχήν της ΕΠΕΚ αποτελεί η υποχρέωσις του Κράτους να 

εξασφαλίση την επί ίσοις όροις συµµετοχήν εις την εκπαίδευσιν, την επαγγελµατικήν 

µόρφωσιν και την πνευµατικήν ανάπτυξιν του παιδιού και του εφήβου. Η ΕΠΕΚ θα 

καταστήση όχι µόνον κατά τύπους αλλά και πραγµατικά υποχρεωτικήν την στοιχειώδη 

εκπαίδευσιν και θα εξασφαλίση ουσιαστικά την δωρεάν παροχήν αυτής. Θα αυξήση επί 

πλέον το όριον αυτής από 6 εις 8 έτη. Πέραν αυτών η ΕΠΕΚ διακηρύσσει ότι οι ικανοί και 

άξιοι µαθηταί, και αν ακόµη στερούνται των µέσων, έχουν δικαίωµα να ακολουθήσουν 

ανωτέρας σπουδάς. Η δηµοκρατία οφείλει να καταστήση ενεργόν το δικαίωµα τούτο δι’ 

υποτροφιών, δι’ επιχορηγήσεων προς τας οικογενείας και δι’ άλλων µέσων, τα οποία θα 

χορηγούνται διά διαγωνισµού. Η εκπαίδευσις θα τεθή, κατ’ αυτόν τον τρόπον, εις την 

διάθεσιν όλων των κοινωνικών στρωµάτων, αντί να είναι, όπως συµβαίνει σήµερον, 

προνόµιον µόνον των πλουσίων. Επιπλέον θα επιδιωχθή η οργάνωσις της Εκπαιδεύσεως, 

ώστε να επιτυγχάνεται η ανάπτυξις του πνεύµατος, η διάπλασις του σώµατος, η διαµόρφωσις 

του χαρακτήρος και η καλλιέργεια των φυσικών χαρισµάτων και των δεξιοτήτων των παιδιών 

του Λαού. Έτσι θα παρασκευάζωνται πολίται ικανοί όχι µόνον να ασκούν συνειδητά τα 

πολιτικά των δικαιώµατα, αλλά και να συµβάλλουν θετικά εις την τελειοποίησιν των θεσµών 

µας και εις την προαγωγήν της οικονοµίας µας, επ’ ωφελεία του συνόλου. 

Η ισοτιµία των γυναικών 
25. Η ΕΠΕΚ υπήρξεν ο πρωτουργός της χορηγήσεως εις τας ελληνίδας του δικαιώµατος της 

ψήφου. Θεωρεί τούτο ως ιδιαίτερον τίτλον τιµής δι’ αυτήν. Όµως δεν θεωρεί ότι µε τούτο 

εξηντλήθησαν αι υποχρεώσεις της απέναντι των γυναικών, αι οποίαι, µε τους αγώνας των και 

τας γενικωτέρας προσπαθείας των, κατέστησαν τόσον πολύτιµοι παράγοντες της πολιτικής, 

της οικονοµικής και της κοινωνικής ζωής της Χώρας. ∆ι’ αυτό η ΕΠΕΚ είναι αποφασισµένη 

να διεξαγάγη όλους τους αγώνας οι οποίοι θα χρειασθούν διά να εξαλειφθή και το τελευταίον 

εναποµένον ίχνος ανισότητος µεταξύ των δύο φύλων -και αποµένουν ακόµη πολλά- και να 

αποκατασταθή η πλήρης µεταξύ αυτών ισοτιµία πολιτική, οικονοµική, κοινωνική, να αφεθή 

δε ελευθέρα η παρά των γυναικών άσκησις όλων γενικώς των επαγγελµάτων και η παρ’ 

αυτών κατάληψις πάσης δηµοσίας ή άλλης θέσεως, υπό τους αυτούς ακριβώς όρους και διά 

τους άνδρας. 

Η ∆ικαιοσύνη προσιτή εις τον Λαόν 
26. Τέλος η ΕΠΕΚ συναισθάνεται ότι όπως έχει σήµερον η οργάνωσις της απονοµής της 

δικαιοσύνης, αύτη δεν είναι ποσώς προσιτή εις τα ευρεία λαϊκά στρώµατα. ∆ιά τούτο 

ιδιαιτέραν θα καταβάλη µέριµναν ώστε να την καταστήση προσιτήν και εις τα οικονοµικώς 

ενδεή στρώµατα του Λαού. Ειδικοί Θεσµοί, τους οποίους θα καθιδρύσωµεν, θα 

εξασφαλίσουν εις τους απόρους τα µέσα διά να ενάγουν, καθώς και τα µέσα της 

υπεράσπισεώς των, ενώπιον οιουδήποτε δικαστηρίου. 

∆ηµόσιοι υπάλληλοι 
27. Πριν τερµατίσωµεν το τµήµα αυτό των προγραµµατικών µας κατευθύνσεων επιθυµούµεν 

να αφιερώσωµεν ολίγας λέξεις αφορώσας εις την µεγάλη και πολυπληθή τάξιν των δηµοσίων 

υπαλλήλων πάσης κατηγορίας, την οποίαν περιβάλλοµεν µε ιδιαιτέραν στοργήν και 

συµπάθειαν, την οποίαν άλλωστε και εµπράκτως εξεδηλώσαµεν κατά το βραχύ διάστηµα της 

Κυβερνήσεώς µας. 

