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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Τα γεγονότα που έχουν καταγραφεί ως «Ιουλιανά» αποτελούν ένα σηµείο 

καµπής στη νεότερη ελληνική πολιτική ιστορία. Η συνταγµατική εκτροπή του 

Ιουλίου του 1965 ήταν η αφετηρία µιας σειράς ασταθών κυβερνήσεων που 

τελικά οδήγησαν στο πραξικόπηµα των συνταγµαταρχών τον Απρίλιο του 1967. 

H σύγκρουση Στέµµατος και κυβέρνησης µετά την επιµονή του βασιλέως 

Κωνσταντίνου να επιβάλει την άποψή του, σύµφωνα µε την οποία ο 

πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου δεν µπορούσε να αναλάβει και το 

υπουργείο Αµύνης, οδήγησε στην παραίτηση του πρωθυπουργού και, στη 

συνέχεια, στον σχηµατισµό τριών διαδοχικών κυβερνήσεων από βουλευτές της 
Ενώσεως Κέντρου, τις οποίες ούτε ο αρχηγός της, ούτε µεγάλη µερίδα των 
βουλευτών της, ούτε το µεγαλύτερο µέρος του ελληνικού λαού, αναγνώριζαν 

ως νόµιµες.  

Την ίδια στάση κράτησε και µεγάλο µέρος του κεντρώου Τύπου της 

εποχής, µεταξύ αυτών οι εφηµερίδες «Τα Νέα», «Το Βήµα», την «Αθηναϊκή» και 

στη Βόρεια Ελλάδα η «Μακεδονία». Ωστόσο, εκείνη την περίοδο παρασκηνιακό 

δράση (και) του Τύπου βρίσκεται στο αποκορύφωµα. Μυστικές συναντήσεις, 

συµφωνίες πίσω από κλειστές πόρτες, πρωτόκολλα και µνηµόνια για τις 

µελλοντικές πολιτικές εξελίξεις, τις οποίες συνυπέγραφαν οι εκδότες, όπως 

αποκαλύπτεται είτε εκείνες τις ηµέρες, είτε πολλά χρόνια αργότερα, από τα 

αποχαρακτηρισµένα έγγραφα της πρεσβείας των ΗΠΑ εκείνης της περιόδου.  1

«Πρωταγωνιστικό» ρόλο στις εξελίξεις έπαιξαν σαφώς οι αθηναϊκές εφηµερίδες 

του Δηµοσιογραφικού Οργανισµού Λαµπράκη και η «Ελευθερία» του Πάνου 
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 Βλ. Ενδεικτικά  για τις παρασκηνιακές κινήσεις των εκδοτών το έγγραφο που αποκάλυψε η εφηµερίδα 1

«Τα Νέα» για τη µυστική συνάντηση του Κ. Μητσοτάκη τον Ιούνιο του 1965 µε αµερικανό διπλωµάτη στην 
οποία συµµετείχε και ο Πάνος Κόκκας, εκδότης της εφηµερίδας «Ελευθερία». Το σχόλιο του διπλωµάτη 
ήταν ότι «η κλίκα των Κόκκα- Μητσοτάκη προσπαθούσε να κάνει σαφή τη θέση της στον «αµερικανικό 
παράγοντα», ίσως µε έναν υπαινιγµό ότι ο Μητσοτάκης προσέφερε την καλύτερη εναλλακτική λύση για τη 
θέση του Πρωθυπουργού Παπανδρέου, η διακυβέρνηση του οποίου οδηγούσε την Ελλάδα σε οικονοµικό 
και πολιτικό χάος». http://www.tanea.gr/ellada/article/?aid=4526084  
Επίσης, το περίφηµο «πρωτόκολλο για συµβιβαστική λύση» που υπέγραψαν στις 26 Ιουλίου 1965 οι 
πρώην υπουργοί Στ.Στεφανόπουλος, Η. Τσιριµώκος, Π. Κατσώτας, Σ. Παπαπολίτης και οι εκδότες 
Χρ.Λαµπράκης, Ι.Παπαγεωργίου και Ι. Βελλίδης για παροχή εντολής στον Στεφανόπουλο (η 
δηµοσιοποίηση του οποίου προκάλεσε το κάψιµο των εφηµερίδων) δείχνει τη διαπλοκή των εξουσιών. Βλ. 
Σπύρος Λιναρδάτος, Από τον εµφύλιο στη χούντα, τ. Δ' (1963-1967), Το Βήµα Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2010, σ.
562-563

http://www.tanea.gr/ellada/article/?aid=4526084


Κόκα.  Ένα από τα χαρακτηριστικά επεισόδια του καλοκαιριού του 1965 είναι το 2

γεγονός ότι ήταν οι οπαδοί της Ένωσης Κέντρου που έκαιγαν στους δρόµους 

τις εφηµερίδες του ΔΟΛ, την Αθηναϊκή και τη Μακεδονία, όταν κυκλοφόρησαν οι 

φήµες ότι στηρίζουν τη λύση Στεφανόπουλου.   3

Παρά τη διακηρυγµένη τοποθέτησή της «Μακεδονίας» υπέρ της Ε.Κ, το 

γεγονός ότι οι οπαδοί του κόµµατος κατέστρεφαν τα φύλλα της εφηµερίδας τις 

ταραγµένες εκείνες ηµέρες, είναι από µόνο του δηλωτικό της εµπλοκής του 

εκδότη Ι. Βελλίδη στις πολιτικές εξελίξεις της εποχής. Την υπόθεση αυτή έρχεται 

να ενισχύσει ένα από τα υποµνήµατα της πρεσβείας των ΗΠΑ εκείνης της 

περιόδου που αναφέρεται στο ρόλο της εφηµερίδας στην προώθηση της λύσης 

Στεφανόπουλου. Ελλείψει επαρκών βιβλιογραφικών πηγών, ο ρόλος του εκδότη 

της «Μακεδονίας» στην αποστασία δεν µπορεί να στοιχειοθετηθεί επαρκώς- και 

πάντως όχι στο πλαίσιο µιας εργασίας όπως η ανά χείρας. Ωστόσο θα 

επιχειρήσω να προσεγγίσω το θέµα ως εξής: 

▪ Στο πρώτο µέρος θα παρουσιάσω συνοπτικά τα πολιτικά γεγονότα, καθώς 

και τη στάση των εφηµερίδων της εποχής απέναντι σε αυτά.  

▪ Στο δεύτερο µέρος θα αναφερθώ στη σχέση του Βελλίδη µε τον Γεώργιο 

Παπανδρέου και την Ένωση Κέντρου, τον πιθανολογούµενο ρόλο του εκδότη 

στην αποστασία και την επιλογή Στεφανόπουλου και χαρακτηριστικά 

αποσπάσµατα από ρεπορτάζ των ηµερών που δηµοσίευε η εφηµερίδα 

«Μακεδονία».  

▪ Στο τελευταίο µέρος παραθέτω αναλυτικότερα τους τίτλους (και όπου αυτό 

εξυπηρετεί το σκοπό της εργασίας και αποσπάσµατα) από ρεπορτάζ που 

δηµοσίευε καθηµερινά η εφηµερίδα «Μακεδονία» από τις 10 Ιουλίου έως τις 

10 Αυγούστου 1965. 

Μέσα από τους τίτλους δηµιουργείται σε πρώτη ανάγνωση η εικόνα µιας 

εφηµερίδας µε σθεναρή υποστήριξη προς το πρόσωπο του αρχηγού της 

Ενώσεως Κέντρου. Ωστόσο, πίσω από τις γραµµές διακρίνεται η γραµµή του 

Βελλίδη να υποστηριχθεί η λύση Στεφανόπουλου.  
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 Βλ. ενδεικτικά το άρθρο του Στ. Ψυχάρη στην εφηµερίδα «Το Βήµα» (10.7.2011) http://www.tovima.gr/2

politics/article/?aid=410267  όπου περιλαµβάνεται ο διάλογος του στενού φίλου του Κωνσταντίνου 
Μητσοτάκη και εκδότη της εφηµερίδος «Ελευθερία» Πάνου Κόκκα µε τον Χρήστο Λαµπράκη, εκδότη του 
«Βήµατος»  και των «Νέων». Ο τελευταίος πληροφορείται για το σχέδιο ανατροπής του Γεωργίου 
Παπανδρέου. 

Νίκος ΒουργουντζήςΤο τελευταίο χειρόγραφο, Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη, σ.334  3

http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=410267
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Α’ ΜΕΡΟΣ 
!

I. Τα πολιτικά γεγονότα της εποχής 
«Ετέθη [σε λειτουργία] ο µηχανισµός προς διάλυσιν της Ενώσεως 

Κέντρου» έγραφε τον Ιανουάριο του 1965 η  «Καθηµερινή», εκφράζοντας εκείνη 

την εποχή τις απόψεις και τις προθέσεις των Ανακτόρων.  Είχε περάσει µόλις 4

ένας χρόνος µετά τις εκλογές και ο πρωθυπουργός απολάµβανε ιδιαίτερα 

υψηλή δηµοτικότητα που ξεπερνούσε το 60%.  Παρά ταύτα, στις αρχές 5

Φεβρουαρίου ο Κ. Καραµανλής υποδείκνυε την ανατροπή του δηµοφιλούς 

πρωθυπουργού µε τη συνεργασία τµήµατος της Ε.Κ. Την προοπτική αυτή 

πρόβαλε και ενίσχυσε δηµόσια ο Π. Κανελλόπουλος: σε συγκέντρωση που 

πραγµατοποίησε η ΕΡΕ στην πλατεία Κλαυθµώνος στις 19 Φεβρουαρίου 1965 

δεσµεύτηκε ότι θα στήριζε οποιαδήποτε κυβέρνηση σχηµατιζόταν από στελέχη 

της Ε.Κ. τα οποία θα ανέτρεπαν τον Γ. Παπανδρέου.  Τους επόµενους µήνες η 6

πολιτική αντιπαράθεση µεταξύ ΕΡΕ και Ε.Κ. εντείνεται: δηµοσιοποιείται το 

πόρισµα για το σχέδιο «Περικλής»  για το ρόλο του στρατού  στις εκλογές του 7

1961 υπέρ της δεξιάς και καταγράφεται η πρώτη σαφής διαφοροποίηση της 

οµάδας Μητσοτάκη.  8

Η πολιτειακή κρίση εκδηλώνεται ανοικτά το καλοκαίρι, µε τη άρνηση του 

βασιλιά να δεχθεί την αποποµπή του Π. Γαρουφαλλιά και την ανάληψη του 

υπουργείου Εθνικής Άµυνας από τον πρωθυπουργό. Μεταξύ των άµεσων 

παραγόντων της κρίσης, το στρατιωτικό βρίσκεται στο επίκεντρο της διαµάχης, 

επισηµαίνει ο Meynaud, και πολλοί είναι εκείνοι που τότε ερµήνευσαν τα 

διαβήµατα του Γ. Παπανδρέου ως δείγµατα της απόφασης που είχε λάβει να 
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 Στ. Ευσταθάδης, «Τα παρασκήνια ενός πραξικοπήµατος το οποίο άνοιξε τον δρόµο για τη δηµοκρατία 4

µέσω µιας... δικτατορίας» στην εφηµερίδα Το Βήµα (16./7/2000) http://www.tovima.gr/politics/article/?
aid=124233 

 Ηλίας Νικολακόπουλος, Η καχεκτική δηµοκρατία. Κόµµατα και εκλογές, 1946-1967, Πατάκη, Αθήνα, 2000, 5

σ. 349

 ό.π.6

 Λιναρδάτος, ό.π., σελ. 445 κ.εξ.7

 Νικολακόπουλος, ό.π. σ. 3518

http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=124233


απαλλάξει το στράτευµα από την κηδεµονία της Δεξιάς.  Ωστόσο κύκλοι της 9

Δεξιάς και παράγοντες του Κέντρου που επεδίωκαν τη βασιλική εύνοια 

ερµήνευαν την επιθυµία του Γ. Παπανδρέου να αποµακρύνει τον Γαρουφαλλιά 

ως προσπάθεια κάλυψης ενδεχόµενων  ευθυνών του γιου του Ανδρέα στην 

υπόθεση της συνωµοσίας ΑΣΠΙΔΑ (που περιέργως «αποκαλύφθηκε» µετά τη 

δηµοσιοποίηση πληροφοριών για το σχέδιο «Περικλής»).  10

Η ανοικτή σύγκρουση του βασιλιά µε τον πρωθυπουργό οδήγησε  στην 

ανατροπή της κυβέρνησης Παπανδρέου, στις 15 Ιουλίου 1965. Είχε προηγηθεί, 

µεταξύ 8 και 14 Ιουλίου, η ανταλλαγή πέντε οξύτατων επιστολών µεταξύ του 

Κωνσταντίνου και του Παπανδρέου, σχετικά µε την υπογραφή του διατάγµατος 

για την αντικατάσταση του Γαρουφαλλιά, καθώς και µία µεταξύ τους συνάντηση 

στην Κέρκυρα, όπου βρισκόταν το βασιλικό ζεύγος εν αναµονή του τοκετού της 

βασίλισσας. Στις 15 Ιουλίου ο Παπανδρέου παραιτείται προφορικώς και το ίδιο 

βράδυ ορκίζεται πρωθυπουργός ο έως τότε πρόεδρος της Βουλής Γ. Νόβας, 

πριν ακόµα προλάβει ο Γ. Παπανδρέου να υποβάλλει (γραπτώς) την παραίτησή 

του.   11

Από την εποµένη η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις 

συγκλονίζονται από διαδηλώσεις εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών. Από τις 16 

Ιουλίου έως τις 17 Αυγούστου σηµειώνεται η µεγαλύτερη έκρηξη διαδηλώσεων 

που έχει γνωρίσει ποτέ η Ελλάδα µέχρι τότε: 383 συγκεντρώσεις και πορείες, εκ 

των οποίων 67 στην Αθήνα, µε ακραία συνθήµατα όπως «Οι προδότες στο 

Γουδί» και «Κάτω η µοναρχία».  Στις 21 Ιουλίου σε ένα από τα µαχητικότερα 12

συλλαλητήρια σκοτώνεται ο 25χρονος φοιτητής και στέλεχος της Αριστεράς 

Σωτήρης Πέτρουλας και ο Γ. Παπανδρέου δηλώνει: «Η κυβέρνησις Νόβα δεν 

ηρκέσθη να είναι κυβέρνησις προδοσίας. Έγινε επίσης και κυβέρνησις 

αίµατος».  13

!  6

 Jean Meynaud, Οι πολιτικές δυνάµεις στην Ελλάδα, βασιλική εκτροπή και στρατιωτική δικτατορία, 9

Σαββάλας, Αθήνα 2004 (β’ έκδοση), σελ. 74.

 Ό.π.10

 Νικολακόπουλος, ό.π., σ. 35111

 Γιώργος Δελαστίκ, «Από τα Ιουλιανά στη Δικτατορία» στο ένθετο Επτά Ηµέρες-Η Ελλάδα τον 21ο αιώνα 12

1965-1970  της εφηµερίδας «Καθηµερινή», 12/12/1999 http://wwk.kathimerini.gr/kath/7days/
1999/12/12121999.pdf

 Λιναρδάτος, ό.π. σ. 554-55513

http://wwk.kathimerini.gr/kath/7days/1999/12/12121999.pdf


Την νύχτα της 4ης προς την 5η Αυγούστου η κυβέρνηση Νόβα δεν παίρνει 

ψήφο εµπιστοσύνης και ακολούθως ο βασιλιάς δέχεται σε ακρόαση τους ηγέτες 

των κοµµάτων (µεταξύ αυτών, για πρώτη φορά και τον πρόεδρο της ΕΔΑ Ι. 

Πασσαλίδη).  Ο Στ. Στεφανόπουλος καταθέτει πίσω τη «διερευνητική εντολή» 14

που του δόθηκε στις 8 Αυγούστου, δηλώνοντας ότι δεν ήθελε να σχηµατίσει 

κυβέρνηση χωρίς την υποστήριξη της κοινοβουλευτικής οµάδας της Ένωσης 

Κέντρου και του αρχηγού του Γ. Παπανδρέου και στις 18 Αυγούστου η εντολή 

δίνεται στον Ηλία Τσιριµώκο, οποίος στις 20 Αυγούστου σχηµατίζει κυβέρνηση. 

Οι διαδηλώσεις συνεχίζονται µε αµείωτη ένταση και λαµβάνουν αντιµοναρχική 

χροιά. Τη νύχτα της 28ης προς την 29η Αυγούστου η Βουλή δεν δίνει ψήφο 

εµπιστοσύνης στην κυβέρνηση Τσιριµώκου.   15

Στην τρίτη προσπάθεια σχηµατισµού ανακτορικής κυβέρνησης 

επιστρατεύεται και πάλι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Στις 17 Σεπτεµβρίου 1965 

παρουσιάζει µ ια κυβερνητική οµάδα µε αντιπροέδρους τους δύο 

πρωθυπουργούς των ανατραπέντων κυβερνητικών σχηµάτων, Νόβα και 

Τσιριµώκο, και τη νύχτα της 24ης προς την 25η Σεπτεµβρίου λαµβάνει Ψήφο 

εµπιστοσύνης.  Παρόλο που τυπικά πρόσφερε µια προσωρινή διέξοδο από 16

την πολιτική κρίση, η κυβέρνηση Στεφανόπουλου δεν µετέβαλλε τα βασικά 

δεδοµένα, αφού η Ε.Κ., παρά τη διάσπασή της εξακολουθούσε να συσπειρώνει 

την πλειοψηφία του εκλογικού σώµατος.  17

!
ΙΙ. Οι εφηµερίδες της εποχής 

Τον Ιούλιο του 1965 υπήρχαν οι λεγόµενες δεξιές εφηµερίδες που 

στήριζαν την ΕΡΕ («Ακρόπολις», «Καθηµερινή», «Ηµέρα», «Εθνικός Κήρυξ», 

«Μεσηµβρινή», «Απογευµατινή», «Βραδυνή» και η «Εστία» που υποστήριζε το 

κόµµα των Προοδευτικών του Σπύρου Μαρκεζίνη), οι εφηµερίδες που 

υποστήριζαν την ΕΔΑ (η «Αυγή» ως επίσηµο όργανο και η «Δηµοκρατική 

Αλλαγή» ως ανεπίσηµο) και στο χώρο του Κέντρου οι εφηµερίδες του ΔΟΛ («Το 

!  7

 Meynaud, ό.π. σ. 8214

  ό.π. σ.8315

  ό.π. σ. 8416

 ό.π. σ. 35617



Βήµα» -«Τα ΝΕΑ»), η «Αθηναϊκή» του Γιάννη Παπαγεωργίου και την 

«Ελευθερία» του Πάνου Κόκκα. Οι «κεντρώες» εφηµερίδες είχαν σκληρό 

ανταγωνισµό, όχι µόνο για τη κυκλοφορία, αλλά από τη στιγµή που η Ε.Κ. 

σχηµάτισε κυβέρνηση και για το ποια θα µπορεί να επηρεάζει περισσότερο 

πρόσωπα και καταστάσεις. Η «Ελευθερία» υποστήριζε τον Κωνσταντίνο 

Μητσοτάκη και ασκούσε κριτική στον Ανδρέα Παπανδρέου, «Η Αθηναϊκή» ήταν 

πιο λαϊκή εφηµερίδα, έκφραση του Γεωργίου Παπανδρέου µε συµπάθειες προς 

τον Ανδρέα και ο ΔΟΛ µαζί µε το «Έθνος» κρατούσε µια σχετική απόσταση από 

τις εξελίξεις µέσα στην ΕΚ. Εκτός Αθηνών, η «Μακεδονία» του Γιάννη Βελλίδη 

κυριαρχούσε στον βορειοελλαδικό χώρο.  

!
Το 1965 αυξήθηκαν οι κυκλοφορίες όλων των εφηµερίδων (συνολικά 

πωλήθηκαν 133 εκατ. φύλλα έναντι 122 εκατ. φύλλα το 1964) καθώς το κοινό 

διψούσε για ενηµέρωση.  Από τον πίνακα που παρατίθεται στο παράρτηµα, 18

ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύγκριση της εφηµερίδας «Ελευθερία», που πήρε το 

µέρος των αποστατών, µε τις εφηµερίδες του ΔΟΛ. Το κοινό των εφηµερίδων 

της Ε.Κ. «τιµώρησε» κυκλοφοριακά την «Ελευθερία» - το 1964 πουλούσε 

36.701 φύλλα κάθε πρωί σ’ όλη την Ελλάδα και το 1965 µε 10.000 λιγότερα 

φύλλα, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου έχασε 2 εκατοµµύρια φύλλα (από 

7,3 εκατ. το 1964 πούλησε 5,3 εκατ. το 1965). Αντιθέτως «Το Βήµα» πουλούσε 

58.759 ηµερησίως το 1964 και έφτασε τα 82.656 το 1965 (ή 7 εκατοµµύρια 

επιπλέον σε ετήσια βάση) και «Τα Νέα» από 156.007 φύλλα ηµερησίως έφτασε 

τα 1856.11 (ή 9 εκατοµµύρια φύλλα επιπλέον σε ένα χρόνο).  19

Οι τρεις εκδότες, και ιδιαίτερα ο Λαµπράκης, προχωρούσαν προσεκτικά, 

υποστηρίζοντας στα παρασκήνια ως αναγκαίο τον συµβιβασµό, αλλά 

προβάλλοντας στο προσκήνιο τις θέσεις του Παπανδρέου, φοβούµενοι για την 
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 Στοιχεία από την Ένωση Ιδιοκτητών ηµερησίων  http://www.eihea.gr/circ_yr.asp?vyear=1964 και http://18

www.eihea.gr/circ_yr.asp?vyear=1965 Βλ. και παράρτηµα.

 ό.π.  19

Δυστυχώς δεν έχουµε αναλυτικά στοιχεία ανά µήνα για να συγκρίνουµε τις κυκλοφορίες του θέρους του 
1965 µε το αντίστοιχο διάστηµα το 1964, ούτε βεβαίως ανά περιοχή. Επίσης δεν κατέστη δυνατός ο 
εντοπισµός στοιχείων για τις κυκλοφορίες των εφηµερίδων «Μακεδονία» και «Θεσσαλονίκη» ή άλλων 
εφηµερίδων που κυκλοφορούσαν στη Θεσσαλονίκη. Πάντως είναι δεδοµένη η απόλυτη κυριαρχία των 
εφηµερίδων του Βελλίδη στη Βόρεια Ελλάδα, όχι µόνο µεταξύ των άλλων εφηµερίδων που εκδιδόταν στην 
Θεσσαλονίκη αλλά και έναντι των αθηναϊκών.

http://www.eihea.gr/circ_yr.asp?vyear=1964
http://www.eihea.gr/circ_yr.asp?vyear=1965


κυκλοφορία των εφηµερίδων του- που έχει διογκωθεί µετά την κρίση.  Όταν 20

αποκαλύφθηκε µε φωτογραφικά ντοκουµέντα ότι οι εκδότες Λαµπράκης, 

Βελλίδης και Παπαγεωργίου  συµµετείχαν στις παρασκηνιακές διαβουλεύσεις 

της 8ης Αυγούστου, προκειµένου να προωθηθεί η λύση Στεφανόπουλου, οι 

οπαδοί της Ε.Κ έκαιγαν «Τα Νέα». «Το Βήµα» και την «Αθηναϊκή» και στη 

Θεσσαλονίκη τη «Μακεδονία».  Τότε  η «Ελευθερία»… «πανηγύριζε» µε τον 21

τίτλο «Αι ψευτοπαπανδρεϊκαί εφηµερίδαι εις το πυρ» και «αφού απεκαλύφθη το 

διπλούν παιγνίδι των εκδοτών του. Επώαζον επί εβδοµάδας την λύσιν 

Στεφανόπουλου».  Χαρακτηριστική ως προς αυτό είναι η γελοιογραφία του Β. 22

Μητρόπουλου στην «Ελευθερία» (10/8/1965): ο συντάκτης του Βήµατος 

φαίνεται να σχεδιάζει το πρωτοσέλιδο της εφηµερίδας µε τίτλο «Γιατί η λύσις 

Στεφανόπουλου είναι καλή» όταν ένας πιτσιρικάς σπεύδει να τον ειδοποιήσει: 

«Αλλάξτε γρήγορα τίτλο, είµαστε πάλι µε τον Παπανδρέου».  

Σύµφωνα µε τη διήγηση του πιο στενού συνεργάτη του, του Λ. Βοδένα ο 

Βελλίδης είχε ενοχληθεί από την αλλαγή στάσης του Λαµπράκη, που προφανώς 

κράτησε µόνο για λίγο τη γραµµή των αποστατών και επανήλθε στο 

«παπανδρεϊκό στρατόπεδο», φοβούµενος την κατάρρευση της κυκλοφορίας. 

«(…) ο Λαµπράκης, που προς στιγµή υποστήριξε τους αποστάτες, 

εγκατέλειψε την οµάδα Βελλίδη, Κόκκα. Ο Βελλίδης θύµωσε πολύ τότε. 

Κράτησε λίγο παραπάνω [τη γραµµή υπέρ των αποστατών], αλλά τελικά 

όταν είδε το κυκλοφοριακό κόστος, ξαναγύρισε κι αυτός στην οδό της 

καµήλας. Υπογείως όµως δούλευε κατά του Γέρου».   23
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 Ό.π. Τη Δευτέρα 9 Αυγούστου πλήθος νέων έχει κατακλύσει την οδό Χρ.Λαδά, την πλατεία Καρύτση και 21

την ίδια τη λέσχη Φιλελευθέρων όπου θα γίνει η κρίσιµη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής οµάδας της 
Ε.Κ. (…) Ορισµένες οµάδες νέων της ΕΔΗΝ στρέφονται και προς τα γραφεία των εφηµερίδων του 
συγκροτήµατος Λαµπράκη και αποδοκιµάζουν. Καίνε ακόµα και φύλλα των Νέων. Ο Γ. Παπανδρέου 
στέλνει τον Ανδρέα- που όπως φαίνεται επηρεάζει αυτές τις οµάδες- στα γραφεία του Βήµατος για να 
µιλήσει από εκεί στους διαδηλωτές. 
Όπως διηγείται ο ίδιος ο Α. Παπανδρέου στο βιβλίο του Η δηµοκρατία στο απόσπασµα, Καρανάση, 1974 
σ. 264-265 «…µε παρεκάλεσε ο πατέρας µου να παρέµβω και να καθησυχάσω τους διαδηλωτές. Πήγα 
στα γραφεία του Λαµπράκη και από το µπαλκόνι παρακάλεσα το πλήθος να διαλυθεί ήσυχα. 
Προσπαθούσαµε να αποφύγουµε ανοιχτή αναµέτρηση µε τον Λαµπράκη».   
Επίσης, βλ. Χρίστος Χριστοδούλου Ο εκδότης Ιωάννης Βελλίδης. Περιδιάβαση στη ζωή του εκδότη Γιάννη 
Βελίδη µε οδηγό τον πιστό συνεργάτη του Λευτέρη Βοδένα, Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη, 1999 σ. 137

 Εφηµερίδα «Ελευθερία», 10/8/1965 http://www.nlg.gr/digitalnewspapers/ns/pdfwin_ftr.asp?22

c=64&pageid=41582&id=-1&s=0&STEMTYPE=0&STEM_WORD_PHONETIC_IDS=ASYASdASZ&CropP
DF=0

 Χριστοδουλου, ό.π., σ. 13723

http://www.nlg.gr/digitalnewspapers/ns/pdfwin_ftr.asp?c=64&pageid=41582&id=-1&s=0&stemtype=0&stem_word_phonetic_ids=asyasdasz&croppdf=0


!

!

ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 
(περιλαµβάνονται οι εκδόσεις της Κυριακής)

Ετήσια κυκλοφορία 1964 1965

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 20.140.564 21.048.514

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ 3.815.181 2.456.291

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 11.340.459 8.176.260

Η ΑΥΓΗ 8.486.902 8.341.760

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 13.330.769 13.963.979

ΗΜΕΡΑ 2.188.908 4.788.902

ΤΟ ΒΗΜΑ 18.156.824 25.210.261

ΝΕΟΣ ΑΝΕΝΔΟΤΟΣ 1.615.504

ΣΥΝΟΛΟ 77.459.607 85601471

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 
(δεν περιλαµβάνονται οι εκδόσεις της Κυριακής)

Ετήσια κυκλοφορία 1964 1965

ΑΘΗΝΑΙΚΗ 15.759.681 12.717.538

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 13.447.878 14.679.707

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 3.710.100 5.294.940

ΕΘΝΟΣ 8.920.864 9.107.125

ΕΣΤΙΑ 2132819 1996626

Η ΒΡΑΔΥΝΗ 11.758.142 12.179.100

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ 16.742.441 19.161.317

ΤΑ ΝΕΑ 47.738.373 56.611.577

ΝΙΚΗ 205399

ΣΥΝΟΛΟ 120.415.697 131.747.930

Πηγή: ΕΙΗΕΑ, επεξεργασία δική µου
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Β’ ΜΕΡΟΣ  
Ο εκδότης Ιωάννης Βελλίδης αποτελεί µία σηµαντική µορφή του 

ελληνικού Τύπου, ωστόσο µέχρι στιγµής δεν υπάρχει κάποια ολοκληρωµένη 

βιογραφία του. Το µόνο βιβλίο που θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως τέτοιο 

είναι αυτό του Χρ. Χριστοδούλου στο οποίο ένας από τους πιο έµπιστους 

ανθρώπους του Βελλίδη, ο οδηγός του και έµπιστός του Λευτέρης Βοδένας, 

αφηγείται άγνωστες πτυχές της ζωής του εκδότη. Χωρίς να µπορούµε να 

υιοθετήσουµε τα όσα λέει, (αφού δεν υπάρχει τρόπος ελέγχου και επιβεβαίωσης 

της εγκυρότητας αυτών), οι εξοµολογήσεις του Βοδένα έχουν ιδιαίτερη σηµασία 

αφού πρακτικά αποτελούν µια από τις ελάχιστες µαρτυρίες που φωτίζει το πώς 

σκεφτόταν και ενεργούσε ο Βελλίδης τη συγκεκριµένη περίοδο. Μια άλλη πηγή 

είναι του Νίκου Βουργουντζή, που εκείνη την περίοδο εργαζόταν ως συντάκτης 

και αργότερα έγινε διευθυντής της εφηµερίδας.  Λέει λοιπόν, ο Βουργουντζής για 

τον εκδότη της «Μακεδονίας» 

«Κανείς δεν ήταν σε θέση να αντιληφθεί τι είχε ο Γιάννης Βελλίδης στο 

µυαλό του. Ήταν φίλος των Αµερικανών, αλλά µε τις εφηµερίδες του 

υποστήριζε το Κέντρο. Ήταν φανατικός αντικοµµουνιστής αλλά οι 

εφηµερίδες του, ορισµένες φορές, αλληθώριζαν προς την Αριστερά. Οι 

κόσµος τον θεωρούσε δηµοκρατικό αλλά εκείνος είχε επαφές µε τον 

βασιλιά».   24

!
Ι. Η σχέση Βελλίδη –Παπανδρέου  

Για τη σχέση του Βελλίδη µε τον Γεώργιο Παπανδρέου ο πιο στενός του 

συνεργάτης,  Λευτέρης Βοδένας, αναφέρει:  25

«Ο Παπανδρέου γνωριζόταν από παλιά µε το Βελλιδέικο και υπολόγιζε 

πάρα πολύ την επιρροή της Μακεδονίας στη Βόρεια Ελλάδα. Έλεγε 

µάλιστα ότι ‘’ο Βελλίδης κρατάει στα χέρια του το ποσοστό που βγάζει 

πρώτο κόµµα’’. Ο Γέρος λοιπόν ήρθε στα εγκαίνια των νέων γραφείων 

της ‘’Μακεδονίας’’ το 1953. Βλεπόντουσαν έκτοτε συχνά µε τον Βελλίδη 

και η σχέση τους έγινε πολύ στενή αργότερα επί ‘’Ενώσεως Κέντρου’’. 

