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1. 

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εποχής, ο Ζώτος έβγαλε λόγο1 με τον οποίο υπογράμ-
μιζε ότι φιλοδοξία της ιδιωτικής πρωτοβουλίας ήταν η συμβολή στην αποκατά-
σταση των αεροπορικών συγκοινωνιών στην Ελλάδα. Ο Γονατάς και οι δημοσιο-
γράφοι πέταξαν πάνω από την Αθήνα και τον Σαρωνικό και προσγειώθηκαν μετά 
από είκοσι λεπτά. Μάλιστα το Υπουργείο Αεροπορίας είχε προλάβει να κλείσει 
συμφωνία2 με την ΤΑΕ για τη χορήγηση έκπτωσης 50% ανά δύο εισιτήρια σε κάθε 
δρομολόγιο για τους μετακινούμενους δημοσίους υπαλλήλους. 

Η παραλαβή των αεροσκαφών έγινε στο Κάιρο και στις 30 Αυγούστου 1946 
ξεκίνησε η μεταφορά των υπόλοιπων αεροπλάνων της στο Ελληνικό. Παράλληλα, 
η ΤΑΕ έκανε δημόσιο διαγωνισμό για την πρόσληψη συνοδών, στον οποίο συμ-
μετείχαν 13 νέες γυναίκες που πήραν το λεγόμενο «βάπτισμα του αέρος». Αρχικά 
είχαν προσέλθει στη διαδικασία 60 και επρόκειτο να επιλεγούν 4. Στις πρώτες 
θεωρητικές εξετάσεις, που περιελάμβαναν ξένες γλώσσες, γεωγραφία, οικοκυρική 
κ.λπ. – αποκλείστηκαν οι 47 και συνέχισαν 13 που θα δοκιμάζονταν εν πτήσει. Η 
πτήση, με κυβερνήτη τον Ξύδη, ήταν επίτηδες γεμάτη αναταράξεις και σκαμπα-
νεβάσματα, καθώς ο πιλότος φρόντισε γι’ αυτό διότι ήταν μέρος της διαδικασίας 
αξιολόγησης – οι γυναίκες που δεν άντεχαν αποκλείονταν από αυτήν. Μέρος του 
διαγωνισμού απαιτούσε επίσης βάδισμα στον διάδρομο του αεροσκάφους εν μέσω 
κλυδωνισμών.3 Λίγες τελικά άντεξαν στη δοκιμασία και αυτές θα γίνονταν οι πρώ-
τες αεροσυνοδοί της ΤΑΕ. 

Στα τέλη Αυγούστου του 1946 η ΤΑΕ ξεκίνησε την αεροπορική συγκοινωνία 
Αθηνών – Θεσσαλονίκης. Η πρωτοβουλία χαιρετήθηκε εκ νέου από τον Τύπο: «Η 
εταιρία οφείλεται εις καθαρώς ιδιωτικήν πρωτοβουλίαν, αυτήν, η οποία, παρά τα 
πλήγματα της κατοχής και του κρατικού παρεμβατισμού, κατόρθωσε να αποκτήση 
την ελληνικήν της ζωτικότητα και να επιτελέση τα θαυμαστά της πράγματι κατορ-
θώματα». Η ΤΑΕ ήταν «δημιούργημα αποκλειστικώς, της μεταπολεμικής ιδιωτι-
κής πρωτοβουλίας»4 σημείωνε η εφημερίδα Εμπρός.

1. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Άγγελο Μεταξά, «η ΤΑΕ ό,τι έκαμε μέχρι στιγμής το επιτέλε-
σε με πολιτισμόν και ευγένειαν. Και αυτό είνε ένας πολύτιμος παράγων διά την μελλοντική της 
πρόοδον». Ελευθερία, 27/8/1946. 
2. 28/8/1946 ΓΑΚ GRGSA-IAM_ADM002.01.FB00020.SF000001.IT000002.
3. Τα Νέα, 17/8/1946.
4. Εμπρός, 27.8.1946.



2.

Η ελληνική αποστολή υπήρξε η μόνη στην Ευρώπη και η δεύτερη στον κόσμο που 
έφτασε εκεί με τακτική γραμμή αεροπορικής εταιρείας – οι Αμερικανοί έφτασαν 
με αεροπλάνο της TWA.5 Οι υπόλοιπες αντιπροσωπείες έφτασαν με στρατιωτικά 
αεροσκάφη. 

Συγκεκριμένα, η Dakota «Νείλος» της ΤΑΕ μετέφερε τον Τσαλδάρη, πολιτι-
κούς αρχηγούς που στήριζαν την κυβέρνηση (Παπανδρέου, Κανελλόπουλο, Ζέρ-
βα) τους εκπροσώπους του Σοφούλη, Κ. Ρέντη και Γ. Βαρβούτη, συνοδούς των 
πολιτικών, διπλωμάτες, και τον Ζώτο.6 Το αεροπλάνο της ΤΑΕ είχε πετάξει μέσω 
Ρώμης και προσγειώθηκε στη Μασσαλία για ανεφοδιασμό. Εκεί απαγορεύτηκε η 
απογείωση, όμως, γιατί στη διαδρομή για το Παρίσι ο καιρός ήταν επικίνδυνος. Ο 
Τσαλδάρης ζήτησε από τον κυβερνήτη, σμήναρχο Σαβέλλο, να φύγουν. «“Κύριε 
πρόεδρε”, του απάντησα. “Αφού μου το λέτε, θα κάνουμε μια προσπάθεια, αλλά 
να είστε προετοιμασμένος, γιατί δεν θα είναι ευχάριστο το ταξίδι”. “Τι να κάνου-
με” – είπε ο Τσαλδάρης. “Ας πάμε”», διηγήθηκε ο ίδιος ο Σαβέλλος στον Ηλία 
Καρταμαλάκη.7