Το Σύνταγµά µας κατοχυρώνει τον δικαστικόν κλάδον διά της ισοβιότητος και άλλων 

ισχυρών εγγυήσεων. Κατοχυρώνει επίσης, πολύ ορθώς, τους διοικητικούς και άλλους 

υπαλλήλους διά της µονιµότητας. ∆ιάφοροι νόµοι και ιδία ο Κώδιξ ∆ηµ. Υπαλλήλων 

παρέχουν πλείστας όσας άλλας προς αυτούς εγγυήσεις . Είµεθα αποφασισµένοι να λάβωµεν 

και παν άλλο µέτρον, το οποίον θα συνέβαλε εις την εξύψωσιν και του δικαστικού και του 

δηµοσιοϋπαλληλικού ιδιαιτέρως κλάδου, καθώς και όλων των άλλων οργάνων του Κράτους, 

την εξασφάλισιν εις όλους αξιοπρεπούς τρόπου ζωής. Αξιούµεν όµως παρ’ όλων γενικώς να 

είναι πιστοί και ευλαβείς τηρηταί του Συντάγµατος και των νόµων της ∆ηµοκρατίας και 

άγρυπνοι αυτών φρουροί. Αξιούµεν προσέτι παρά πάντων την ευσυνείδητον των καθηκόντων 

αυτών εκτέλεσιν, µακράν πάσης ξένης προς αυτά, επιρροής ή επιδράσεως. Αξιούµεν 

άκαµπτον ηθικήν αντίστασιν, κατ’ εισηγήσεων ξένων προς το υπηρεσιακόν καθήκον, 

οθενδήποτε προερχοµένων. Αξιούµεν όχι µόνον την αποφυγήν πάσης αυθαιρεσίας εις βάρος 
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των πολιτών, αλλά την διαφύλαξιν, την προάσπισιν και την περιφρούρησιν των εκ του 

Συντάγµατος και των νόµων δικαιωµάτων αυτών. Αξιούµεν από όλους να είναι πρόθυµοι 

υπηρέται των συµφερόντων του Λαού. Η ΕΠΕΚ δεν αποκρύπτει ότι πολλάκις κατά το 

παρελθόν τα δικαιώµατα των πολιτών σκαιώς κατεπατήθησαν υπό δηµοσίων οργάνων, 

υπεικόντων εις ποικίλας σκοπιµότητας. Τούτο διά την ΕΠΕΚ είναι όλως απαράδεκτον και 

ανεπίτρεπτον. ∆ιά τα παντός βαθµού και πάσης κατηγορίας όργανα του Κράτους µία και 

µόνη σκοπιµότης υφίσταται, η της ακάµπτου επιβολής του νόµου και της προστασίας των 

νοµίµων δικαιωµάτων των πολιτών. Η ΕΠΕΚ δεν αποκρύπτει ακόµη ότι και φυσική και 

ηθική βία ησκήθη κατά των πολιτών, παρά των εντεταλµένων ακριβώς διά την προστασίαν 

των. Αποκρούοντες και καταδικάζοντες αυστηρώς τας µεθόδους αυτάς, αναξίας της 

∆ηµοκρατίας, δηλούµεν επισήµως ότι θα επιδιώξωµεν την λήψιν νοµοθετικών µέτρων, προς 

πλήρη κατοχύρωσιν των πολιτών από των τοιούτων υπερβασιών και αυθαιρεσιών των 

δηµοσίων οργάνων, διά των οποίων θα επιβάλλωνται βαρύταται κυρώσεις κατά παντός 

δηµοσίου οργάνου, το οποίον είτε ηµέλησεν ή παρέλειψε να προστατεύση τον πολίτην και τα 

δικαιώµατά του, είτε και παρεβίασεν αυτά. 

 

V. Το Οικονοµικόν Πρόβληµα 

Γενική ∆ιακήρυξις 
28. Η ΕΠΕΚ αποκρούει ως αντιεπιστηµονικήν αλλά και αντεθνικήν και αντιλαϊκήν την 

θεωρίαν ότι η Ελλάς δεν είναι εις θέσιν να διαθρέψη τον πληθυσµόν της και να εξασφαλίση 

εις αυτόν ανεκτόν επίπεδον ζωής και αντιθέτως διακηρύσσει την ακλόνητον πίστιν της ότι οι 

πόροι της εθνικής δραστηριότητος, αι πλουτοπαραγωγικαί πηγαί της Χώρας και το εργατικόν 

της δυναµικόν είναι πλέον ή επαρκή προς αµφοτέρους τους ανωτέρω σκοπούς και ότι ακόµη 

είναι δεκτικοί επαυξήσεως, ώστε να ανταποκρίνονται προς τας εκάστοτε προκυπτούσας εκ 

της αυξήσεως του πληθυσµού ανάγκας. Ό,τι απαιτείται είναι κατάλληλος αυτών 

εκµετάλλευσις, και οργάνωσις και διεξαγωγή της παραγωγής και της ανταλλαγής αυτών, ουχί 

κατά κριτήρια ιδιωτικά και εγωιστικά αλλά προς το κοινωνικόν συµφέρον. 

Βασική τοποθέτησις του προβλήµατος 
29. Η Ελλάς συνεπεία της εναντίον αυτής φασιστικής επιδροµής, του επακολουθήσαντος 

πολέµου και της τριπλής κατοχής υπέστη, κατ’ αναλογίαν, τας µεγαλυτέρας πάσης άλλης 

χώρας υλικάς καταστροφάς. Απεγυµνώθη του µεγαλυτέρου µέρους του κινητού αυτής 

πλούτου, ο δε ακίνητος πλούτος και ιδία τα δηµόσια έργα, υπό την ευρεία έννοιαν, 

υπέστησαν τεραστίας καταστροφάς. Υπό τας συνθήκας αυτάς ανασυγκρότησις της Χώρας θα 

ήτο αδύνατος χωρίς ισχυράν ξένην οικονοµικήν βοήθειαν, την οποίαν, άλλωστε, αι µεγάλαι 

σύµµαχοι δυνάµεις υπισχνούντο κατηγορηµατικώς, διαρκούντος του πολέµου, και 

εντεινοµένης της Ελληνικής εθνικής αντιστάσεως. 

Μετά την απελευθέρωσιν η βοήθεια αύτη ήρξατο παρεχοµένη αρχικώς υπό της Μ. 