Όµως εγώ πιστεύω ότι κατά βάθος ο Βελλίδης ήταν καχύποπτος, δεν είχε 
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εµπιστοσύνη στο Γέρο. Αυτή η ιστορική διαπλοκή του Γάτου (σ.σ. το 

προσωνύµιο του Βελλίδη) µε τον Γέρο, δεν έγινε ποτέ ό,τι η σχέση το µε 

τον Σοφοκλή [ Βενιζέλο]. Ούτε όταν ο Βελλίδης τον πρότεινε για πρόεδρο 

της Ενώσεως Κέντρου. Τον παραδεχόταν σαν ρήτορα, τον παραδεχόταν 

σαν πεπειραµένο, ηθικό, ακούραστο και χαλκέντερο πολιτικό».  

!
ΙΙ. Ο ρόλος του Βελλίδη στην ίδρυση της Ένωσης Κέντρου 

Ο Βοδένας αναφέρεται µε λεπτοµέρειες σε ένα περιστατικό, του οποίου 

ήταν αυτόπτης µάρτυρας, αλλά το οποίο δεν έχει καταγραφεί στην επίσηµη 

βιβλιογραφία (ή τουλάχιστον το αγνοεί η γράφουσα): το ρόλο του Βελλίδη στην 

ίδρυση της Ενώσεως Κέντρου. Μεταφέρω αυτούσιο το µεγαλύτερο µέρος του 

διαλόγου του Βοδένα µε τον συγγραφέα του βιβλίου και διευθυντή της 

‘’Μακεδονίας΄΄ στο γραφείο των Αθηνών Χρ. Χριστοδούλου: 

«Αυτή η ιστορία [η ίδρυση της Ενώσεως Κέντρου]ξεκίνησε από το 

Σοφοκλή Βενιζέλο και τον Βελλίδη από το 1956-’57 ήδη. Κρίθηκε ότι η 

χρονική στιγµή ήταν τότε κατάλληλη, αφ’ενός γιατί οι αυθαιρεσίες της 

κυβέρνησης άρχισαν να δηµιουργούν δυσφορία στα κόµµατα και τον λαό, 

αφετέρου γιατί τα εθνικά θέµατα και ιδίως το Κυπριακό βρισκόταν σε 

αδιέξοδο. (…) Η εφηµερίδα πήγαινε καλά αλλά τα εµπόδια δεν έπαυαν. 

Οι χωροφύλακες, οι εκοφίτες, οι παρακρατικοί, οι παραστρατιωτκοί 

κάνανε τη δουλειά τους, µε αποκορύφωµα τα γεγονότα του ’59, οπότε 

έγιναν απροκάλυπτες αγριότητες εις βάρος της ‘Μακεδονίας’. Ο Βελλίδης 

είπε ‘ως εδώ και µη παρέκει’. Και µε την προτροπή του Βενιζέλου άρχισε 

να µπαίνει σε εφαρµογή ένα µεγάλο σχέδιο. Ο ίδιος άρχισε περιοδείες σε 

όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Εγώ από κοντά. Πηγαίναµε από πόλη σε πόλη και 

βλέπαµε µία µία τις πολιτικές οργανώσεις των δηµοκρατικών κοµµάτων, 

τους βουλευτές, τους πολιτευτές, τα στελέχη και τους ψηφοφόρους σε 

κλειστές συγκεντρώσεις. Ταυτόχρονα άρχισε η ‘Μακεδονία’ την προβολή 

όλων αυτών των κινητοποιήσεων, τα παρουσίαζε δηλαδή σαν ειδήσεις. 

(…) τελικά κατάφερε εκεί γύρω στα τέλη του ’57 αρχές του ’58, δηλαδή µε 

σκληρή δουλειά δύο χρόνων σχεδόν, να φέρει κοντά τον κόσµο του 

Κεντρώου χώρου. Έλεγε ο Βελλίδης ‘’Να βάλλουµε όλοι µια πλάτη, να 
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µπορέσουµε να αντιµετωπίσουµε αυτή τη λαίλαπα’’. Μια πλάτη. Έτσι 

έλεγε τη συσπείρωση».   26

«Βενιζέλος, Πανανδρέου, Στεφανόπουλος, Μπαλτατζής, Μαύρος, 

Μαρκεζίνης, Παπαπολίτης ήταν τακτικοί συνοµιλητές του. Έτσι φτάσαµε 

στο καλοκαίρι του ’58, και σε µια συνάντηση στο σπίτι του Χαράλαµπου 

Τυπάλδου καταστρώθηκε το τελικό σχέδιο. Πως θα µαζεύονταν οι βασικοί 

πολιτικοί αρχηγοί κάπου έξω από την Ελλάδα για να φτιάξουν τον νέο 

πολιτικό οργανισµό. Ο Βελλίδης ήταν εκείνος που ζήτησε να γίνει η 

συνάντηση εκτός Ελλάδας, διότι τότε τον παρακολουθούσε η ΚΥΠ, όπως 

και τους άλλους φαντάζοµαι».  27

Αντίστοιχη εικόνα µεταφέρει και ο Βουργουντζής αναδεικνύοντας τον 

Σοφοκλή Βενιζέλο και τον Ιωάννη Βελλίδη ως πρωτεργάτες  του εγχειρήµατος 

της Ε.Κ.: 

«Ο Γιάννης Βελλίδης είχε στο νού του ένα σχέδιο, η εφαρµογή του οποίου 

θα αποδυνάµωνε την ισχύ της Δεξιάς παράταξης. Συγκεκριµένα σκόπευε 

να επιτύχει τη συγχώνευση όλων των δυνάµεων του Κέντρου, που θα 

αποτελούσε το αντίβαρο στην πλάστιγγα των συσχετισµών».   28

«(…)στις αρχές του 1958 µε προτροπή του Βενιζέλου και µε τη δική του 

µεθοδικότητα ο Βελλίδης έθεσε το σχέδιο για την ίδρυση της Ένωσης 

Κέντρου».   29

Σύµφωνα µε τη διήγηση του Βοδένα το ταξίδι στην Ελβετία µεθοδεύτηκε 

ως εξής: ο Στεφανόπουλος χρησιµοποίησε το πρόσχηµα ότι θα έκανε ιατρικές 

εξετάσεις στο Παρίσι, ο Μαρκεζίνης ότι θα συναντούσε ξένους οικονοµολόγους 

στην Αγγλία, ο Βελλίδης ότι πήγε στο Παρίσι για το Salon d’auto του 

Σεπτεµβρίου. Ο Γεώργιος Παπανδρέου δεν ήρθε σε εκείνη τη συνάντηση, αλλά 

φαίνεται ότι είχε στείλει «άγρυπνο» µάτι τον δηµοσιογράφο της «Αθηναϊκής» και 

βουλευτή της ΕΠΕΚ Ηλία Μπρεδήµα να παρακολουθεί τον Βενιζέλο και τον 

Βελλίδη, για να είναι σίγουρος για τα όσα επρόκειτο να διαµειφθούν στη 
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Λοζάνη.  Οι συζητήσεις (στις οποίες µετείχαν οι Βενιζέλος, Στεφανόπουλος, 30

Μαρκεζίνη από πολιτικούς και µόνος από εκδότες ο Ιωάννης Βελλίδης) 

κράτησαν τρεις µέρες: 

«Την πρώτη µέρα µίλησε ο Βελλίδης, που έκανε µια µεγάλη ανάλυση των 

δεδοµένων, ποια ήταν δηλαδή η κατάσταση. Μίλησε κάπου τρία τέταρτα. 

(…) Εγώ ήµουν µέσα στην αίθουσα και κρατούσα σηµειώσεις.(…) η 

βασική πρόταση ήταν, θυµάµαι, να έχουν από κοινού οι τρεις αρχηγοί την 

πολιτική γραµµατεία του νέου κόµµατος. Ο Παπανδρέου θα ήταν ο 

Πρόεδρος. Αυτό ήταν σαφές.  

Από την πλευρά του ο Βουργουντζής περιγράφει ότι: 

«ο Μαρκεζίνης φάνηκε πως δυσαρεστήθηκε. Στράφηκε προς τον Βελλίδη 

και του είπε ‘Θα βάλεις πρόεδρο τον Παπανδρέου;’ Ο ‘Γάτος’ γέλασε. ‘Μα 

αυτόν τον θέλουµε για ντελάλη’ απάντησε».  31

Ο Μαρκεζίνης, που είδε που πήγαινε το πράµα, όντας δεξιός άλλωστε, 

διαφώνησε ριζικά. Είπε ότι αυτός έπρεπε να αναλάβει την πολιτική 

γραµµατεία, όπως επίσης και την οικονοµική διαχείριση. (…) Ο Σοφοκλής 

ανέλυσε τότε το σχέδιο σύµφωνα µε το οποίο τα κόµµατα που θα 

συµµετείχαν θα γινόταν ένας ενιαίος δηµοκρατικός πολιτικός οργανισµός. 

(…) Ο Μαρκεζίνης ξανάθεσε τους όρους του και τότε του λέει ο Βενιζέλος 

‘«Ρε Σπύρο, δηλαδή θα σε πάρουµε σώγαµπρο και θα µας κάνεις 

κουµάντο;». Ο Βελλίδης για να σώσει την κατάσταση- αν και δεν τον 

ήθελε τον Μαρκεζίνη πρότεινε µια συµβιβαστική λύση».  32

!
 Τελικά ο Μαρκεζίνης αποφάσισε να αποχωρήσει και τον µετέφερε ο 

Βοδένας, κατ΄ εντολή του Βελλίδη, στο αεροδρόµιο της Γενεύης.  

«Οι υπόλοιποι καθίσανε και φτιάξανε ένα πρακτικό και συµφωνήσανε. Τι 

συµφωνήσανε; Να είναι Πρόεδρος του νέου κόµµατος ο Γεώργιος 

Παπανδρέου. Έτσι γεννήθηκε η Ένωση Κέντρου στη Λοζάνη τον 

Σεπτέµβριο του 1958». 
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«Τα προσχήµατα κρατήθηκαν µέχρι τέλους. Ο Βενιζέλος και ο Βελλίδης 

ανέθεσαν τηλεφωνικώς στον Άγγελο Τσουκαλά (σ.σ. πρώην δήµαρχο 

Αθηναίων) να ενηµερώσει τον Γέρο. Ανέβηκε στο Καστρί ο Τσουκαλάς και 

είπε στο Γέρο τα καθέκαστα ο οποίος απάντησε «Μετά χαράς». Όταν 

γύρισαν οι τρεις συνωµότες στην Αθήνα του παρέδωσαν και επίσηµα το 

πρακτικό και άρχισαν οι διαβουλεύσεις που σήµαιναν την αλλαγή του 

πολιτικού σκηνικού στην Ελλάδα. Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστηµα 

είχαν προσχωρήσει όλα τα κόµµατα του κεντρώου, κεντροαριστερού 

χώρου και η Ένωση Κέντρου άρχισε σαν σίφουνας να εδραιώνεται απ’ 

άκρου σ’ άκρο της Ελλάδας. Η επιτυχία της ήταν κάτι το ανεπανάληπτο. 

Σάρωσε τα πάντα. Τότε ξέσπασαν τα επεισόδια σε βάρος της 

«Μακεδονίας». Οι Ερετζήδες δεν µπορούσαν να πιστέψουν ότι ο 

Βελλίδης κατάφερε να δηµιουργήσει αντίπαλο δέος στο κόµµα τους».  33

Η Ένωση Κέντρου ιδρύθηκε στις 19 Σεπτεµβρίου 1961. Το γεγονός είχε 

πολύ θετικό αντίκτυπο για τη «Μακεδονία», που έφτασε να πουλά 

30.000-35.000 φύλλα από την Καρδίτσα µέχρι τον Έβρο και άλλα τόσα στην 

πόλη της Θεσσαλονίκης, ενώ ανάλογη αύξηση είχαν όλες οι εφηµερίδες του 

κεντρώου χώρου («Νέα», «Ελευθερία», «Αθηναϊκή», «Έθνος»).  Όµως, το 34

1964, «η Ένωση Κέντρου δεν προχωρούσε όπως την είχαν σχεδιάσει οι 

Βενιζέλος, Βελλίδης και Στεφανόπουλος».  Σύµφωνα µε τα όσα αναφέρει ο 35

Βουργουντζής στο Τελευταίο Χειρόγραφο: 

«Η Ένωση Κέντρου, µε ανύπαρκτη ιδεολογική ενότητα, ουσιαστικά 

δηµιούργηµα συµβιβασµού, επόµενο ήταν να µην ικανοποιεί τις 

απαιτήσεις για την εύρυθµη διακυβέρνηση της χώρας. Μεταξύ άλλων η 

απόρριψη του σχεδίου Άτσεσον για το κυπριακό, που αποτελούσε ιδανική 

λύση προκάλεσε έντονο σκεπτικισµό. Ο «Γάτος» (σ.σ. το προσωνύµιο 

του Βελλίδη) παρακολουθούσε τις εξελίξεις και προβληµατιζόταν. Από τη 

Θεσσαλονίκη ή την Αθήνα συγκεντρώνονταν οι πληροφορίες στο γραφείο 

του όπου τις ανέλυε µε τους συνεργάτες του (…)  

!
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ΙΙΙ. Η στάση του Βελλίδη κατά την Αποστασία 
Τι στάση κράτησε στα «Ιουλιανά» ο άνθρωπος που πρωτοστάτησε στη 

δηµιουργία της Ενώσεως Κέντρου; Ο πιστός συνεργάτης του Βελλίδης Λ. 

Βοδένας κάνει λόγο για: 

«ορόσηµο της δεκαετίας για το συγκρότηµα Βελλίδη 
 γιατί «αυτός ο κολοσσός µε τις δηµοκρατικές περγαµηνές στήριξε την 

Αποστασία. Έγινε πιο αντιδραστικός από τους αντιδραστικούς».   36

Από την πλευρά του, ο Νίκος Βουργουντζής θυµάται:  

«Ο Γιάννης Βελλίδης είχε δώσει οδηγίες σε έναν από τους πολιτικούς 

συντάκτες της εφηµερίδας για τη θέση που έπρεπε να τηρήσει: ‘’Ο Γέρος 

έχει χάσει τη δύναµη που του δώσαµε εµείς. Επιπλέον έχει να 

αντιµετωπίσει δύο προβλήµατα, το γιο του και τους κοµµουνιστές. Αυτοί 

τον στηρίζουν και αντίστροφα στηρίζονται από αυτόν. Αλλά ο γιος του και 

οι κοµµουνιστές αν έρθουν στα πράγµατα, θα οδηγήσουν την Ελλάδα στο 

χάος. Μερικά ‘παιδιά’ από έξω τα γνωρίζουν αυτά και σκέφτονται να 

βάλουν στο παιχνίδι τους στρατηγούς για να βρει η χώρα την ηρεµία της. 

Τι είναι αυτές οι κραυγές στους δρόµους; ‘ένα ένα τέσσερα΄; Είναι 

κατάσταση αυτή; Θα ρίξουµε, λοιπόν, το Γεώργιο Παπανδρέου για να 

έρθει άλλη κυβέρνηση που θα βάλει τα πράγµατα στη θέση τους’’»  37

Για το ίδιο θέµα διαβάζουµε στη συνέντευξη – εξοµολόγηση στον Χρ. 

Χριστοδούλου: 

«Από ένα σηµείο και µετά ο Βελλίδης πίστεψε, ή τον έπεισαν, ότι ο Γέρος 

µε τον εκδηµοκρατισµό που εφάρµοζε και τα φιλολαϊκά µέτρα που 

έπαιρνε, θα τα‘ βρισκε µε την Αριστερά. Λάβε υπόψη σου δε, ότι δεν 

υπήρχαν πλέον δύο µεγάλοι πολιτικοί παράγοντες τότε: ο Βενιζέλος και ο 

Καραµανλής. Ο θάνατος του Βενιζέλου ιδίως τον ψάρωσε. Έχασε έναν 

καλό φίλο αλλά και έναν πολιτικό που ήταν σύµβουλός του. Τον 

εµπιστευόταν απόλυτα, τυφλά. (….) Από κει και πέρα πέσανε θεοί και 

δαίµονες για να πείσουν τον Γάτο ότι ήταν θέµα χρόνου ο Παπανδρέου να 

τα βρει µε τους κοµµουνιστές. Όλοι δούλευαν προς αυτή την κατεύθυνση. 

Να στρέψουν τον Βελλίδη- και άλλους φυσικά- κατά του Παπανδρέου. 
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(…) Το τι περνούσε από το γραφείο της Μητροπόλεως δε λέγεται. 

Διπλωµάτες, στρατιωτικοί, βουλευτές, πολιτευτές. Φυσικά και ο ξένος 

παράγων. (…) Ο Σωσσίδης πχ, ένας από τους πιο ικανούς διπλωµάτες, 

άνθρωπος όµως των ανακτόρων, επίσης ο Αχιλλέας Μπουντουβής που 

ήταν πρώην γραµµατέας του Στέφανου Στεφανόπουλου. Οι στρατηγοί 

Τσολάκας και Γεννηµατάς. Ο Πέτρος Γαρουφαλλιάς, ο Παπαλαζάρου, ο 

Μανωλόπουλος, ο Τζον Πάππας… «  38

Πως εξηγείται αυτή η µεταστροφή του Βελλίδη; Κατά τον Βοδένα, λόγω της 

«κοµµουνιστοφοβίας» του Βελλίδη.   

«Νοµίζεις ότι ήταν δύσκολο να σπείρουν ζιζάνια, και στο κεφάλι του 

Βελλίδη ακόµα. Εκείνη την εποχή είχε στηθεί ολόκληρο σκηνικό. Υπόθεση 

Ασπίδα, υπόθεση µε τα σαµποτάζ στον Έβρο, υπόθεση Καρφίτσα, 

κυπριακό, ελληνοτουρκικά. Γινόταν χαµός. Κι αυτό το βιολί δεν κράτησε 

ένα µήνα. Κράτησε 3-4 χρόνια. (…) Για τον Βελλίδη ο εφιάλτης ήταν ένας 

τρίτος γύρος αναµέτρησης Αριστεράς-Δεξιάς. Ε. όπως για να αποφευχθεί 

κάτι τέτοιο µόχθησε µε τον Βενιζέλο και τον Παπανδρέου να ρίξει την ΕΡΕ 

και να γίνει η Ένωση Κέντρου, να αποφύγει ο τόπος µια νέα εµφύλια 

σύγκρουση, έτσι για τον ίδιο σκοπό συνήργησε στην αποστασία. Έτσι 

νοµίζω εγώ. Αλλά έτσι στρώθηκε µε ροδοπέταλα ο δρόµος της χούντας. 

Όταν το είδε ως γεγονός πια, τον άκουσα που είπε στον Μπουντουβή: 

‘’Δεν έπρεπε να τον φάµε τον Γέρο Αχιλλέα’’».  39

Όταν ο Παπανδρέου διαπίστωσε την µεταστροφή του Βελλίδη (χωρίς να 

προσδιορίζεται αυτό χρονικά ούτε από τον Χρ. Χριστοδούλου, ούτε από τον Λ. 

Βοδένα, αλλά από τα λεγόµενα του τελευταίου συνάγουµε ότι αυτό θα πρέπει 

να είχε συµβεί πριν από τον Ιούλιο του 1965): 

«τον αναζητούσε στα τηλέφωνα αλλά είχαν εντολή να µην τον συνδέω. 

Έλεγα διάφορα παραµύθια. Τότε ήταν που σε µια συνάντησή τους ο 

Γέρος είπε στο Βελλίδη ‘’Γιάννο, στα προφορικά πας καλά, αλλά στα 

γραπτά όχι’’ Γίνανε τότε παρασκήνια βυζαντινά που ακόµη κι εγώ αγνοώ 
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την έκτασή τους γιατί γίνονταν εκτός εφηµερίδας. Έτσι φτάσαµε στα 

Ιουλιανά που κάψανε τις εφηµερίδες».  40

Ο Βοδένας ισχυρίζεται ότι υπήρξε αυτόπτης µάρτυρας δύο σκηνών που, 

αν όντως συνέβησαν, παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Στο ερώτηµα του 

Χρ. Χριστοδούλου για το  τι ξέρει ο ίδιος για τον τρόπο µε τον οποίο 

εξασφαλίστηκε η συµµετοχή των αποστατών, απαντά: 

«Μια µέρα (σ.σ. δεν προσδιορίζει το πότε) ανέβηκα στον 7ο όροφο της 

οδού Φιλελλήνων 1 και πήρα κάτι δέµατα. Ήταν δέµατα σε καζανόκολλα 

που λέµε. Σε καφέ χαρτί. Τα πήρα από τα γραφεία της ΕΣΣΟ Πάπας που 

ήταν εκεί και τα κατέβασα στα γραφεία της ‘’Μακεδονίας’’ που ήταν στον 

δεύτερο όροφο. Από εκεί πέρασαν κάποιοι βουλευτές και τα πήραν. (…) 

δεν ξέρω τι περιείχαν, δεν τα άνοιξε κανείς. Όλοι αυτοί προσχώρησαν 

στην κυβέρνηση Στεφανόπουλου».  41

Φηµολογία περί πιθανού χρηµατισµού αναπτύσσεται ήδη από την πρώτη 

κυβέρνηση των αποστατών, την κυβέρνηση Νόβα (στην οποία σηµειωτέον 

συµµετείχε ο στενός φίλος του Βελλίδη Γ. Μπακατσέλος). Ο Λιναρδάτος 

παρατηρεί ότι σχεδόν όλοι όσοι «αποστατούν» παίρνουν αµέσως υπουργείο - 

και επειδή κανένας δεν είχε το θάρρος να εξηγήσει εγκαίρως στο λαό τους 

λόγους της διαφωνίας του µε τον αρχηγό του κόµµατος του και να παραµείνει 

ανεξάρτητος- η αποστασία παρουσιάζεται (άσχετα και από τις φήµες και 

πληροφορίες για µεγάλα χρηµατικά ποσά που µοιράζονται ως αντάλλαγµα) σαν 

µια άθλια επιχείρηση συναλλαγής και εξαγοράς συνειδήσεων.  Το δεύτερο 42

περιστατικό που διηγείται ο Βοδένας έρχεται να ενισχύει τη φηµολογία περί 

πιθανού χρηµατισµού αλλά και την εµπλοκή του ελληνοαµερικανού 

επιχειρηµατία Τοµ Πάπας   43

«(…) τη µέρα που γινόταν χαµός από διαδηλώσεις στο Σύνταγµα µε τους 

Λαµπράκηδες και τον Μίκη Θεοδωράκη επικεφαλής, ήρθαν στο γραφείο 
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 ό.π. σ.13841

 Λιναρδάτος σ.54942

 Ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ για τη ζωή του Τοµ Πάπας, µε αναφορά και τα συµφέροντά του που 43

εξυπηρετούσε η αποµάκρυνση του Παπανδρέου από την εξουσία είναι αυτό του Μ. Καρασαρίνη που 
δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό της εφηµερίας «Το Βήµα» ΒΗΜΑΜΕΝ 30/7/2012.  http://www.tovima.gr/
vimamen/guys/article/?aid=468973 

http://www.tovima.gr/vimamen/guys/article/?aid=468973


του Βελλίδη ο Τζώνης Σωσσίδης, ο Αχιλλέας Μπουντουβής, ο Κώστας 

Μητσοτάκης και ο Γιώργος Μπακατσέλος. Μου λέει ο Βελλίδης ‘’Ανέβα 

πάνω και πες στον κύριο Τοµ να κατέβει’’. Εννοούσε τον Τοµ Πάπας. 

Ανέβηκα πράγµατι και του είπα ότι περιµένανε κάτω. Τον συνόδεψα µέχρι 

το γραφείο του Βελλίδη. Οπότε τραβώντας τη συρτή πόρτα που είχε το 

γραφείο του για να την κλείσω ακούω τον Τοµ Πάπας που έλεγε φοβερά 

εκνευρισµένος ‘’Φάιβ µίλιον, φάιβ µίλιον’’ δείχνοντας την παλάµη του µε 

τα πέντε δάχτυλα».     44

Για το ίδιο θέµα, ο Βουργουντζής αναφέρει συνάντηση Βελλίδη- 

Μητσοτάκη εκείνη την περίοδο, χωρίς όµως να προσδιορίζει την ακριβή 

ηµεροµηνία: 

«Ακόµα και τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη τον άφησε να περιµένει ένα 

τέταρτο της ώρας στο σαλόνι της ‘’Μακεδονίας’’, όταν επρόκειτο να 

εγκαταλείψει τον Γεώργιο Παπανδρέου, στην περίοδο της αποστασίας. 

Ήταν η εποχή που οι οπαδοί της Ένωσης Κέντρου έκαιγαν στους 

δρόµους τη ‘’Μακεδονία’’, το ‘’Βήµα’’ και την ‘’Ελευθερία’’».  45

!
IV. Βελλίδης και Στεφανόπουλος 

Η λύση Στεφανόπουλου φαίνεται ότι είχε πέσει στο «τραπέζι» πολύ 

νωρίτερα από τις 17 Σεπτεµβρίου 1965 οπότε ο τελευταίος σχηµάτισε 

κυβέρνηση. Όπως αναφέρεται σε απόρρητο τηλεγράφηµα της CIA µε τον τίτλο 

«Σχέδια του βασιλέως Κωνσταντίνου να εξαναγκάσει σε παραίτηση τον 

πρωθυπουργό Παπανδρέου», µε ηµεροµηνία 21 Ιανουαρίου 1965, που 

αποκάλυψε η εφηµερίδα «Τα Νέα» :  46

«Ο βασιλεύς Κωνσταντίνος σχεδιάζει να ασκήσει πίεση, χωρίς όµως να 

απαιτήσει, στον Έλληνα πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου να 
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 Χριστοφούλου ό.π. σ. 138.  44

Με βάση την ισοτιµία 1 δολάριο=30 δραχµές που ίσχυε την περίοδο 1953-1971 (βλ. Σαχινίδης, Φίλιππος, 
«Το συναλλαγµατικό καθεστώς της Ελλάδος:Από την πρόσδεση της δραχµής στο δολάριο µέχρι την 
Ο.Ν.Ε.» http://www.uadphilecon.gr/UA/files/135728901..pdf) το «φάιβ µίλιον» του Πάπας, αν επρόκειτο για 
δραχµές, ισοδυναµεί µε 150.000 δολάρια. Για το ίδιο θέµα ο Ραφαηλίδης κάνει λόγο για «ταρίφα» µεταξύ 
100.000 και 200.000 δολαρίων της εποχής κατ' άτοµο. Βλ. Βασίλης Ραφαηλίδης, Ιστορία (κωµικοτραγική) 
του νεοελληνικού κράτους, Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου, Αθήνα 1993, σ. 404. Το ίδιο ποσό, 5 
εκατοµµύρια δραχµές, αναφέρει και ο Γιώργος Πέτσος ότι προσφέρθηκε στον πατέρα του βουλευτήτη Ε.Κ. 
Βαγγέλη Πέτσο, από έναν βουλευτή Πειραιά και έναν εφοπλιστή. Βλ. Λιναρδάτος σ. 588

 Βουργουντζής, ό.π., σ. 33445

 «Το Βήµα», 11/5/2008 http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=188698 46

http://www.uadphilecon.gr/ua/files/135728901..pdf
http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=188698


παραιτηθεί στο εγγύς µέλλον, πιθανόν περί τα τέλη Φεβρουαρίου 1965 

(…) Ως διάδοχο του Παπανδρέου - η τελική επιλογή είναι ακόµη 

αδιαµόρφωτη - ο βασιλεύς φαίνεται ότι έχει αποφασίσει υπέρ του νυν 

αντιπροέδρου της κυβερνήσεως Στέφανου Στεφανόπουλου, από τον 

οποίο εζήτησε να βολιδοσκοπήσει κύρια στελέχη της ΕΚ και της ΕΡΕ 

προκειµένου να εκτιµήσει το σύνολον των δυνάµεων που θα διέθετε ο 

Στεφανόπουλος για τον σχηµατισµό κυβερνήσεως».  

Το τηλεγράφηµα της CIA, το οποίο έχει λογοκριθεί προτού δοθεί στη 

δηµοσιότητα και έχει καλυφθεί µε ταινία λογοκρισίας ο τόπος και η ηµεροµηνία 

της πληροφορίας καθώς και το όνοµα της πηγής των πληροφοριών, είναι 

αντίγραφο του πρωτοτύπου που βρίσκεται στα αρχεία της προεδρικής 

βιβλιοθήκης «Λίντον Τζόνσον», ο οποίος ήταν πρόεδρος των Ηνωµένων 

Πολιτειών την εποχή εκείνη.  Σύµφωνα µε το αποκαλυπτικό αυτό τηλεγράφηµα, 

το οποίο επιβεβαιώθηκε πλήρως από τις µετέπειτα εξελίξεις. 

«Τα σχέδια του βασιλέως να εξαναγκάσει σε παραίτηση τον Παπανδρέου 

περιλαµβάνουν µια σειρά επιθέσεων εναντίον του πρωθυπουργού και του 

υιού του Ανδρέα, µέσω του Πάνου Κόκκα», του εκδότη της εφηµερίδας 

«Ελευθερία» που στήριζε ανοιχτά τον Κ. Μητσοτάκη. Το τηλεγράφηµα 

προειδοποιεί ότι «οι επιθέσεις από την εφηµερίδα του Κόκκα "Ελευθερία" 

θα αρχίσουν σε δύο ή τρεις εβδοµάδες» και ότι «ο βασιλεύς θέλει να 

καταστρέψει την εικόνα του Παπανδρέου µε τις επιθέσεις αυτές».  
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Σε ένα άλλο αποχαρακτηρισµένο (αν και όχι πλήρως) τηλεγράφηµα της 

πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα, µε ηµεροµηνία αποστολής 23/7/1965 

αναφέρεται ονοµαστικά και η εφηµερίδα «Μακεδονία» που µαζί µε τις 

εφηµερίδες του ΔΟΛ µπορούν να επιβάλλουν στον Παπανδρέου να αποδεχτεί 

τη λύση Στεφανόπουλου.  Ο αποστολέας του ενηµερώνει την Ουάσιγκτον ότι η 47

κατάσταση δεν έχει εξελιχθεί σε τέτοιο σηµείο που η στάση των ΗΠΑ µπορεί να 

έχει αποφασιστικό ρόλο και σηµειώνει ότι προς το παρόν η πρεσβεία τηρεί 

διακριτική στάση  και  

«Σε συνθήκες όπου αισθανθήκαµε ότι ίσως να βοηθούσε, εκφράσαµε 

ιδιωτικώς απόψεις ότι η λύση Νόβα, αν και όχι πολλά υποσχόµενη, 

τουλάχιστον έχει κάποιους φανερούς οπαδούς και δεν θα έπρεπε να 

εγκαταλειφθεί πρόωρα».  
Αναφορικά µε τη λύση Στεφανόπουλου 

«προσέξαµε ότι αυτή η φόρµουλα εξαρτάται από τη βούληση του 

Στεφανόπουλου και ορισµένων άλλων ηγετικών στελεχών της Ε.Κκαι 

ιδιαίτερα εφηµερίδων όπως «Το Βήµα», «Τα Νέα» και «Μακεδονία» να 

την επιβάλλουν στον Παπανδρέου ή να συνεχίσουν χωρίς αυτόν. Εκτός 

εάν (και µέχρι να) υπάρξουν αυτές οι προϋποθέσεις, θα ήταν επικίνδυνο 

να εγκαταλείψουµε τον Νόβα. Σε επίπεδο αρχών δεν έχουµε καµία 

αντίρρηση για τον Στεφανόπουλο ή το «σχέδιο Στεφανόπουλου», το 

οποίο θεωρητικά θα διαφύλαττε σε µεγαλύτερο βαθµό την ενότητα µεταξύ 

της Ε.Κ».  48

Στις 26 Ιουλίου, (λίγο πριν εµφανιστεί ο Νόβας ενώπιον της Βουλής για 

να ζητήσει ψήφο εµπιστοσύνης) οι πρώην υπουργοί Στ. Στεφανόπουλος, Η. 