O «Νείλος» σηκώθηκε με ευθύνη του κυβερνήτη. Το αεροπλάνο, πετώντας υπό 
ακραίες καιρικές συνθήκες, ήταν έρμαιο των ρευμάτων και των κενών αέρος και 
ο Σαβέλλος μετά βίας το ήλεγχε, όμως δεν έκανε πίσω γιατί το θεωρούσε ατιμω-
τικό. Ο Τσαλδάρης φανερά φοβισμένος ρώτησε τον Σαβέλλο: «Κύριε κυβερνήτα, 
τι λέτε, θα φτάσουμε στο Παρίσι;» Και ο Σβαέλλος, φουρτουνιασμένος από τις 
αγωνίες και τις ευθύνες του για την ιστορική αυτή αποστολή, του απάντησε μη 
χάνοντας το γνώριμο, αιώνιο ειρωνικό ύφος: «Κύριε Πρωθυπουργέ, με όλο τον 
σεβασμό που σας οφείλω, σας βεβαιώνω ότι θα φτάσουμε, όχι γιατί είστε εσείς 
μέσα, αλλά γιατί είμαι εγώ».8

5. Η Αεροπορία στον Εμφύλιο, Ηλίας Καρταμαλάκης. 
6. Τα Νέα, 4/10/1946.
7. Ηλίας Καρταμαλάκης, ό.π.
8. Ηλίας Καρταμαλάκης, ό.π.



3.
Εμπιστευτικό έγγραφο της ΕΤΕ9 επισήμαινε ότι ως εναλλακτική στη δημιουργία 
μιας νέας εταιρείας θα έπρεπε να διερευνηθεί το εξής σενάριο: Εάν συμφωνούνταν 
ότι η αξία της ΤΑΕ ήταν 300.000 δολάρια, η αξία των 25.018 εκδοθεισών μετοχών 
θα ανερχόταν σε 1,5 δισ. δραχμές. Έτσι προτεινόταν η έκδοση άλλων 14.892 με-
τοχών –εκ συνόλου 40.000–, ονομαστικής αξίας 25.000 δραχμών εκάστη, που θα 
προσέθεταν άνω των 372 εκατ. δραχμών αξία στην εταιρεία. 

Για την απόκτηση της πλειοψηφίας του 56%, η τράπεζα θα έπρεπε να μεταβιβά-
σει 22.300 μετοχές που θα είχαν αξία άνω του 1 δισ. δραχμών. Εάν η τράπεζα απο-
κτούσε 9.292 μετοχές στην ονομαστική αξία (232 εκατ. δραχμές), θα καθιστούσε 
εφικτή την αγορά των 13.108 μετοχών που βρίσκονταν στα χέρια του Ζώτου (816 
εκατ. δρχ.). Η πώληση των 5.600 μετοχών θα διαμοιραζόταν ισότιμα ανάμεσα στις 
TWA και BEA και η κάθε μια θα αποκτούσε τις 8.800 μετοχές, δηλαδή θα είχαν 
ποσοστό 22% εκάστη. 

Προκειμένου αυτό το σενάριο να γίνει πραγματικότητα, θα χρειαζόταν η TWA 
και η BEA να διαπραγματευτούν με τον Ζώτο για την αγορά των δικών του 13.108 
μετοχών, η ΕΤΕ να του δάνειζε το απαραίτητο κεφάλαιο μέχρι του ποσού των 816 
εκατ. δραχμών και η τράπεζα να διαπραγματευόταν στη συνέχεια την αγορά των 
μετοχών του. 

Ωστόσο όλα ήταν ρευστά. Υπήρχαν συνεχείς σκέψεις και ανταλλαγή απόψεων
γύρω από τα ποσοστά10 που θα κατείχαν οι ξένοι αερομεταφορείς και ο Ζώτος 
στην εταιρεία, καθώς φαινόταν ότι η Αθήνα προσπαθούσε να συγκεράσει τις αντι-
κρουόμενες αμερικανικές και βρετανικές προσεγγίσεις γύρω από τη συμμετοχή 
του ιδρυτή της ΤΑΕ. Έτσι εξεταζόταν οι ξένοι αερομεταφορείς να έχουν μεικτό 
μερίδιο 48%, 44% και 42%. Επίσης, τον Πεσμαζόγλου απασχολούσε σοβαρά11 η 
στρατηγική του εγχειρήματος, καθώς φαίνεται ότι ανησυχούσε για την οικονομική 
απόδοση των εναερίων συγκοινωνιών.12

Η Εθνική Τράπεζα είχε προχωρήσει εις βάθος σε οικονομικά σενάρια γύρω 

9. Α1Σ40Υ68Φ1154, γραμμένο στα γαλλικά. Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τράπεζας. 
10. Α1Σ2Υ22Φ88, Χειρόγραφες Σημειώσεις. Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τράπεζας.
11. Α1Σ33Υ33Φ122, Χειρόγραφες Σημειώσεις. Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τράπεζας.
12. Ο διοικητής της ΕΤΕ αναζήτησε πληροφορίες για το μέγιστο όριο των αποδόσεων και τον 
κύκλο ζωής των DC-3, το μέσο χιλιομετρικό κόστος της τεχνικής εκμετάλλευσης των αεροσκα-
φών και τις δυνατότητες ευελιξίας των ναύλων και των κομίστρων, κάνοντας μάλιστα συσχέτιση 
των προπολεμικών τιμολογίων της ΕΕΕΣ με αυτά της ΤΑΕ.



από τη βιωσιμότητα και την αποδοτικότητα της νέας εταιρείας.13 Εάν το μετοχι-
κό κεφάλαιο ανερχόταν σε 2,5 εκατ. δολάρια, η απόδοσή του θα έπρεπε να είναι 
8% ή αλλιώς 200.000 δολάρια κατ’ έτος (ή 1,6 δισ. δραχμές του 1947). Και εάν η 
διάρκεια του δικαιώματός της έφτανε τα είκοσι χρόνια, τότε η συνολική αξία των 
καθαρών κερδών και των μερισμάτων θα έφτανε τα 4 εκατ. δολάρια.
 