Βρεττανίας, κατά βαθµόν συµβάλλοντα µόνον εις την συντήρησιν της περισωθείσης 

ιδιωτικής οικονοµίας και αντιµετώπισιν επειγουσών αµέσων αναγκών, βραδυτέρον υπό της 

Κυβερνήσεως των Ην. Πολιτειών και αργότερον διά του σχεδίου Μάρσαλ, προς 

ανασυγκρότησιν της χώρας, εις την οποίαν προκάλεσε και νέας υλικάς καταστροφάς ο 

εµφύλιος πόλεµος, διά τον οποίον ωµιλούµεν εις την αρχήν. Τελευτούντος ήδη του 6
ου

 έτους 

αφ’ ότου ήρχισεν η χορήγησις της Αµερικανικής γενικώς βοηθείας είµεθα υποχρεωµένοι να 

διαπιστώσωµεν, µε µεγάλην λύπην ότι παρά το µέγεθος της παρασχεθείσης βοηθείας λόγω 

της πληµµελούς διαχειρίσεως αυτής, η ανασυγκρότησις της χώρας, επ’ ωφελεία του Λαού και 

προς αποκατάστασιν της Ελλάδος, εις αυθύπαρκτον οικονοµικήν µονάδα, δεν ολοκληρώθη. 

Εξ άλλου συνεπεία των δηµιουργηθεισών εν Ευρώπη ιδιαζουσών συνθηκών η διάθεσις των 

εξαγωγίµων ελληνικών προϊόντων κατέστη δυσχερεστάτη µε άµεσον τον θλιβερόν 

αντίκτυπον επί της βιοτικής στάθµης του αγροτικού ιδίως πληθυσµού. Την δυσχερή ταύτην 

κατάστασιν επιδεινώνει ακόµη περισσότερον το ύψος των καθαρώς στρατιωτικών δαπανών, 

αι οποίαι απορροφούν υπέρ το ήµισυ των δηµοσίων εσόδων, ενώ δι’ αυτών δεν 

αντιµετωπίζονται ελληνικαί αποκλειστικώς ανάγκαι αµύνης, αλλά και συµµαχικοί. 

Εξ όλων των λόγων αυτών το οικονοµικόν γενικώς πρόβληµα της Χώρας προσλαµβάνει 

εντελώς ιδιαιτέραν οξύτητα, της οποίας ο αντίκτυπος είναι αµέσως αισθητός επί της βιοτικής 
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στάθµης των εργαζοµένων στρωµάτων του Λαού, κατελθούσης εις απαραδέκτως χαµηλόν 

επίπεδον, ενώ συγχρόνως απειλείται µε κατάρρευσιν η ιδιωτική οικονοµία. 

Αι ευθύναι των αντιδραστικών δυνάµεων και η οικονοµική πολιτική  
της Κυβερνήσεως της ΕΠΕΚ 

30. ∆ιά την κατάστασιν αυτήν µέγα µέρος ευθύνης βαρύνει τας αντιδραστικάς δυνάµεις, αι 

οποίαι διεχειρίσθησαν το µέγιστον µέρος της αµερικανικής βοηθείας, κατά τρόπον 

εξυπηρετούντα τα συµφέροντα της πλουτοκρατικής ολιγαρχίας, εις βάρος των συµφερόντων 

του Λαού και της ανασυγκρότησεως της Χώρας. 

Κατά το βραχύ διάστηµα της παραµονής ηµών εις την εξουσίαν προσεπαθήσαµεν να 

εξυγιάνωµεν κατά το δυνατόν, την οικονοµικήν κατάστασιν και επετύχαµεν να 

αποκαταστήσωµεν το ισοζύγιον του προϋπολογισµού και να εξασφαλίσωµεν την 

νοµισµατικήν σταθερότητα. Ταυτοχρόνως εθέσαµεν ευθαρσώς το όλον οικονοµικόν 

πρόβληµα ενώπιον των συµµάχων ηµών, τονίσαντες την ανάγκην της παρ’ αυτών αναλήψεως 

των στρατιωτικών βαρών, των πέραν της εξυπηρετήσεως των αποκλειστικών αναγκών της 

ελληνικής ασφαλείας, άνευ της οποίας ο κίνδυνος της οικονοµικής καταρρεύσεως είναι 

αναπότρεπτος. Πιστεύοµεν, ότι τούτου µη καθισταµένου δυνατού, επιβάλλεται η άµεσος 

επαναφορά των ενόπλων δυνάµεων ηµών εις την εν ειρήνη σύνθεσιν αυτών, ουδενός εκ 

τούτου απειλουµένου εθνικού κινδύνου. 

Η πολιτική του Συναγερµού 
31. Ο Συναγερµός, ανελθών εις την εξουσίαν, µετέβαλεν εις πρόγραµµα αυτού την αρχήν την 

οποίαν και εις την αντιπολίτευσιν ευρισκόµενος υποστήριζε, της διατηρήσεως δηλονότι του 

ύψους των στρατιωτικών δαπανών ανεξαρτήτως του ύψους της παρεχοµένης βοηθείας. Η 

αρχή αύτη, µη δυναµένη να στηριχθή επί των υπαρχουσών οικονοµικών δυνατοτήτων, οδηγεί 

εις περαιτέρω όξυνσιν και βαθυτάτην οικονοµικήν κρίσιν, της οποίας τα συµπτώµατα 

συγκλονίζουν ήδη εκ βάθρων την οικονοµίαν της Χώρας, και κατά της οποίας όχι µόνον δεν 

πρόκειται να ασκήσουν ευνοϊκήν επίδρασιν τα λαµβανόµενα φορολογικά µέτρα, αλλά και θα 

την επιδεινώσουν ακόµη περισσότερον. 