Τσιριµώκος, Π. Κατσώτας και Σ. Παπαπολίτης και οι εκδότες Χρ. Λαµπράκης 

του «Βήµατος» και των «Νέων», Ι. Παπαγεωργίου της «Αθηναϊκής» και Ι. 

Βελλίδης της «Μακεδονίας» υπογράφουν πρωτόκολλο για συµβιβαστική λύση 

στην κρίση, µε εντολή στον Στεφανόπουλο.  Ο Γ. Παπανδρέου δεν αγνοεί 49
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βέβαια αυτές τις παρασκηνιακές κινήσεις αλλά για την ύπαρξη του 

πρωτοκόλλου µαθαίνει στις 17 Αυγούστου: 

«(…) πληροφορηθήκαµε πως οι Στεφανόπουλος, Τσιριµώκος, 

Λαµπράκης, Βελλίδης, Παπαγεωργίου και µερικοί άλλοι είχαν 

υπογράψει πρωτόκολλο, πολύ νωρίτερα, στις 26 Ιουλίου, µε το 

οποίο ζητούσαν από το βασιλιά να δεχθεί την παραίτηση του Νόβα 

και να δώσει την εντολή, όχι στον αρχηγό, αλλά στο κόµµα της 

Ένωσης Κέντρου. Η Ένωση Κέντρου τότε θα προχωρούσε στην 

επεξεργασία λύσης αποδεκτής εκ µέρους του βασιλιά και µ’ αυτό 

τον τρόπο θα έπαιρνε τέλος η διαµάχη ανάµεσα στο παλάτι και τον 

Παπανδρέου».  50

!
Στις 29 Ιουλίου συνέρχεται η κοινοβουλευτική οµάδα της Ε.Κ. και 

συντάσσεται πρωτόκολλο περί της καταψήφισης της κυβέρνησης Νόβα  (µε 143 

υπογραφές σε σύνολο 149 βουλευτών), στις 30 Ιουλίου ο Νόβας εµφανίζεται 

στη Βουλή αλλά ελλείψει απαρτίας («η κυβέρνηση δεν έτυχε της ψήφου 

εµπιστοσύνης και βρισκόµαστε ενώπιον κυβερνητικής κρίσεως» διαπιστώνει ο 

προεδρεύων της συνεδρίασης Εµ. Μπακλατζής) η συνεδρίαση διακόπτεται για 

τις 2 Αυγούστου. Ακολουθούν θυελλώδεις συζητήσεις που καταλήγουν σε 

καταψήφιση της κυβέρνησης Νόβα τις πρώτες πρωινές ώρες της 5ης 

Αυγούστου.  Στις 6 Αυγούστου ο βασιλιάς βλέπει κατ’ ιδίαν  τους αρχηγούς των 51

κοµµάτων, αλλά και στελέχη της Ε.Κ. που παρελαύνουν από τα ανάκτορα. Στο 

µεταξύ οι εφηµερίδες δηµοσιεύουν πληροφορίες ότι την εντολή θα πάρει ο 

Στεφανόπουλος, που θα ζητήσει την έγκριση του κόµµατός του.  Τόσο ο 52

Στεφανόπουλος όσο και ο Τσιριµώκος δηλώνουν ότι εισηγήθηκαν στο βασιλιά 

να δοθεί εντολή στον Γ. Παπανδρέου ή να γίνουν εκλογές, αλλά είναι φανερό ότι 

και οι δύο προσπαθούν να προετοιµάσουν συµβιβασµό.   53

Το βράδυ της Παρασκευής 6 Αυγούστου, η οµάδα που υπέγραψε το 

«πρωτόκολλο» µε ελαφρώς τροποποιηµένη σύνθεση (Στεφανόπουλος, 
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Τσιριµώκος, Παπαπολίτης και Μπαλτατζής και οι εκδότες Λαµπράκης, Βελλίδης, 

Παπαγεωργίου) επισκέπτεται τον Γ. Παπανδρέου στο Καστρί.  Οι τρεις 54

υπουργοί εκτός του Μπαλτατζή και οι τρεις εκδότες προσπαθούν να πείσουν 

τον Γ. Παπανδρέου, αφού ο βασιλιάς δεν δέχεται ούτε να δώσει στον αρχηγό 

της Ε.Κ. την εντολή ούτε άµεσα εκλογές, να υποστηρίξει κυβέρνηση 

Στεφανόπουλου και ο ίδιος να κρατήσει την αρχηγία του κόµµατος.  Όπως 55

αφηγείται ο Α. Παπανδρέου: 

«Τις πρωινές ώρες άρχισε η προετοιµασία του επόµενου βασιλικού 

πραξικοπήµατος. Ο εκδότης του “Βήµατος” και των “Νέων” Χρήστος 

Λαµπράκης, ετοίµαζε την επόµενη φάση σε στενή συνεργασία µε τον 

εκδότη της “Μακεδονίας” Γιάννη Βελλίδη. Αλλά ο Λαµπράκης ήταν πολύ 

προσεκτικός στις κινήσεις του. Το δηµοσιογραφικό του συγκρότηµα είχε 

αποκτήσει πρωτοφανή αύξηση κυκλοφορίας, σε βάρος της “Ελευθερίας” 

που είχε κυριολεκτικά καταρρεύσει κυκλοφοριακά εξαιτίας της ανοιχτής 

υποστήριξης που έδωσε στον Μητσοτάκη και στην κυβέρνηση Νόβα. 

Δηµόσια, λοιπόν, δεν τόλµησε ο Λαµπράκης ν’ αποκλίνει από τη γραµµή 

του Γεωργίου Παπανδρέου. Παρασκηνιακά όµως προωθούσε άλλη λύση, 

την εξής: Ο Παπανδρέου, αναγνωρίζοντας το αδιέξοδο στο οποίο 

έφθασαν οι σχέσεις του µε το βασιλιά, θα περιοριζόταν στο ρόλο του 

αρχηγού του κόµµατος, ενώ ο Στεφανόπουλος θ’ αναλάµβανε την 

πρωθυπουργία µε την έγκριση και υποστήριξη του Παπανδρέου. Έτσι, 

“και η πίτα σωστή και ο σκύλος χορτάτος”. Και η Ένωση Κέντρου θα 

διατηρούσε την ενότητά της, και ο βασιλιάς θα ’µενε ικανοποιηµένος».  56

(…) Φυσικά, η τρίτη λύση ήταν η πρόταση του Λαµπράκη. Αλλά ο 

Παπανδρέου έµεινε αµετάπειστος. Τους απάντησε ξεκάθαρα και µε 

αποφασιστικό τόνο: “Η κυβέρνησις Νόβα υπήρξε σφάλµα, αλλά η τρίτη 

λύσις που µου προτείνετε θα είναι έγκληµα. Το θέµα δεν είναι τι θα κάµη ο 

βασιλεύς, αλλά τι θα κάνωµεν ηµείς”.  57
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Την ώρα που οι εκδότες είναι στο Καστρί προσπαθώντας να πείσουν τον 

Γ. Παπανδρέου να δεχτεί τη λύση Στεφανόπουλου στις εφηµερίδες τους 

προετοιµάζονται τα κυριακάτικα φύλλα.  Όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ της 

«Ελευθερίας», που κυκλοφόρησε την Τρίτη 10 Αυγούστου: 

«Την παρασκηνιακή δραστηριότητα των τριών εκδοτών 

εφηµερίδων ανεκάλυπτε έξαλλος κατ’ αρχάς ειδησεογραφία και 

αρθρογραφία των υπέρ του κ. Παπανδρέου και εναντίον της 

κυβερνήσεως Νόβα, τας δε τελευταίας ηµέρας δειλή προβολή του 

συνθήµατος «Λύσιν εκ της Ενώσεως Κέντρου». Αλλά αι πρώται 

πληροφορίαι περί της παρασκηνιακής δραστηριότητας των 

προσκάλεσαν την νύκτα του Σαββάτου εκδηλώσεις διαµαρτυρίας 

από το πλήθος το οποίον συνεγκεντρώθη έξωθι των γραφείων του 

«Συγκροτήµατος», το οποίον κατεδίκαζε την παρασπονδίαν του 

εκδότου. Προς καθησύχασιν των διαµαρτυροµένων η επιχείρησεις 

προσέφυγεν εις την επίδειξην των δοκιµίων της εκτυπούµενης την 

ώραν εκείνην πρωινής εφηµερίδος της οποίας ο κεντρικός τίτλος 

συνηγορεί υπέρ της αναθέσεως της εντολής εις τον κ. 

Παπανδρέου. Ως τεκµήρια πίστεως απεστάλησαν τα πρώτα φύλλα 

και εις το Καστρί».  58

Το «Βήµα» κυκλοφορεί την Κυριακή 8 Αυγούστου µε µεγάλους τίτλους: 

«Εντολή εις τον Γ. Παπανδρέου η µόνη συνταγµατική οδός» ενώ δηµοσιεύει 

ταυτόχρονα πρωτοσέλιδη φωτογραφία του Στεφανόπουλου και τη συνοδεύει µε 

σχόλιο, όπου εξαίρει την «έντιµον στάσιν» του πρώην αντιπροέδρου, ο οποίος 

και αν δεχθεί εντολή του βασιλιά, θα τη δεχθεί ως διερευνητική και τελικά θα 

ακολουθήσει τη γραµµή που θα χαράξουν ο αρχηγός και η κοινοβουλευτική 

οµάδα του κόµµατος.   59

Η «Μακεδονία» της 8ης Αυγούστου κυκλοφορεί µε τίτλο  

«Σήµερον ο βασιλεύς θα ανακοινώση τας αποφάσεις του δια την κρίση», 

«Θα καλέση διαδοχικώς εις τα ανάκτορα τους Νόβαν, Παπανδρέου, 

Στεφανόπουλοςν. Θα κληθή η κοινοβουλευτική οµάς δια να τεθή υπ’όψιν 
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της η λύσις. Ανευ συγκαταθέσεως αυτής και του αρχηγού ουδέν στέλεχος 

θα αναλάβη την εντολήν».  

Η «Μακεδονία» δηµοσιεύει πληροφορίες κύκλων της Ε.Κ.  ότι: 

«µετά την ανακοίνωσιν της αποφάσεως του βασιλέως θα συνέλθη η 

κοινοβουλευτική οµάς της Ενώσεως Κέντρου, άνευ εκγρίσεως της οποίας 

και του αρχηγού ουδέν στέλεχος θα δεχθή την εντολήν, εάν δεν ανατεθή 

αύτη εις τον κ. Παπανδρέου. Κατά τας αυτάς πληροφορίας ο βασιλεύς θα 

συνεχίσει τας προσπαθείας σχηµατισµού κυβερνήσεως εις ην περίπτωσιν 

ο κ. Στεφανόπουλος ήθελε καταθέση την εντολήν. Επειδή προβλέπεται ότι 

ουδέν εκ των στελεχών της Ενώσεως Κέντρου θα εδέχετο την ενολήν 

φηµολογείται ότι ο βασιλεύς θα καλέση τον κ. Κωστόπουλον και θα 

αναθέση εις αυτόν την εντολήν σχηµατισµού κυβερνήσεως».  60

Κατά τα φαινόµενα ο Βελλίδης όχι µόνο παραµένει στην Αθήνα την 

Κυριακή 8 Αυγούστου αλλά παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις και 

µετέχει σε συσκέψεις, αρχικά µε τον Στεφανόπουλο στην οικία Σωσσίδη και στη 

συνέχεια στο Καστρί µε τον Παπανδρέου και στελέχη της Ε.Κ.. Στις 7 το βράδυ 

της Κυριακής 8 Αυγούστου ο Γ. Παπανδρέου ανεβαίνει στα ανάκτορα για να 

συναντήσει τον βασιλιά. Στο µεταξύ... 

«(…) Προτού ακόµα κατέλθη από το Καστρί ο τέως πρωθυπουργός, 

συνήρχοντο εις την οικίαν του κ. Σωσσίδη (άλλοτε διευθυντού του 

διπλωµατικού γραφείου του κ. Στεφανόπουλου) παρά τα Ανάκτορα οι κ.κ. 

Στεφανόπουλος, Τσιριµώκος, Παπαπολίτης, Λαµπράκης, Βελλίδης και 

Παπαγεωργίου εις νέαν σύσκεψιν, Εις αυτήν προσήλθεν αργότερον και ο 

κ. Νικήτας Βενιζέλος, ο οποίος ως εγιγνώθση, εις µιαν στιγµήν 

παρετήρησον ότι θα ήτο προτιµότερον να αφήσουν να γίνη δικτατορία!    61

Ο Βουργουντζής αναφέρεται σε ένα περιστατικό, το οποίο δεν 

προσδιορίζει χρονικά το οποίο όµως λαµβάνει χώρα λίγο πριν την επίσκεψη του 

Στεφανόπουλου στα ανάκτορα (χωρίς να γνωρίζουµε αν πρόκειται για την 

επίσκεψη της 8ης Αυγούστου ή άλλης ηµέρας): 

«Ο Γιάννης Βελλίδης και ο Αχιλλέας Μπουντουβής πήγαν και τον βρήκαν 

(σ.σ. εννοεί τον Στεφανόπουλο) στο «Πεντελικόν» στην Κηφισιά, όπου 

!  25

 «Μακεδονία» 8/8/196560

  «Ελευθερία» 10/8/196561



έµενε τα καλοκαίρια. Τους άκουσε ο Στεφανόπουλος αλλά δεν έδειξε να 

ενδιαφέρεται για το αξίωµα που του πρότειναν. Ο Αχιλλέας Μπουντουβής 

θύµωσε. Χτύπησε µε τη γροθιά του ένα τραπεζάκι του δωµατίου και 

έσπασε το γυαλί. «Θα γίνεις πρωθυπουργός» του είπε εξαγριωµένος, 

ενώ οι δύο άλλοι  άντρες τον κοιτούσαν έκπληκτοι.  62

Το απόγευµα τις 8ης Αυγούστου, ο βασιλιάς δηλώνει στον Παπανδρέου 

ότι δεν δέχεται ούτε να του δώσει την εντολή ούτε να συµφωνήσει για εκλογές. 

Η επιχείρηση «σαλαµοποίησης» της Ε.Κ. συνεχίζεται, καθώς δύο ώρες 

αργότερα ο βασιλιάς θα δώσει σε στέλεχος του κόµµατος την εντολή που 

αρνήθηκε στον αρχηγό.  63

«Η ακρόασις του κ. Παπανδρέου έληξε µετά δεκάλεπτον, ο τέως 

πρωθυπουργός επέστρεφεν εις το Καστρί και η σύσκεψις (σ.σ. της 

οµάδας Στεφανόπουλου) συνεχίζετο. Εκεί (σ.σ. στην οικία του Σωσσίδη) 

εύρεν αργότερον τον κ. Στεφανόπουλον µήνυµα του κ. Παπανδρέου ο 

οποίος τον εκάλει να ανέλθη εις το Καστρί προς συνάντησιν και 

ενηµέρωσίν του. Ο κ. Στεφανόπουλος ανεχώρησε συνοδευόµενος υπό 

του κ. Λαµπράκη»  64

Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ της «Ελευθερίας» ο Στεφανόπουλος φεύγει 

από το σπίτι του Σωσσίδη και φτάνει στο Καστρί συνοδευόµενος από τον 

Λαµπράκη, ο οποίος προσπαθεί µαταίως να αποφύγει τον φωτογραφικό φακό. 

Η συνοµιλία Παπανδρέου-Στεφανόπουλου (την οποία παρακολουθεί ως 

ακροατής ο Λαµπράκης) διαρκεί ένα τέταρτο. Ο Παπανδρέου ενηµερώνει τον 

Στεφανόπουλο για τις συνοµιλίες µε τον βασιλιά και του ζητά να  αρνηθεί την 

εντολή, αν του ανατεθεί. Ο δε Στεφανόπουλος απαντά ότι εάν κληθεί στα 

ανάκτορα θα µεταβεί για να ακούσει τι έχει να του πει ο βασιλιάς Συµφωνείται 

να πραγµατοποιηθεί νέα σύσκεψη στις 10.30 και ο Στεφανόπουλος φεύγει από 

το Καστρί µαζί µε τον Λαµπράκη και επιστρέφει στην οικία Σωσσίδη. Λίγο 

αργότερα ο Στεφανόπουλος αναχωρεί για τα ανάκτορα (ενδεχοµένως µε την 
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«Κάντιλακ» του Βελλίδη).  Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ της «Ελευθερίας» ο 65

Στεφανόπουλος επιστρέφει από τα ανάκτορα στις 9.45 µε εντολή σχηµατισµού 

κυβέρνησης. Αφού ενηµερώνει τους υπόλοιπους που τον περίµεναν στην οικία 

Σωσσίδη (Τσιριµώκος, Παπαπολίτης, Λαµπράκης, Βελλίδης, Παπαγεωργίου και 

Σωσσίδης) ακολουθεί «σύντοµος σύσκεψις δια την χάραξιν πλέον της 

ενδοκοµµατικής γραµµής και της ενιαίας στάσεως έναντι του κ. Παπανδρέου».   66

Τη νύχτα οι Στεφανόπουλος, Τσιριµώκος και Παπαπολίτης επισκέπτονται 

και πάλι τον Γ. Παπανδρέου στο Καστρί.  Ήταν µόνο τα τρία αυτά στελέχη της 67

Ε.Κ. που ανέβηκαν στο Καστρί; Η «Ελευθερία» ισχυρίζεται ότι  

«από της 10.50 τα µέλη της οµάδος του παρασκηνίου ήρχισον να 

καταφθάνουν εις Καστρί, γενόµενοι δεκτοί υπό του συγκεντρωµένου εκεί 

πλήθους µε ζητωκραυγάς «Παπανδρέου», «΄Ενωσις». (…) Την 10.55’ 

έφθασαν οι κ.κ. Τσιριµώκος και Βελίδης, αργότερον ο κ. Στεφανόπουλος 

και µετ’ολίγον ο κ. Λαµπράκης συνοδευόµενος από τους κ.κ. Αθ. 

Κανελλόπουλον και Παπακωνσταντίνου. Προσήλθον επίσης και 

συµετέσχον εις την σύσκεψιν οι κ.κ. Μπαλτατζής και Παπαγεωργίου (ο 

εκδότης της «Αθηναϊκής»). Εις το Καστρί ευρίσκεντο επίσης και οι εκδόται 

της εφηµερίδος «Έθνος» αλλ’αυτοί δεν συµµετέχον της συσκέψεως».  

Εάν το ρεπορτάζ της «Ελευθερίας είναι ακριβές, συνάγουµε το 

συµπέρασµα ότι στη σύσκεψη που θα καθόριζε τη στάση της Ε.Κ. συµµετείχαν 

εκτός του αρχηγού και στελεχών του κόµµατος και οι εκδότες του ΔΟΛ, της 

«Μακεδονίας» και της «Αθηναϊκής». 

!
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 Βουργουντζής Στο περιστατικό που περιγράφει ο Βουργουντζής τα γεγονότα εκτυλίσσονται στο σπίτι του 65

Στεφανόπουλου, ενώ µε βάση το ρεπορτάζ της «Ελευθερίας» οι συναντήσεις γινόταν στο σπίτι του 
Σωσσίδη οπότε δεν µπορούµε να πούµε µετά βεβαιότητας ότι αναφέρονται στο ίδιο περιστατικό. Πάντως 
όσα συνέβησαν εκείνη την ηµέρα µπορούµε να υποθέσουµε ότι δεν είναι απίθανο ο Βελλίδης να 
παραχώρησε  την Κάντιλακ (που ήταν εξάλλου και «σήµα κατατεθέν» του), για να µεταβεί ο 
Στεφανόπουλος στα ανάκτορα.

 «Ελευθερία» 10/8/196566

 Λιναρδάτος, ό.π., σ. 57567



ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
Όπως είδαµε, ο πανίσχυρος εκδότης της «Μακεδονίας» Ιωάννης 

Βελλίδης είχε ενεργό ρόλο στην ίδρυση της Ένωσης Κέντρου, προωθώντας 

µάλιστα τη λύση του Γεωργίου Παπανδρέου. Πως κατέληξε ο ίδιος άνθρωπος 

να υποστηρίξει τελικά τη λύση Στεφανόπουλου, όπως τουλάχιστον προκύπτει 

από τα διπλωµατικά έγγραφα των ΗΠΑ αλλά και τα δηµοσιεύµατα της εποχής; 

Με βάση τις εξαιρετικά περιορισµένες πηγές σχετικά µε το βίο του Ιωάννη 

Βελλίδη η αλλαγή πλεύσης του εκδότη θα πρέπει να εξηγείται µε βάση την 

«κοµµουνιστοφοβία» του, που ενισχύθηκε από το κλίµα της εποχής, και την 

περιρρέουσα ατµόσφαιρα για το ρόλο του γιου του προέδρου της Ε.Κ. Ανδρέα 

Παπανδρέου. Έτσι αρχίζει µια σταδιακή µεταστροφή- σταδιακή γιατί το 

αναγνωστικό κοινό που στήριζε κυκλοφοριακά τη «Μακεδονία» εξακολουθούσε 

να είναι ταγµένο στο πλευρό του Γεωργίου Παπανδρέου. Πάντως τα 

πρωτοσέλιδα των εφηµερίδων εκείνης της περιόδου επιβεβαιώνουν το σχόλιο 

του Πάνου Θεοδωρίδη στο αφιέρωµα που εξέδωσε η «Μακεδονία» για τα 90ά 

γενέθλιά της εφηµερίδας: «Αυτό που είναι συγκλονιστικό είναι η στάση του 

Βελλίδη: όλοι ξέρουν στο παρασκήνιο ποιοι θα είναι οι πιθανοί στόχοι του 

βασιλιά, ως αποστάτες. Αλλά πρέπει να δεσµευτούν. Η εφηµερίδα επαινεί κατά 

σειρά επικινδυνότητας τους µελλοντικούς πιθανούς αποστάτες. Στεφανόπουλο, 

Τσιριµώκο, Παπαπολίτη. Ο Στεφανόπουλος µε µεγαλύτερη φωτογραφία κι από 

τον Παπανδρέου. Έχει «αδαµάντινο» ήθος», «λάµπει στο στερέωµα». Στην 

πράξη έχει ήδη συνεννοηθεί µε τους πάντες. Θα γίνει πρωθυπουργός µε εντολή 

της Βουλής. Οι Έλληνες µαθαίνουν πολύ αργά».   68
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 Πάνος Θεοδωρίδης «Ο µικρός Μεσαίωνας» στο Μια περιδιάβαση στον 20ό αιώνα µέσα από τις σελίδες 68

της «Μακεδονίας» 16.12.2001
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Δ’ ΜΕΡΟΣ 
Τα πρωτοσέλιδα της εφηµερίδας «Μακεδονία» από τις 10 Ιουλίου 1965 µέχρι τις 10 Αυγούστου 
1965. 

  
10 ΙΟΥΛΙΟΥ 1965  
Εκτός από ένα δίστηλο που αναφέρεται στον επικείµενο τοκετό της βασίλισσας, όλο το 
πρωτοσέλιδο είναι αφιερωµένο στην κρίσιµη συνάντηση βασιλιά-πρωθυπουργού. Ήδη γίνεται 
λόγος για συνωµότες. Η κοινή γνώµη ήδη µιλά για «δυνάµεις της ανωµαλίας» και «συνωµοσία» 
στα τηλεγραφήµατα που δηµοσιεύει η «Μακεδονία» (ΓΣΕΕ, συνδικάτων και εκτενή ανακοίνωση 
της ΕΔΑ). !
Κεντρικό θέµα στο πρωτοσέλιδο: 
Τίτλος: «Συνεργασία βασιλέως-Παπανδρέου αύριον την 10ην π.µ. εις Κέρκυραν».   
Υπότιτλοι: «Ο κ. Παπανδρέου απέστειλε την εσπέραν δια του κ. Χοιδά το διάταγµα της 
αντικαταστάσεως του κ. Γαρουφαλλιά και αναλήψεως υπ’αυτού του υπουργείου Αµύνης- Από 
την στάσιν του Στέµµατος θα εξαρτηθή η περαιτέρω εξέλιξης της καταστάσεως».  
Ρεπορτάζ: «Εις περίπτωσιν αρνήσεως του να υπογράψει το διάταγµα, ο κ. Παπανδρέου θα 
υποβάλη την παιραίτησίν της κυβερνήσεως και θα εισηγηθή την άµεσον προσφυγήν εις 
εκλογάς».  !
Β θέµα στο πρωτοσέλιδο:  
Τίτλος: «Ο λαός καλεί τον κ. Παπανδρέου να συντρίψει τους συνωµότας». 
Υπότιτλοι: «Εκφράζει προς την κυβέρνησιν απεριόριστον εµπιστοσύνη. ‘Αντιµετωπίσατε 
αποφασιστικώς την συνωµοσίαν’, ‘Εκαθαρίσατε τον κρατικόν µηχανισµόν από τους 
υπονοµευράς της Δηµοκρατίας’ ‘Προστατεύσατε τας λαϊκάς κατακτήσεις΄, ‘Είµεθα έτοιµοι δια την 
νέαν µάχην’». !
Γ’ θέµα στο πρωτοσέλιδο: 
Τίτλος:  «Απόλυτος η ενότης της κυβερνήσεως και των βουλευτών της Εν. Κέντρου».  
Υπότιτλος: «Όλοι οι υπουργοί και οι βουλευταί διεδήλωσαν απόλυτον αλληλεγγύην προς τας 
αποφάσεις του κ. Παπανδρέου»  
Ρεπορτάζ: «Τον πρόεδρον της Κυβερνήσεων κ. Παπανδρέου επεσκέφθησαν καθ’όλην την 
ηµέραν όλοι σχεδόν οι υπουργοί και πλείστοι βουλευταί της Ενώσεως Κέντρου δια να δηλώσουν 
εις αυτόν ότι είναι παρά το πλευρόν του». Ο Παπανδρέου είχε «µακράς συνοµιλίας µετά του 
αντιπροέδρου της κυβερνήσεως κ. Στεφανόπουλου και των υπουργών κ.κ. Τσιριµώκου, 
Μητσοτάκη, Χούτα και άλλων» και διαπιστώθηκε «απόλυτος αλληλεγγύη».  
Σε µια παράγραφο του ρεπορτάζ µε µεσότιτλο «Αποστάτης» διαβάζουµε για τον Γαρουφαλλιά, 
ο οποίος σύµφωνα µε πληροφορίες της εφηµερίδας «είχε συγκαλέσει 46 βουλευτάς της 
Ενώσεως Κέντρου δια τους οποίους είχε λάβει την διαβεβαίωσιν αυλικών παραγόντων ότι θα 
υπήκουον εις τας εντολάς των. Ο κ. Γαρουφαλλιάς, µάλιστα, όταν τους εκάλει τηλεφωνικώς, 
ανέθετεν είς ωρισµένουν εξ αυτών και… χαρτοφυλάκεια, βέβαιος ότι θα εσχηµάτιζε κυβέρνησιν. 
Παρά ταύτα προσήλθον µόνον εξ, οι οποίοι αντιληφθέντες ότι εξετίθεντο, ηθέλησαν να 
εµφανίσουν τη συµµετοχήν των- ειλικρινώς ή µη άγνωστον- ως προσπάθεια νουθετήσεως του κ. 
Γαρουφαλλιά και διασώσεως της ενότητος του Κέντρου. Η σύσκεψις προσέλαβεν εις µίαν 
στιγµήν οξύτητα: 

-Εχω την εµποστοσύνη και την υποστήριξιν του βασιλέως, ηδήλωσεν εις µίαν στιγµήν ο 
κ. Γαρουφαλλιάς 

-Δεν αρκεί, πρέπει να έχης και την εµπιστοσύνην της νουλής, του απάντησεν ο 
προοριζόµενος από αυτόν ως υπουργός εργασίας. 

-Γαρουφαλλιά έπαιξες το χαρτί σου και έχασες-πάρε το απόφασιν, προσέθεσεν ο 
βουλευτής τον οποίον προώριζεν ως υπουργόν παιδίας».   !
11 ΙΟΥΛΙΟΥ 1965  
Η κυριακάτικη «Μακεδονία» επιχειρεί να ρίξει τους τόνους. Το πρωτοσέλιδο είναι µοιρασµένο σε 
δύο θέµατα: τη γέννηση της διαδόχου («περιχαρής και διαχυτικώτατος ο Κωνσταντίνος 
ετηλεφώνησε εις τον κ. πρωθυπουργόν το γεγονός») και τις προσδοκίες από τη συνάντηση της 
Κέρκυρας. Και ενώ η εφηµερίδα  µεταφέρει έγκυρες πληροφορίες που αναφέρουν ότι επικρατεί 
αισιοδοξία για ύφεση της εντάσεως «δεδοµένου ότι δεν υφίσταται αµφισβήτησις ως προς τα 
θεµελιώδη ζητήµατα τα αφορώντα την λειτουργία του πολιτεύµατος», ενώ εκτιµά ότι το µέτωπο 
εντός της Ε.Κ. είναι αρραγές, δηµοσιεύει και τα δεκάδες τηλεγραφήµατα από οργανώσεις και 
σωµατεία από όλη την Ελλάδα, που δηλώνουν  την ανησυχία τους για ενδεχόµενη (ή 
διαβλεπόµενη) σκευωρία εναντίον της δηµοκρατικά εκλεγµένης κυβέρνησης. !