4.
Επιπλέον, ο ΟΓΕΑ θα αναλάμβανε να απονείμει πτυχία αρχικής εκπαίδευσης σε 
ιδιώτες και να διατηρήσει την πτητική τους ικανότητα, κι έτσι «οι δημιουργούμε-
νοι χειρισταί θα είναι ικανοί να αποτελέσουν εφεδρείαν ιπταμένων διά την Πολε-
μικήν Αεροπορίαν». Εντός εξαμήνου, μάλιστα, θα μπορούσε να διαθέσει ένα Tiger 
Moth της De Havilland ή ένα Cornell της Fairchild γι’ αυτόν τον σκοπό. Επίσης, 
θα διατηρούσε παράλληλες συναφείς δραστηριότητες (βάπτισμα του αέρος, εκ-
δρομές, τουρισμό στις λουτροπόλεις, διαφημίσεις, αεροφωτογραφίες, αεροπορικές 
γιορτές). Ο ΟΓΕΑ δεν ζητούσε επιδοτήσεις ή απαλλαγές από δασμούς και φόρους 
και θα ρύθμιζε τις τιμές των εισιτηρίων, «συμφώνως προς τα υφιστάμενα σήμερον 
σχετικά δεδομένα (Τ.Α.Ε. κ.λπ.)». Ακόμη, δήλωνε διατεθειμένος να επεκτείνει τις 
γραμμές προς το εξωτερικό «εφ’ όσον το Κράτος θα εξασφαλίζη τοιαύτην δυνατό-
τητα και ο ΟΓΕΑ θα είναι τεχνικώς ικανός προς τούτο». 

Γι’ αυτόν τον λόγο ζητούσε από το Υπουργείο Αεροπορίας τουλάχιστον πενταε-
τή άδεια για τις συγκεκριμένες γραμμές, με δικαίωμα επέκτασης προς Χίο, Ζάκυν-
θο, Αλεξανδρούπολη, Γύθειο, Αιδηψό, Καβάλα, Λαμία και Λουτράκι. Αιτούνταν 
επίσης να μη δώσει το κράτος άλλη άδεια εκμετάλλευσης σε εταιρεία για τις γραμ-
μές αυτές, πλην του Αγρινίου και των Ιωαννίνων, παρά μόνο εάν υπάρχει «ακάλυ-
πτος ζήτησις» και αδυναμία του ΟΓΕΑ να πυκνώσει το δίκτυο. Για τις γραμμές των 
πιο εμπορικών προορισμών (Αγρίνιο, Ιωάννινα, Χανιά, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, 
Ρόδο κ.λπ.) η εταιρεία ζητούσε «όπως τύχει αδείας εκμεταλλεύσεως αυτών επί 
ίσοις όροις μετά πάσης άλλης Εταιρείας και εφ’ όσον θα υφίσταται ακάλυπτος υπό 
των εταιρειών τούτων ζήτησις». 

Παράλληλα, συμπληρωματικά σε όλα αυτά, το Υπουργείο Αεροπορίας θα έπρε-

13. Στις ίδιες σημειώσεις αναφέρεται ότι Άγγλοι και Αμερικανοί θα αποκτούσαν μετοχικό με-
ρίδιο από 22% αντίστοιχα, ο Ζώτος θα διατηρούσε ποσοστό 5% και η Εθνική Τράπεζα το 51% 
της εταιρείας, εξαγοράζοντας 13.000 παλιές μετοχές του Ζώτου έναντι 816 εκατ. δραχμών. Το 
σύνολο των μετοχών θα ήταν 40.000, αξίας 1,8 δισ. δραχμών ή 200.000 δολαρίων, όσο ήταν 
περίπου το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.



πε να αναλάβει να καθορίσει ειδικό χώρο σε κάθε λιμάνι του δικτύου του ΟΓΕΑ 
για την πρόσδεση των αεροσκαφών και την επιβίβαση και αποβίβαση των επιβα-
τών, αλλά και να εξασφαλίσει τη δυνατότητα στον ΟΓΕΑ να κατασκευάζει μικρά 
οικήματα για την κάλυψη των αναγκών αποθήκευσης εμπορευμάτων, καθώς και 
ότι οι λιμενικές Αρχές θα διέθεταν ναυαγοσωστικά μέσα για την περίπτωση ατυχή-
ματος. Σε αντάλλαγμα, ο ΟΓΕΑ θα αναλάμβανε τη δωρεάν μεταφορά των μελών 
της κυβέρνησης, την παροχή έκπτωσης 50% για το 10% των θέσεων κάθε δρομο-
λογίου –και προτεραιότητα στις υπόλοιπες– για τους δημοσίους υπαλλήλους, και 
την εκπαίδευση του προσωπικού της πολεμικής αεροπορίας επί των υδροπλάνων. 
Είναι πραγματικά άγνωστο τι μπορεί να μεσολάβησε,14 πάντως το εγχείρημα του 
ΟΓΕΑ δεν είχε απολύτως καμία συνέχεια. 

5.
Σύμφωνα με τους Αμερικανούς, ο Ζώτος, χωρίς προηγούμενη συνεννόηση, προέ-
βη σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΤΑΕ από 5 εκατ. δραχμές σε 1 δισ. 
δραχμές, με πρακτικό συνέλευσης και τροποποίηση του καταστατικού. «Δηλαδή 
χωρίς να έχη ακόμη καμμίαν βεβαιότητα ότι θα δυνηθή να εύρη κεφαλαιούχους της 
εμπιστοσύνης της TWA, προέβη εις την ενέργειαν ταύτην» ανέφεραν. Στο μεταξύ, 
η TWA είχε ήδη αγοράσει δύο αεροπλάνα Dakota και είχε διαθέσει χρήματα στον 
Ζώτο για την προπαρασκευή των γραμμών, με τον ιδρυτή της να υπόσχεται ότι θα 
πετύχαινε την έκδοση άδειας εκμετάλλευσης τουλάχιστον πενταετούς διαρκείας. 
Τον Αύγουστο του 1946 η TWA «βασιζομένη εις τας συνεχείς υποσχέσεις του Ζώ-
του είχεν ήδη διαθέσει διά τας εν Ελλάδι γραμμάς περί τα 200.000 δολάρια» και 
προχώρησε στη σύνταξη συμφωνητικών ανάμεσα στα δύο μέρη στο Κάιρο, όπου 
ο Ζώτος «εδήλωσεν αδυναμίαν να εκτελέση τας υποχρεώσεις του προς εύρεσιν 
Ελλήνων κεφαλαιούχων». 