Το Ξένον ιδιωτικόν Κεφάλαιον 
32. Ο Συναγερµός πιστεύει ότι δύναται να αναπληρώση την αµερικανικήν βοήθειαν διά του 

ξένου ιδιωτικού κεφαλαίου. Θεωρούµεν την αντίληψιν αυτήν απολύτως εσφαλµένην, χωρίς 

τούτο ποσώς να σηµαίνη ότι αποκρούοµεν την συνδροµήν αυτού, διά την διευκόλυνσιν της 

οποίας και ειδικά εξεπονήσαµεν µέτρα κατά την παραµονήν µας εις την κυβέρνησιν, τα οποία 

όµως δεν ηδυνήθηµεν να ψηφίσωµεν. Τα έργα τα οποία θα εκτελεσθούν διά των ιδιωτικών 

κεφαλαίων πρέπει να είναι αµέσου αποδόσεως, διότι άλλως το ιδιωτικόν κεφάλαιον δεν έχει 

λόγον να εισέλθη εις την Χώραν. Όµως ηµείς έχοµεν κυρίως ανάγκην της κατασκευής των 

έργων εκείνων, των οποίων βραδεία θα είναι η απόδοσις, από απόψεως κερδών. Επί πλέον αι 

ειδικαί συνθήκαι υπό τας οποίας τελεί η Ελλάς, εν µέσω των άλλων ευρωπαϊκών χωρών, 

είναι τοιαύται ώστε κατ’ ανάγκην να καθίστανται επαχθείς και δυσβάστακτοι οι όροι της 

επενδύσεως παρ’ ηµίν του ξένου ιδιωτικού κεφαλαίου και τόσον περισσότερον, όσον 

µικροτέρα θα είναι η αµερικανική βοήθεια. ∆ιά τους λόγους αυτούς, εκτειθεµένους εντελώς 

συνοπτικώς αντιτιθέµεθα κατά βάσιν προς την πολιτικήν του Συναγερµού, ως εντελώς 

ανεδαφικήν και προωρισµένην να περιπλέξη αντί να επιλύση το οικονοµικόν πρόβληµα. 

Η ΕΠΕΚ διακηρύσσουσα την βαθείαν ευγνωµοσύνην του ελληνικού λαού προς την µεγάλην 

σύµµαχον δηµοκρατίαν των Η.Π.Α. πιστεύει ότι επιτελεί χρέος προς αυτόν µη αµελούσα να 

προσφύγη εις παν µέσον το οποίον θα συνετέλη να πεισθή αυτή να συνεχίση την παροχήν 

ειδικώς εις την Ελλάδα επαρκούς βοηθείας, προς ολοκλήρωσιν της αποκαταστάσεως αυτής, 

τούτο δε διότι υπήρξαν όλως εξαιρετικαί αι συνθήκαι τας οποίας µόνη αυτή αντεµετώπισε 

και εξακολουθούν, εν πολλοίς να παραµένουν τοιαύται. 

 

VΙ. Αι Οικονοµικαί Μεταρρυθµίσεις 

Βάσεις και Σκοποί των µεταρρυθµίσεων 
33 Μετά την γενικήν φυσιογνωµίαν του οικονοµικού µας προβλήµατος, που εδώσαµεν 

ανωτέρω, θα εκθέσωµεν περαιτέρω τας µεταρρυθµίσεις τας οποίας προγραµµατίζει η ΕΠΕΚ. 

Αι µεταρρυθµίσεις αυταί στηρίζονται επι τριών βάσεων: α) την εθνικοποίησιν, β) τον 

κρατικόν έλεγχον εν συνδυασµώ προς την συµµετοχήν των εργατών εις την διοίκησιν των 
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επιχειρήσεων και γ) την κρατικήν ενίσχυσιν και αποβλέπουν εις την άρσιν της καταθλιπτικής 

πιέσεως την οποίαν αι ισχυραί οικονοµικώς τάξεις ασκούν επί των ασθενεστέρων και εις την 

εξάλειψιν της εκµεταλλεύσεως των εργαζοµένων. 

Εθνικοποίησις της Πίστεως 
34. Η πίστις είναι η δύναµις που ζωογονεί τον οικονοµικόν και παραγωγικόν µηχανισµόν 

εκάστης χώρας. Συγκεντρώνει τον κοινωνικόν µόχθον που αποταµιεύεται και τον διοχετεύει 

εκ νέου εις τον παραγωγικόν µηχανισµόν.  
Όπως ασκείται σήµερον η πίστις ο αποταµιευόµενος κοινωνικός µόχθος αντί να χρησιµεύη 

διά να εξυπηρετή και να ενισχύη τας επιχειρήσεις κοινωνικής ωφελείας, χρησιµεύει εις το να 

εξυπηρετή τα εγωιστικά συµφέροντα της πλουτοκρατικής ολιγαρχίας και ιδιαιτέρως του 

τραπεζιτικού κεφαλαίου. Χάρις εις την πίστιν αι Τράπεζαι συγκεντρώνουν τόσιν δύναµιν, 

ώστε όχι µόνο να εκµεταλλεύωνται όλας τας επιχειρήσεις και να ασκούν επ’ αυτών 

κυριαρχικήν επιρροήν, αλλά συγχρόνως να δηµιουργούν επιχειρήσεις κοινωνικώς ανωφελείς, 

ακόµη και επιζηµίους, διά µόνον τον λόγον να προσπορίζωνται από αυτάς µεγαλύτερα κέρδη, 

ταυτοχρόνως δε να καταδυναστεύουν την πολυπληθή τάξιν των τραπεζιτικών υπαλλήλων. 

Κατά συνέπειαν το σηµερινόν πιστωτικόν σύστηµα, το οποίον βασίζεται επί των ιδιωτικών 

Τραπεζών, πρέπει να καταλυθή, η άσκησις της πίστεως να αφαιρεθή από την ιδιωτικήν 

πρωτοβουλίαν και να αποτελέση καθαρώς κοινωνικήν λειτουργίαν. Η πίστις πρέπει να 

εθνικοποιηθή. Είναι ο µόνος τρόπος µε τον οποίον η κοινωνική οικονοµία θα απαλλαγή από 

την εκµετάλλευσιν του τραπεζιτικού κεφαλαίου. Ο έλεγχος µόνον ο Κυβερνητικός δεν 

αποτελεί µέσον αποτελεσµατικής προστασίας του κοινωνικού συµφέροντος, όσον και αν 

είναι αυστηρός και συστηµατικός. Η µεταρρύθµισις αύτη εφαρµόσθη ήδη εις άλλας χώρας 

δηµοκρατικάς και απέδωσεν εξαιρετικά αποτελέσµατα. Εις την χώραν µας επιβάλλεται να 

πραγµατοποιηθή σήµερον ιδίως, και δι΄ ένα ακόµη σοβαρώτατον λόγον, ότι όλαι γενικώς αι 

τράπεζαι λειτουργούν µε χρήµατα, κατά το πλείστον του ∆ηµοσίου, των Οργανισµών ∆. 