Κεντρικό θέµα στο πρωτοσέλιδο: 
Τίτλος: «Αναµένεται συµφωνία Βασιλέως-Παπανδρέου»  
Υπότιτλος: «Απεθεώθη ο πρωθυπουργός εις την Κέρκυραν. Ασύλληπτος ήτο ο ενθουσιασµός 
του λαού.  
Ρεπορτάζ: «Παραµένω πιστός, είπεν, εις την λαϊκήν εντολήν και θα φανώ πάλιν άξιος  των 
προσδοκιών του λαού» δηλώνει ο Παπανδρέου. Η εφηµερίδα σηµειώνει ότι «Η γαλήνη του 
τόπου και η οµαλότης εξαρτώνται από την σηµερινήν ιστορικήν συνάντησιν του βασιλέως και του 
προέδρου της κυβερνήσεως κ. Γ. Παπανδρέου. Θεωρείται πιθανόν ότι η υπάρχουσα πολιτική 
οξύτης θα αµβλυνθή, από παρεξηγήσεις θα διαλυθούν και θα αποκατασταθεί η οµαλή λειτουργία 
του δηµοκρατικού πολιτεύµατος. Διότι προβλέπεται ότι ο βασιλεύς θα ανταποκριθεί εις την 
απόλυτον καλήν θέλησιν την οποία θα επιδείξη ο κ. Παπανδρέου».  !
Β’ θέµα στο πρωτοσέλιδο  
Τίτλος: «Αρραγής η ενότης της Ενωσ. Κέντρου»   
Ρεπορτάζ: «(…) εάν υπάρξη ρήξις στέµµατος και κυβερνήσεως και εκ ταύτης προσφυγή εις 
εκλογάς θεωρείται βέβαιον ότι εφ’ όσον δεν θα µπορέση η σηµερινή βουλή να δώσει 
βιώσιµον κοινοβουλευτικήν κυβέρνησιν, η Ένωσις Κέντρου θα εξέλθη από τας εκλογάς µε 
πλειοψηφίαν προσεγγίζουσαν το 65%, πιθανώς δε και το 70%». !
Εσωτερικές σελίδες 
Στη δεύτερη σελίδα του της εφηµερίδας φιλοξενείται ένα ακόµη ρεπορτάζ σχετικό µε το θέµα.  
Τίτλος: «Ο Βασιλεύς εις την επιστολήν του υπεγράµµισε την απόφασιν να σεβασθή πλήρως το 
πολίτευµα»   
Υπότιτλος: «και να µη έλθη εις αντίθεσιν µε την πλειοψηφίαν του λαού» 
Ρεπορτάζ: Με µεσότιτλο «Ουδέν άλλο σχήµα» στο κύριο µέρος του ρεπορτάζ η εφηµερίδα 
σηµειώνει ότι «υπό τας προϋποθέσεις αυτάς, καθίσταται σαφές, ως τονίζεται εκ του 
πρωθυπουργικού περιβάλλοντος, ότι εκ της βουλής δεν δύναται να προέλθη άλλο 
κυβερνητικόν σχήµα, προσφυγή δε εις τον λαόν θα αποδώση ηυξηµένην πλειοψηφίαν υπέρ 
της Ενώσεως Κέντρου».  !
 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 1965  
Η εφηµερίδα δηµοσιεύει φωτογραφία από το υπουργικό συµβούλιο «κατά την χθεσινήν ιστορική 
του συνεδρίασιν». Ο Γαρουφαλλιάς αποπέµπεται. Και η εφηµερίδα διαπιστώνει την… οµαλή 
λειτουργία του πολιτεύµατος. 
Κεντρικό θέµα στο πρωτοσέλιδο: 
Τίτλος: «Αποπέµπεται ο κ. Γαρουφαλλιάς»  
Υπότιτλοι: «Τον απεδοκίµασε το υπουργικόν συµβούλιον, τον διαφράφει σήµερον η Ένωσις 
Κέντρου, Ο κ. Παπανδρέου αναλαµβάνει το υπουργείον Εθνικής Αµύνης. Αποµακρύνεται ο 
Γεννηµατάς και θα επέλθουν µεταβολαί εις την ηγεσίαν του στρατού».  !
Β΄ θέµα στο πρωτοσέλιδο:  
Τίτλος: «Οµαλή λειτουργία του πολιτεύµατος»   
Υπότιτλος: «Πλήρης αρµονία απόψεων βασιλέως-Παπανδρέου. Απέτυχον όλαι αι δολοπλοκίαι 
της δεξιάς και τα σχέδια των κύκλων της ανωµαλίας».  
Ρεπορτάζ: «Πλήρης αρµονία απόψεων επί του τρόπου λειτουργίας του πολιτεύµατος της 
βασιλευοµένης Δηµοκρατίας διεπιστώθη κατά την γενόµενην την Κυριακή εις Κέρκυραν 
συνεργασίαν προέδρου της κυβερνήσεως και βασιλέως. Αι δολοπλοκίαι των κύκλων της 
ανωµαλίας δια την πρόκλησιν ρήξεως µεταξύ Στέµµατος και συβερνήσεως απέτυχον. Η Δεξιά 
υπέστη µεγάλην ήτταν».  !
Γ’ θέµα στο πρωτοσέλιδο: 
Τίτλος: «Η κυβέρνσησις θα προχωρήση εις αποφασιστικά µέτρα» 
Υπότιτλος: «Απόλυτος συνοχής και ενότης θα διαπιστωθή κατά την σύσκεψιν» και επίσης, για 
τον Γαρουφαλλιά, «Ο αποστάτης δεν παραιτείται». !
Άλλα θέµατα στο πρωτοσέλιδο: 
▪ «Συνέρχεται αύριο το ανακριτικό συµβούλιον δια τους δέκα λοχαγούς» (για την 

υπόθεση ΑΣΠΙΔΑ) «Η παραποµπή και των δέκα αξιωµατικών οφείλεται εις 
πρωτοβουλίαν του κ. Γαρουφαλλιά» 

▪ «Φαιδροτήτων συνέχεια», «Συνήθης πυρκαϊά εις σιταγρόν εκ σπινθήρος 
ατµοµηχανής εµφανίζεται ως δολιοφθορά» «Καταγέλαστα έγιναν τα χαλκεία της ΕΡΕ» !

Εσωτερικές σελίδες: 
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▪ Στην 7η σελίδα «Ο δηµοκρατικός κόσµος διατρανώνει την πίστιν και εµπιστοσύνην του 
προς τον πρωθυπουργόν κ. Παπανδρέου»,«Αξιοί όπως ενταθή η επαγρύπνησις 
δι’αντιµετώπισιν νέων σκευωριών». !

14  ΙΟΥΛΙΟΥ 1965  
Όλο το πρωτοσέλιδο είναι αφιερωµένο στην αποποµπή Γαρουφαλλιά. Στη γελοιογραφία της 
ηµέρας ο Παπανδρέου ως καπετάνιος στο σκάφος της Ε.Κ. πετάει τον Γαρουφαλλιά στο 
πέλαγος, κατά την επιστροφή του από την Κέρκυρα. Όπως διαβάζουµε οι βουλευτές της Ε.Κ. 
υπογραµµίζουν ότι θα παραµείνουν ενωµένοι, στο πλευρό του Παπανδρέου. !
Κεντρικό θέµα στο πρωτοσέλιδο: 
Υπέρτιτλος: «Δια πανηγυρικής οµοφώνου αποφάσεως της κοινοβουλευτικής οµάδας»  
Τίτλος: «Απεβλήθη της Εν. Κέντρου ο κ. Γαρουφαλλιάς και δεν δύναται να παραµείνη 
υπουργός»  
Υπότιτλος: «Ο κ. Παπανδρέου εισηγήθη εις τον βασιλέαν την εκδίωξίν του εκ της κυβερνήσεως- 
και την ανάληψιν υπ’ αυτού του υπουργείου εθνικής αµύνης- αναµένεται σήµερον η απάντησις. 
Σάλον προεκάλεσε µεταξύ της πλειοψηφίας η φήµη ότι ο στρατηγός Παπανικολόπουλος 
επροτάθη ως υφ/γός Αµύνης».  
Ρεπορτάζ: «Δέον να θεωρήται βέβαιον ότι ο βασιλεύς δεν θα φέρη αντίρρησιν και θα αποδεχθή 
την εισήγησιν του πρωθυπουργού δια την µεταβολήν εις το υπουργείον εθνικής αµύνης, 
δοθέντος ότι κατά τη συνεργασίαν, την οποίαν είχε εις Κέρκυρα, ο βασιλεύς εδέχθη, κατά 
παρασχεθείσας πληροφορίας, ότι ο πρωθυπουργός δύναται ο ίδιος να ορίζει τους συνεργάτας 
του, έλκων το δικαίωµα του τούτο εκ του συντάγµατος, όπως δικαίωµα του πρωθυπουργού είναι 
να αναλάβη ο ίδιος το υπουργείον εθνικής αµύνης»  
Μετά τη λήξη της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής οµάδας της Ε.Κ. ο Γ. Παπανδρέου απαντά 
σε σχετική ερώτηση βουλευτή: «Ο βασιλεύς γνωρίζει ότι εάν αποδεχθή τας εισηγήσεις µου θα 
έχει πανίσχυρη κυβέρνησιν. Άλλως θα έχη πανίσχυρον λαόν».  !
Β’ θέµα στο πρωτοσέλιδο 
Τίτλος: «Δεν θα υπάρξη ποτέ κυβέρσνησις προδοτών». 
Υπότιτλος: «Διεκήρυξεν ο κ. Παπανδρέου». (σ,σ, κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής 
οµάδας) «Μόνον ηλίθιοι ελπίζουν εις διάσπασιν».  !
Εσωτερικές σελίδες: 
Σε άλλα ρεπορτάζ διαβάζουµε τον διάλογο δι επιστολών και ανακοινώσεων µεταξύ Γαρουφαλλιά 
και Παπανδρέου, την κεκλεισµένων των θυρών συνεδρίαση του ανακριτικού συµβουλίου για την 
υπόθεση Ασπίδα, την τοποθέτηση του Φίλιπ Τάµποτ στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα και τη 
δήλωση ικανοποίησης για αυτή την εξέλιξη του υφυπουργού προεδρίας (και φίλου του Βελλίδη) 
κ. Βαρδινογιάννη.  !
 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 1965  
Η εφηµερίδα δηµοσιεύει τις εξελίξεις της 14ης Μαϊου οπότε ο Χοιδάς µετέφερε στον βασιλιά τις 
αποφάσεις του υπουργικού συµβουλίου και της κοινοβουλευτικές οµάδας της Ε.Κ. για 
αποποµπή του Γαρυφαλλιά και τα µεσάνυχτα επέστρεψε από την Κέρκυρα στο Καστρί για να 
του µεταφέρει ότι ο βασιλιάς «επιθυµεί να συζητήσει προσωπικώς τα τεθέντα». !
Κεντρικό θέµα στο πρωτοσέλιδο: 
Τίτλος:  «Προς πολιτικήν κρίσιν» 
Υπότιτλοι: «Ο βασιλεύς ώρισε δια την 7µµ συνάντησιν µετά του πρωθυπουργού δια να 
συζητήσει προσωπικώς µετ’ αυτού τα τεθέντα θέµατα». «Ο κ. Παπανδρέου υπερασπίζει την τιµή 
της δηµοκρατίας. Επιµένει ανενδότως εις την ανάληψιν του υπουργείου. Δεν δέχεται να υπάρξη 
πρωθυπουργός υπό απαγόρευσιν. Αν ο βασιλεύς δεν δεχθή θα υποβάλη παραίτησιν και θα 
εισηγηθή εκλογάς»  
Ρεπορτάζ: Έγκυροι κυβερνητικοί κύκλοι ανέφεραν στη Μακεδονία µεταξύ άλλων ότι «ο 
ισχυρισµός ότι ο κ. Παπανδρέου θέλει να αναλάβη την διεύθυνσιν του υπουργείου εθνικής 
αµύνης διότι επιδιώκει, δήθεν, την συγκάλιψιν της υποθέσεως ΑΣΠΙΔΑ είναι αστήρικτος». !
Β’ θέµα στο πρωτοσέλιδο: 
Υπέρτιτλος: «Δεν τους έφθασεν ο κ. Ανδρ. Παπανδρέου» 
Τίτλος: «Οι σκευωροί απεχαλινώθησαν» 
Υπότιτλος: «εµφανίζουν ως αναµιχθέντας εις την «ΑΣΠΙΔΑ» και τους Βαρδινογιάννης-
Παπακωνσταντίνου».  !
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Γ’ θέµα στο πρωτοσέλιδο: 
Υπέρτιτλος: «Καθολική αγανάκτησις» 
Τίτλος:  «Ο λαός κινητοποιείται, δια την περιφρούρισιν των δηµοκρατικών θεσµών».  
Υπότιτλος: «Θα κηρυχθεί γενική απεργία» 
Ρεπορτάζ: «Ο δηµοκρατικός κόσµος συσπειρωµένος πέριξ του υπευθύνου κυβερνήτου της 
χώρας και της λαοπροβλήτου κυβερνήσεως είναι αποφασισµένος να συνδράµη µε όλας του τας 
δυνάµεις τον κ. Παπανδρέου εις τον αγώναν τον οποίον ανέλαβε δια την υπεράσπισιν της 
δηµοκρατίας και της συνταγµατικής τάξεως από την επιβουλήν των σκοτεινών δυνάµεων της 
ανωµαλίας».  !
Εσωτερικές σελίδες: 
Τίτλος: «Ο διεθνής τύπος σχολιάζει δυσµενώς τας αναµίξεις των κύκλων της αυλής εις τα 
πολιτικά πράγµατα της Ελλάδος»,  !
 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 1965  
Όλο το πρωτοσέλιδο είναι αφιερωµένο στις πολιτικές εξελίξεις της 15ης Ιουλίου, οπότε 
«επισηµοποιήθηκε» η πολιτική κρίση. Η εφηµερίδα δηµοσιεύει την φωτογραφίας του Γ. 
Παπανδρέου µε λεζάντα «ο εκλεκτός του λαού, ο µαχητής της δηµοκρατίας, ο λαοπρόβλητος 
κυβερνήτης κ. Γ. Παπανδρέου, τον οποίον εξηνάγκασαν εις παραίτησιν οι κύκλοι της ανωµαλίας»  
και φωτογραφία «από τας χθεσινάς, νυχτερινάς διαδηλώσεις εις την Θεσσαλονίκην περί του κ. 
Παπανδρέου. Άνθρωποι όλων των τάξεων, νέοι ως επί το πλείστον, διατρανώνουν την πίστιν 
των προς τον αρχηγόν της Ενώσεως Κέντρου. Αι εκδηλώσεις υπήρξαν πηγαίαι και εξέφραζον 
πλήρως το φρόνηµα της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού».  Επίσης η εφηµερίδα 
παραθέτει το διάγγελµα του Νόβα, και δίνει στη δηµοσιότητα τις επιστολές που αντάλλαξαν 
Παπανδρέου και βασιλιάς από τις αρχές του µήνα. !
Κύριο θέµα στο πρωτοσέλιδο: 
Τίτλος: «Πολιτικόν πραξικόπηµα»  
Υπότιτλοι: «Ο βασιλεύς ώρκισε πρωθυπουργόν τον κ. Νόβαν πριν υποβάλη την παραίτησίν της 
η κυβέρνησις χωρίς να τηρηθούν οι συνταγµατικοί κανόνες», «Ο κ. Παπανδρέου καταγγέλει την 
παραβίασιν του πολιτεύµατος και καλεί τον ελληνικόν λαόν εις νέον ανένδοτον αγώνα», «Η 
συνωµοσία είχε προσχεδιασθή από ηµερών µέχρι και της τελευταίας λεπτοµέρειάς της». «Δύο 
µόνον ωρκίσθησαν ως υπουργοί, οι κ.κ. Κωστόπουλος, Εξωτερικών και Αµύνης και Τούµπας 
Δηµοσίας Τάξεως. Φηµολογείται ότι θα υποστηρίξουν οι κ.κ. Μητσοτάκης, Αλλαµανής, 
Μπακατσέλος και Παπασπύρου. –Όλοι οι άλλοι υπουργοί υπέγραχαν πρωτόκολλον στιγµατίζον 
την προδοσίαν». «Ο κ. Στεφανόπουλος κληθείς την νύκτα εις τα ανάκτορα είπεν εις τον βασιλιέα 
ότι αποδοκιµάζει την δοθείσαν λύσιν».  
Ρεπορτάζ: «Πραξικοπηµατικήν λύσιν έδωσεν ο βασιλεύς αιφνιδιαστικώς, εις την προκύψασαν 
κυβερνητικήν κρίσιν. Ο διάλογος των δύο ανδρών τον οποίο µεταφέρει η «Μακεδονία» έχει ως 
εξής: 
-Ήκουσα περί παραιτήσεώς σας. 
-Αντιλαµβάνοµαι τον λόγον ένεκα του οποίου επείγεσθε δια την παραίτησιν. 
-Άρα η παραίτησίς σας είναι δεδοµένη. 
-Μάλιστα. 
Το ρεπορτάζ της «Μακεδονίας» αναφέρει µεταξύ άλλων «(…) εκ της σπουδής µε την οποία 
εξεδηλώθη η πρωτοβουλία του βασιλέως και εκ της αµέσου απαντήσεως του κ. Νόβα, εν 
συννενοήσει µετά του κ. Κωστόπουλου, πιθανότατα δε από της ηµέρας της ακροάσεως εις τα 
ανάκτορα του κ. Νόβα όταν ούτως είχε µεταβή δια να υποβάλη, ως πρόεδρος της βουλής, τας 
ευχάς του σώµατος επί τη γεννήσει της διαδόχου» 
Μεσότιτλος: «Ο κ. Νόβας ορκίζεται πραξικωπηµατικώς και εκδίδει διάγγελµα προς τον λαόυ».  
«Το πραξικόπηµα του βασιλέως εξεδηλώθη ευθύς µετά την εκ των ανακτόρων αποχώρησιν του 
κ.Παπανδρέου Ειδοποιήθην ο κ. Νόβας όπως προσέλθη εις τα ανάκτορα προς ορκωµοσίαν µετά 
των άλλων υπουργών της κυβερνήσεώς του».  
Μεσότιτλος: «Διπλούν πραξικόπηµα». «Διπλούν, δηλαδή πραξικόπηµα συνετελέσθη. Ο 
ρυθµιστής του πολιτεύµατος χωρίς καµµίαν ουδαµόθεν έδειξιν ότι ο λαοπρόβλητος 
πρωθυπουργός ήλθεν εις αντίθεσιν µε την πλειοψηφίαν του λαού και χωρίς κανέναν λόγον 
προβλεπόµενον υπό του Συντάγµατος, ο οποίος θα εδικαιολόγει την ενέργειάν του, ήρς την 
εµπιστοσύνην του από τον αρχηγόν της πλειοψηφίας εξαναγκάσας αυτόν εις παραίτησιν και 
ταυτοχρόνως ώρκισεν όχι κυβέρνησιν αλλά πρωθυπουργόν χωρίς να τηρήση και την οριζοµένην 
διαδικασίαν µετά την παράιτησιν µιας κυβερνήσεων και προ της αναθέσεως της εντολής εις 
άλλην προσωπικότητα δια τον σχηµατισµόν νέας. Ότι όλα ήσαν προητοθµασµένα και το 
πραξικόπηµα κατεστρωµένον µέχρι της τελευταίας λεπτοµερείας του αποδεικνύεται και εκ του ότι 
ακόµη και ο αρχιεπίσκοπος είχεν ειδοποιηθή να έλθη εις τα ανάκτορα, ηµίσειαν ώραν µετά την 
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αναχώρισιν του κ. Γ. Παπανδρέου δια να ορκίση τον κ. Γ.Αθανασιάδν-Νόβαν ως πρωθυπουργόν 
και τους δύο άλλους υπουργούς».  !
Β’ θέµα στο πρωτοσέλιδο: 
Τίτλος: «Το µήνυµα του κ. Παπανδρέου» 
Υπότιτλος: «Θα επανέλθωµεν συντοµώτατα θριαµβευταί διότι ηµείς εκφράζοµεν την θέλησιν του 
κυρίαρχου ελληνικού λαού», «Η κυβέρνησις του λαού υπεχρεώθη εις παράιτησιν και εκληθη να 
κυβερνήση µιας οµάς προδοτών».  
Ρεπορτάζ: Το µήνυµα του Γ. Παπανδρέου το οποίο αναφέρει µεταξύ άλλων «(…) αρχίζει από 
σήµερον νέος ανένδοτος αγών υπέρ της δηµοκρατίας (…)Και πάλι η δηµοκρατία θα νικήση». Η 
«Μακεδονία» µας πληροφορεί ότι «Αι δηλώσεις του κ. Γ. Παπανδρέου επρόκειτο να µεταδοθούν 
την 9.30 νυκτερινήν από του ραδιοφώνου ως διάγγελµα προς τον λαόν. Αλλά ο νέος 
πρωθυπουργός, µόλις ωρκίσθη, έσπευσε να δώση διαταγήν όπως ουδεµίν δήλωσις του κ. 
Παπανδρέου µεταδόθη από του ραδιοφώνου, δια να είναι δε βέβαιος περί της εκτελέσεως της 
διαταγής του, διέταξε και έγιναν αµέσως ωρισµέναι µεταβολαί εις την διεύθυνσιν του ΕΙΡ».  !
Γ’ θέµα στο πρωτοσέλιδο: 
Υπέρτιτλος: «Ανεκοινώθησαν την νύκτα» 
Τίτλος: «Αι ανταλλαγείσαι επιστολαί µεταξύ του βασιλέως και του κ. Γεωργ. Παπανδρέου» 
Υπότιτλος:»Έργο ολεθρίων συµβούλων εχαρακτήρισεν ο κ. Πρωθυπουργός τας 
διαλαµβανοµένας αιτιάσεις του Στέµµατος περί ανωµάλου καταστάσεως και συνωµοσίας εις τας 
ενόπλους δυνάµεις. !
Εσωτερικές σελίδες 
▪ Στην 7η σελίδα : «Ο λαός ύψωσε την σηµαίαν του νέου ανενδότου 

αγώνος»,«Ενθουσιώδεις εκδηλώσεις υπέρ του κ. Παπανδρέου και αποδοκιµασίαι του 
πολιτικού πραξικοπήµατος», «Καθολική η αγανάκτησις του δηµοκρατικού κόσµου».  Η 
«Μακεδονία» δηµοσιεύει µια φωτογραφία του συγκεντρωµένου πλήθους µε λεζάντα: 
 «Χιλιάδες κόσµου συνεκεντρώθησαν την νύκτα εις διάφορα σηµεία της Θεσσαλονίκης 
και εξέφρασαν πανηγυρικώς την πίστιν των εις τους δηµοκρατικούς θεσµούς και τον 
θεµατοφύλακα ούτων Γ. Παπανδρέου. Εις την φωτογραφίαν, µια άποψις της 
λαοθαλάσσης η οποία εδηµιουργήθη αυθορµήτως επί της οδού Τσιµισκή, προ των 
γραφείων της «Μακεδονίας». Εκτός από τα γεγονότα της ηµέρας, αποτυπώνεται και η 
άποψη του συντάκτη ότι πρόκειται για «συνωµοσία η οποία εξυφάνθη εις βάρος της 
νοµίµου κυβερνήσεως της χώρας, της στηριζοµένης εις την µεγάλην πλειοψηφίαν του 
λαού», κάνει λόγο για «σατανικά σχέδια των δυνάµεων της ανωµαλίας» και για 
ευάριθµους προδότες οι οποίοι «απεµπολίσαντες τας αρχάς της παρατάξεώς των, 
εδέχθησαν να γίνουν όργανα ξένων σκοτεινών επιδιώξεων». Σε άλλο σηµείο 
αναφέρεται ότι «είναι πρωτοφανής ο φανατισµός του λαού και αλύγιστος η θέλησίς του 
όπως µην ενδώση εις τους εκβιασµούς των ανατρεπτικών δυνάµεων». 

▪ Στην 8η σελίδα της «Μακεδονίας» (οπισθόφυλλο).  «Έρχεται η Νέµεσις τονίζει ο κ. 
Γεώρ.Παπανδρέου. Τραγική θα είναι η κατάπτωσις των ανδρεικέλων», «Η εθνική 
κρίσις προεκλήθη από την πεποίθησιν της αυλής ότι είναι δυνατή η διάσπασις της 
Ενώσεως Κέντρου». Φιλοξενούνται επίσης δηλώσεις του Γ. Παπανδρέου («ο κ. Νόβας 
έπρεπε να γνωρίζη ότι και τον ηγέτη της Ενώσεως Κέντρου και τον αρχηγό της 
κυβερνήσεως δεν ορίζει ο βασιλεύς. Ορίζει ο ελληνικός λαός. Και ο λαός έχει ορίσει 
εµέ. Ο βασιλεύς διόρισε εκείνον. Πρόκειται περί συνωµοσίας η οποία έχει εξυφανθεί 
από µακρού και η οποία τώρα τίθεται εις εφαρµογήν») δηλώσεις του κ. Νόβα αλλά και 
του κ. Τσιριµώκου «εις αφορµής διαδόσεως περί συµµετοχής του εις την κυβέρνησιν» 
µε την οποία αρνείται «οιανδήποτε συµµετοχήν εις οιανδήποτε κυβέρνησιν η οποία 
είναι αντίθετος προς την λαϊκήν εντολήν της 16η; Φεβρουαρίου 1964», ανακοινώσεις 
της ΕΔΗΝ και της ΕΔΑ. !!

18 ΙΟΥΛΙΟΥ 1965 
Η «Μακεδονία»αρχίζει δειλά δειλά να αναφέρεται σε «κύκλους» της Ε.Κ. που κάνουν λόγο για 
τρίτο πρόσωπο, που συγκεντρώνει  την εµπιστοσύνην όλων των βουλευτών της Ενώσεως 
Κέντρου για να αναλάβη τον σχηµατισµό κυβερνήσεως. 
Κύριο θέµα στο πρωτοσέλιδο: 
Τίτλος: «Η Δηµοκρατία δοξάζεται-Ο λαός θα επιβληθή» 
Υπότιτλοι: «Ο κ. Παπανδρέου καλεί τον κ. Νόβαν να υποβάλη αµέσως την παραίτησίν του» «και 
να ζητήσει συγγνώµην: από τον βασιλέαν τον οποίο παρεπλάνησε. Από τον λαόν για την άφρονα 
πράξιν του».  
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Β’ Θέµα στο πρωτοσέλιδο: 
Τίτλος: «Η διαφορά µε τον βασιλέα δεν είναι προσωπική, είναι καθαρώς πολιτική τονίζει ο κ. 
Παπανδρέου» 
Ρεπορτάζ: Η εφηµερίδα δηµοσιεύει τις απόψεις «έγκυρων κύκλων της Ενώσεως Κέντρου» ότι 
«οι συνωµόται πέραν των δηλώσεων έχουν αρχίσει εκστρατεία ψιθύρων µεταξύ των βουλευτών 
της Ενώσεως Κέντρου, ότι κόπτονται δια την διατήρησιν της ενότητος αυτής, ότι το εµπόδιον είναι 
ο πατήρ και ο υιός Παπανδρέου και ότι αυτοί είναι πρόθυµοι δια να αποτραπούν εκλογαί, να 
παραιτηθούν και σήµερον ακόµη εάν παραµερισθεί ο κ. Γ. Παπανδρέου και να ευρεθή 
πρόσωπον νέον συγκεντρώνον την εµπιστοσύνην όλων των βουλευτών της Ενώσεως Κέντρου 
δια να αναλάβη τον σχηµατισµό κυβερνήσεως. Αφ’ετέρου ο τύπος της δεξιάς, η οποία φοβείται 
τας εκλογάς και τας αποκλείει απολύτως γράφει ότι δεν υπάρχει καµµία αντίρρησις και καµµία 
επιφύλαξις, η Ένωσις Κέντρου  να κυβερνήση εις τον αιώναν τον άπαντα, αρκεί να µην 
υπάρχουν εις αυτήν ο πατήρ και ο υιός Παπανδρέου». 
Γ’ θέµα στο πρωτοσέλιδο  
Υπέρτιτλος: «Ο λαός µάχεται δια τας ελευθερίας του» 
Τίτλος: «Εδονήθησαν την νύκτα Θεσσαλονίκη και Αθήνα» 
Υπότιτλοι: «Από την ιαχήν του λαού ‘Δηµοκρατίαν’, ‘Παπανδρέου’», «Απεδοκιµάσθησαν 
επιθέσεις των ασυτνοµικών εναντίν των νέων εις την οδόν Τσιµισκή» (µπροστά από τα γραφεία 
της Μακεδονίας). !
Άλλα θέµατα στο πρωτοσέλιδο 

▪ «’’Βραχυχρόνιος θα είναι η παραµονή µας’’ τονίζει ο κ. Μητσοτάκης», «Πρόθεσίς µας 
είναι να προετοιθµάσωµεν την λύσιν µιας αυτοδυνάµου κυβερνήσεως της Εν. 
Κέντρου».  

▪ «Ο κ. Στεφανόπουλος δίδει απάντησιν εις τον κ. Μητσοτάκην ‘Διαφωνίες υπάρχουν εις 
τα δηµοκρατικά κόµµατα, αλλά εκείνο το οποίον δεν επιτρέπεται είναι η διάσπασις, 
διότι δύναται αύτη να οδηγήση εις όλεθρον και του κόµµατος και του έθνους».  

▪ Σε µονόστηλο αναφέρεται ότι η αµερικανική πρεσβεία διαψεύδει ότι ο αµερικάνος 
επιτετραµένος κ. Άνσουτς µετέβη στην Κέρκυρα πριν από την επίσκεψη Παπανδρέου.  !