Στο Κάιρο, στις 14 Αυγούστου 1946, συντάχθηκε συμβόλαιο με το οποίο η TWA 
πούλησε στην ΤΑΕ τρία αεροπλάνα Dakota, εκ των οποίων δύο θα παρέδιδε αμέ-
σως, με τίμημα 150.000 δολάρια και με υποθήκη επί των αεροπλάνων. Ουσιώδης 

14. Η επιστολή εστάλη στις 28 Ιανουαρίου 1947. Μόλις τέσσερις μέρες πριν είχε αναλάβει τις 
τύχες της χώρας η κυβέρνηση συνεργασίας υπό τον Δημήτριο Μάξιμο, ενώ μόλις στις 27 Ια-
νουαρίου είχε ορκιστεί υπουργός Αεροπορίας ο Θεμιστοκλής Τσάτσος. Απουσιάζουν εκείνες οι 
πηγές που μπορούν να μας διαφωτίσουν τι απέγινε ο ΟΓΕΑ, πάντως μπορεί να υποθέσει κανείς 
εύκολα ότι, με ανοιχτές τις διαπραγματεύσεις με το Λονδίνο γύρω από την παραχώρηση των 
εναερίων συγκοινωνιών, το πιθανότερο είναι να έμεινε η πρόταση αυτή αναπάντητη. 



υποχρέωση της ΤΑΕ ήταν η Τράπεζα της Ελλάδος να εγκρίνει τη σύμβαση και να 
καταβάλλει στους Αμερικανούς το 10% των ακαθάριστων εσόδων κάθε μήνα σε 
δολάρια. Κάθε ποσόν χρέους πάνω από 150.000 δολάρια θα έπρεπε να πληρωθεί 
εντός τριών μηνών. Ο πρώτος τέτοιος λογαριασμός παρουσιάστηκε στις 6 Δεκεμ-
βρίου και ανέβασε την οφειλή της ΤΑΕ προς την TWA σε 98.000 δολάρια – και η 
ΤΑΕ σε περίπτωση μη εκτέλεσης της ρήτρας αυτής θα έπρεπε να καταβάλει ποινική 
ρήτρα 300 εκατ. δραχμών. Παράλληλα, υπεγράφη και άλλο συμφωνητικό, το οποίο 
προέβλεπε ότι όλα αυτά τα ποσά θα ήταν αμέσως απαιτητά εάν μέχρι τις 2 Οκτω-
βρίου 1946 δεν αυξάνονταν τα κεφάλαια της TAE στο 1 δισ. δραχμές, Επιπλέον, 
υπεγράφη και συμφωνία ενεχύρου των μετοχών της εταιρείας, η οποία, σύμφωνα με 
την TWA, είχε «ιδιάζουσαν σημασίαν». «Ουδείς νουνεχής άνθρωπος θα απεφάσιζε 
και ουδείς νουνεχής δικηγόρος θα συνεβούλευε, όπως χορηγηθή πίστωσις εις μίαν 
Ελληνικήν Εταιρίαν μη έχουσαν καμμίαν περιουσίαν συνολικού ποσού $250.000 
περίπου, με ένα απλούν υποθηκοσυμβόλαιον», ανέφερε στο υπόμνημα.

Η τυπική λύση θα συνίστατο στον περιορισμό του κεφαλαίου από το 1 δισ. στα 
300 εκατ., που θα αντιστοιχούσαν στη συμμετοχή της TWA των 60.000 δολαρίων 
και στην παράδοση των μετοχών της ΤΑΕ στην TWA. «Τούτο και απεδέχθη ο Στ. 
Ζώτος, πλην τούτο προσέκρουσε εις τας αρχάς τας διεπούσας την ημετέραν εται-
ρίαν, καθ’ ας δεν είναι επιθυμητή η συμμετοχή μας εις αλλοδαπή εταιρίαν συ-
γκοινωνιών διά ποσοστού πλέον του 30%» τόνιζαν οι Αμερικανοί. Έτσι βρέθηκε 
η λύση το πλειοψηφικό πακέτο της ΤΑΕ να δινόταν στην TWA λόγω ενεχύρου.15 

Ο Ζώτος εγγυήθηκε την εκτέλεση του συμβολαίου αγοραπωλησίας, δεσμεύ-
τηκε να μεταβιβάσει 1.500 παλιές μετοχές ώστε να γίνει εφικτή η συμμετοχή της 
TWA με 12.000 νέες μετοχές και ανέλαβε να παραδώσει το σύνολο των παλιών 
μετοχών σε μεσεγγυούχο ώστε να μην μπορεί να τις πάρει πρόσωπο μη αποδεκτό 
από την TWA. «Εν προκειμένω ο Ζώτος υπήρξε δόλιος» ανέφεραν οι Αμερικανοί, 
οι οποίοι τον κατηγορούσαν ότι τους ενέπαιξε με τη δικαιολογία ότι δεν γνώριζε 
πού βρίσκονταν οι παλιές μετοχές της ΤΑΕ και ότι τους έπεισε να τους δώσει όχι 
το σύνολο αλλά μικρότερο ποσοστό των μετοχών, ενώ παράλληλες ακροβασίες με 
τη μεσεγγύηση του επέτρεψαν να διατηρήσει την πλειοψηφία στην εταιρεία, παρα-
βιάζοντας τη μεταξύ τους συμφωνία και τις πρόνοιές της. «Ο Ζώτος δεν κατέθεσε 
το ποσόν των $41.000, δεν ανέλαβε νέας μετοχάς, και δεν παρέδωσεν ταύτας εις 
τον μεσεγγυούχον, ου μόνον τούτο αλλά προέβη ακριβώς εις τα αντίθετα. Εδέχθη 
τουτέστιν την 18η Νοεμβρίου 1946 παρανόμως και παρατύπως νέους μετόχους» 
σημείωνε η TWA, η οποία του καταλόγιζε ότι απέτυχε να υλοποιήσει τις υποσχέ-

15. Ό.π.