∆ικαίου και των Κοινωφελών Ιδρυµάτων, εφ’ όσον σχεδόν δεν υπάρχουν ιδιωτικαί 

καταθέσεις, τα οποία και εκµεταλλεύονται προς όφελός των και εις βάρος της κοινωνικής 

Οικονοµίας. 

Εθνικοποίησις επιχειρήσεων κοινής ωφελείας 
35. ∆ι’ αναλόγους λόγους πρέπει να εθνικοποιηθούν και όλαι γενικώς αι επιχειρήσεις κοινής 

ωφελείας. Εκείναι δηλονότι αι επιχειρήσεις που απασχολούνται µε την θεραπείαν 

γενικοτάτων αναγκών που ενδιαφέρουν ολόκληρον τον Λαόν, όπως ο φωτισµός, το νερό, η 

κίνησις, το τηλέφωνον κλπ. Αι επιχειρήσεις αυταί πρέπει βαθµηδόν να περιέλθουν εις χείρας 

της κοινωνίας, η οποία θα ασκή την διεύθυνσιν µε τα κατάλληλα όργανα που θα 

αναδεικνύονται από το Κράτος, τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοικήσεως και άλλους, τα 

οποία θα παρακολουθούνται και θα ελέγχωνται αυστηρώς. Επίσης πρέπει να εθνικοποιηθούν 

όλοι αι επιχειρήσεις µεταφορών ξηράς, θαλάσσης, αέρος και να αφαιρεθούν από την 

ιδιωτικήν εκµετάλλευσιν. Το κέρδος της παραγωγής και γενικώτερον, της κοινωνίας θα είναι 

ανυπολόγιστον. 
Εθνικοποίησις µεγάλων Βιοµηχανιών 

36. ∆ιά τους αυτούς ισχυροτάτους λόγους πρέπει να εθνικοποιηθούν και αι µεγάλαι 

βιοµηχανικαί επιχειρήσεις και κυρίως εκείναι που αναφέρονται εις ζωτικάς ανάγκας της 

κοινωνίας. Τοιαύται είναι η αλευροβιοµηχανία, αι βιοµηχανίαι λιπασµάτων και άλλαι 

ανάλογοι. Με την εθνικοποίησίν των θα απαλλαγούν και µεγάλαι µάζαι εργατών από την 

εκµετάλλευσιν την οποίαν υφίστανται σήµερον και θα χειραφετηθούν. ∆ιά τους λόγους που 

αναφέραµεν και ανωτέρω και εις την περίπτωσιν αυτήν ο απλούς κρατικός έλεγχος θα είναι 

άνευ ουσιαστικού αποτελέσµατος. 

Κρατικός έλεγχος των Ανωνύµων Εταιρειών 
37. Όλαι αι άλλαι επιχειρήσεις, που λειτουργούν µε την µορφήν της ανωνύµου εταιρείας, 

πρέπει να τεθούν υπό αυστηρότατον κρατικόν έλεγχον. Τα κεφάλαια των επιχειρήσεων 

αυτών, ενσωµατούµενα εις τας µετοχάς των, αι οποίαι αποτελούν αντικείµενον συναλλαγών, 

είναι ουσιαστικώς κοινωνικά κεφάλαια. Πρέπει εποµένως και αυταί αι επιχειρήσεις να 

λειτουργούν κατά τρόπον που να εξυπηρετεί τα συµφέροντα της κοινωνίας. 
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Συµµετοχή των εργατών εις την ∆ιοίκησιν 
38. Η ΕΠΕΚ πιστεύει ότι η συµµετοχή των εργατών εις την διοίκησιν των επιχειρήσεων, εις 

τας οποίας εργάζονται, θα αποβεί εξόχως εξυπηρετική και των συµφερόντων των 

επιχειρήσεων και των συµφερόντων της κοινωνίας, οι εργάται, αποτελούντες τον έτερον των 

παραγόντων της παραγωγής, µε την συµµετοχήν των εις την διοίκησιν των επιχειρήσεων, θα 

προσφέρουν αληθινά εξόχους υπηρεσίας. Θα συµβάλουν αποτελεσµατικά εις την 

τελειοποίησιν των παραγοµένων προϊόντων, εις την αύξησιν της αποδόσεως, εις την 

ελάττωσιν του κόστους. Η ΕΠΕΚ, πιστεύουσα εις τα εξαιρετικά αποτελέσµατα τα οποία θα 

έχη η συµµετοχή των εργατών εις την διοίκησιν των επιχειρήσεων, είναι αποφασισµένη να 

αγωνισθή διά να την κατακτήση. 

Ενίσχυσης της ατοµικής πρωτοβουλίας 
39. Παράλληλα προς τα ανωτέρω µέτρα η ΕΠΕΚ είναι αποφασισµένη να ενισχύση την 

ατοµικήν πρωτοβουλίαν καθ’ όσον αποβλέπει εις την δηµιουργίαν επιχειρήσεων αι οποίαι να 

εξυπηρετούν κοινωνικάς ανάγκας καθώς επίσης και τας βιοτεχνίας. Προς τούτο θα 

εξασφαλίση κυρίως υπέρ αυτών επαρκείς και εφθηνάς πιστώσεις και θα χορηγήση 

διευκολύνσεις φορολογικάς και άλλας, ικανάς να τας προαγάγουν προς το συµφέρον του 

συνόλου. 