20 ΙΟΥΛΙΟΥ 1965 
Η δεύτερη εβδοµάδα της πολιτικής κρίσης ξεκινά µε διαδηλώσεις υπέρ του Παπανδρέου. Η 
«Μακεδονία» δηµοσιεύει στο πρωτοσέλιδο φωτογραφία του πλήθους µε τη λεζάντα «Εις το 
Καστρί, κατά την έναρξη της πορείας θριάµβου, πυκνά πλήθη χαιρετούν µε ενθουσιασµόν τον 
λαοφιλή ηγέτην κ. Γ. Παπανδρέου». Για πρώτη φορά η εφηµερίδα αναφέρεται ξεκάθαρα στις 
συνεννοήσεις (…) βουλευτών και παραγόντων  της Ε.Κ. (µεταξύ αυτών και ο Βελλίδης, όπως θα 
αποδειχθεί αργότερα) που θεωρούν τη λύση Στεφανόπουλου ως µόνην δυνάµενην να 
αποτελέση την διάδοχον βιώσιµον κατάστασιν και την προκρίνουν χάριν και διατηρήσεως της 
συνοχής της Ενώσεως Κέντρου (…) και δια την αποµάκρυνσιν πάσης εκτροπής από 
αντιδηµοκρατικάς λύσεις αι οποίαι θα αποβούν µοιραίαι για την χώραν. 
Στο σκίτσο της πρώτης σελίδας ο (ποιητής και πρωθυπουργός) Νόβας φαίνεται να µοιράζει 
υπουργικά χαρτοφυλάκια και να λέει: «Πάρτε όπου και νάστε, πάρτε για να θυµάστε, όσο κι αν 
είστε µακρυά, την τρελλή… αποκρηά».  !
Κύριο θέµα στο πρωτοσέλιδο: 
Τίτλος: «Θρίαµβος της Δηµοκρατίας» 
Υπότιτλοι:  «Άνω των 500.000 λαού απεθέωσαν τον Γ. Παπανδρέου και απεδοκίµασαν την 
ψευδοκυβέρνησιν των ανδρείκελων», «Και ο πανηγυρισµός της απελευθερώσεως δεν εγνώρισε 
παρόµοιον παραλήρηµα», «Πρωτοφανής λαοθάλασσα  κατέκλυσεν από το Καστρί µέχρι της 
οδού Σταδίου την τεράστιαν έκτασιν της διαδροµής», «Δυο χιλιάδες και πλέον αυτοκίνητα 
απετέλουν την θριαµβευτικήν ποµπής», «Ενθουσιωδώς επευφηµήθη και ο κ. 
Στεφανόπουλος» 
Ρεπορτάζ: «Αυτό το οποίον έγινε χθες εις τας Αθήνας δεν έχει προηγούµενον. Ακόµη και ο 
πανηγυρισός της απελευθερώσεως από τους Γερµανούς δεν εγνώρισε παρόµοιον λαϊκόν 
παραλήρηµα». «Αύριον 7µ.µ. εις το γήπεδον ΠΑΟΚ συγκέντρωσις υπέρ της Δηµοκρατίας. Την 
οργανώνουν η Εν. Κέντρου και η ΕΔΗΝ» «Η αγανάκτησις και η οργή του δηµοκρατικού κόσµου 
εναντίον των βιαστών της λαϊκής θελήσεως εκδηλούται µε ογκώδεις συγκεντρώσεις (…) εις 
ολόκληρον την χώραν, κατά τας οποίας διατρανούται η πίστις και αφοσίωσις προς τον πρώτον 
µαχητήν της δηµοκρατίας, τον Γεώργιον Παπανδρέου, στηλιτεύεται η προδοτική ενέργεια των 
ανδρείκελων και διαδηλούται η απόφασις όπως παρεµποδισθή η πραγµατοποίησις των 
σκοτεινών επιδιώξεων των οργάνων του πραξικοπήµατος». !
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Β’ Θέµα στο πρωτοσέλιδο: 
Τίτλος: «Ο χαιρετισµός του Παπανδρέου» 
Υπότιτλος:«Απλούν και µέγα το ερώτηµα και το θέµα της διαφωνίας: Ποιος κυβερνά την Ελλάδα; 
Ο Βασιλεύς ή ο λαός;»  !
Γ’ θέµα στο πρωτοσέλιδο:  
Υπέρτιτλος: «Εις την Ε.Ρ.Ε. θα στηριχθή;» 
Τίτλος: «Οι βουλευταί της Εν. Κέντρου αποδοκιµάζουν την ψευδοκυβέρνησιν Νόβα» 
Υπότιτλος: «Και προειδοποιούν αυτή ότι θα την καταψηφίσουν. Τηλεγραφήµατα των κ.κ. Ιντζέ, 
Γιαµά, Πέτσου, Σιγανίδη, Καστανίδη, Παπαδάκη, Λυµπέρη, Καρδαρά και πολλών άλλων».  !
Δ΄Θέµα στο πρωτοσέλιδο: 
Υπέρτιτλος: «Εν όψει της βεβαίας πτώσεως της κυβερνήσεως ανδρεικέλων» 
Τίτλος: «Συζητείται λύσις Στεφανόπουλου» 
Υπότιτλος: «Υπό την προϋπόθεσιν πλήρους εγκρίσεως του κ. Γ. Παπανδρέου» 
Ρεπορτάζ: «Κατ’ ασφαλείς πληροφορίας µεταξύ σηµαντικού αριθµού βουλευτών και παραγόντων 
της Ενώσεως Κέντρου, διεξήχθησαν κατά το τελευταίον τριήµερον συναντήσεις και 
συνοµιλίαι δια τον σχηµατισµόν κυβερνητικού σχήµατος διαδόχου του σηµερινού εν όψει 
της βεβαίας πτώσεως της κυβερνήσεως των ανδρεικέλων είτε προ της συγκλήσεως της βουλής 
είτε εις την βουλήν. Βουλευταί και παράγοντες της Ενώσεως Κέντρου θεωρούν ότι επιβάλλεται η 
µετά φρονήσεως αντιµετώπισις της πολιτικής κρίσεως και η διατήρησις των κοινοβουλευτικών 
δυνάµεων της Ενώσεως Κέντρου η οποία ως κόµµα της πλειοψηφίας δύναται να δώση εις την 
χώραν κυβέρνησιν βιώσιµον δια να διανύση ολόκληρον την τετραετίαςν και να αποφευχθή η 
περιπέτεια συντόµων εκλογών. Όλαι αι συνεννοήσεις συγκεντρούνται περί την λύσιν 
Στεφανόπουλου ως µόνην δυνάµενην να αποτελέση την διάδοχον βιώσιµον κατάστασιν 
και αποσκοπούν εις την συσπείρωσιν όλων των κοινοβουλευτικών δυνάµεων της Ενώσεως 
Κέντρου περί τον τέως αντιπρόεδρον της κυβερνήσεως κ. Στεφανόπουλον ως τον µόνον 
απολαυόντα της γενικής εκτιµήσεως και εµπιστοσύνης και δυνάµενον να διατηρήση την 
συνοχήν του κόµµατος. Δια την λύσιν αυτήν  τίθεται βεβαίως ως απαραίτητος προϋπόθεσις η 
πλήρης και εκ των προτέρων συγκατάθεσις του αρχηγού της Ενώσεως Κέντου κ. Γ. 
Παπανδρέου προς τον οποίον εγκαίρως θα διατυπωθούν τα συµπεράσµατα των 
διεξαγοµένων συνεννοήσεων και θα αναπτυχθούν οι λόγοι οίτιονες θα επιβάλλουν να 
υπάρξη προετοιµασµένον το διάδοχον σχήµα, χάριν και διατηρήσεως της συνοχής της 
Ενώσεως Κέντρου και της αποφυγής διεξαγωγής νέων εκλογών  ακόµη δε και δια την 
αποµάκρυνσιν πάσης εκτροπής από αντιδηµοκρατικάς λύσεις αι οποίαι θα αποβούν 
µοιραίαι για την χώραν. Δεν είναι βεβαίως γνωστόν από τούδε ποία θα είναι η επί του 
προκειµένου στάσις του αρχηγού της Ενώσεως Κέντρου, θεωρείται δε ως πιθανότερον ότι ο κ. 
Παπανδρέου δεν είναι διατεθειµένος να αυτοκαταργηθή αποδεχόµενος την υπ’αυτού δια λόγους 
αρχής απορριφθείσαν άποψιν ότι ο βασιλεύς δύναται να ορίζη τον πρωθυπουργόν και τον 
αρχηγόν του κόµµατος. Θα υποστηριχθή όµως εις τον κ. Παππανδρέου ότι  ότι το θέµα τούτο θα 
ηδύνατο να ρυθµισθή υπό της κοινοβουλευτικής οµάδος του κόµµατος η οποία να παράσχη την 
άδεια εις τον κ. Στεφανόπουλον να αποδεχθή την υπό του βασιλέως προσφερθησόµενη εντολήν 
δια τον σχηµατισµόν αµιγούς κυβερνήσεως της Ενώσεως Κέντρου» !
Εσωτερικές σελίδες: 
▪ Σχεδόν ολόκληρη η 5η σελίδα καλύπτεται µε το ρεπορτάζ σχετικά µε τις κινητοποιήσεις 

του κόσµου. «Ο νέος ανένδοτος συγκλονίζει από άκρου εις άκροςν την χώραν. 
Πανελλήνιος κινητοποίησις υπέρ της Δηµοκρατίας», «Ογκώδεις συγκεντρώσεις 
οργανούνται εις όλας τα πόλεις εναντίον του πραξικοπήµατος και των ανδρεικέλων. 
Πανηγυρική διαδήλωσις αφοσιώσεως προς τον κ. Παπανδρέου.24ωρος απεργία 
κηρύσσεται την Πέµπτης εις τον Βόλον». Δηµοσιεύεται επίσης φωτογραφία µε τη 
λεζάντα: «Μία όψις της µεγαλειώδους δηµοκρατικής συγκεντρώσεως της Κατερίνης. 
Πρωτοφανής ήτο ο όγκος. Ασύλληπτος ο ενθουσιασµός».  

▪ Στο οπισθόφυλλο τέσσερις από τις οκτώ στήλες της σελίδας να καλύπτει κείµενο υπό 
τον τίτλο «ο ενθουσιασµός του λαού και πρωτοφανείς αι εκδηλώσεις λατρείας κατά την 
πορείαν θριάµβου του κ. Παπανδρέου». «Περότροµος η κυβέρνησις των ανδρεικέλων 
µετά την παλλαϊκή αποδοκιµασίαν της. Το ρεπορτάζ περιγράφει µε λεπτοµέρειες την 
«πορεία θριάµβου» του Γεωργίου Παπανδρέου,  ενώ δεν παραλείπει να αναφερθεί 
και στον τέως αντιπρόεδρο της κυβερνήσεως κ. Στεφανόπουλο, τον οποίον «τα 
πλήθη του κόσµου επευφήµησαν µε πρωτοφανή ενθουσιασµόν» αλλά και σε 
άλλους µελλοντικούς αποστάτες. «επίσης επευφηµίσθησαν οι κ. κ. Τσιριµώκος, 
Χούτας, Γκλαβάνης, Βαρδινογιάννης και Κοκκέβης. Ενθουσιωδώς επευφηµήθη επίσης 
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και ο βουλευτής κ. Παπαπολίτης όστις µετεφέρθη επί των ώµων του πλήθους επι εν 
περίπου χιλιόµετρον».  

▪ Άλλο θέµα στο οπισθόφυλλο τιτλοφορείται «Οι κ.κ. Νόβας και Μητσοτάκης ζητούν 
σύγκλησιν της κοινοβουλευτικής οµάδος της Ενώσεως Κέντρου» και υπότιτλο 
«Διαµαρτύρονται διότι χαρακτηρίζονται προδόται και προσπαθούν να δικαιολογήσουν 
την διάσπασιν».  !

21 ΙΟΥΛΙΟΥ 1965 
Παρά τις παρασκηνιακές κινήσεις του εκδότη, η συσπείρωση  του κόσµου περί τον Γ. 
Παπανδρέου «αναγκάζει» τον Βελλίδη να τηρήσει άλλη γραµµή στο προσκήνιο. Πάνω από το 
λογότυπο της «Μακεδονίας» η εφηµερίδα δηµοσιεύει κάλεσµα: «Μαχηταί της Δηµοκρατίας 
κατακλύσατε την 7µ.µ. το γήπεδον του ΠΑΟΚ». Στο σκίτσο του πρωτοσέλιδου η κυβέρνηση 
απεικονίζεται ως νεογέννητο στην κούνια συνδεδεµένο µε φιάλες οξυγόνου και τους µαιευτήρες 
να σχολιάζουν: «Στη Σπάρτη τα ρίχναν στον Καιάδα». 
  
Κύριο θέµα στο πρωτοσέλιδο: 
Υπέρτιτλος: «Παρά την ενίσχυσίν της µε πέντε ακόµα εξωµότας και την αποχή της ΕΡΕ» 
Τίτλος: «Θα πέσει εις την βουλήν η ψευδοκυβέρησις, Στερείται πλειοψηφίας και λαϊκής βάσεως» 
Υπότιτλοι: «Την προσεχή Τετάρτην ή Πέµπτη θα αρχίση η συζήτησις εις την Βουλήν καλουµένην 
εις έκτακτον σύνοδον», «Ο κ. Παπανδρέου τονίζει: «Δεν παρητήθην οικειοθελώς αλλά 
εξηναγκάσθην. Ανέντιµος ο ισχυρισµός του κ. Νόβα περί… ευθυνών δια την ‘’Ασπίδα’’» 
Ρεπορτάζ: «Μετρηµέναι είναι αι ηµέραι της ψευδοκυβερνήσεως των ανδρεικέλων, παρά το 
γεγονός ότι µετά πολλάς προσπαθείας, αι οποίαι διήρκεσαν επί πενθήµερον, κατώρθωσε να 
προσθέση εις την σύνθεσίν της πέντε ακόµη εξωµότας και ηύξησε την δύναµίν της εις 21 όσοι οι 
υπουργοί και υφυπουργοί η οποία µε την προσθήκην των κ.κ. Γαρουφαλλιά, Ψαρρού και Ρέντη 
θα ανέλθη εις 24» !
Β’ θέµα στο πρωτοσέλιδο: 
Υπέρτιτλος: «Η πανελλήνιος κινητοποίησις» 
Τίτλος: «Θριαµβευτική εκδήλωσις της θελήσεως του λαού» 
Υπότιτλοι: «Η αποψινη συγκέντρωσις εις την Θεσσαλονίκην», «Μεγάλη συγκέντρωσις 
ωργανήθη εις την Ξάνθην- Σήµερον εις τας Σέρρας, την Καβάλαν, την Χρυσούπολιν, τα 
Γιαννιτσά- Την Παρασκευήν εις την Βέροιαν».  !
Γ’ Θέµα στο πρωτοσέλιδο: 
Υπέρτιτλος: «Αναγνωρίζεται το δίκαιον του κ. Παπανδρέου» 
Τίτλος: «Επικρίνεται διεθνώς η βασιλική επένβασις» 
Υπότιτλοι: «Ζωηραί ανησυχίαι εκφράζονται εις Λονδίνον και Ουάσιγτων», «Ο Τύπος της Δανίας 
κατακρίνει την ύπαρξιν δυνάµεων εις τον στρατόν», «Αµερικανός απεσταλµένος εις Κέκρυραν» 
Στο πρωτοσέλιδο φιλοξενείται επίσης άλλο θέµα µε το πώς παρουσίασε ο ξένος τύπος τις 
εκδηλώσεις υποστήριξης του λαού στον γ. Παπανδρέου και ένα µονόστηλο  µε τίτλο: 
«Ανήκουστος ενέργεια. Η ‘’κυβέρνησις’’ απηγόρευσε την προβολήν ταινίας δια τον Ελ, Βενιζέλον! 
Με το απίθανον αιτιολογικόν της… δηµιουργίας ανησυχιών».  !
Εσωτερικές σελίδες: 
▪ Στην 5η σελίδα: «Συγκεντρώσεις αποδοκιµασίας των ανδρεικέλων εις όλας τα πόλεις 

της Βορείο Ελλάδος»  και φωτογραφία µε λεζάντα Οι κ.κ. Παπαπολίτης και 
Βαρδινογιάννης σφίγγουν θερµά το χέρι του κ. Παπανδρέου εις τα γραφεία της 
Ενώσεως Κέντρου, µετά την θριαµβευτικήν πορείαν δια των οδών της πρωτευούσης».  

▪ Στην 8η σελίδα: «’’Εντός της εβδοµάδος θα έχη εξαφανισθή η θλιβερά κυβέρνησις της 
προδοσίας’’ εδήλωσε την νύκτα ο κ. Γεωργ. Παπανδρέου», «Και θα συνοδεύεται η 
µνήµη της από τον τίτλος ότι εξηυτέλισε και τον θεσµόν των υπουργών». «Ο κ. 
Κανελλόπουλος υποστηρίζει ότι ο βασιλευς έχει δικαίωµα να ορκίση άλλην κυβέρνησιν 
και επιτίθεται σφοδρώς κατά του κ. Παπανδρέου», « Ο κ. Νόβας υπαναχωρεί επί των 
κατηγοριών του δια την ‘’Ασπίδα’’» !

22 ΙΟΥΛΙΟΥ 1965 
Την προηγουµένη δολοφονείται ο Σωτήρης Πέτρουλας. Η «Μακεδονία» αφιερώνει το 
µεγαλύτερο µέρος της ύλης της στα συµβάντα. Μάλιστα φιλοξενεί εκτενές άρθρο γνώµης στο 
οποίο δηλώνει µεν ότι υπάρχει καιρός να διορθωθούν τα πράγµατα, αποδίδει ευθύνες όχι στον 
βασιλιά αλλά σε άφρονες πολιτικούς και συµβούλους του, αλλά πουθενά δεν φαίνεται να ζητά 
ούτε εκλογές, ούτε να δοθεί εντολή σχηµατισµού κυβέρνησης στον Γ. Παπανδρέου. !
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Κύριο θέµα στο πρωτοσέλιδο: 
Υπέρτιτλος: «Όργιον αίµατος και βίας εξαπέλυσε κατά του λαού η ψευτοκυβέρνησις» 
Τίτλος: «Εις φοιτητής νεκρός εις Αθήνας, 200 τραυµατίαι και 250 συλλήψεις» 
Υπότιτλος: «Η αστυνοµία επετέθη µετά µανίας κατά διαδηλωτών. Άγριοι ξυλοδαρµοί και 
εξορµήσεις µε δακρυγόνα» 
Ρεπορτάζ: «Η κυβέρνησις του αίµατος πρέπει να εξαφανισθή από προσώπου γης εδήλωσεν ο κ. 
Παπανδρέου». «Θα παραµείνη εις τα χρονικά της πρωτευούσης ως οµαδική η άγρια επέλασις 
εκατοντάδων αστυνοµικών οργάνων τα οποία υπό τας διαταγάς της ηγεσίας του σώµατος 
προέβαινον εις άγριον ξυλοδαρµόν πολιτών και εις αθρόας συλλήψεις» 
.  
Κύριο άρθρο στο πρωτοσέλιδο:  
Τίτλος: «Ενόσω υπάρχη ακόµα καιρός. Και υπάρχη» 
«Ο λαοπρόβλητος πρωθυπουργός της 16ης Φεβρουαρίου, παρότι γνωρίζει την τεραστίαν ηθικήν 
και υλικήν δύναµιν την οποίας αντλεί από την παντοδύναµον θέλησιν του λαού, εκδηλουµένην 
καθηµερινώς δια συγκινητικών πράγµατι ενδείξεων αφοσιώσεως και πίστεως αταλαντεύτου, 
ηθέλησε να παραµείνη εις την αξιοπρεπή θέσιν του ηγέτου που ηµπορεί και να ποδηγετήση 
και να καταστή το φράγµα εις την ανωµαλίαν που απεργάζεται η δήθεν εναντίον της ανωµαλίας 
αγωνιζόµενη κυβέρνησις των αποστατών. Απέφυγε από της πρώτης στιγµής οιανδήποτε αιχµήν 
εναντίον του στέµµατος διότι γνωρίζει ότι το Στέµµα ΥΠΉΡΞΕ  ΘΥΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΡΑΦΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ. (σ.σ. τα κεφαλαία διατηρούνται όπως στο πρωτότυπο) Και διότι ελπίζει πάντοτε 
ότι τα λάθη όταν δεν προέρχονται από διάθεσιν δολίαν, ΕΠΑΝΟΡΘΟΥΝΤΑΙ. Και επανορθούνται 
µε την βοήθεια του λαού. (…) Υπάρχη ακόµη καιρός δια να περισωθή ό,τι εκτίθεται ήδη εις 
κίνδυνον τροµακτικόν. Υπάρχη καιρός δια να αποσοβηθή ένας τραγικότερος εθνικός διχασµός, 
τον οποίον ΠΡΟΕΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΑΝ ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟΙ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΥΩΠΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, µε την 
απροσδόκητοςν συνδροµήν ανθρώπων των οποίων η απελπιστική έλλειψις αισθήµατος ευθύνης 
πραγµατικώς εκπλήσσει και τους ψυχραιµότερους. Υπάρχει καιρός για να επανέλθη η γαλήνη εις 
την ψυχήν του λαού, αλλά πρωτίστως δια να αποκατασταθή η διαταραχθείσα συνταγµατική 
τάξις. Διότι η εκτροπή εκ της τάξεως αυτής ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΔΕΙΝΑ» 
(…) η Ένωσις Κέντρου αναδειχθείσα εκ των καλπών ως το υπεύθυνον κόµµα δια την 
διακυβέρνησιν του τόπου δεν απεστερήθη του δικαιώµατος τούτου, το οποίον αντλεί εκ της 
θελήσεως και της επιταγής του λαού. Και εδηλώθη από της πρώτης στιγµής από της πλευράς 
του βασιλέως ότι επιθυµία του είναι να συνεργασθή µετά του κόµµατος της πλειοψηφίας. 
ΑΛΛΑ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΑΝΕΥ ΚΕΦΑΛΗΣ. Και η κεφαλή είναι 
ακριβώς η δίδουσα την έκφρασιν και την φυσιογνωµίαν και το πολιτικόν περιεχόµενον των 
κοµµάτων. (…) Το απαράδεκτον τούτο, εις το οποίον ωδήγησαν οι άφρονες σύµβουλοι του 
Στέµµατος υπεραισιοδοξήσαντες τόσον ως προς την συνεκτικότητα της Ενώσεως Κέντρου όσον 
και προς την ΑΝΟΧΗΝ του δηµοκρατικού λαού, ΕΙΝΑΙ  ΑΚΟΜΗ ΔΥΝΑΤΟΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΟΝ να επανορθωθή».  
  
Β’ θέµα στο πρωτοσέλιδο: 
Υπέρτιτλος: «Μεγαλειώδης δηµοκρατική συγκέντρωσις» 
Τίτλος: «Εδονήθη η Θεσσαλονίκη από την ιαχήν του λαού:» 
Υπότιτλοι: «Κάτω η κυβέρνησις Νόβα», «Ο Παπανδρέου εις την εξουσίαν», «30.000 λαού 
κατέκλυσαν το γήπεδον του ΠΑΟΚ» 
Το ρεπορτάζ συνεχίζεται στην 5η σελίδα που είναι αφιερωµένη στη συγκέντρωση που έγινε στη 
Θεσσαλονίκη, µε φωτογραφίες από το γήπεδο του ΠΑΟΚ αλλά και µε ανταποκρίσεις από άλλες 
πόλεις.«Ο λαός της Βορ. Ελλάδος µε πρωτοφανές πάθος διεδήλωσε την πίστιν του εις την 
Δηµοκρατίαν», «Τεράστια συγκέντρωσις εις την Θεσσαλονίκην. Μεγάλαι συγκεντρώσεις εις 
Σέρρας, Καβάλαν, την Πτολεµαϊδα, τα Γιαννιτσά, την Λάρισαν». «Απεδοκιµάσθησαν οι προδόται, 
επευφηµήσθησαν οι πιστοί βουλευταί» !
Γ’ θέµα στο πρωτοσέλιδο: 
Υπέρτιτλος: «Δριµύτατη απάντησις εις το µήνυµα» 
Τίτλος: «Ο κ. Γ. Παπανδέου προς τον κ. Νόβαν: ‘’έχεις εκπέσει πλέον της αρχής που στηρίζεσαι 
και τι ελπίζεις; Θα καταστήσεις την ΕΡΕ κυβέρνησιν;’’» 
Υπότιτλοι: «’’Σπεύσε εις τα ανάκτορα να ζητήσεις συγγνώµην δια την παραπλάνησιν και να 
υποβάλης αµέσως την παραίτησιν’’» 
Η απάντηση του Γ. Παπανδρέου στον Γ. Νόβα προηγείται των δηλώσεων του τελευταίου που 
προκάλεσαν την αντίδραση του πρώτου. Η  «Μακεδονία» δηµοσιεύει το µήνυµα του κ. Νόβα 
υπό τον τίτλο «Επιτίθεται κατά του κ. Παπανδρέου. Θεωρεί υπηρεσίαν την καταπρόδοσιν του 
53ου- Επικαλείται κινδύνους».  !
Εσωτερικές σελίδες: 

!  39



▪ Στην 7η σελίδα: «Συγκινητικαί εκδηλώσεις συµπαραστάσεως προς τον αρχηγόν της 
Ενώσεως Κέντρου», «Εκατοντάδες οργανώσεων της βορ. Ελλάδος εκδηλούν την 
επιθυµίαν των µελών των να αγωνισθούν και πάλιν παρά το  πλευρόν του». Η 
εφηµερίδα δηµοσιεύει τηλεγραφήµατα συµπαράστασης.  

▪ Στην ίδια σελίδα διαβάζουµε άλλο θέµα µε τίτλο «Ο κ. Μητσοτάκης λέγει ότι είναι 
δεκτή πάσα λύσις πλην επανόδου του κ. Παπανδρέου εις την εξουσίαν»- «Ωσάν να 
είναι αυτός ρυθµιστής του πολιτεύµατος». Η «Μακεδονία» αναδηµοσιεύει 
αποσπάσµατα συνέντευξης του κ. Μητσοτάκη στην εφηµερίδα «Μεσόγειος» του 
Ηρακλείου, όπου µεταξύ άλλων λέει: «Πολλαί λύσεις είναι πιθαναί και µία µόνον 
αποκλείεται. Η επάνοδος των κ.κ. Παπανδρέου, πατρός και υιού εις την 
εξουσίαν υπό οιασδήποτε συνθήκας και οιασδήποτε προϋποθέσεις». Αναφερόµενος 
«εις την θρυλούµενην λύσιν» σχηµατισµού κυβέρνησης µε πρωθυπουργό τον 
κ. Στεφανόπουλο, είπε: «όχι µόνον δεν αποκλείεται, αλλ’ αντιθέτως είµεθα 
πρόθυµοι να συµβάλωµεν εις µίαν τοιαύτην λύσιν ή και εις οιανδήποτε άλλην, δια 
της οποίας ήθελεν σποκατασταθή η ενότης εις το κόµµα της Ενώσεως Κέντρου. 
Είµεθα πρόθυµοι δι’ οιανδήποτε λύσιν, πλην της επανόδου των κ.κ. Παπανδρέου εις 
την αρχήν» !

23 ΙΟΥΛΙΟΥ 1965 
 Στις 23 Ιουλίου αποστέλλεται από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα στο Στει Ντιπάρτµεντ το 
τηλεγράφηµα όπου αναφερόταν ότι η «φόρµουλα Στεφανόπουλου» εξαρτάται από τη βούληση 
του ιδίου και την πίεση των εφηµερίδων «Νέα», «Βήµα» και «Μακεδονία» για την αποδοχή 
αυτής της λύσης από τον Παπανδρέου ή αν όχι να προχωρήσουν χωρίς αυτόν (τον πρόεδρο 
της Ε.Κ.). Την ίδια µέρα η «Μακεδονία» δηµοσιεύει ένα κύριο άρθρο γνώµης, µε το οποίο καλεί 
τα ηγετικά στελέχη της Ε.Κ. να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να επαναφέρουν την χώρα στην 
πολιτική και κοινοβουλευτική οµαλότητα µε γνήσια κυβέρνηση της Ενώσεως Κέντρου, χωρίς 
προκαταλήψεις… Και σε αυτό το άρθρο δεν αποδίδονται ευθύνες στον βασιλιά, ενώ δεν 
υπάρχει πουθενά αναφορά σε κυβέρνηση µε πρωθυπουργό τον Γ. Παπανδρέου ή προσφυγή 
στις κάλπες.  
Δηµοσιεύεται επίσης φωτογραφία του δολοφονηθέντος Σ. Πέτρουλα και των γονιών του που 
«ολοφύρονται στο Γ’ νεκροταφείο Αθηνών», µια γελοιογραφία µε τον Νόβα µε τη βοήθεια του 
Μητσοτάκη να σκαρφαλώνει ψηλά για να αποφύγει τον λαό.  !
Κύριο θέµα στο πρωτοσέλιδο: 
Υπέρτιτλος: «Νυχτερινόν µήνυµα του κ. Γεωρ.Παπανδρέου» 
Τίτλος: «Η κυβέρνησις του αίµατος να παραιτηθή πάραυτα. Επεδίωξε να τροµοκρατήσει τον 
λαόν αλλ’ ηυτοκτόνησε» 
Υπότιτλοι: «Ο ανώτατος άρχων να επανεξετάση χωρίς αναβολήν την κατάστασιν». «Την 11ην 
π.µ. θα γίνη εις τας Αθήνας η κηδεία του φονευθέντος αγωνιστού της δηµοκρατάς. Θα παραστή 
και ο κ. Παπανδρέου. Καλεί τον λαόν να τηρήση την τάξιν διότι η διατάραξις αυτής εξυπηρετεί τα 
σχέδια των κύκλων της ανωµαλίας» 
Ρεπορτάζ: «Ο αρχηγός της Ενώσεως Κέντρου κ. Παπανδρέου απηύθυνε την νύκτα µήνυµα 
προς τον λαόν δια του οποίου κατηγορεί την ψευδοκυβέρνησιν των ανδρεικέλων ως υπεύθυνον 
του αιµατοκυλίσµατος και του φόνου του νεαρού αγωνιστού της δηµοκρατίας, την καλεί να 
παραιτηθή πάραυτα και τονίζει ότι ο βασιλεύς πρέπει να επανεξετάση χωρίς αναβολή την 
κατάστασιν».  !
Β’ θέµα στο πρωτοσέλιδο 
Υπέρτιτλος: «Προ της εµφανίσεώς της» 
Τίτλος: «Καταψηφίζεται από 140 βουλευτάς της Εν. Κέντρου η ψευδοκυβέρνησις» 
Υπότιτλος: «Ανεκοινώθησαν τα ονόµατα των δηλωσάντων πίστιν και αφοσίωσιν εις τον κ. 
Γεώργ.Παπανδρέου» !
Κύριο άρθρο στο πρωτοσέλιδο: 
Τίτλος:  «Η ώρα των αποφάσεων«  
«Η ώρα του βασιλέως εσήµανεν. Ο ανώτατος άρχων, ως ρυθµιστής του πολιτεύµατος έχει εις 
χείρας του όλα τα στοιχεία τα οποία τον διευκολύνουν δια να ασκήση τας εκ του Συντάγµατος 
προνοµίας του και να αποκατασταστήση αµέσως την κοινοβουλευτικήν τάξιν».  
Τα στοιχεία αυτά είναι «η απουσία πάσης κοινοβουέυτικής βάσεως εις την οποίαν να στηριχθή η 
κψευδοκυβέρνησις Νόβα», η «ογκώδης πλειοψηφία της βουλής η οποία παραµένει πιστή εις τον 
Γεώργιον Παπανδρέου» και «η φωνή του λαού». Η εφηµερίδα καλεί τον νεαρό βασιλέα που 
«έχει αποδείξει ότι δεν στερείται τόλµης» να αποπέµψει την κυβέρνηση Νόβα, όπως επιτάσσει 
το χρέος του έναντι του λαού και του Συντάγµατος και να δώσει την επιβαλλόµενη λύση που δεν 
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είναι άλλη από µια «γνήσια κυβέρνησι της Ενώσεως Κέντρου. Ουδεµία άλλη. Καµµία 
παρέκκλισις από τας βασικάς και ορθοδόξους επιταγάς του Συντάγµατος και του 
Κοινοβουλευτισµού».  
Η εφηµερίδα τονίζει µε νόηµα ότι εσήµανε η ώρα και «δια τα ηγετικά στελέχη της Ενώσεως 
Κέντρου» τα οποία «γνωρίζουν καλώς ποίον είναι το χρέος των κατά την κρίσιµον αυτήν 
ώρα. Ο λαός τους παρακολουθεί και απαιτεί από αυτούς: να επαναφέρουν την χώραν εις την 
πολιτικήν και κοινοβουλευτικής οµαλότητα µε γνήσιαν κυβέρνησιν της Ενώσεως Κέντρου. Χωρίς 
προκαταλήψεις, χωρίς µισαλλοδοξίας, χωρίς προσωπικάς αδυναµίας, χωρίς πάθη».  !
Εσωτερικές σελίδες: 
▪ Στην 5η σελίδα: «Αδύνατον να επιζήση η κυβέρνησης Νόβα. Θα φύγη µε την 

καταισχύνην της καταψηφήσεως αν τολµήση να εµφανισθή εις την Βουλήν. Μόνον αι 
εκλογαί ετόνισεν ο κ. Παπανδρέου θα αποκαταστήσουν την πλήρη οµάλότητα». Στο 
ίδιο θέµα η «Μακεδονία» αναδηµοσιεύει συνέντευξη του Γ.Παπανδρέου στη Ζιντόιτσε 
Τσάιτουνγκ όπου µεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Ε.Κ. ερωτάται για το αν θα µπορούσε 
να σχηµατιστεί νέα κυβέρνηση της οποίας δεν θα προΐσταται ούτε ο ίδιος ούτε ο κ. 
Νόβας. «όχι αυτή η δυνατότης δεν υφίσταται. Θα εσήµαινενς ότι υποχρεούµευα να 
συνεργασθώµεν µε άνδρας της σηµερινής µεταβατικής κυβερνήσεως. Τοιαύτη ενέργεια 
θα επολλαπλασίαζεν έτι µάλλον  την οργήν του λαού. Ο λαός δεν θέλει 
µηχανορραφίας. (…) όχι, εις αυτό το στάδιον δεν θα υπάρξουν αµαρτωλοί 
συµβιβασµοί. Θα διεξαχθούν εκλογαί µόνον».  