σεις του, καθώς αντί να εξασφαλίσει μόνιμη άδεια εκμετάλλευσης από το Υπουρ-
γείο Αεροπορίας, πέτυχε μόνο να πάρει μια προσωρινή άδεια ανακλητή μετά από 
μηνιαία προειδοποίηση. 

Έπειτα, όταν έληξε η προθεσμία (2 Οκτωβρίου 1946) για μείωση του μετοχι-
κού κεφαλαίου, οι Αμερικανοί υποστήριζαν ότι είχαν δείξει ανοχή δεχόμενοι να 
καταβληθεί προσπάθεια για να αποκτηθεί μόνιμη άδεια και για να δοθεί παράτυπα 
πίστωση χρόνου έως τις 13 Νοεμβρίου 1946 ώστε ο Ζώτος να καταθέσει 250 εκατ. 
δραχμές στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Όταν παρήλθε η ημερομηνία αυτή, 
οι Αμερικανοί διαπίστωσαν ότι ο Ζώτος δεν είχε εκπληρώσει τις δεσμεύσεις του 
και αποφάσισαν να προκαλέσουν τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου στο ποσό 
των 300 εκατ. δραχμών, με στόχο να διαθέσουν τις μετοχές της ΤΑΕ σε Έλληνες 
κεφαλαιούχους και στον Ζώτο ώστε να περιοριστεί το ποσοστό τους στο 30%. «Εις 
τας ενέργειας ταύτας ο Στ. Ζώτος απήντησε με το πραξικόπημα της 18ης Νοεμ-
βρίου 1946» αναφέρεται στο υπόμνημα. 

Τη μέρα εκείνη συναντήθηκαν οι Σίγκερ και Βάντερλιπ από την TWA, ο δικη-
γόρος Μάτεσης, ο διευθυντής του Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων Πειραιά Μπρά-
βος και οι Ιατρίδης, Ζώτος, Παππάς, Πλατσής και Κυριέρης για να βρεθεί λύση. 
Παππάς και Κυριέρης ανακάλεσαν την παραίτηση που είχαν υποβάλει στο ΔΣ της 
15ης Νοεμβρίου 1946 – άλλωστε ο πρόεδρος της εταιρείας δεν είχε καταθέσει στα 
πρακτικά του ΔΣ τις παραιτήσεις τους. Και ανακοινώθηκε στους Αμερικανούς ότι 
το πρωί είχε γίνει εγγραφή νέων μετοχών, όχι κατ’ αναλογία των παλαιών μετοχών, 
αλλά επί τη βάσει της ιδιότητας των παλαιών μετόχων, με 11.581 νέες μετοχές.16 

«Τα διά την ανάληψιν των νέων μετοχών καταβληθέντα δήθεν κεφάλαια φέρο-
νται καταβληθέντα κατά το ποσόν των 158.600.000 περίπου εις την Ιονικήν Τρά-
πεζαν, κατά δε το ποσόν των 150.000.000 εις τα Ταμεία της εταιρίας, όπου και πα-
ραμένουσιν επί εβδομάδας» επισημαίνεται στο υπόμνημα. «Έκτοτε οξύτης διέπει 
τας σχέσεις μας μετά του κ. Στ. Ζώτου. Ματαίως προσεπαθήσαμεν να πείσωμεν 
τον κ. Ζώτον ότι έδει να προβή εις ακύρωσιν των παρανόμως εκδοθεισών μετοχών, 
αίτινες άπασαι απεδόθησαν δήθεν εις μίαν ομάδαν φίλων του» συνεχίζει. Οι Αμε-
ρικανοί κατηγορούσαν στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας τον Ζώτο ότι όχι μόνο 
δεν κατέθεσε τα 200 εκατ. δραχμές και δεν παρέδωσε τις μετοχές στον Μπράβο, 
ο οποίος είχε οριστεί μεσεγγυούχος, αλλά και δεν του έδωσε καν τις 1.527 άκυρες 
νέες μετοχές. 

16. O Παππάς με 10 παλιές μετοχές έλαβε 8.000 νέες, ο Ιατρίδης με 25 παλιές μετοχές έλαβε 
2.701 νέες, ο Κυριέρης με 10 παλιές έλαβε 520 νέες, ενώ οι Σκάλος και Πλατσής έλαβαν κατ’ 
αναλογία των παλιών. «Όλα αυτά τα πρόσωπα είναι η παρέα του κ. Ζώτου ή μάλλον ο κ. Ζώτος 
ο ίδιος» υπογράμμιζαν οι Αμερικανοί.



6.
Ο αεροπορικός «πυρετός» φαίνεται ότι παρέσυρε και άλλους στο αεροπορικό 
εγχείρημα. Ο Νικόλαος Καμπάνης, πρώην γενικός διευθυντής της ΕΕΕΣ, και ο 
αποστρατευθείς το 1948 πτέραρχος Άδωνις Αηδονόπουλος διερεύνησαν το ενδε-
χόμενο δημιουργίας μιας νέας αεροπορικής εταιρείας, προτείνοντας στην Εθνική 
Τράπεζα να συμμετάσχει στο εγχείρημα. 

Έκθεση του Καμπάνη17 περιέγραφε τη φύση και τους στόχους του εγχειρήμα-
τος, αλλά και το πνεύμα της εποχής.18 Όπως εκτιμούσε, παρ’ όλα τα υπερβολικά 
υψηλά κόμιστρα της αγοράς, «διά διαφόρους λόγους» οι ΤΑΕ και ΕΛΛΑΣ δεν 
βρίσκονταν σε καλή οικονομική κατάσταση, μελετούσαν νέες αυξήσεις τιμολο-
γίων και το κόστος των επιλογών τους θα μετακυλίονταν στους πελάτες τους. Η 
πρόταση Καμπάνη – Αηδονόπουλου προέβλεπε τη δημιουργία μιας νέας εταιρείας 
που θα λειτουργούσε «με λογικά κόμιστρα», αναγνωρίζοντας ως βασικά σφάλ-
ματα των τότε εν λειτουργία εταιρειών 1) την «πληθώρα προσωπικού με μισθούς 
πρωτοφανείς διά την Ελλάδα», 2) την «σπατάλη εις όλους τους τομείς εκμεταλ-
λεύσεως», 3) «συμβάσεις μετά των ξένων συνεταίρων εταιρειών καταθλιπτικαί δι’ 
αυτάς» και 4) το «υλικόν πτητικόν και επίγειον παλαιόν». 