∆ηµοσιονοµικαί κατευθύνσεις 
40. Η ΕΠΕΚ αποδίδει εντελώς εξαιρετικήν σηµασίαν εις την ριζικήν αναµόρφωσιν του 

φορολογικού συστήµατος µε βάσιν την θεµελιώδη δι’ αυτήν αρχήν καθ’ ην έκαστος οφείλει 

να συντρέχη εις τας δηµοσίας δαπάνας αναλόγως της φορολογικής του ικανότητος. Το 

δηµοσιονοµικόν σύστηµα, το οποίον προτιθέµεθα να εφαρµόσωµεν, θα εµπνέεται αυστηρώς 

από τας αρχάς της προοδευτικής φορολογίας. Επί πλέον είµεθα αποφασισµένοι να 

τερµατίσωµεν τον κρατούντα µηχανικόν τρόπον της συντάξεως του δηµοσίου 

προϋπολογισµού και να επιβάλωµεν την αρχήν ότι ούτος πρέπει να συντάσσεται κατά τρόπον 

εξυπηρετούντα εις τον ανώτερον δυνατόν βαθµόν τας λαϊκάς ανάγκας. 

Φορολογική ασυδοσία και η φοροδιαφυγή 
41. Ιδιαιτέρως είµεθα αποφασισµένοι να καταλύσωµεν το από µακρού κρατούν καθεστώς της 

φορολογικής ασυδοσίας των µεγάλων επιχειρήσεων και των µεγάλων επιχειρηµατιών, 

ασκούµενον διά της απροκαλύπτου όσον και απαισχύντου ανοχής της φοροδιαφυγής, 

συνεπεία του οποίου είναι η άνευ οίκτου καταδίωξις των µικρών και ασθενών 

φορολογούµενων. Όσον µεγάλη θα είναι η επιείκεια ηµών απέναντι αυτών και η προθυµία εις 

παροχήν φορολογικών διευκολύνσεων, άλλο τόσον αµείλικτος και σκληρά θα είναι η στάσις 

µας απέναντι των µεγάλων και ισχυρών, εφ’ όσον θα παρακρατούν προσόδους ανηκούσας εις 

το δηµόσιον ή τους οργανισµούς ∆ηµ. ∆ικαίου ή αµελούν την πιστήν και έγκαιρον 

εκπλήρωσιν των φορολογικών των υποχρεώσεων. 

Προστασία της αγροτικής και βιοµηχανικής παραγωγής 
42. Η ΕΠΕΚ θεωρεί τον αγροτικόν κόσµον ως την σπονδυλικήν στήλην του εθνικού 

οργανισµού. Η αγροτιά υπέχουσα το µεγαλύτερον µέρος των εθνικών και κοινωνικών βαρών, 

δικαιούται εις ανάλογον από µέρους του Κράτους στοργήν και υποστήριξιν. Ειδικώτερον η 

ΕΠΕΚ, πραγµατοποιήσασα την αγροτικήν µεταρρύθµισιν και απελευθερώσασα από την 

δουλείαν τους ακτήµονας γεωργούς και µικρούς κτηνοτρόφους κατανοεί, υπέρ πάντα άλλον, 

την ανάγκην της ικανοποιητικής διαθέσεως της γεωργικής παραγωγής. 

Προς τούτο θέλοµεν διευρύνει την προστασίαν των προϊόντων εσωτερικής καταναλώσεως 

και την απορρόφησιν των εξαγωγίµων τοιούτων. Προς τον σκοπόν αυτόν πλην άλλων µέτρων 

θα συνεχίσωµεν την επί της κυβερνήσεώς µας αρξαµένην και τόσον επιτυχούσαν 

προσπάθειαν της ανακτήσεως των αγορών εκείνων, αι οποίαι ανέκαθεν κατηνάλισκον τα 

πλεονάσµατα της γεωργικής µας παραγωγής. Εξ άλλου, διά καταλλήλου χειρισµού της 

εξωτερικής εµπορικής πολιτικής, θέλοµεν παράσχει την µεγαλυτέραν δυνατήν προστασίαν 

εις την εξαγωγήν και των πλεονασµάτων της βιοµηχανικής παραγωγής. Εις την προσπάθειάν 

µας αύτην δεν θα διστάσωµεν να φθάσωµεν και µέχρι της ιδρύσεως κρατικών µονοπωλίων 

προς διευκόλυνσιν της εις το εξωτερικόν τοποθετήσεως των πλεονασµάτων βασικών 

προϊόντων της Χώρας. [χειρόγραφη προσθήκη: Αι κοινωνικαί ασφαλίσεις, περί των οποίων 

[βλέπε] κατωτέρω πρέπει να περιλάβουν και τον αγροτικόν κόσµον]. 
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VΙΙ. Αι κοινωνικαί Μεταρρυθµίσεις 
Η ιδιοκτησία υποχρεώνει 

43. Η ΕΠΕΚ διακηρύττει ότι κατ’ αρχήν σέβεται το δικαίωµα της ατοµικής ιδιοκτησίας. 

Θεωρεί όµως ότι το δικαίωµα αυτό πρέπει να ασκείται κατά τρόπον ώστε όχι µόνον να µην 

προκαλεί κοινωνικήν ζηµίαν ή καθυστέρησιν, αλλά να εξυπηρετή το κοινωνικόν σύνολο. ∆ι’ 

αυτό η ΕΠΕΚ ασπάζεται και διακηρύττει την αρχήν, την οποίαν έχουν ήδη αποδεσχή όλαι αι 

προηγµέναι δηµοκρατικαί χώραι, κατά την οποίαν η ιδιοκτησία δηµιουργεί κοινωνικάς 

υποχρεώσεις και η χρήσις αυτής πρέπει να εξυπηρετή την κοινήν ωφέλειαν. Η µικρά ατοµική 

ιδιοκτησία, τόσον η αγροτική, όσον και η αστική, είναι σεβαστή. Και κατεύθυνσις ηµών είναι 

να προαγάγωµεν, µε κάθε δυνατόν τρόπον, την µικράν ιδιοκτησίαν. Από της απόψεως ταύτης 

ιδιαιτέραν αποδίδοµεν αξίαν εις την επίλυσιν του προβλήµατος της λαϊκής στέγης. Προς 

τούτο δε θέλοµεν ιδιαζόντως ευνοήσει την διά της ιδιωτικής αποταµιεύσεως διευκόλυνσιν 

αυτού, καθώς και διά της λήψεως και προσφόρων προς τον σκοπόν αυτόν νοµοθετικών 

µέτρων. 