▪ Στην ίδια σελίδα διαβάζουµε τους τίτλους άλλων σχετικών θεµάτων: «Ο Νόβας 
εδήλωσεν εις τους ξένους δηµοσιογράφους ότι δεν πρόκειται να κηρύξη στρατιωτικόν 
νόµον. Επανέλαβε τας αιτίάσεις κατά του κ. Παπανδρέου», «Μεγαλιώδης προµηνύεται η 
πανεργατική απεργία εις τας µεγάλας πόλεις». «Θα είναι η πρώτη εκδήλωσις των 
εργαζοµένων τάξεων» 

▪ Στην 7η σελίδα το κεντρικό θέµα τιτλοφορείται: «Απτόητος συνεχίζει ο λαός τον αγώνα 
προς περιφρούρησιν της δηµοκρατίας παρά τας βαναυσότητας και τας απειλάς» και 
υπότιτλο «Συγκέντρωσις αύριον εις το πανεπιστήµιον δια την δολοφονίαν του φοιτητού 
Πετρουλα»,  «Οι εργαζόµενοι ετοιµάζονται δια την απεργίαν της Τρίτης. Συνεχίζονται αι 
εκδηλώσεις συµπαραστάσεως προς τον κ. Γεωργ.Παπανδρέου». Στο ρεπορτάζ 
περιλαµβάνονται ανταποκρίσεις από µεγάλες πόλεις της Β. Ελλάδος όπου 
πραγµατοποιούνται συγκεντρώσεις διαµαρτυρίας. Σε άλλο θέµα της «Μακεδονίας» 
διαβάζουµε ότι «Ο Μπακατσέλος πειράται να δικαιολογήση την συµµετοχήν του εις την 
κυβέρνησιν και κατηγορεί τον αρχηγόν του Κέντρου». !

24 ΙΟΥΛΙΟΥ 1965 
Το πρωτοσέλιδο είναι µοιρασµένο σε δύο θέµατα, την κηδεία του Πέτρουλα και τη συνέντευξη 
τύπου που παραχώρησε ο Γ. Παπανδρέου σε ξένους ανταποκριτές.  Επίσης διαψεύδεται ότι ο 
Στ. Στεφανόπουλος είχε είτε φανερή είτε µυστική συνάντηση µε τον σύµβουλο του βασιλέα, 
Χοιδά.  !
Κύριο θέµα στο πρωτοσέλιδο: 
Υπέρτιτλος: «Συνέντευξις προς 200 ξένους δηµοσιογράφους» 
Τίτλος: «Αποκατάστασιν της συνταγµατικής τάξεως ζητεί από τον βασιλέα ο κ. 
Γεωργ.Παπανδρέου» 
Υπότιτλος: «Δεν δέχεται συµβιβασµούς επί των αρχών του πολιτεύµατος. Η διαφορά των δεν 
είναι προσωπική αλλά καθαρώς πολιτική», «Αποκλείει τρίτην λύσιν», «Δεν έχει πρόθεσιν να 
θέση θέµα αλλαγής του πολιτεύµατος. Ούτε να δηµιουργήσει λαϊκόν κίνηµα εναντίον του 
στέµµατος». !
Β’ θέµα στο πρωτοσέλιδο: 
Υπέρτιτλος: «Με συντριβήν αλλά και κορυφωµένην αγανάκτησιν» 
Τίτλος: «Αµέτρητα πλήθη λαού εκήδευσαν τον αγωνιστήν της Δηµοκρατίας» 
Υπότιτλοι: «Απεθεώθησαν ο κ. Παπανδρέου και οι επιτελείς του Κέντρου», «Δηµοψήφισµα και 
όρκος πίστεως» «Επιβήτική η παρουσία της ελληνικής νεολαίας» !
Γ’ θέµα στο πρωτοσέλιδο: 
Υπέρτιτλος: Ούτε «φανεράν ούτε «µυστικήν» 
Τίτλος: «Ουδεµία επαφή είχε µετα του κ. Χοιδά  ο κ. Στεφανόπουλος» 
Υπότιτλος: «Διαψεύδει κατηγορηµατικώς τα δηµοσιευθέντα µυθεύµατα». !
Εσωτερικές σελίδες: 
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▪ Στην 3η σελίδα η «Μακεδονία» δηµοσιεύει εκτενές ρεπορτάζ για την κηδεία του 
Πέτρουλα υπό τον τίτλο «Η πάνδηµος κηδεία του δολοφονηθέντος φοιτητού», µε 
υπότιτλο «Ως µάρτυρα ετίµησεν ο δηµοκρατικός λαός το τραγικόν θύµα της 
ψευδοκυβερνήσεως και µε φωτογραφίες από την νεκρώσιµο ακολουθία 

▪ Στην 7η σελίδα η «Μακεδονία προβλέπει ότι «Καθολική θα είναι η απεργά της Τρίτης» 
και καταγράφει τις εκδηλώσεις διαµαρτυρίας σε διάφορες πόλεις  και αναφέρει στον 
κεντρικό τίτλο του ρεπορτάζ «Μεγάλη συγκέντρωσις την 7.30 µ.µ. εις τον 
πανεπιστηµιακόν χώρον. Δια να τιµηθή η µνήµη του φοιτητού Πέτρουλα και να αξιωθή η 
αποµάκρυνσις των προδοτών» 

▪ Το θέµα της συνέντευξης τύπου του Γ. Παπανδρέου καλύπτει το οπισθόφυλλο. Ο τίτλος 
του ρεπορτάζ είναι: «Η παραµονή της ψευδοκυβερνήσεως Νόβα αποτελεί πρόκλησιν 
του λαού εις εξέγερσιν» µε υπότιτλο «Ανέντιµος πράξις η κατηγορία του κ. Νόβα περί 
αναµίξεως εις την υπόθεσιν ‘’Ασπίδα΄΄». Άλλα θέµατα στην 8η σελίδα: 
▪ «Οι εν Δυτική Γερµανία Έλληνες εργάται παρά το πλευρόν του Γεωργ. 

Παπανδρέου». «Πραγµατοποιούν ογκώδεις συγκεντρώσεις και αποστέλλουν 
ψηφίσµατα διαµαρτυρίας» «Επικρίνεται διεθνώς τατο πραξικόπηµα και αποδίδεται 
εις πρόθεσιν ανακοπής των κοινωνικών µεταρρυθµίσεων». Στο ρεπορτάζ 
αναδηµοσιεύονται ανταποκρίσεις ξένων εφηµερίδων για την πολιτική κρίση στην 
Ελλάδα. 

▪ «Ο κ. Μητσοτάκης θα προσέλθη εις την κοινοβουλευτικήν οµάδα» 
▪ «Την Πέµπτης εδήλωσεν ο κ. Νόβας εµφανίζεται η κυβέρνησις εις την Βουλήν» !!

25 ΙΟΥΛΙΟΥ 1965 
Δέκα µέρες µετά την εκδήλωση της κρίσης η «Μακεδονία» της Κυριακής συνεχίζει να προβάλλει 
το θέµα µε πηχυαίους τίτλους. Σταδιακά η εφηµερίδα αρχίζει να υποστηρίζει τα περί τρίτης 
λύσης και αφήνει µια αιχµή ότι η κατάσταση δεν µπορεί να εκκαθαριστεί εξαιτίας της 
κατηγορηµατικής άρνησης του αρχηγού της Ε.Κ. έστω και τη συζήτηση περί τρίτων λύσεων.  !
Κύριο θέµα στο πρωτοσέλιδο: 
Τίτλος: «Ανατρέπεται η ψευδοκυβέρνησις µέχρι του Σαββάτου» 
Υπότιτλοι: «Και αρχίζει η εκκαθάρισις της πολιτικής καταστάσεως», «Ρυθµιστής παραµένει ο κ. 
Παπανδρέου», «Καλούµενος υπό του βασιλέως πιθανόν να εισηγηθή την διάλυσιν της βουλής 
και προκήρυξιν εκλογών», «Εάν ζητήσουν συγγνώµην οι συνωµόται θα εξαιρεθούν οι 
πρωτοστατήσαντες» 
Ρεπορτάζ: «Η πολιτική κατάστασις, µετά την κατηγορηµατικήν άρνησιν του αρχηγού της 
Ενώσεως Κέντρου κ. Γ. Παπανδρέου να δεχθή και απλήν, έστω, συζήτησιν περί τρίτων 
λύσεων αι οποίαι θα ωδηγήσουν κατά τους προτείνοντας αυτάς εις άµεσον παραίτησιν της 
κυβερνήσεως Νόβα αλλά και εις προσωρινόν παραµερισµόν του κ. Παπανδρέου δια της 
αναθέσεως της πρωθυπουργίας εις στέλεχος της Ενώσεως Κέντρου, δεν δύναται πλέον να 
εκκαθαρισθή παρά µετά την εµφάνισιν της κυβερνήσεως Νόβα εις την Βουλήν και την βεβαίαν 
µέχρι του Σαββάτου ανατροπήν της οπότε ο ρυθµιστής του πολιτεύµατος θα αναγκασθή να 
προβή εις τας επιβαλλοµένας συνταγµατικάς ενεργείας δια τον σχηµατισµόν άλλης 
κυβερνήσεως».  !
Β’ θέµα στο πρωτοσέλιδο: 
Υπέρτιτλος: «Υπάρχει ανάµιξις και ξένων 
Τίτλος: Δυσφορία εις την Ουάσιγκτων δια τας ενεργείας της Αυλής 
Υπότιτλοι: «Τας υπεκίνησαν οι Άγγλοι», «Άλλες δυνάµεις προσπαθούν να προωθήσουν ίδια 
συµφέροντα», «Η Ουώσιγκτον αποκρούει πάσα ανώµαλον λύσιν»  
Ρεπορτάζ: «Άριστη πηγή παρέχει την πληροφορίαν ότι ξέναι δυνάµεις τόσον εντός όσον και 
εκτός του ΝΑΤΟ ευρισκόµεναι, ήρχισαν ενεργόν ανάµιξιν εις την πολιτικήν κρίσιν της Ελλάδος 
δια να προωθήσουν ίδια συµφέροντα εις βάρος της Ελλάδος. Υπογραµµίζεται δε ότι τόσον οι 
Άγγλοι όσον και οι Τούρκοι αποβλέπουν εις το κλείσιµον του κυπριακού οι δε κοµµουνισται εις 
πρόκλησιν εµφυλίου πολέµου» !
Γ’ θέµα στο πρωτοσέλιδο: 
Υπέρτιτλος: «Δεν αποκρύπτει µάλιστα την δυσαρέσκειάν του 
Τίτλος: «Ο βασιλεύς αντελήφθη ότι εξηπατήθη από τα ανδρείκελα» 
Υπότιτλος: «Τον παρεπλάνησαν και τον έφερον εις αντίθεσιν προς την µεγαλυτέραν µερίδα του 
λαού» !
Άλλα θέµατα στο πρωτοσέλιδο: 
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▪ «Διαµαρτυρία δια τον φόνον του Πέτρουλα» «Μεγαλειώδης συγκέντρσις πλέον των 5.000 
φοιτητών και νυκτερινή διαδήλωσις εις την Θεσσαλονίκην»,  «Η ιαχή ‘’Δηµοκρατία-
Παπανδρέου’’ συνεκλόνησε και πάλιν την πόλιν» 

▪ «Σαφής, όπως πάντοτε, θέσις», «Ούτε η Δεξιά ούτε η Αριστερά κατά τον κ. 
Στεφανόπουλον δύνανται να υπαγορεύσουν λύσιν» «αυτή θα προέλθη µόνον δι 
αποφάσεως της κοινοβουλευτικής οµάδος της Ενώσεως Κέντρου» Η δήλωση του Στ. 
Στεφανόπουλου είναι διευκρινιστική σε όσα έγραψε η ιταλική εφηµερίδα «Ουνιτά» µε τον 
απεσταλµένο της οποίας είχε «απλώς προφορικήν συνοµιλίαν και δεν έδωσε συνέντευξιν 
προς αυτόν». «Κύκλοι προσκείµενοι εις τον κ. Στεφανόπουλον εχαρακτήρισαν ως 
υποβολιµαία τα γραφέντα ότι η δεξιά προωθεί ‘’λύσιν της κρίσεως. Ως είχεν επανειληµµένως 
τονίσει, η λύσις δύναται να προέλθη δι αποφάσεως της κοινοβουλευτικής οµάδας της 
Ενώσεως Κέντρου η οποία προέρχεται από το 53% του λαού».  !

Εσωτερικές σελίδες: 
▪ «Εκλογάς µε αναλογικήν θέλει ο κ. Μητσοτάκης» «Εάν δεν επανέλθη ηνωµένη η 

Εν.Κέντρου εις την αρχήν», «Συµφωνεί βασικώς µετά του κ. Παπανδρέου ότι ‘’ο 
βασιλεύς πρέπει να βασιλεύη και η κυβέρνησις να κυβερνά’’ αλλά πρέπει, λέγει ‘’και τα 
πολιτικά κόµµατα να λειτουργούν ευρύθµως’’» 

▪ «Πρωτοφανής θα είναι η επιτυχία της εργατοϋπαλληλικής απεργίας», «Οι εργαζόµενοι 
θα αξιώσουν αποποµπήν των ανδρείκελων» 

▪ «Η συγκέντρωσις των φοιτητών Θεσσαλονίκης και η πολύωρος νυκτερινή διαδήλωσίς 
των» µε λεζάντα στη σχετική φωτογραφία: «Αυτήν την εικόνα της ανθρωποθαλάσσης 
παρουσίαζεν ο χώρος του πανεπιστηµιακού χηµείου, κατά την χθεσινοβραδυνήν 
µεγαλειώδη συγκέντρωσιν των φοιτητών. Χιλιάδες νέοι αµφοτέρων των φύλων είχον 
κατακλύσει το προαύλιον και τα πέριξ του χηµείου οδούς της πανεπιστηµιουπόλεως µε 
πλακάτ και πανώ φέροντα συνθήµατα υπέρ του Γ. Παπανδρέου και κατά της 
αυλοδούλου ψευδοκυβερνήσεως των συνωµοτών της οµάδας Νόβα. Το πλήθος αυτό 
διετηρήθη συµπαγές µέχρις αργά την νύκτα, κατά την πολύωρον πορείαν εις τας οδούς 
της Θεσσαλονίκης».  

▪ «Έχει εξεγερθή η λαϊκή ψυχή», «Έντονος εξακολούθει η αντίδρασις ολοκλήρου του 
δηµοκρατικού κόσµου κατά της ‘’κυβερνήσεως’’ των εξωµοτών», «Πάνδηµοι 
συγκεντρώσεις συγκροτούνται εις όλας τας πόλεις της Βορείο Ελλάδος», 
«Ενθουσιασµός υπέρ του κ. Παπανδρέου» !

27 ΙΟΥΛΙΟΥ 1965 
Το “µνηµόνιο” βουλευτών της ΕΚ- εκδοτών έχει υπογραφεί στις 26 Ιουλίου, όταν 
συντάσσεται το φύλλο της 27ης Ιουλίου. Η λύση Στεφανόπουλου παρουσιάζεται για πρώτη 
φορά ως µία εκ των δυο ενδεδειγµένων και συνεπών µε τις επιταγές του Συντάγµατος. 
Κύριο Θέµα στο πρωτοσέλιδο: 
Υπέρτιτλος; «Αποφασιστικαί εξελίξεις εντός της εβδοµάδος» 
Τίτλος: «Απολύτως βεβαία η καταψήφισις» 
Υπότιτλοι: «Συνέρχεται την 111 π.µ. της Πέµπτης η κοινοβουλευτική οµάς της Εν. Κέντρου», 
«Μετά την ανατροπήν. Εις νέαν σύσκεψιν θα εξετασθή η προκύπτουσα κατάστασις», 
«Ουδένα συµβιβασµόν δέχεται ο κ. Παπανδρέου», «Και µόνος εάν επρόκειτο να µείνω, 
εδήλωσεων, ο αγών θα είναι πάλιν ανένδοτος», «Τα µέλη της  ψευδοκυβερνήσεως θέλουν 
µετάσχουν της οµάδος» 
Ρεπορτάζ: «Η καταψήφησις της ψευδοκυβερνήσεως Νόβα εις τη βουλήν η οποία θεωρείται 
απολύτως βεβαία θα ανοίξη τον δρόµον δια τας επιβαλλόµεναας συνταγµατικάς ενεργείας 
δια τον σχηµατισµόν άλλης κυβερνήσεως. (…) Το ρεπορτάζ συνεχίζεται στο οπισθόφυλλο, 
όπου µεταξύ άλλων αναφέρεται ότι οι πολιτικοί παρατηρητές εξετάζουν τα ενδεχόµενα µετά 
την πτώση της κυβερνήσεως Νόβα και οι συζητούµενες λύσεις είναι: «1ον η πρόσκλησις υπό 
του βασιλέως του κ. Παπανδρέου και η ανάθεσις εις αυτόν, ως τον αρχηγόν της 
πλειοψηφίας, συµφώνως προς την συνταγµατικήν τάξιν της εντολής σχηµατισµού 
κυβερνήσεως. Η λύσις αυτή θεωρείται ως η πλέον ορθόδοξος και ανταποκρινόµενη προς 
τας κοινοβουλευτικάς επιταγάς, χωρίς καµµίας εκτροπήν. Είς την ενέργειάν του αυτήν ο 
βασιλεύς διευκολύνεται καθόσον εξέλιπον τα αίτια τα προκαλέσαντα την κρίσιν δεδοµένου ότι 
ο κ. Γ.Παπανδρέου έχει αποσύρει την αξίωσιν περί αναλήψεως από του ιδίου του 
υπουργείου της εθνικής αµύνης και δεν εµµένει εις την άποψιν περί αναθέσεως υπουργείου 
εις τον κ. Α. Παπανδρέου». «2ον Η ανάθεσις της εντολής εις τον τέως αντιπρόεδρον της 
κυβερνήσεως κ. Σ. Στεφανόπουλον, εις το πρόσωπον του οποίου συγκεντρούνται αι 
προτιµήσεις πλείστων βουλευτών της Ενώσεως Κέντρου. Φυσικά µια τοιαύτη λύσις θα 
ήτο εφικτή εφόσον θα υπήρχε δι αυτήν η εκ των προτέρων συγκατάθεσις του αρχηγού της 
Ενώσεως Κέντρου κ. Γ. Παπανδρέου ο οποίος θα εδέχετο να παραµείνη ως αρχηγός του 
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κόµµατος και να υποστηρίξη την κυβέρνησιν Στ. Στεφανόπουλου» (…) Αµφότεραι αι 
ανωτέρω λύσεις κρίνονται ως περιέχουσαι όλα τα στοιχεία της νοµιµότητος και 
στηριζόµεναι εις την αρχήν της πλειοψηφίας, εφόσον είτε η µίε είτε η ετέρα των λύσεων θα 
επήγαζε από τας κοινοβουλευτικάς δυνάµεις του πλειοψηφούντος κόµµατος της Ενώσεως 
Κέντρου». !
Άλλα θέµατα στο πρωτοσέλιδο: 

▪ «Ως εκπρόσωπος του αρχηγού της Εν.Κέντρου. Ο κ. Τσιριµώκος οµιλεί αύριον το βράδυ εις 
την Θεσσαλονίκην» 

▪ «Ανακριβώς µετεδόθησαν δηλώσεις του κ. Στεφανόπουλου. Εδήλωσεν ότι ‘’ούτε 
πρωθυπουργίαν προτείνει ούτε άλλην λύσιν, αλλά θα πειθαρχήση εις την απόφασιν της 
κοινοβουλευτικής οµάδος». Αναφέρει το ρεπορτάζ ότι ο κ. Στεφανόπουλος δήλωσε ότι 
αποτελούν «εικασίας του ανταποκριτού» τα γραφέντα περί πληροφοριών «ότι η 
πλειοψηφία του κόµµατος είναι διατεθειµένη να εγκαταλείψη τον κ. Παπανδρέου».  

▪ «Οι ξένοι δια την µεταβολήν: Με το ‘’νιου λουκ» του Ρούσβελτ και το πρόγραµµα Τζόνσον 
παροµοιάζει ο κ. Ντριού Πήρσον την πολιτικήν του κ. Παπανδρέου», «Εξ αφορµής 
επιστολής της κ. Μάργκαρετ Ανδρ. Παπανδρέου αποσταλείσης προς τον διάσηµον 
ραδιοσχολιαστήν» !

Εσωτερικές σελίδες: 
▪ «Σύµπας ο δηµοκρατικός κόσµος διαδηλοί την απαρασάλευτον πίστιν του προς τον 

µαχητήν ηγέτην της Εν.Κέντρου», «Πρωτοφανής η λαϊκή κινητοποίησις προς 
περιφρούρισιν της δηµοκρατίας» Και στο ρεπορτάζ διαβάζουµε: «Με ογκώδεις 
συγκεντρώσεις κυριαρχούµενος από έντονον αγωνιστικόν παλµόν, ο δηµοκρατικός 
κόσµος εκφράζει την αγανάκτησίν του δια το διαπραχθέν πραξικόπηµα και τον 
στραγγαλισµό της λαϊκής θελήσεως από την κλίκαν των εξωµοτών  οι οποίοι κατέστησαν 
όργανα των επιδιώξεων της δεξιάς και των γνωστών κύκλων της ανωµαλίας» 

▪ «Την Πέµπτην ή την Παρασκευήν συγκαλείται η βουλή. Ο βασιλεύς εξέφρασε προς τον 
κ. Νόβαν δυσαρέσκειαν διότι δεν εφάνη συνεπής εις τας υποσχέσεις του», «Αν η  
κυβέρνησις υποδείξη πρόεδρον (σ.σ. της Βουλής) και καταψηφισθή θα πρέπει να 
παραιτηθή αύτη προ της συζητήσεως» 

▪ «Ο κ. Μπάραµ είχε συσκέψεις επί των πολιτικών εξελίξεων µετά ‘’φίλων΄΄ και 
‘’γνωρίµων’’ του», «Ο κ. Μητσοτάκης δηλοί ότι συνηντήθη µετ’ αυτού αλλά δεν µετέσχε 
συσκέψεως εις την ‘’44 καµπάναν’’». Στο ρεπορτάζ περιλαµβάνεται και επιστολή του κ. 
Μητσοτάκη προς την εφηµερίδα «Έθνος» (που αποκάλυψε στις 24 Ιουλίου τα της 
παρασκηνιακής συνάντησης µε τον επικεφαλής του ελληνικού τµήµατος του Σταίητ 
Ντιπάρτµεντ. Στις συναντήσεις στις καµπάνες του «Αστέρα», υποστήριζε η εφηµερίδα 
εξυφάνθηκε η συνωµοσία κατά της κυβέρνησης Παπανδρέου και αποφασίστηκε να 
τεθεί επικεφαλής ο Νόβας όχι ως ο ικανότερος αλλά ως ο πλέον ακίνδυνος «δια τα 
πολιτικά σχέδια εκείνων οι οποίοι ωργάνωσαν πράγµατι την συνωµοσίαν και µε 
απώτερον σκοπόν να παραµερισθή όταν οι συνωµόται δεν θα έχουν πλέον την ανάγκην 
του». Ο κ. Μητσοτάκης παραδέχεται ότι συνάντησε τον Μπάραµ, στο σπίτι του στη 
Γλυφάδα και όχι στον «Αστέρα Γλυφάδας», ότι δεν υπάρχει κάτι το επιλήψιµο σε τέτοιου 
είδους συναντήσεις και ότι δεν αναφέρθηκε καν το όνοµα Νόβας.  

▪ «Πρωτοφανή επιτυχίαν θα σηµειώση η 24ωρος εργατοϋπαλληλική απεργία», «Ο 
υπουργός Εργασίας υπερέβαλλων τα µέτρα βίας της Ε.Ρ.Ε. επεστράτευσε την νύκτα το 
προσωπικόν του ΟΤΕ» 

▪ «Ο ξένος τύπος εις δριµύτατα σχόλια επικρίνει την επέµβασιν του βασιλέως και εξαίρει 
την στάσιν του κ. Παπανδρέου», «Οι εν Δυτ. Γερµανία Έλληνες εργάται αποδοκιµάζουν 
την κυβέρνησιν Νόβα». 

▪ «Ο κ. Α. Παπανδρέου διαψεύδει τας φήµας ότι πρόκειται να αποχωρήση της πολιτικής» !
28 ΙΟΥΛΙΟΥ 1965 
Εντείνονται οι κινήσεις βουλευτών (και της «Μακεδονίας») που προωθούν τη λύση 
Στεφανόπουλου, ενώ η στάση του Γ. Παπανδρέου χαρακτηρίζεται πλέον ως άκαµπτη. Χωρίς να 
υπάρχει προφανής λόγος εκ της επικαιρότητας, η εφηµερίδα δηµοσιεύει στο πρωτοσέλιδο µια 
φωτογραφία του βουλευτή της Ε.Κ. (και µετέπειτα αποστάτη) Σάββα Παπαπολίτη, µε µια 
εγκωµιαστική λεζάντα που τον αναφέρει ως “συνεπή µαχητή της δηµοκρατίας. Από της 
εισόδου του εις τον δηµόσιον βίον ουδέποτε παρεξέκλινε των ιδεολογικών του αρχών. Ηναλώθη 
πάντοτε υπέρ αυτών. Και η σηµερινή θέσις του ενώπιον της οξείας πολιτικής κρίσεως τον 
παρουσιάζει όχι µόνον ως µαχητήν αλλά και ως  σύννουν πολιτικόν άνδρα”. 
 
Κύριο θέµα στο πρωτοσέλιδο: 
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Υπέρτιτλος: «Θολή και ακαθόριστος η πολιτική κατάστασις» 
Τίτλος: «Η ψευδοκυβέρνησις ενώπιον της βεβαίας ανατροπής της αντιµετωπίζει παραίτησιςν 
προ της εµφανίσεως εις την βουλήν» 
Υπότιτλοι: «Ο κ. Παπανδρέου θεωρεί ως µόνην λύσιν την άµεσον προσφυγήν  εις τας εκλογάς”. 
«Ο κ. Χοϊδάς συνηντήθη µετά του κ. Τσιριµώκου», «Δια την Παρασκευήν εκλήθη η Βουλή», 
«Ενετάθη η κίνησις βουλευτών δια λύσιν Στεφανόπουλου» 
Ρεπορτάζ: Σχετικά µε το παραπάνω θέµα διαβάζουµε ότι εντάθηκε η κίνηση «πολλών 
βουλευτών της Ενώσεως Κέντρου υπό την προεδρίαν του. Δια την περίπρωσιν αυτήν, θα 
απαιτηθή, τονίζεται, η ‘’αποµάκρυνσις του κ. Γ. Παπανδρέου εκ των σηµερινών άκαµπτων 
θέσεών του’’. 
  
Β' θέµα στο πρωτοσέλιδο: 
Υπέρτιτλος: “Παρά τας απειλάς και την ψυχολογικήν βίαν” 
Τίτλος: “225.000 εργάτων και υπαλλήλων, εξ ων 35.000 της Θεσσαλονίκης, µετέσχον της 
24ώρου απεργίας” 
Υπότιτλος: “Διεδηλώθη η απόφασις των εργαζοµένων να αγωνισθούν δια την δηµοκρατίαν”, 
“Μικροεπεισόδια εις Αθήνας και Καβάλαν”, “Επιβλητική πορεία δια των οδών της πόλεώς µας” !
Γ' θέµα στο πρωτοσέλιδο: 
Υπέρτιτλος: “Μεγαλειώδης προβλέπεται η συγκέντρωσις” 
Τίτλος: “Από τα γραφεία του κέντρου, γωνία Τσιµισκή-Αριστοτέλους θα οµιλήση ο κ. Τσιριµώκος 
την 8ην εσπερινήν σήµερον” 
Υπότιτλος: Παπανδρέου: ''Η απαγόρευσις της συγκεντρώσεως εις ανοικτόν χώρος αποτελεί 
νέαν απόδειξιν του πανικού των προδοτών” !
Εσωτερικές σελίδες: 

▪ Στην 3η σελίδα το ρεπορτάζ τιτλοφορείται: “Μεγάλην επιτυχίαν εσηµείωσεν η απεργία. 
Εις τας Αθήνας και τον Πειραιά το ποσοστόν εκυµάνθη εµταξύ 80%-90%. Εις την 
Ελευσίναν ήτο καθολική. Εις την Θεσσαλονίκην µεταξύ 50%-60%-Εις τους µεγάλους 
κλάδους 100%” 

▪ Στη σελίδα 5 διαβάζουµε “Η οµογένεια εξεγείρεται. Οι εν Βελγίω Έλληνες παρά το 
πλευρόν του κ. Γ.Παπανδρέου. Καταδικάζουν ανεπιφυλάκτως την οµάδα των 
ανδρεικέλων/ Επραγµατοποίησαν συγκέντρωσιν”. 

▪ Στην 7η σελίδα το ρεπορτάζ τιτλοφορείται: “Αι κοµµατικαί οργανώσεις της Εν. Κέντρου 
παρά το πλευρόν του κ. γ. Παππανδρέου µετέχουν εις τον νέον ανένδοτον”, “Ουδεµία 
απολύτωςεπεκρότησε ή ηνέχθη την προδοτική ενέργεια των εξωµωτών”. Άλλα θέµατα: 
“Η απεργία εις Δράµαν, Καβάλαν. Κοζάνην, Αλεξανδρούολιν, Γιαννιτσά, Κατερίνην” και 
“Θα ακουσθή και πάλιν η φωνή του λαού κατά την οµιλίαν του κ. Ηλ. Τσιριµώκου” 

▪ Στο οπισθόφυλλο συνεχίζονται τα ρεπορτάζ από την 1η σελίδα: “Η ετοιµοθάνατος 
κυβέρνησις Νόβα µηχανεύεται διαφόρους τρόπους δια να παρατείνη την άνοµον ζωήν 
της. Ουδέν όµως δύναται να την σώση η καταδίκη της είναι ανέκκλητος” και “Μόνον µε 
εκλογάς τονίζει ο κ. Παπανδρέου θα επανέλθη η χώρα εις την νοµιµότητα”, “Περιορισµόν 
του βασιλέως εις τα καθήκοντά του και την εκκαθάρισιν της αυλής ζητεί η Ε.Δ.Α.”, “Η 
εξέγερσις του λαού ανησυχεί τους άγγλους. Απρονοησίαν θεωρούν την ενέργειαν της 
αυλής” !