Το επιχειρηματικό τους πλάνο προέβλεπε καινούργια τετρακινητήρια αεροσκά-
φη και επίγειο υλικό, ικανοποιητικούς μισθούς για το προσωπικό, σχέδιο απόσβε-
σης των παγίων στοιχείων εντός πενταετίας, με προβλέψεις εκτάκτων δαπανών 
142.360 δολαρίων και προϋπολογισμένες εισπράξεις «κάτω της πραγματικότη-
τος διά τας επιβατικάς και εμπορευμάτων μεταφοράς»,19 που θα άφηναν κέρδος 
465.000 δολαρίων εντός ενός έτους, ή αλλιώς το 46% του μετοχικού κεφαλαίου.20

17. Α1Σ40Υ68Φ1154, Έκθεσις διά την ίδρυσιν ελληνικής εταιρείας εναερίων μεταφορών, Κα-
μπάνης προς Γουναράκη 25/2/1949. Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τράπεζας.
18. Όπως ανέφερε, αποτέλεσμα της πολιτικής ανοιχτών θυρών του Υπουργείου Αεροπορίας 
ήταν η δημιουργία της ΤΑΕ, της ΕΛΛΑΣ, της Δαίδαλος και της ΑΜΕ, οι οποίες χρησιμοποιού-
σαν παλαιού τύπου αεροπορικό υλικό και, εκμεταλλευόμενες «την παντελή σχεδόν έλλειψιν των 
επιγείων συγκοινωνιακών μέσων, απερρόφησαν κατά το πλείστον την επιβατικήν επικοινωνίαν 
και την των ελαφρών εμπορευμάτων μεταφοράν, με τιμολόγια υπερβολικά», κάτι που είχε ως 
άμεσο αποτέλεσμα «την αύξησιν του τιμαρίθμου». 
19. Οι τιμές εισιτηρίων για τη διαδρομή Αθηνών – Θεσσαλονίκης προτείνονταν στις 120.000 
δραχμές αντί 165.000 δραχμών και των εμπορευμάτων στις 1.200 δραχμές αντί 1.700 δραχμών, 
αντίστοιχα σε σχέση με τον ανταγωνισμό.
20. Από πλευράς εισπράξεων το πλάνο προέβλεπε έσοδα από επιβάτες πάνω από 1,2 εκατ. δο-
λάρια και 720.000 δολάρια από εμπορεύματα, δηλαδή συνδυαστικά θα προσέγγιζαν τα 2 εκατ. 
δολάρια, και, αφαιρουμένων των εξόδων 1,5 εκατ. δολάρια, η αεροπορική υποσχόταν κέρδος 
465.000 δολάρια κατ’ έτος. 



«Επομένως, υφίσταται περιθώριον ελαττώσεως ακόμη των προβλεφθέντων κο-
μίστρων» συμπέραινε ο Καμπάνης και πρότεινε στην Εθνική Τράπεζα την εκκίνη-
ση των δρομολογίων από τις γραμμές Αθήνας – Θεσσαλονίκης, με τρεις πτήσεις 
ημερησίως, και Αθήνας – Καΐρου, καθημερινά. Το σύνολο των χιλιομέτρων που θα 
διένυε η εταιρεία θα ήταν πάνω από 1,3 εκατ. Οι Αηδονόπουλος – Καμπάνης προ-
τιμούσαν τη λύση των Skymaster21 έναντι των Dacota για λόγους ασφαλείας, τα-
χύτητας και χωρητικότητας, και υπολόγιζαν συνολικό κόστος απόκτησης 800.000 
δολαρίων για το καθένα, καθώς και πτητικού υλικού αξίας 77.000 δολαρίων. Τα 
γενικά έξοδα εγκατάστασης θα προσέγγιζαν τα 100.000 δολάρια, ενώ στο ταμείο 
θα υπήρχαν μετρητά 16.500 δολάρια. Συνολικά, το κεφάλαιο θα έφτανε το 1 εκατ. 
δολάρια. Το σύνολο των ετήσιων μόνιμων δαπανών θα ξεπερνούσε ελαφρώς τα 
810.000 δολάρια, ενώ τα έξοδα κίνησης θα έφταναν τα 683.000 δολάρια – συνολι-
κά δηλαδή το ετήσιο μεικτό κόστος θα προσέγγιζε το 1,5 εκατ. δολάρια. 

Οι επισκευές θα γίνονταν με ίδιους πόρους για μεγαλύτερη οικονομία και «επι-
μελή εργασίαν», καθώς «αι άλλαι εταιρείαι αποστέλλουν τα αεροπλάνα των εις το 
εξωτερικόν». Οι πρώτοι πιλότοι θα ήταν Αμερικανοί μέχρι να ολοκληρωνόταν η 
εκπαίδευση των Ελλήνων. Το σχήμα αποτάθηκε στην Εθνική Τράπεζα και ζήτησε 
τη συνεργασία της BEA, η οποία κοινοποίησε στον υποδιοικητή της ΕΤΕ Πέτρο 
Γουναράκη την απόφασή της να μην μπει σε διαπραγματεύσεις με τους Έλληνες.22 
Κανένα κατοπινό τεκμήριο δεν δείχνει ότι καρποφόρησε η προσπάθεια του Κα-
μπάνη για την επιστροφή του στην αεροπορία της χώρας. 