Η κληρονοµία 
44. Αναγνωρίζοµεν επίσης και σεβόµεθα το δικαίωµα της κληρονοµίας. Καθυποτάσσοµεν 

όµως και αυτό εις το κοινωνικόν συµφέρον. Από της απόψεως αυτής επιβάλλεται η ριζική 

αναθεώρησις των ισχυουσών διατάξεων και η προσαρµογή αυτών προς την τεθείσαν 

ανωτέρω αρχήν. 

Η προστασία της εργασίας 
45. Η ΕΠΕΚ πιστεύει ότι η εργασία αποτελεί βασικήν κοινωνικήν λειτουργίαν και 

δηµιουργεί δικαίωµα διά την απόλαυσιν των αγαθών της ζωής. Η ∆ηµοκρατία έχει 

υποχρέωσιν να εξασφαλίση εις κάθε έλληνα πολίτην, ικανόν να εργασθή, απασχόλησιν 

σύµφωνον προς τας σωµατικάς και τας πνευµατικάς του ικανότητας. Κανείς δεν θα 

αποµακρύνεται της θέσεως ή της εργασίας του διά λόγους πολιτικών φρονηµάτων ή 

πεποιθήσεων. Τα πολιτικά εξ άλλου φρονήµατα και αι πεποιθήσεις ενός εκάστου δεν θα 

επιτρέπεται να αποτελέσουν εµπόδιον διά την ανάληψιν εργασίας ή την κατάληψιν θέσεως. Η 

∆ηµοκρατία έχει ακόµη υποχρέωσιν να εξασφαλίση εις πάντα εργαζόµενον αποζηµίωσιν 

ανάλογον προς το ποσόν και το ποιόν της παρεχοµένης εργασίας, εν πάση δε περιπτώσει 

αρκετήν διά να επιτρέψη εις αυτόν και την οικογένειάν του να ζήσουν ελευθέραν και 

αξιοπρεπή ζωήν.  
Εργαζόµενη γυναίκα και ανήλικοι 

46. Η εργαζόµενη γυναίκα έχει τα αυτά δικαιώµατα και επί ίσης εργασίας την αυτήν 

αποζηµίωσιν. Οι όροι της εργασίας πρέπει να της επιτρέπουν όπως εκπληροί την σηµαντικήν 

οικογενειακήν αποστολήν της και να εξασφαλίζουν εις την µητέρα και το παιδί ειδικήν 

ανάλογον προστασίαν. Η ∆ηµοκρατία οφείλει επίσης να αγρυπνεί διά την προστασίαν της 

εργασίας των ανηλίκων. Προς τον σκοπόν αυτόν θα επιδιώξωµεν να θεσπίσωµεν ειδικά 

νοµοθετικά µέτρα διά των οποίων, συν τοις άλλοις, θα καθορίζεται το κατώτατον όριον της 

ηλικίας της επί µισθώ εργασίας και θα εξασφαλίζεται εις τους ανηλίκους επί ίσης εργασίας το 

δικαίωµα ίση αποζηµιώσεως. 

Η Κοινωνική Αλληλεγγύη 

47. Η ΕΠΕΚ ασπάζεται και διακηρύττει την αρχήν κατά την οποίαν πας πολίτης ανίκανος 

προς εργασίαν και στερούµενος των απαραιτήτων µέσων ζωής δικαιούται συντηρήσεως και 

προνοίας παρά της Κοινωνίας. Χρέος της δηµοκρατίας αποτελεί να καταστήση ενεργόν το 

δικαίωµα τούτο. Οµοίως εν περιπτώσει ατυχήµατος, ασθενείας, αναπηρίας, γήρατος, 

ακούσιας ανεργίας οι εργάται δικαιούνται προνοίας και εξασφαλίζονται εις αυτούς ανάλογα 

µέσα προς τας ανάγκας των. 
48. Ιδιαιτέραν εντελώς αξίαν αποδίδει η ΕΠΕΚ εις την προστασίαν της λαϊκής υγείας και 

ιδίως του βρέφους και του παιδιού. Ένεκα τούτου διακηρύττει ότι καθήκον της ∆ηµοκρατίας 

είναι να προστατεύση την υγείαν ως θεµελιώδες δικαίωµα του ανθρώπου και συµφέρον της 

ολότητος και να εξασφαλίζη την δωρεάν περίθαλψιν εις τους απόρους.  
 

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ. ΤΟ ΚΟΜΜΑ 

VΙΙΙ. Η Αποστολή της ΕΠΕΚ 



 354 

Εις τα δύο προηγούµενα µέρη εξεθέσαµεν την τοποθέτησιν της ΕΠΕΚ εντός του πλαισίου 

της συγχρόνου ελληνικής ζωής και ανεπτύξαµεν τους γενεσιουργούς λόγους της δηµιουργίας 

της ως εθνικού, λαϊκού, δηµοκρατικού και προοδευτικού κινήµατος. Ανεπτύξαµεν επίσης τας 

βάσεις της εθνικής εξωτερικής πολιτικής της ΕΠΕΚ και τας βασικάς κατευθυντηρίους 

γραµµάς της επάνω εις τα κεφαλαιώδη ζητήµατα της πολιτικής οργανώσεως και της 

οικονοµικής και κοινωνικής συγκρότησεως της ελληνικής δηµοκρατίας, όπως ηµείς την 

αντιλαµβανόµεθα και την ποθούµεν. Από τας γενικάς αυτάς κατευθυντηρίους γραµµάς 

ανακύπτει ανάγλυφος η πολιτική µας και επί εκείνων των λεπτοµερειακών θεµάτων επί των 

οποίων δεν ήτο δυνατόν να γίνη λόγος εις µιαν γενικήν και αδράν έκθεσιν, όσον και αν αυτά 

είναι σηµαντικά. Άλλωστε όσα εδώ εξετέθησαν εις αδράς γραµµάς αποτελούν τας 

κατευθυντηρίους γραµµάς του προγράµµατος µας, το οποίον θα αναλύωµεν εις τον Λαόν εις 

πάσαν παρουσιαζοµένην ευκαιρίαν. 