29 ΙΟΥΛΙΟΥ 
Η “Μακεδονία” (δια των δηλώσεων Στεφανόπουλου) διακηρύττει: “Ανακριβή τα περί 
πρωτοκόλλου”. (Βεβαίως δεν γίνεται καµία αναφορά περί συµµετοχής και εκδοτών στη 
συµφωνία για τη «λύση Στεφανόπουλου»). Πέντε µέρες µετά τη διάψευση των πληροφοριών 
περί συναντήσεων Στεφανόπουλου –Χοιδά, η «Μακεδονία» αναδυκνύει ως κύριο θέµα το ότι ο 
βασιλιάς βολιδοσκοπεί τον πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Σύµφωνα µε την εφηµερίδα ο 
Στεφανόπουλος θα δεχόταν να συζητήσει µε τον βασιλιά, µε σκοπό… να τον βοηθήσει να βγει 
από τη δύσκολη θέση, στην οποία τον έφεραν οι κακές συµβουλές του περιβάλλοντός του. 
Επίσης η εφηµερίδα δηµοσιεύει στο πρωτοσέλιδο φωτογραφίες από την πολυπληθή 
συγκέντρωση της Θεσσαλονίκης µε οµιλητή τον Η. Τσιριµώκο (ο οποίος στις 26 Ιουλίου είχε 
συνυπογράψει το «πρωτόκολλο») !
Κύριο θέµα στο πρωτοσέλιδο 
Υπέρτιτλος: “Ουδέναν συµβιβασµόν δέχονται τα στελέχη της Ε.Κ.” 
Τίτλος: “Ο κ. Στεφανόπουλος βολιδοσκοπηθείς υπό του βασιλέως απάντησε ότι πρέπει 
να κληθή ο κ. Γεώργ.Παπανδρέου” 
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Υπότιτλοι: “Να αποπεµφθή αµέσως της αρχής ο κ. Νόβας και να αποκατασταθή συνταγµατική 
τάξις» «Η κοινοβουλευτική οµάς αποφασίζει την καταψήφισιν της ψευδοκυβερνήσεως», 
«Υπεγράφη το διάταγµα συγκλήσεως της βουλής». 
Ρεπορτάζ: «(…)Η κυβέρνησις Νόβα θα καταψηφισθή και θα αποθάνη και ο βασιλεύς καθ’ ήν έχει 
υποχρέωσιν θα ακολουθήση την συνταγµατικής κοινοβουλευτικήν τάξιν και θα καλέση τον 
αρχηγόν της Ενώσεως Κέντρου κ. Παπανδρέου ως αρχηγόν του σχετικός πλειοψηφούντος 
κόµµατος δια να τον συµβουλευθή ή να του αναθέση την εντολήν. (…) Κατόπιν της αποτυχίας 
(σ.σ. της διαφαινόµενης καταψήφισης της κυβέρνησης Νόβα) και εν όψει της κρισιµότητος, ο 
βασιλεύς απεφάσισε να αναλάβη ο ίδιος την πρωτοβουλίαν προς την ίδιαν κατεύθυνσιν, 
ούτω ο βασιλεύς απετάθη προς τον κ. Στεφανόπουλον και εζήτησε να πληροφορηθή παρ’ 
αυτού ‘’εάν ήτο διατεθειµένος να τον βοηθήση’’. Ως ήτο φυσικόν, ο κ. Στεφανόπουλος, 
κατόπιν συννενοήσεως µετά του κ. Γ.Παπανδρέου και των στελεχών της Ενώσεως Κέντρου 
απήντησεν ότι εντός των πλαισίων της πολιτικής της χαραχθείσης υπό της Ενώσεως 
Κέντρου θα εδέχετο να συζητήση πρότασιν δια της οποίας ο βασιλεύς θα εξέλθη από την 
περιπέτειαν εις την οποίαν τον ωδήγησαν οι κακοί του σύµβουλοι». Το ρεπορτάζ 
συνεχίζεται στο οποισθόφυλλο (8η σελίδα). Οι όροι που θέτει ο Στεφανίπουλος είναι: 1ον 
Αποποµπή της κυβερνήσεως Νόβα προ της συγκλήσεως της βουλής. 2ον Αποκατάσταση της 
οµαλής λειτουργίας του Συντάγµατος δια της επανόδου εις την εξουσίαν της Ενώσεως Κέντρου 
(σ.σ.χωρίς να γίνεται καµία ρητή αναφορά στο πρόσωπο του πρωθυπουργού) 3ον Να µην 
τεθούν εξευτελιστικοί όροι δια την Ένωσιν Κέντρου ήτις δεν δύναται, δεν το επιτρέπει δε και η 
κοινή γνώµη, να δεχθή παραχώρησιν, υποχώρησιν ή συναλλαγήν. 
Για το θέµα του πρωτοκόλλου διαβάζουµε: «Αι εφηµερίδες της ΕΡΕ εξακολουθούν την 
δηµοσίευση πληροφοριών  “περί αναζητούµενης τρίτης λύσεως” εις την πολιτικήν κρίσην 
αναφέρουσαι ότι ο κ. Στεφανόπουλος πρόκειται να κληθή εις τα ανάκτορα . Αι εφηµερίδες της 
ΕΡΕ προσθέτουν ότι “ο κ. Στεφανόπουλος δεν θα δεχθή την πρωθυπουργίαν αν δεν εξασφαλίση 
την συγκατάθεσιν της κοινοβουλευτικής οµάδος. Αι εφηµερίδες της ΕΡΕ αναφέρουν ακόµη ότι οι 
κινούµενοι υπέρ «τρίτης λύσεως» παράγοντες του κέντρου έχουν υπογράψει και µεταξύ 
των «πρωτόκολλο» και έχουν αυξήσει µέχρι ασφυξίας την επί του κ. Παπανδρέου πίεσιν 
δια να τον πείσουν ότι πρέπει να δεχθή την λύσιν Στεφανόπουλου». Αι πληροφορίαι αύται 
των εφηµερίδων της ΕΡΕ χαρακτηρίζονται από τους εγκύρους κύκλους ως αντίθετοι προς τας 
διαγραφοµένας εξελίξεις της καταστάσσεως. Ο κ. Στεφανόπουλος διέψευσεν όλας τας 
πληροφορίας περί υπογραφής πρωτοκόλλου υπό βουλευτών της Ενώσεως Κέντρου, 
διηυκρίνισε δε ότι «όταν οµιλεί περί κοινοβουλευτικής οµάδος, είναι αυτονόητον ότι πρωτίστως 
εννοεί τον αρχηγόν του κόµµατος». Ετονίζετο επίσης υπό των εγκύρων αυτών κύκλων ότι στα 
ανάκτορα δύνανται να καλέσουν τον κ. Στεφανόπουλον, αλλά σηµασίαν έχει το τι θα είπη, 
προσετίθετο, έχει ήδη εν προοιµίω συµφωνηθή µεταξύ αυτού, του αρχηγού της Ενώσεως 
Κέντρου και άλλων στελεχών». !
Β’ θέµα στο πρωτοσέλιδο: 
Υπέρτιτλος: «[Ξ]αναζούν αι ηµέραι των µεγάλων αγώνων και των µεγάλων θριάµβων» 
Τίτλος: «Δηµοψήφισµα υπέρ της δηµοκρατίας και του κ. Παπανδρέουυ ο νυκτερινός λαϊκός 
συναγερµός εις την Θεσσαλονίκην» 
Υπότιτλοι: «Αποθεωτική υποδοχή του κ. Τσιριµώκου και θριαµβευτική πορεία»,  «Εκπληκτική 
συγκέντρωσις εις την πλατείαν Αριστοτέλους» 
«Ο πιστός αγωνιστής ετόνισεν εις τον υπέροχον λόγον του: Το όνοµα του κ. Παπανδρέου έγινε 
σύνθηµα αγώνος και σύνθηµα της νίκης. Περισσοτέραν δηµοκρατίαν θέλει ο λαός και θα την έχη. 
Αι αντιδραστικαί δυνάµεις ανέλαβον επίθεσιν κατά της Εν. Κέντρου δια να σταµατήσουν την 
πρόοδον της ελληνικής κοινωνίας και της µεταρρυθµίσεως» !
Εσωτερικές σελίδες: 

▪ Στην 3η σελίδα συνεχίζεται το ρεπορτάζ από τη συγκέντρωση, υπό τον τίτλο: «Η 
αντίδρασις έχασε την µάζην πριν την αρχίση χάρις εις την εκπληκτικήν αντίστασιν του 
λαού, ετόνισε εις τον λόγον του ο κ. Τσιριµώκος» και υπότιτλο  «Το πραξικόπηµα 
ωδήγησεν εις την δηµιουργίαν µεγάλου ενοποιηµένου δηµοκρατικού κινήηµατος. 
Μεγάλους εθνικούς και οικονοµικούς κινδύνους δηµιουργεί η παράτασις της 
ανωµαλίας». Επίσης, άλλα θέµατα στην 3η σελίδα: 

▪ «Ο κ. Παπανδρέου τονίζει εις συνέντευξίν του: ‘’Θα επανέλθω’’. ‘’Διότι ο λαός µε έφερεν 
εις την εξουσίαν και µόνον αυτός ηµπορεί να µε αποµακρύνη’’ Ο Βασιλεύς προ 
διλήµµατος». Κατά τον κ. Παπανδέου το δίληµµα στο οποίο «ετοποθετήθη µόνος» ο 
βασιλιάς είναι «ή ελεύθερας εκλογάς ή δικτατορίαν»  

▪ «Συνεργασία συνωµοτών και δεξιάς: Αήθης και συκοφαντική η διττή επίθεσις κατά της κ. 
Μ. Παπανδρέου». «Ενώ εξηκριβώθη ότι η επιστολη της εγράφη προ της πολιτικής 
κρίσεως. Το επιβεβαιοί και ο κ. Πήρσον» 
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▪ Στην 7η σελίδα:«Θα εµποδίσωµεναυτούς που ονειρεύονται εγκαθίδρυσιν τυραννικών 
καθεστώτων ετόνισεν ο κ. Μπαλτατζής εις την Δράµαν», «Ωµίλησεν εις ογκώδη 
συγκέντρωσιν παλλοµένην από ενθουσιασµού», «Συγκεντρώσεις και εις Ξάνθην, 
Αλεξανδρούπολιν και Αθήνας. Οι παλαιοί πολεµισταί της ηπείρου παρά το πλευρόν του 
Παπανδρέου»  

▪ Στην 7η σελίδα: «Εις θερµάς εκδηλώσεις υπέρ του αγώνος προβαίνει ο λαός της 
βορείου Ελλάδος» 

▪ Στην 7η σελίδα: «Οι βουλευταί γνωρίζουν εις τον κ. Παπανδρέου την απόλυτον 
συµπαράστασίν του λαού» 

▪ Στην 8η σελίδα (οπισθόφυλλο): «Ο κ. Στεφανόπουλος είπεν εις τον κ. Νόβαν ότι οφείλει 
να υποβάλη παραίτησιν» 

▪ Στην 8η σελίδα: «Οι εξωµόται κατέχονται υπό πανικού ισχυρίζονται ότι… απειλείται η 
ζωή των επιµένουν να µετάσχουν της συσκέψεως»,  

▪ Στην 8η σελίδα: «Ο εξευτελισµός των αξιωµάτων και τα ευτελή µέσα προς άγραν των 
‘’υπουργών’’» 

▪ Στην 8η σελίδα: «Φθοράν ιδιοκτησίας µόνον χαρακτηρίζει το βούλευµα το ‘’σαµποτάζ’’ εις 
τον Έβρον» !

30 ΙΟΥΛΙΟΥ 1965 
Η εφηµερίδα δηµοσιεύει φωτογραφία από τα συγκεντρωµένα πλήθη και µία άλλη µε τη λεζάντα 
«Ο αρχηγός της Ενώσεως Κέντρου κ. Παπανδρέου και ο τέως αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως 
κ. Στεφανόπουλος χαιρετούν τα πλήθη από τον εξώστη της λέσχης Φιλελευθέρων. Διακρίνονται 
ο κ. Παπαπολίτης, ο κ. Μπακόπουλος και ο κ. Κοκκέβης».  !
Κύριο θέµα στο πρωτοσέλιδο 
Υπέρτιτλος:  «Σταυρός και νεκρώσιµον εστήθησαν επί του τάφου της» 
Τίτλος: «Ελάχισται ώραι ζωής αποµένουν εις την ψευδοκυβέρνησιν Νόβα» 
Υπότιτλοι: «143 βουλευταί, πιστοί εις την εντολήν του λαού υπέγραψαν το πρωτόκολλον 
καταψηφίσεώς της», «η Ένωσις Κέντρου δεν θα µετάσχη της κοινοβουλευτικής κωµωδίας. Θα 
προσέλθη κατά την ψηφοφορία δια να εξαφανίση τα ανδείκελα», «Επεδόθη την νύκτα το 
πρακτικόν εις τον πρόεδρον της Βουλής και δι’ επιστολής του κ. Παπανδρέου εστάλη εις τον 
βασιλέ», «Φήµαι παραιτήσεως των κ.κ. Κωστόπουλου και Βασµατζίδη εκυκλοφόρουν επιµόνως 
την νύκτα εις τας Αθήνας», «Εν επιφυλακή οι βουυλευταί δια να µη ληφθή απόφασις εξ 
υφαρπαγής» !
Β΄θέµα στο πρωτοσέλιδο 
Υπέρτιτλος: «Μετά την καταδίκην των» 
Τίτλος: «Πανικός κατέλαβε τους συνωµότας» 
Υπότιτλοι: «Αλλεπάλληλοι συσκέψεις µέχρι του µεσονυχτίου», «Ο κ. Νόβας εξελιπάρησε τον κ. 
Κωστόπουλον να µη επιµείνη εις την απόφασιν παραιτήσεώς του» !
Εσωτερικές σελίδες 

▪ Στην 3η σελίδα δηµοσιεύεται εκτενές ρεπορτάζ από τη συνεδρίαση της 
κοινοβουλευτικής οµάδας της Ε.Κ. µε κοινή φωτογραφία Παπανδρέου-Στεφανόπουλου 
αλλά και µε φωτογραφία του Τσιριµώκου, τον οποίον σηκώνουν στους ώµους οι 
«αγωνσιταί της δηµοκρατίας». Το ρεπορτάζ τιτλοφορείται:  «Ο κυρίαρχος λαός ορίζει και 
όχι η εύνοια της αυλής τους αρχηγούς κοµµάτων και τους πρωθυπουργούς. Ετόνισεν 
εις τον λόγον του ο κ. Παπανδρέου. Το ‘’πεζοδρόµιον’’ είναι ο λαός της Ελλάδος ο 
οποίος ε΄δωσε την νίκην εις την δηµοκρατίαν. Θα περιοδεύση ολόκληρον την χώραν» 

▪ Στην 8η σελίδα το ρεπορτάζ τιτλοφορείται: «Αυθάδη πρόκλησιν προς τον λαόν αποτελεί 
η εποµονή του Νόβα να εµφανισθή ενώπιον της Βουλής. Η αποχή ετόνισεν ο κ. 
Παπανδρέου σηµαίνει σεβασµόν εις το πολίτευµα» !

31 ΙΟΥΛΙΟΥ 1965 
Στην βουλή δεν υπάρχει απαρτία. Η παρουσία 47 βουλευτών ερµηνεύεται ως δυσπιστία προς 
την κυβέρνηση Νόβα. Η συνεδρίαση λύεται για τη Δευτέρα. 
Κύριο θέµα στο πρωτοσέλιδο 
Υπέρτιτλος: «Απέτυχε συµπαιγνία των εξωµοτών και της ΕΡΕ» 
Τίτλος: «Εξέπεσε της αρχής η ‘’κυβέρνησις’’. Η βουλή ηρνήθη και να την ακούση» 
Υπότιτλοι: «Ο πρόεδρος ερµηνεύων την παρουσίαν 47 µόνον βουλευτών ως εκδήλωσαν 
δυσπιστίας έλυσε µετά πολλάς διακοπάς την συνεδρίασιν, δηλώσας ότι εξέσπασε κυβερνητική 
κρίσης», «Ο κ. Καννελόπουλος µετά των βουλευτών του απεχώρησε µε το πρόσχηµα ότι πρέπει 
να προσέλθη ο κ. Παπανδρέου», «Αν δεν υποβληθή παραίτησις µέχρι της εσπέρας της 
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Δευτέρας η βουλή µε την συµµετοχήν των βουλευτών της Εν. Κέντρου θα την αποδοκιµάση 
εγκρίνουσα την απόφαση του προέδρου», ¨Ο κ. Μπακλατζής εζήτησε την νύκτα ακρόασιν από 
τον επανελθόντα εκ της Κερκύρας βασιλέα» !
Β’ θέµα στο πρωτοσέλιδο 
Υπέρτιτλος: «Ενώ ολόκληρος η περιοχή αστυνοµοκρατείτο» 
Τίτλος: «Πρωτοφανής σάλος εις την Βουλήν και αλλεπάλληλα ζωηρά επεισόδια» 
Υπότιτλος «Χιλιάδες λαού εις την πλατείαν Συντάγµατος προέβαινον εις εκδηλώσεις υπέρ του κ. 
Παπανδρέου» !
Γ’ θέµα στο πρωτοσέλιδο 
Υπέρτιτλος: «Μετά την γενικής αποδοκιµασίαν» 
Τίτλος: «Παραβίασιν του πολιτεύµατος και εξευτελισµόν των θεσµών αποτελεί η παρουσία του 
Νόβα τονίζει ο κ. Παπανδρέου» 
Υπότιτλος: «Οι ολέθριοι σύµβουλοι του βασιλέως είναι καιρός να ανανήψουν και να εννοήσουν 
που οδηγούν τον τόπον και τον θρόνον» !
Εσωτερικές σελίδες 

▪ Στην 7η σελίδα διαβάζουµε: «Εξαίρεται γενικώς η πολιτική ωριµότης όλων των στελεχών 
της Ενώσεως Κέντρου ως και το Αγωνιστικόν πνεύµα της ΕΔΗΝ», «Αδιάκοποι 
συνεζίζονται αι εκδηλώσεις συµπαραστάσεως προς τον κ. Παπανδρέου» !

1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1965 
Η «Μακεδονία» της Κυριακής δηµοσιεύει νέο άρθρο-παρέµβαση στην πρώτη της σελίδα το 
οποίο συνεχίζεται και στην 8η σελίδα, µε τίτλο «Η µόνη νόµιµος κάθαρση». Η εφηµερίδα εξετάζει 
τα τρία πιθανά σενάρια που συζητώνται (κυβέρνηση εκ προσωπικοτήτων, εξωκοινοβουλευτικός 
πρωθυπουργός µε τη στήριξη της βουλής και µεταβατική, υπηρεσιακή κυβέρνηση που θα 
προετοιµάσει το έδαφος για τις εκλογές) και σηµειώνει µε νόηµα ότι τα προβλήµατα της χώρας 
είναι τέτοια που δεν χωρούν «πειραµατισµοί». !
Κύριο θέµα στο πρωτοσέλιδο: 
Υπέρτιτλος: «Κατ’αδιαφιλονίκητον τρόπον επιβεβαιούται η ανυπαρξία της» 
Τίτλος: «Νεκρά η παράνοµος κυβέρνησις. Αύριο η βουλή την εξαφανίζει» 
Υπότιτλοι: «Ο κ. Μπακλατζής ετόνισεν εις τον βασιλέα ότι εδηµιουργήθη κυβερνητική κρίσις», 
«Σύσκεψις συνεκροτήθη εις τα ανάκτορα µε συµµετοχήν των Νόβα και Σγουρίτσα», «Η 
πλειοψηφία θα επικυρώση τα πρακτικά µε την απόφασιν του προεδρεύοντος» !
Κύριο άρθρο 
Τίτλος: «Η µόνη νόµιµος κάθαρση» 
Αποσπάσµατα: «Τα εικοσιτετράωρα αυτά δίδεται η τελευταία πράξις του πολιτικού δράµατος 
εισαγωγή του οποίου υπήρξε το άθλιον πραξικόπηµα εναντίον της νοµίµου κυβερνήσεως του 
λαού. (…) Η κυβέρνησις Νόβα ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΗ από της Πέµπτης µετά το πρωτόκολλον των 
143. Η επιµονή δια την εξάντλησιν των σκηνών της κοινοβουλευτικής οπερέττας, ενώ το πλήθος 
γνωρίζει εκ των προτέρων την έκβασίν των, προδίδει ή ΛΑΙΜΑΡΓΟΝ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΙΝ ΕΙΣ ΤΑ 
ΑΡΠΑΓΕΝΤΑ ΔΟΛΙΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΑ ή κακόν γούστο. Άλλο, οτιδήποτε και αν συµβαίνει, το 
γεγονός είναι ότι αύριον, µεθαύριον, µε την καταδικαστικήν ψήφον των 143 πιστών της 
Δηµοκρατίας καιτ ης συνταγµατικής τάξεως, η ΨΕΥΔΟΚΥΒΕΡΝΗΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΗ. Η νέα 
κυβερνητική κρίσις, απότοκος του πρώτου θανασίµου λάθους έχει ανοίξει. Τι πρόκειται λοιπόν να 
ακολουθήση; Εις το ερώτηµα, εάν οι νόµοι της Δηµοκρατίας και της κοινοβουλευτικής εθιµοταξίας 
ετηρούντο µετ’ευλαβείας, µια θα ηµπορούσε να υπάρξη απάντησις: θα εκαλείτο ο αρχηγός της 
κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας δια να σχηµατίση την νέαν κυβέρνησιν. Και ο ηγέτης αυτός θα 
έκρινεν εάν πρέπει να στηριχθή εις τας παρούσας δυνάµεις της βουλής, ως έχουν ήδη 
διαµορφωθή µετά την προδοσίαν ή εάν θα εισηγείτο εις τον βασιλέα την διάλυσιν της παρούσης 
βουλής και την άµεσον προσφυγήν εις τον λαόν. Αλλ’υπάρχουν ΟΙ ΚΑΙΡΟΣΚΟΠΟΙ ΤΩΝ 
ΑΝΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΡΑΣΤΑΙ ΤΗΣ ΑΝΩΜΑΛΙΑΣ…». Έτσι τα σενάρια είναι τρία: 
α) σχηµατισµός κυβέρνησης εκ προσωπικοτήτων εκτός κοινοβουλίου µε την ψήφο της βουλής, 
µέχρι να εκτονωθεί η κατάσταση. Όµως κατά την εφηµερίδα, οι εξωκοινοβουλευτικοί «είναι 
συνήθως εκτός επαφής µε τα µεγάλα προβλήµατα της χώρας» «γνωρίζουν ότι δεν πρόκειται να 
λογοδοτήσουν», «ενίοτε φθάνουν µέχρις ασυδοσίας. (…) Τα προβλήµατα της παρούσης ώρας, 
εσωτερικά και εξωτερικά, ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΑΥΤΟΥ. (…) 
Πέρα όµως όλων τούτων, θα ήτο ως να ανεγνωρίζετο και να διελαλείτο ότι ο πολιτικός µας 
κόσµος στερείται ο ίδιος προσωπικοτήτων ικανών να κυβερνήσουν τον τόπον (…) είναι τούτο 
βαρύ πλήγµα κατά του γοήτρου του κοινοβουλευτισµού και υπό τας παρούσας µάλιστα 
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συνθήκας θα έπρεπεν αντιθέτως το κοινοβουλευτικόν αξίωµα να περιφρουρηθή από τους 
φανερούς και κρύφιους προπαγανδιστές της δικτατορίας» 
β) σχηµατισµός κυβέρνησης από µέλη της πλειοψηφίας ή και κυβέρνηση συνεργασίας µε 
πρωθυπουργό εξωκοινοβουλευτική προσωπικότητα.  «(…) ΜΗΠΩΣ Ο ΛΑΟΣ  ΔΕΝ 
ΥΠΕΔΕΙΞΕΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΝ; (…) Πρέπει δηλαδή να τιµωρηθή ο λαοπρόβλητος κυβερνήτης, 
διότι υπήρξε θύµα του αυλικού πραξικοπήµατος και πρέπει ΝΑ ΤΙΜΩΡΗΘΗ Ο ΛΑΟΣ ο οποίος 
ευρίσκεται από δεκαπενθηµέρου εν συναγερµώ, ΔΙΟΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙ ΝΑ ΓΙΝΗ ΣΕΒΑΣΤΗ Η 
ΘΕΛΗΣΙΣ ΤΟΥ;(…)» 
γ) Ο σχηµατισµός µεταβατικής κυβέρνησης στην οποία η βουλή θα δώσει εντολή να κυβερνήσει 
για ορισµένο διάστηµα, «(…) µέχρι αποκαταστάσεως συνθηκών οµαλού πολιτικού βίου, προς 
δειξαγωγήν εκλογών. Αλλά τη µεταβατικήν αυτή κυβέρνησιν ΟΥΔΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΤΕΘΕΙΜΕΝΟΣ 
ΝΑ ΔΕΧΘΗ ακριβώς για τους λόγους που δεν θα εδέχετο και την κυβέρνησιν των 
προσωπικοτήτων. (…)» 
«Ο Ελληνικός λαός δεν θα ήτο διόλου πρόθυµος να γίνει σιωπηλός αποδέκτης οιασδήποτε εκ 
των ως άνω λύσεων, οποιοσδήποτε και αν τας προτείνη. Διότι έχει σαφή συνείδησιν ότι θα 
απετέλει τούτο απροσχηµάτιστον νόθευσιν του πολιτεύµατος. ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΑ, ΚΑΘΑΡΗ 
και σύµφωνος προς τους συνταγµατικούς ορισµούς λύσις υπάρχει, εις  περίπτωσιν κατά την 
οποίαν η νέα κυβέρνησις δεν περιέλθει εις τους νοµίµους αντιπροσώπους τους οποίους 
ηθέλησεν ο λαός: Η ΛΥΣΙΣ ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣ 
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΩΝ 45 ΗΜΕΡΩΝ. 
Η αναιτίως της Ενώσεως Κέντρου  και του αρχηγού της δηµιουργηθείσα κρίσις, θα οδηγηθή τότε 
προς την νόµιµον κάθαρσίν της. Αποτελεί τούτο ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗΝ ΑΞΙΩΣΙΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ, του 
υπέρτατου δικαστού (…)». 
  
Β’ θέµα στο πρωτοσέλιδο: 
Υπέρτιτλος: «Συνταγµατικώς και κοινοβουλευτικώς» 
Τίτλος: «Ορθότατα ηρµηνεύθη ως έκφρασις δυσπιστίας 
Υπότιτλος: «η άρνησις του κοινοβουλίου να ακούση την κυβέρνησιν», «Υποχρέωσις της 
κυβερνήσεως αποτελεί η εξασφάλισις απαρτίας. Η αδυναµία της αποτελεί καταψήφισιν. Δεν 
αποτελεί προοίµιο παρανόµου κυβενρήσεως η αδυναµία αναγνώσεως προγραµµατικών 
δηλώσεων».  !
Εσωτερικές σελίδες 

▪ Στην 3η σελίδα «Δεν υπάρχουν άλλοι προδότες. Άπαντες οι φιλελεύθεροι ίστανται παρά 
το πλευρόν του Γεωργίου Παπανδρέου. Παντελώς ασύστατα και υποβολιµιαία τα περί 
δήθεν κινήσεως των στελεχών  δι επαναλειτουργία του κόµµατος» και επίσης 
«Θνησιµαία θεωρείται η οµάς του Νόβα υπό του ξένου τύπου», «Όλοι υπέρ του κ. 
Παπανδρέου. Συγκέντρωσις των Ελλήνων σήµερον εις την Κολωνίαν»  

▪ Στην 7η σελίδα: «Η ψευδοκυβέρνησις επιµένει ότι νοµίµως κατέχει την αρχήν», «Ο κ. 
Νόβας εδήλωσεν ότι ο βασιλεύς απεδέχθη την νυκταν την εισήγησίν του» 

▪ Στην 8η σελίδα: «Ο υπερήφανος δηµοκρατικός λαός συνεχίζει τον ανένδοτον αγώνα», 
«Μέχρις ότου καταστή σεβαστή η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας», «Ανακοίνωσις των 
οργανώσεων της Θεσσαλονίκης» 

▪ «Εξ αφορµής του πολιτικού πραξικοπήµατος εις την Ελλάδα», «Το σοσιαλιστικόν 
βασίλειον της Δανίας» (σ.σ. όπου βασιλιάς ήταν ο Φρειδερίκος, πεθερός του βασιέα της 
Ελλάδας Κωνσταντίνου) «Στενή συνεργασία βασιλέως Φρειδερείκου και 
σοσιαλδηµοκρατών», «Ουδέποτε ο Φρειδερίκος διενοήθη πραξικοπήµατα, ούτε αναζητεί 
πολιτικά σχήµατα», «Θρησκευτική η προσήλωσις εις την συνταγµατικήν τάξιν, αδιανόητα 
τα όσα συµβαίνουν εδώ. Μας ταπεινώνει η σύγκρισις µε τας προοδευτικάς χώρας. 
Πρέπει να αντληθούν διδάγµατα».   !

3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1965 
Κύριο θέµα στο πρωτοσέλιδο: 
Υπέρτιτλος: «Με τας κραυγάς ‘’Ιούδαι’’, ‘’Προδόται’’. ‘’Συνωµόται’’ 
Τίτλος: «Απεδοκιµάσθησαν εις την βουλήν ο κ. Νόβας και τα άλλα ανδρείκελα» 
Υπότιτλοι: «Υπό των βουλευτών της Εν. Κέντρου». «Αλλεπάλληλοι συµπλοκαί, συνεχή 
επεισόδια και βαρύταται ύβρεις δεν ηκούοντο οι λόγοι εξ αιτίας του πρωτοφανούς 
πανδαιµονίου», «Πλήθη κόσµου πέριξ του ισχυρώς φρουρούµενου κτιρίου προέβαινον µέχρι 
του µεσονυκτίου εις ζωηράς εκδηλώσεις υπέρ του κ. Παπανδρέου και κατά της 
ψευδοκυβερνήσεως», «Οι κ.κ. Παπανδρέου, Στεφανόπουλος, Τσιριµώκος δεν προσήλθον εις 
την συνεδρίαν. Παρίστατο όµως µεγάλος αριθµός εκ των βουλευτώ της Ενώσεως Κέντρου», 
«Την νύκτα θα διενεργηθή η ψηφοφορία» 
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Στο ρεπορτάζ καταγράφονται αναλυτικά οι διάλογοι από τα πρακτικά της βουλής. Η φωτογραφία 
και η λεζάντα στο πρωτοσέλιδο αποτυπώνει το κλίµα: «Τεθωρακισµένα οχήµατα της αστυνοµίας 
πόλεων, κληθέντα υπό της κατατροµοκρατηµένης προ της οργής του λαού ψευδοκυβερνήσεως, 
φρουρούν το κτίριον της βουλής δια να προφυλάξουν τα ανδρείκελα  από τυχόν αποδοκιµασίας 
εκ µέρους του πλήθους, το οποίον είχε κατακλύσει τας πέριξ οδούς. Τοιαύτη αστυνοµοκρατία 
είναι πρωτοφανής εις τα κοινοβουλευτικά χρονικά» !
Β θέµα στο πρωτοσέλιδο 
Υπέρτιτλος: «Δεσπόζει της πολιτικής ζωής» 
Τίτλος: «Ουδεµία δηµοκρατική λύσις χωρίς τον κ. Παπανδρέου είναι δυνατή  εις την Ελλάδα» 
Υπότιτλος: «Τονίζει ο ξένος τύπος», «Αµερικανικοί κύκλοι κινούνται δι επάνοδον του κ. 
Καραµανή;» !
Εσωτερικές σελίδες: 
Στην 8η σελίδα συνεχίζεται το ρεπορτάζ του πρωτοσέλιδου µε όλους τους διαλόγους και τις 
αντεγκλήσεις στη βουλή.  

