
 
 

Περίληψη Εκδήλωσης  

 

Στα πλαίσια ομιλιών Κεφάλαια Ιστορίας 

"1966-1967: 50 Χρόνια Μετά" 

Α’) Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής υπήρξε ο βενιζελικώτερος των επιγόνων.  

Ο Ελ. Βενιζέλος είχε θέσει ως στόχο και τον αστικό εκσυγχρονισμό.  Τον 

ολοκλήρωσε  ο Καραμανλής με την ένταξή μας στην Ευρώπη (Ε.Ο.Κ.). 

 Β’) Στην φύση και στην κοινωνία το ελλείπον – πάντα – πληρούται.   

 ● Η χώρα τον Απρίλιο του 1967 είχε τεθεί εκτός πολιτεύματος.  Η 

λειτουργία Συντάγματος προϋποθέτει (και) συνεννόηση των πολιτικών 

δυνάμεων.  Καταστατικός χάρτης ουδέποτε είναι ό,τι γράφεται στο βιβλίο.  

Είναι – αποκλειστικά – ό,τι εφαρμόζεται.  Άρα εάν περί της εφαρμογής 

διαπληκτίζονται και κυρίως, αλληλοεξαπατώνται τα κόμματα, τότε, το 

Σύνταγμα από εξισορροπιστής του πολιτεύματος διαστρέφεται σε πρόσχημα 

διαλυτικό της κοινωνίας. 

 Κενό εξουσίας διεπίστωσαν οι κινηματίες της 21ης Απριλίου.  Το 

εκμεταλλεύθηκαν.  Επέβαλαν το καθεστώς τους.  Εκείθεν περάσαμε στο 

επόμενο κίνημα της 25.11.73.  Φθάσαμε στο καθεστώς Ιωαννίδη.  

Ακολούθησε η επέμβαση στην Κύπρο και η καθαίρεση του Μακαρίου.  Οι 

Τούρκοι, εκμεταλλεύθηκαν την ευκαιρία.  Εισέβαλαν στην Κύπρο.  

Επέβαλαν εκεί την παράνομη κατοχή τους.  Την διατηρούν μέχρι σήμερα 

(!).   

Συντελέσθηκε έτσι, η πρώτη μετά τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο εισβολή 

Ασιατών (Τούρκοι) στην Ευρώπη (Κύπρος). 

 Γ’) Το μήνυμα της Ιστορίας διαγράφεται με σαφήνεια, για όποιον 

θέλει να το δει.  Οι κρίσεις είναι ισχυρότερες από τις ρυθμίσεις. 

 Η ορμή της πραγματικότητας αποτελεί τον μόνο ακατάβλητο κανόνα.  

Αυτός διέπει την εξέλιξη της ζωής.  Όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου 

κατέρρευσαν οι Romanof.  Το πλήρωμα του χρόνου επέφερε την 

κατάρρευση και των Soviet.  Ουδεμία νομική απαγόρευση εμπόδισε ποτέ 

την εξέλιξη.  Κάθε μορφή ανεύθυνης (έξαλλης) πολιτικής οδηγεί σε κρίση. 

 ● Αναδεικνύεται έτσι συμπέρασμα διδακτικό για το παρόν και για το 

μέλλον.  Ότι δηλαδή: όπως όλα τα ανθρώπινα, έτσι και το κοινοβουλευτικό 
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πολίτευμα, υπόκειται στην αρχή του ορίου.  Εάν ενσκήψει κρίση 

υπερβαίνουσα την αντοχή του, τότε (το πολίτευμα) περιθωριοποιείται.   

 Η περιθωριοποίηση αναδεικνύει κενό.  Και αυτό το καλύπτει όποιος 

προλάβει. 