Πίστις εις τον Λαόν 
49. Ό,τι ειδικώτερα χαρακτηρίζει την ΕΠΕΚ, ως κόµµα, είναι η βαθεία και αδιάσειστος αυτής 

πίστις προς τον ελληνικόν λαόν και τας απεράντους δηµιουργικάς δυνάµεις τας οποίας 

εγκλείει. Αυτή η ακλόνητος πίστις µας προς τον Λαόν µάς επιβάλλει απόλυτον απέναντί του 

ειλικρίνειαν, µας φωτίζει και µας καθοδηγεί εις τον δύσκολον και τραχύν δρόµον που έχοµεν 

να ακολουθήσωµεν και µας εµποτίζει µε πνεύµα αυτοθυσίας, χάριν της επικρατήσεως των 

αρχών τας οποίας διεκηρύξαµεν ανωτέρω. Είναι µακράν από ηµάς κάθε σκέψις προσωπικής 

ιδιοτελείας και µας συνδέει µόνον ο κοινός πόθος και η κοινή απόφασις να συµβάλλωµεν, 

όσον περισσότερον ηµπορούµεν, εις το να κατακτήση ο Λαός µας την ευηµερίαν, της οποίας 

είναι κατά πάντα άξιος. 

Πίστις προς τον Αρχηγόν 
50. Ό,τι επίσης µας χαρακτηρίζει είναι η βαθυτάτη µας πίστις προς τον ιδρυτήν της ΕΠΕΚ 

και ηγέτην του εθνικού και λαϊκού µας κινήµατος. Έχοµεν το ευτύχηµα να ευρίσκεται επί 

κεφαλής µας το γνησιότερον και αγνότερον παιδί του λαού µας, το οποίον, δι’ αυτόν ακριβώς 

τον λόγον, είναι προικισµένον µε όλας τας αρετάς που χαρακτηρίζουν αυτόν. Έχοµεν το 

ευτύχηµα να ευρίσκεται επί κεφαλής µας η πλέον θρυλική µορφή, που ανεδύθη από τα 

σπλάχνα του Λαού κατά τα τελευταία σαράντα χρόνια της µεγαλειώδους όσον και 

περιπετειώδους ζωής του. Αυτόν τον άνδρα έχοµεν οδηγόν και αυτού την άσπιλον, 

ασκητικήν και υποδειγµατικήν ζωήν ως πρότυπον. Αυτός έκλεισε µέσα εις την ψυχή του την 

Ελλάδα και τον Λαόν της. Αυτόν έχουµε κλείσει και ηµείς µέσα εις την ψυχήν µας. Με την 

διπλήν αυτήν και απαρασάλευτον πίστιν προχωρούµεν εις την αποστολήν µας.  

Η Αποστολή µας 
51. Αποστολήν µας αισθανόµεθα να συντρίψωµεν οριστικώς τας σκοτεινάς δυνάµεις της 

πολιτικής, της κοινωνικής και της οικονοµικής αντιδράσεως, που παρεµβάλλονται 

πρόσκοµµα εις την πρόοδον και την άνοδον του Λαού µας. ∆ύο φοράς εις το διάστηµα των 

τελευταίων τεσσαράκοντα ετών ο Λαός µας συνέτριψε και ενταφίασε τας δυνάµεις αυτάς. 

Και όµως ανεδύθησαν και πάλιν, διά να του δηµιουργήσουν συµφοράς και να τον φέρουν εις 

οπισθοδρόµισιν. Εις τον Αρχηγόν µας έλαχεν ο κλήρος να απαλλάξη τον ελληνικόν Λαόν, 

και αυτήν την φοράν οριστικώς, από την φθοροποιόν, την καταστρεπτικήν των επίδρασιν. 

Και εις ηµάς εµπίπτει το φορτίον να το ενισχύσωµεν και να τον βοηθήσωµεν. 

Πιστεύοµεν εις την ∆ηµοκρατίαν. Και η πίστις µας αυτή δεν είναι κενή διακήρυξις. Αυτάς 

τας αρχάς, που επιδιώκοµεν να εµπνεύσωµεν εις το Κράτος, τας εφαρµόζωµεν πρώτον µέσα 

εις τους κόλπους του Κόµµατός µας, όπως µαρτυρεί το οργανωτικόν καταστατικόν του, το 

οποίον αποτελεί, µε την παρούσαν διακήρυξιν, ενιαίον κείµενον. Πιστεύοµεν ότι η 

∆ηµοκρατία, µε την ευρείαν έννοιαν που ηµείς της δίδοµεν, είναι ικανή να ασφαλίση την 

κατίσχυσιν όλων των πολιτικών, οικονοµικών και κοινωνικών αρχών και µεταρρυθµίσεων 

που ευαγγελιζόµεθα. Απευθυνόµεθα, λοιπόν, προς όλους τους Έλληνας αγνών προθέσεων 

και καλής θελήσεως, διά να δηµιουργήσωµεν από κοινού την νέαν Ελλάδα εις την οποίαν την 

πρωτοπορειακήν θέσιν θα κατέχη ο εργαζόµενος Λαός. Έµβληµά µας είναι: ΟΛΑ ΥΠΕΡ 

ΤΟΥ ΛΑΟΥ. 

 

Αθήναι, 16 Μαρτίου 1953 
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