7.
Το τέλος του πολέμου έφερνε μεγάλες προσδοκίες για ειρήνευση, ανάπτυξη και 
προκοπή, καθώς και υποσχέσεις από πλευράς ΗΠΑ για περαιτέρω βοήθεια. Συνο-
λικά, το τετραετές πρόγραμμα ανασυγκρότησης προέβλεπε συνολική βοήθεια 13,1 

21. «Διά να έχωμεν οφθαλμοφανή, συντριπτικήν υπεροχήν από απόψεως ασφαλείας έναντι των 
δύο άλλων εταιρειών της ΤΑΕ και ΕΛΛΑΣ» έγραφε. Αλλά και γιατί θα είχαν χρονικό πλεονέ-
κτημα, καθώς τα Skymaster θα ήταν ταχύτερα από τα Dakota κατά 25´ στο δρομολόγιο Αθήνας 
– Θεσσαλονίκης και κατά 70´ λεπτά στο δρομολόγιο του Καΐρου, ενώ θα ήταν και πιο άνετα 
για τους επιβάτες. Επιπλέον, λόγω του διπλάσιου εμπορικού φορτίου θα μπορούσαν να έχουν 
φτηνότερο εισιτήριο και κόμιστρο για εμπορεύματα, έχοντας παράλληλα παρόμοια γενικά έξοδα 
με τους ανταγωνιστές τους («είναι σχεδόν τα αυτά δι’ αεροπλάνα 22 και 44 θέσεων». Αντίστοιχα 
πλεονεκτήματα θα υπήρχαν και για τη γραμμή του Καΐρου έναντι όχι μόνο των ελληνικών εται-
ρειών, αλλά και της ιταλικής Littoria, της ΒΑΕ και της TWA.
22. Α1Σ40Υ68Φ1154, Wolfson προς Γουναράκη 5/2/1949. Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τράπεζας.



εκατ. δολαρίων για τα αεροδρόμια, με πρόβλεψη για εμπροσθοβαρή απορρόφηση. 
Στόχος ήταν23 η υλοποίηση των απαραίτητων επενδύσεων για την διακράτηση των 
άνω των 50 αεροπορικών γραμμών που διέρχονταν από την Ελλάδα – στο πρώτο 
εξάμηνο του 1949 είχαν γίνει πάνω από 2.278 προσγειώσεις ξένων αεροσκαφών 
και 4.544 ελληνικών. 

Επίσης, το Υπουργείο Αεροπορίας, σε συνεργασία με τους Αμερικανούς, προ-
χωρούσε σε μελέτη για την αναβάθμιση του Ελληνικού, με στόχο την αξιοποίηση 
των πιστώσεων του Σχεδίου Μάρσαλ και την εκτέλεση τεχνικών παρεμβάσεων,24 
ώστε ο διεθνής αερολιμένας να εξασφάλιζε συμμόρφωση τουλάχιστον με τη δεύ-
τερη κατηγορία των Διεθνών Κανονισμών του ICAO.25 Οι εμβληματικότερες πα-
ρεμβάσεις βέβαια θα ήταν η ανέγερση νέου Κεντρικού Αεροσταθμού, αλλά και το 
εργοστάσιο κεντρικών επισκευών, δηλαδή η τεχνική βάση που θα χρησιμοποιού-
σαν οι αεροπορικές. 

Η ανάπτυξη της αεροπορίας είχε αναπόφευκτα θετική επιρροή και στην αερο-
ναυτιλία. Την περίοδο εκείνη το Ελληνικό εξυπηρετούσε κατά μέγιστον 14 κινή-
σεις –δηλαδή προσγειώσεις και απογειώσεις– αεροσκαφών ανά ώρα και στόχος26 
ήταν να φτάσει τις 27. Άλλωστε η αύξηση της κίνησης από το 1948 έως το 1949 
έφτανε το 88%.

8.
Είναι πάντως ενδιαφέρον ότι ο Τύπος της εποχής υποστήριζε τις θέσεις της αερο-
πορίας και προειδοποιούσε για τα μελλούμενα. 

«Αντί δηλαδή να κάνουμε το σταυρό μας που στον τομέα της πολιτικής αε-
ροπορίας είμαστε σε ίση μοίρα με πολλά άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Θέλουμε να 
βγάλουμε τα μάτια μας μοναχοί μας. [...] Όταν το συμμοριακό βρισκόταν στην 
έντασή του, χωρίς Τ.Α.Ε. η επαφή με την ελληνική επαρχία θα ήταν όχι απλώς δύ-
σκολη, αλλά ασφαλώς αδύνατη. Δεν υπήρχε δρόμος που να μην είχε νάρκες, ούτε 
γραμμή σιδηροδρόμου που να μην είχε καταστραφή από τα γνωστά καθάρματα. 

23. Αεροπορικά Νέα, τ. 29, Οκτώβριος 1949, Βιβλιοθήκη της Βουλής.
24. Τέτοια έργα ήταν η επέκταση της μίας ζώνης προσγείωσης σε μήκος 2.250 μέτρων, η αύξη-
ση του πλάτους και των δύο ζωνών προσγείωσης, η νέα ασφαλτική επίστρωση, εκσκαφές, νέο 
δίκτυο οδών τροχοδρόμησης και δαπέδων στάθμευσης, νυχτερινή σήμανση, τηλεπικοινωνιακά 
και ραδιοναυτιλιακά μέσα κ.λπ., αλλά και εν γένει βελτίωση ηλεκτρομηχανολογικών και άλλων 
υποδομών.
25. Αεροπορικά Νέα, τ. 27, Αύγουστος 1949, Βιβλιοθήκη της Βουλής.
26. Αεροπορικά Νέα, τ. 29, Οκτώβριος 1949, Βιβλιοθήκη της Βουλής.