▪ «Εξαφανίζεται την νύκτα η ψευδοκυβέρνησις. Τουλάχιστον 165 βουλευταί θα την 
καταψηφίσουν. Ο κ. Γεωρ.Παπανδρέου κατά τη συνταγµατικήν τάξιν δέον να κληθή 
πρώτος εκ των ηγετών εις τα ανάκτορα»  οι τίτλοι και στο ρεπορτάζ διαβάζουµε µεταξύ 
άλλων ότι «κύκλοι της Ενώσεως Κέντρου επανέλαβον ότι είτε εξ αδυναµίας της Ε.Κ. να 
σχηµατίση µε απόλυτον πλειοψηφίαν υπό τον κ. Παπανδρέου αυτοδύναµον κυβέρνησιν, 
είτε εξ άλλου λόγου δεν σχηµατισθή κυβέρνησις της Ενώσεως Κέντρου, δεν ηµπορεί να 
υπάρξη άλλη λύσις του κυβερνητικού προβλήµατος προερχοµένη εκ της βουλής, 
εφόσον η Ένωσις Κέντρου αρνείται και θα αρνηθή κατηγορηµατικώς να  συµπράξη εις 
οιαδήποτε µορφής κυβέρνησιν, η επάνοδος εις την οµαλότητα, ως ετονίζετο από 
έγκυρους πολιτικούς κύκλους, θα εξαρτηθή εκ των, µετά την βεβαίαν πτώσιν της 
κυβερνήσεως Νόβα, κινήσεις του ρυθµιστού του πολιτεύµατος». Η Ε.Κ. «αποκρούει εκ 
προοιµίου» τα σενάρια που κυκλοφορούν για εξωκοινοβουλευτικές λύσεις 
(«αναφέρονται επί παραδείγµατι τα ονόµατα του κ. Ζωλότα ως υπερκοµµατικού 
πρωθυπουργού µε συνεργασία δήθεν όλων των εθνικών κοµµάτων ή του κ. 
Κωστόπουλου ως διαδόχου του κ. Νόβα») 

▪ «Απεδοκιµάζετο συνεχώς υπό των βουλευτών ο κ. Νόβας» 
▪ «Ζωηρά επεισόδια κατά την οµιλίαν του κ. Κανελλόπουλου» 
▪ «Η προκλητικότης των κ.κ. Τούµπα και Μελά δηµιουργεί σάλον» !

4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1965 
Ήδη η λύση Στεφανόπουλου συζητείται ανοικτά και οι πληροφορίες της «Μακεδονίας» 
αποδίδονται σε «κύκλους» και «πολιτικούς παρατηρητές». !
Κύριο θέµα στο πρωτοσέλιδο:  
Τίτλος: «Η ΕΡΕ παρατείνει επί εν ή δύο εικοσιτετράωρα την ζωήν της ετοιµοθανάτου 
κυβερνήσεως» 
Υπότιτλοι:  «Με το τέχνασµα της αθρόας εγγραφής οµιλητών», «Ο θάνατός της όµως είναι 
βέβαιος και ουδείς δύναται να τον αποτρέψη», «Ο βασιλεύσει ειδοποίησεν ήδη τους ηγέτας να 
αναµένουν πρόσκλησιν εις τα ανάκτορα», «Απεδοκιµάσθησαν οι συνωµόται. Η συζήτηση 
συνεχίσθη εν µέσω αντεγκλήσεων» !
Β’ θέµα στο πρωτοσέλιδο: 
Υπέρτιτλος: «Δια δριµύτατων δηλώσεων» 
Τίτλος: «Ο κ. Παπανδρέου µαστιγώνει τον εσµόν των προδοτών» 
Υπότιτλοι: «Δεν έφερα το θέµα των επιστολών εις την κυβερνητικήν επιτροπήν διότι δεν είχα 
πλέον εµπιστοσύνην εις τους συνωµότας συνεργάτες µου», «Ο βασιλεύς και όχι εγώ 
εδηµιούργησε την κρίσιν», «Μόνο ως πρωθυπουργός θα παραστώ εις την βουλήν» !
Εσωτερικές σελίδες: 

▪ Στην 5η σελίδα: «Οι Έλληνες της Δυτ.Γερµανίας συνεχίζουν τον αγώνα υπέρ των 
δηµοκρατικών θεσµών. Επραγµατοποίησαν συγκεντρώσεις εις Ντύσσελντορφ και εις 
Νόυς. Εντονώτατα ψηφίσµατα κατά του Νόβα» 

▪ Στην 8η σελίδα: «Με την ψήφον των βουλευτών και τας αρας του λαού ενταφιάζεται το 
έκτρωµα των κύκλων της ανωµαλίας» «Μέχρι της 2.30 πρωινής συνεχίζετο η συζήτησις 
εις την βουλήν εν µέσω θορυβοδών επεισοδίων, αντεγκλήσεων και αποδοκιµασιών» 

▪ «Ο βασιλεύς τελεί εν αναµονή της καταψηφίσεως δια να αρχίση συνοµιλίας», «Αν δεν 
δώση εντολήν εις τον κ. Παπανδρέου θα προτιµήση τον κ. Στεφ.Στεφανόπουλον». Στο 
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ρεπορτάζ διαβάζουµε ότι τα ανάκτορα ειδοποίησαν τους αρχηγούς των κοµµάτων 
Παπανδρέου, Κανελλόπουλο, Μαρκεζίνη αλλά και τους κ.κ. Στεφανόπουλο, 
Παπαπολίτη, Τσιριµώκο και Πιπινέλη να βρίσκονται εν αναµονή προσκλήσεως για 
συζητήσεις µε τον βασιλιά. Ακολούθως, µε µεσότιτλο «Λύσις Στεφανόπουλου» η 
«Μακεδονία» αναφέρει: «Συµφώνως προς τας προβλέψεις των πολιτικών 
παρατηρητών, η εγγυτέρα κατάληξις του βασιλέως, εφόσον δεν ήθελε στραφή προς τον 
κ. Γ.Παπανδρέου, δια την λύσιν της κρίσεως, θα είναι η ανάθεσις της εντολής εις τον κ. 
Στεφανόπουλον, ως συγκεντρούντα τας µεγαλυτέρας δυνατότητας σχηµατισµού 
βιωσίµου κυβερνήσεως εκ της πλειοψηφίας. Ο κ. Στεφανόπουλος, αποδεχόµενος 
διερευνυτικήν εντολήν, θα συνεννοηθή πρώτον µε τον αρχηγόν της Ενώσεως Κέντρου 
κ. Γ. Παπανδρέου και θα ζητήση όπως κληθή η κοινοβουλευτική οµάς του κόµµατος. 
Παρά το γεγονός ότι η λύσις αυτή καταπολεµείται από την ΕΡΕ, τους Προοδευτικούς και 
άλλους παράγοντας της ανωµαλίας, εκφράζεται η γνώµη ότι ο κ. Στεφανόπουλος θα 
προχωρήσει εις τον σχηµατισµόν κυβερνήσεως εκ των πιστών εις την ηγεσίαν 
στελεχών της Ενώσεως Κέντρου. Φυσικά ουδέν εκ των µελών της κυβερνήσεως Νόβα 
πρόκειται να µετάσχη εις τοιαύτην κυβέρνησιν».  !!

5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1965 
 Την προηγουµένη η κυβέρνηση Νόβα δεν κατάφερε να πάρει ψήφο εµπιστοσύνης και έτσι η 
πολιτική κρίση επιτείνεται. Οι οπαδοί του Παπανδρέου πανηγυρίζουν στους δρόµους κρατώντας 
φωτογραφίες του. Σε αυτό το κλίµα η «Μακεδονία» δηµοσιεύει ένα ακόµη άρθρο παρέµβασης 
στην πρώτη σελίδα, καλώντας τον βασιλιά να αποκαταστήσει την συνταγµατική τάξη και τους 
πολιτικούς αρχηγούς να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων και να αναγνωρίσουν στον Γ. 
Παπανδρέου ότι έχει το προβάδισµα, ως αρχηγός της πλειοψηφίας, ως «ο εκλεκτός της µοίρας 
δια να συµβάλη, δια της συνέσεως και του πατριωτισµού του εις την επούλωσιν του µεγάλου 
εθνικού τραύµατος» 
Κύριο θέµα στο πρωτοσέλιδο: 
Υπέρτιτλος: «Επεβλήθη η θέλησις του κυρίαρχου λαού» 
Τίτλος: «Εξηφανίσθη η ψευδοκυβέρνησις, 167 βουλευταί την κατεψήφισαν» 
Υπότιτλοι: «Υπέρ αυτής εψήφισαν 131 (21 υπουργοί, 4 αποστάται, 98 της ΕΡΕ, 8 
Προοδευτικοί», «Ο βασιλεύς θα καλέση εντός της ηµέρας εις τα ανάκτορα του κ.κ. Πα[ανδρέου, 
Κανελλόπουλον και Μαρκεζίνη»,»Θετικαί προβλέψεις δεν είναι δυναταί», «Αποκρούεται η 
κυβέρνησις προσωπικοτήτων και πάσα άλλή αντικοινοβουλευτική λύσις», «Χιλιάδες λαού εις την 
πλατείαν Συντάγµατος επανηγύριζον τας πρωινάς ώρας την νίκην» 
  
Κύριο άρθρο στο  πρωτοσέλιδο: 
«Μετά την καταδίκην» 
«Η καταψήφισις της ψευδοκυβερνήσεως των απιθάνων ανθρώπων που εφαντάσθησαν ότι θα 
ήτο δυνατόν να ποδοπατήσουν την θέλησην του λαού δεν απετέλεσε βεβαίως έκπληξιν ούτε και 
δια τον πλέον αισιόδοξον υποστηρικτήν των ανδρεικέλων, εάν υποτεθή ότι υπάρχη εις τον τόπον 
αυτόν έστω και εις ο οποίος είχε τόσην αφιλοτιµίαν δια να εγκρίνη το δόλιον πραξικόπηµα. Αλλά 
είναι προς τιµήν του ελληνικού κοινοβουλίου ότι η καταψήφισις της ψευδοκυβερνήσεως 
προήλθεν εκ των δηµοκρατικών εδωλίων, παρά την ενίσχυσιν την δοθείσαν εκ µέρους της δεξιάς 
προς τους καταπροδώσαντας τα ιδεώδη του αγώνος που επανέδωσαν εις τον ελληνικόν λαόν 
την αξιοπρέπειαν και την ελευθερίαν. Το εικοσαήµερον της εξευτελιστικής οπερέττας έληξεν. Ο 
βασιλεύς ευρίσκεται ήδη ενώπιον του καθήκοντός του, όπως αποκαταστήση την συνταγµατικήν 
τάξιν η οποία έχει παραβιασθή. Αλλά η ώρα του βασιλέως εσήµανεν επίσης και δια τους 
πολιτικούς αρχηγούς. Και δια τον Γεώργιον Παπανδρέου υπέρ πάντας τους άλλους. Οι µεν 
πολιτικοί αρχηγοί οφείλουν να εξαρθούν υπεράνω µικροτήτων και να βοηθήσουν εις την 
επάνοδον του τόπου εις τον οµαλόν συνταγµατικόν ρυθµόν, αναγνωρίζοντες το προβάδισµα εις 
τον αρχηγόν της πλειοψηφίας, αυτός δε είναι ο εκλεκτός της µοίρας δια να συµβάλη, δια της 
συνέσεως και του πατριωτισµού του εις την επούλωσιν του µεγάλου εθνικού τραύµατος» !
6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1965 
 Η «Μακεδονία» προβλέπει το τέλος της κρίσεως και συνεχίζει την φαινοµενικά παπανδρεϊκή 
γραµµή. 
Κεντρικό θέµα στο πρωτοσέλιδο 
Υπέρτιτλος: «Ήρχισαν αι συνοµιλίαι προς λύσιν της πολιτικής κρίσεως» 
Τίτλος: «Την εντολή  σχηµατισµού κυβερνήσεως εζήτησεν ο κ. Παπανδρέου από τον βασιλέα» 
Υπότιτλοι: «ή εκλογάς εντός 45 ηµερών µε υπηρεσιακήν», «Ο κ. Κανελλόπουλος εισηγήθη 
ανάληψιν προσπαθείας προς σχηµατισµό κυβερνήσεως εκ της βουλής και αν αποτύχη 
υπηρεσιακήν προς ενέργεια εκλογών», «Σήµερον ο βασιλεύς θα δεχθή κατά σειράν τους κ.κ. 
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Πασαλίδην. Μαρκεζίνην, Στεφανόπουλον, Παπαπολίτην, Τσιριµώκον, Μπαλτατζήν, 
Κωστόπουλον», «Συνέρχεται την µεσηµβρίαν η κοινοβουλευτική οµάς της Εν.Κέντρου», 
«Απάντησις εις τον κ. Παπανδρέπυ θα δοθεί εις νέαν ακρόασιν» 
Ρεπορτάζ  
«’’Εζήτησα να µου ανατεθή η εντολή σχηµατισµού κυβερνήσεως ως αρχηγού πλειοψηφίας της 
βουλής εις ην περίπτωσιν τούτο δεν γίνη αποδεκτόν εζήτησα τη διενέργεια εκλογών εντός των 
συνταγµατικών προσθεσµιών’ υπό υπηρεσιακής κυβέρνησης’’» δηλώνει εξερχόµενος από τα 
ανάκτορα ο Παπανδρέου ενώ ο βασιλιάς «επεφυλάχθη να δώση εις τον κ. Γ.Παπανδρέου 
απάντησιν εις νέαν ακρόασιν η οποία δεν προσδιορίσθη και η οποία κατά πάσα πιθανότητα θα 
πραγµατοποιθή µετά την συµπλήρωσιν του κύκλου των συνοµιλιών του βασιλέως µε τους 
αρχηγούς των κοµµάτων και τας πρωσωπικότητας τας οποίας θα καλέση». 
Β΄θέµα στο πρωτοσέλιδο 
Υπέρτιτλος:  «Δι εκκλήσεως προς τον βασιλέα και τους πολιτικούς αρχηγούς» 
Τίτλος: «Εύρυθµον λειτουργίαν των θεσµών, αποκατάσταση της οµαλότητος, αποκλεισµό 
ανωµάλων εξελίξεων» 
Υπότιτλος: «Ζητούν όλοι οι πρυτάνεις των ανωτάτων ιδρυµάτων» !
7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1965 
Την κρίσιµη Παρασκευή, που ο Ιωάννης Βελλίδης βρίσκεται στη Αθήνα και συµµετέχει σε 
συσκέψεις στο Καστρί πιέζοντας τον Παπανδρέου να παραµερίσει υπέρ του Στεφανόπουλου, 
συντάσσεται το φύλλο της εφηµερίδας που κυκλοφορεί το Σάββατο 7 Αυγούστου. Στο 
πρωτοσέλιδο αναφέρεται ξεκάθαρα στο «ενδεχόµενο» να µην προτιµήσει ο βασιλιάς τον 
Παπανδρέου αλλά να δώσει την εντολή στον Στεφανόπουλο και το αν δεν το δεχτεί ο πρόεδρος 
της ΕΚ παρουσιάζεται ως «πρόβληµα» και όχι ως διαδικασία που αντίκειται στο Σύνταγµα. Η 
φωτογραφία του δεύτερου, αλλά και των µελλοντικών αποστατών Τσιριµώκου και Παπαπολίτη  
είναι σαφώς µεγαλύτερες από αυτήν του προέδρου της Ε.Κ. και αυτό όπως αποδείχθηκε τα 
γεγονότα είχε ιδιαίτερη σηµειολογία. 
Κεντρικό θέµα στο πρωτοσέλιδο 
Υπέρτιτλος: «Προς εκκαθάρισιν ή περιπλοκήν της καταστάσεως;» 
Τίτλος: «Εντός της ηµέρας ο βασιλεύς ανακοινοί την αποφασίν» 
Υπότιτλοι: «Οι πλείστοι των ηγετών και των προσωπικοτήτων εζήτησαν να δοθή εις την Εν. 
Κέντρου η εντολή», «Είναι ενδεχόµενον να µη προτιµήση τον κ. Παπανδρέου αλλ’ άλλον. 
Πιθανώς τον κ. Στεφ. Στεφανόπουλον», «Σύσκεψις ηγετικών στελεχών την νύκτα εις το Καστρί» 
Ρεπορτάζ: «(…)Οι πολιτικοί παρατηρηταί εφαίνοντο αργά την νύκτα λίαν επιφυλακτικοί έναντι 
της αναµενόµενης αποφάσεως του βασιλέως δια την ρύθµισιν της πολιτικής κρίσεως. Ωρισµέναι 
δε πληροφορίαι αναφέρουν ότι ο βασιλεύς είναι πολύ ενδεχόµενον να µη αναθέση την εντολήν 
σχηµατισµού κυβερνήσεως εις τον κ. Γ. Παπανδρέου, αλλά να ζητήση παρ’αυτού όπως 
συγκατατεθή εις την ανάθεσιν της προεδρίας της κυβερνήσεως εις εν εκ των ηγετικών στελεχών 
της Ενώσεως Κέντρου, κατά προτίµησιν εις τον κ. Στεφανόπουλον. Κατά τας αυτάς 
πληροφορίας η κυβέρνησις αύτη θα αποτελεσθή από βουλευτάς της Ενώσεως Κέντρου. Εάν 
πρόκειται να είναι η απόφασις του βασιλέως η οποία θα ανακοινωθή εις τον αρχηγόν της 
Ενώσεως Κέντρου, παραµένει πρόβληµα αν θα γίνη δεκτή από τον κ. Γ. Παπανδρέου. 
Ούτω, εάν δεν ανατεθή υπό του βασιλέως η εντολή του σχηµατισµού της κυβερνήσεως εις τον κ. 
Γ. Παπανδρέου η κατάστασις θα περιπλακή πάλιν, αι δε µέλλουσαι εκελίξεις παραµένουν 
απρόβλεπτοι».  
(…) Ο κ. Στεφ. Στεφανόπουλος ανήλθεν εις τα ανάκτορα την 12ην µεσηµβρινήν και συνωµίλησε 
µετά του βασιλέως επί ηµίωρον. Εις τους δηµοσιογράδους ανεκοίνωσεν ότι υπεστήριξε τας 
απόψεις της Ενώσεως Κέντρου, αι οποίοι ανεπτύχθησαν εις τον βασιλέα υπό του αρχηγού της 
και ια οποίαι ανεπτύχθησαν εις τον βασιλέα υπό του αρχηγού της και αι οποίαι συνίστανται εις 
την ανάθεσιν της εντολής εις το κόµµα της Ενώσεως Κέντρου άλλως επιβάλλεται η διενέργεια 
εκλογών. Εις την παρατήρησιν ότι ο κ. Παπανδρέου εζήτησε την εντολήν δι ευατόν, ο κ. 
Στεφανόπουλος απήντησεν: -Αυτό εννοώ». 
Β’ θέµα στο πρωτοσέλιδο 
Τίτλος: «Ο κ. Παπανδρέου ενηµέρωσε τα µέλη της κοινοβουλευτικής οµάδος επί της συνοµιλίας 
µε τον βασιλέα» 
Υπότιτλος: «Η ενότης του κόµµατος, είπεν, ανέτρεψε την ψευδοκυβέρνησιν και έφερε την νίκην. 
Μόναι λύσεις εντολή ή εκλογαί. Η ‘κυβέρνησις προσωπικοτήτων… είναι πολιτικόν τέρας 
Εσωτερικές σελίδες 

▪ «Πρώην πρέσυς της Αµερικής εις Ελλάδα υβρίζει ασυστόλως του κ. Γ. Παπανδρέου και 
νοσταλγεί τας ηµέρας του Καραµανλή» τιτλοφορείται ανταπόκριση του Σπύρου 
Γρανίτσα από τη Νέα Υόρκη. Στο ρεπορτάζ αναφέρεται ότι «το συµµαχικόν σχέδιον 
περί επιστροφής εις την Ελλάδα του εξορίστου πρώην αρχηγού της ΕΡΕ εισέρχεται ήδη 
εις την δευτέραν φάσιν, πρώτον δια της προπαρασκευής της κοινής γνώµης δια 
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δηµοσιεύσεων εξαιρουσών την προσωπικότητά του παρισινού φυγάδος και µειώσεως 
της αξίας των αντιπάλων του και δεύτερον δι’άσκήσεως πιέσεων εις το κυπριακόν όπου 
οι σύµµαχοι οµοφώνως κακίζουν τους Έλληνας εις το συµβούλιον ασφαλείας». 

▪ «Ο κ. Παπανδρέου κρατεί την κλείδα της κρίσεως γράφει ο ξένος τύπος» (…) «Η 
εφιµερίς ‘Σκώτοµαν’ απηχούσα τας γνώµας του Φόρειν Όφφις, γράφει ότι (…) ίσως 
είναι συµφέρουσα, λόγω της κρατούσης οξύτητος, η ανάθεσις της εντολής σχηµατισµού 
κυβερνήσεως εις άλλην προσωπικότητα της Ενώσεως Κέντρου, αλλά ουδέν είναι 
δυνατόν χωρίς την 

▪ «Μόνον µε τας προταθείσας λύσεις θα ‘εκτονωθή’ η πολιτική κατάστασις είπεν εις τους 
βουλευτάς ο κ. Παπανδρέου» !

8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1965 !
Υπέρτιτλος: «Μετά τον τερµατισµόν του κύκλου των συνοµιλιών» 
Τίτλος: «Σήµερον ο βασιλεύς θα ανακοινώση τας αποφάσεις του δια την κρίσιν». 
Υπότιτλοι: «Θα καλέση διαδοχικώς εις τα ανάκτορα τους Νόβαν, Παπανδρέου, 
Στεφανόπουλον», «Θα κληθή η κοινοβουλευτική οµάς δια να τεθή υπ’όψιν της η λύσις», «Ανευ 
συγκαταθέσεως αυτής και του αρχηγού ουδέν στέλεχος θα αναλάβη την εντολήν».  
Ρεπορτάζ: «… Εάν η εντολή σχηµατισµού νέας κυβερνήσεως ήθελεν ανατεθή εις στέλεχος της 
Ενώσεως Κέντρου, άνευ της εγκρίσεως του αρχηγού και της κοινοβουλευτικής οµάδας του 
κόµµατος, τούτο προσθέτουν οι έγκυροι κύκλοι της Ενώσεως Κέντρου θα ήτο µια εσκεµµένη 
ενέργεια της αυλής για να αποκεφαλίση την ένωσιν Κέντρου». Η «Μακεδονία» δηµοσιεύει 
πληροφορίες κύκλων της Ε.Κ.  ότι: 
«µετά την ανακοίνωσιν της αποφάσεως του βασιλέως θα συνέλθη η κοινοβουλευτική οµάς της 
Ενώσεως Κέντρου, άνευ εκγρίσεως της οποίας και του αρχηγού ουδέν στέλεχος θα δεχθή την 
εντολήν, εάν δεν ανατεθή αύτη εις τον κ. Παπανδρέου. Κατά τας αυτάς πληροφορίας ο βασιλεύς 
θα συνεχίσει τας προσπαθείας σχηµατισµού κυβερνήσεως εις ην περίπτωσιν ο κ. 
Στεφανόπουλος ήθελε καταθέση την εντολήν. Επειδή προβλέπεται ότι ουδέν εκ των στελεχών 
της Ενώσεως Κέντρου θα εδέχετο την ενολήν φηµολογείται ότι ο βασιλεύς θα καλέση τον κ. 
Κωστόπουλον και θα αναθέση εις αυτόν την εντολήν σχηµατισµού κυβερνήσεως».  
  
10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1965 
Την ηµέρα που η “Ελευθερία” του  Πάνου Κόκκα αποκαλύπτει το ρόλο  των τριών εκδοτών στην 
προώθηση της λύσης Στεφανόπουλου, η “Μακεδονία” κυκλοφορεί µε πρωτοσέλιδο θέµα τη 
στάση πειθαρχίας του Στ.Στεφανόπουλου στις εντολές του αρχηγού. 
Κύριο θέµα στο πρωτοσέλιδο 
Υπέρτιλος:  “Δια ψήφων 116 έναντι 26 επί 142 παρόντων βουλευτών” 
Τίτλος:”Με τας απόψεις του κ. Παπανδρέου συνετάχθη η κοινοβουλευτική οµάς” 
Υπότιτλοι: “Εντολή εις τον αρχηγόν ή εκλογαί”, “Ο κ. Στεφανόπουλος πειθαρχών εις την γραµµήν 
του κόµµατος καταθέτει σήµερον εις τον βασιλέα την διερευνητικήν εντολή”, “Διεκηρύχθη η 
ενότης του Κέντρου”, “Ωµίλησαν οι κ.κ. Παπανδρέου, Στεφανόπουλος, Τσιριµώκος, 
Παπαπολίτης, Κατσώτας και Μπαλτατζής. Οι µειοψηφήσαντες εδήλωσαν ότι σέβονται την 
απόφασιν της πλειοψηφίας”, “Άγνωστον προς ποιαν κατεύθυνσιν θα στραφή ο βασιλεύς”. !
Εσωτερικές σελίδες 

• “Ο κ. Παπανδρέου ετόνισεν εις την σύσκεψιν ότι η Εν. Κέντρου θα επανέλθη εις την 
αρχήν δια να ολοκληρώση το δηµιουργικόν έργον της”, “Συνεχάρη τον κ. 
Στεφανόπουλον δια την δηµοκρατικήν στάσιν του”, “Ο κ. Στεφανόπουλος ετόνισε: Η 
εντολή δεν εδόθη εις εµέ, εδόθη δι εµού εις το κόµµα. Εγώ θα υποταχθώ εις την 
πλειοψηφίαν διότι επιθυµώ το κόµµα ηνωµένον” 

• Σε εκτενές ρεπορτάζ για τα όσα διεµήφθεισαν το βράδυ της Κυριακής (οπότε και 
δόθηκε η διερευνητική εντολή στον Στ.Στεφανόπουλο) διαβάζουµε µεταξύ άλλων ότι 
“Μετά την συνεργασίας του µε τον κ. Παπανδρέου ο κ. Στεφανόπουλος κατελθών εις 
Αθήνας µετέβη εις φιλικήν του οικίαν [σ.σ. Πιθανολογούµε ότι επρόκειτο για την οικία 
Σωσσίδη] όπου είχε συνάντησιν µε πολλούς βουλευτάς της Ενώσεως Κέντρου και 
άλλους παράγοντας του κόµµατος των οποίων ήκουσε τας απόψεις. Εκ της οικίας 
αυτής ο κ. Στεφανόπουλος, κατόπιν προηγούµενης ειδοποιήσεως του βασιλέως, 
ανήλθων εις τα ανάκτορα την 9ην εσπερινήν της Κυριακής και εγένετο δεκτός εις 
ακρόασιν η οποία διήρκεσεν επί 50 λεπτά της ώρας”. “(...) Ο κ. Στεφανόπουλος εκ των 
ανακτόρων µετέβη εις την φιλική  οικίαν όπου εις τους συγκεντρωµένους βουλευτάς 
ανεκοίνωσε τα της βασιλικής εντολής, ακολούθως δε ανήλθε εις το Καστρί, όπου 
µετέσχε συσκέψεως υπό την προεδρίαν του κ. Παπανδρέου εις την οποία εκ τός των 
κ.κ. Παπανδρέου και Στεφανόπουλου παρέστησαν και οι κ.κ. Παπαπολίτης, 
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Τσιριµώκος, Κατσώτας, Μπαλτατζής, Χούτας και εξωκοινοβουλευτικοί παράγοντες 
της Ενώσεως Κέντρου. Η σύσκεψις διήρκεσε µέχρι του µεσονυχτίου. Κατ΄ αυτήν 
εξετέθησαν υπό των κ.κ. Παπανδρέου και Στεφανόπουλου τα των συνοµιλιών µε τον 
βασιλέα και εκρίθη ότι η κυρία κατεύθυνσις του κόµµατος είναι η διατήρησις της 
ενότητός του και η επιδίωξις όπως το κόµµα της πλειοψηφίας διατηρήση την  
πρωτοβουλίαως ρυθµιστής της πολιτικής καταστάσεως. Εντός του πνεύµατος 
διατηρήσεως της ενότητος του  κόµµατος διεξήχψθη η συζήτησις. Τόσον ο κ. 
Παπανδρέου όσον και ο κ. Στεφανόπουλος εδήλωσαν µε κατηγορηµατικότητα ότι θα 
σεβασθούν τας αποφάσεις της κοινοβουλευτικής οµάδας οιαφήποτε και αν είναι αύται”.  

• Η “Μακεδονία” αναφέρεται επίσης στις διαδηλώσεις της Δευτέρας, χωρίς όµως καµία 
απολύτως αναφορά στα επεισόδια έξω από τα γραφεία του ΔΟΛ. Αντιθέτως, όπως 
γράφει “καθ'όλην τη διάρκεια της διαδηλώσεως επεκράτει απόλυτος τάξις και δεν 
εσηµειώθησαν επεισόδια”  

• Σε άλλη σελίδα η “Μακεδονία” αφιερώνει εκτενές ρεπορτάζ στις διαδηλώσεις που 
πραγµατοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη, χωρίς φυσικά καµία απολύτως αναφορά στα 
επεισόδια µε την καταστροφή των φύλλων της εφηµερίδας. Στον τίτλο του ρεπορτάζ 
διαβάζουµε: “Ογκωδέστατη συγκέντρωσις της ΕΔΗΝ υπέρ της ενότητος του Κέντρου 
και του αρχηγού Γεωργ. Παπανδρέου. Επραγµατοποιήθη επιβλητική πορεία δια των 
κεντρικών οδών της Θεσσαλονίκης”. Μεταξύ άλλων στο ρεποράζ αναφέρεται ότι “µε 
ενθουσιώδεις εκδηλώσεις εγένετο δεκτόν και το αναγνωσθέν τηλεγράφηµα του 
διευθυντού των εφηµερίδω 'Μακεδονία' και 'Θεσσαλονίκη' κ. Ι. Βελλίδη δια του 
οποίου  συνέχαιρε τους νέους δια την αγωνιστικότητα ακι την πίστιν των προς 
την δηµοκρατίαν και ετόνιζεν ότι ευρίσκεται παρά το πλευρόν της 
κοινοβουλευτικής οµάδας του ηγέτου  της Ενώσεως Κέντρου” ! !
!

!  54