Τα αεροπλάνα πήγαιναν και ερχόντουσαν παντού. Έβγαλαν από τη δυσκολία την 
οικονομία της χώρας που θα πέθαινε χωρίς αγορές και συναλλαγές [...] Μόνον το 
1946-1947 το κράτος εισέπραξε από την Τ.Α.Ε. για άμεσους φόρους 1.000.000.000 
δραχμές και άλλα τόσα από έμμεσους. Από εισαγωγικούς δασμούς τσέπωσε ακόμη 
600.000.000. Τώρα, όπως αναφέραμε μαζί, οι διάφοροι αρμόδιοι πάνε να πνίξουν 
και τις δύο εταιρίες με διάφορους φόρους. Το τι ζητάνε, ο Θεός και η ψυχή τους το 
ξέρει... Ενώ άλλου το κράτος πληρώνει από την τσέπη του, αρκεί να βοηθήση την 
πολιτική αεροπορία, εμείς όχι βοήθεια δεν δίνουμε, αλλά απεναντίας και το αίμα 
μιας επιχειρήσεως θέλουμε να πιούμε μόλις καταλάβουμε ότι πάει να σταθή στα 
πόδια της. Αυτή είναι σήμερα η συμπεριφορά του ελληνικού δημοσίου απέναντι 
των δύο εταιριών μας, της Τ.Α.Ε. και της ΕΛΛ.Α.Σ».27

9.
H Κρατική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΚΥΠΑ), αντιπροσωπευόμενη από 
τον διευθυντή Τηλεπικοινωνιών Νομικό, πέτυχε μια σημαντική νίκη για την Ελλά-
δα στη διάσκεψη των χωρών Ευρώπης – Μεσογείου, καθώς η Αθήνα ανέλαβε το 
Κέντρο Ελέγχου Τηλεπικοινωνιών Περιοχής Αθηνών,28 συμπεριλαμβάνοντας τους 
σταθμούς και ξένων επικρατειών, ενώ διασυνδέθηκε με τα δίκτυα του ICAO σε 
Λονδίνο και Παρίσι. Παράλληλα, τον Φεβρουάριο του 1950 πραγματοποιήθηκε 
στο ξενοδοχείο «Σεσίλ» της Κηφισιάς το πρώτο συνέδριο της IATA στην Ελλάδα, 
που είχε ως αντικείμενο την εξέταση και την επίλυση κυρίως οικονομικών προ-
βλημάτων του αεροπορικού κλάδου στις χώρες της Μέσης Ανατολής, αλλά και την 
εξέταση των κομίστρων στην Ευρώπη και τον διακανονισμό τους.29 

Ήταν δύο ευχάριστα γεγονότα σε μία κατά τ’ άλλα δύσκολη για την πολιτική 
αεροπορία συγκυρία, λόγω των συνεχών αποτυχιών στην εφαρμογή του Σχεδίου 
Μάρσαλ30 στα αεροδρόμια εξαιτίας των καθυστερήσεων και των γραφειοκρατικών 
εμπλοκών. Μάλιστα την ίδια περίοδο καταγράφονταν και οι πρώτες αντιδράσεις31 
από κατοίκους του Ελληνικού εν όψει της δρομολογημένης επέκτασης του αερο-
δρομίου, λόγω και της αύξησης της επιβατικής κίνησης, του οριστικού χαρακτηρι-
σμού της Δεκέλειας ως ακατάλληλης και της ανάγκης διαχωρισμού του πολιτικού 

27. Εμπρός, Βάσος Τσιμπιδάρος, 18/3/1950.
28. Αεροπορικά Νέα, τ. 32, Ιανουάριος 1950, Βιβλιοθήκη της Βουλής.
29. Η Καθημερινή, 22/2/1950.
30. Αεροπορικά Νέα, τ. 31, Δεκέμβριος 1949, Βιβλιοθήκη της Βουλής.
31. Αεροπορικά Νέα, τ. 33, Φεβρουάριος 1950, Βιβλιοθήκη της Βουλής.



από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της πρωτεύουσας, για λόγους ασφάλειας και εθνι-
κής άμυνας.

10.
Τον Απρίλιο του 1950 αποκαλύφθηκε32 ότι η αεροσυνοδός της εταιρείας Αντω-
νία Γαλανοπούλου, σε συνεργασία με τον διευθυντή επιμελητείας τροφίμων της 
ΕΛΛΑΣ Διονύση Βαλέντη, εισήγαν λαθραία πολύτιμους λίθους στην Ελλάδα. Οι 
γαλλικές Αρχές συνέλαβαν33 κύκλωμα που μετέφερε πολύτιμους λίθους αξίας 44 
εκατ. δραχμών από το Παρίσι με το αεροπλάνο της ΕΛΛΑΣ κρυμμένο μέσα σε 
κουτί γαλακτούχου αλεύρου. 

Η γαλλική αστυνομία συνέλαβε στο Παρίσι τον οδοντίατρο Ι. Πάσχο και την 
ερωμένη του Βασιλάκου. Οι δύο τους θα δικάζονταν στο Παρίσι για τη λαθραία 
εξαγωγή των πολύτιμων λίθων, θα απελαύνονταν στην Ελλάδα και θα δικάζονταν 
και εκεί για την παράνομη εισαγωγή. Από την ανάκριση εξακριβώθηκε ότι ο Πά-
σχος είχε συνδεθεί με το προσωπικό της ΕΛΛΑΣ στο Παρίσι, αφ’ ότου είχε ανα-
λάβει την ταρίχευση του πτώματος του αποθανόντος στη γαλλική πρωτεύουσα 
στρατηγού Μπακόπουλου, έχοντας αναπτύξει στο μεταξύ φιλία με τον υπάλληλο 
της ΕΛΛΑΣ Δημ. Νέστορα. 

Ο Πάσχος και η Βασιλάκου μετέβησαν στο αεροδρόμιο των Παρισίων, περι-
μένοντας το από Λονδίνο προς Αθήνα αεροπλάνο, και παρέδωσαν στον Νέστορα 
το κουτί με τους πολύτιμους λίθους και μια επιστολή με την παράκληση να παρα-
δοθούν στη σύζυγό του στην Αθήνα, καθώς δεν υπήρχε στην ελληνική πρωτεύου-
σα γαλακτούχο άλευρο. Το πλήρωμα του αεροπλάνου αρνήθηκε να παραλάβει το 
κουτί και την επιστολή, όμως την εντολή αποδέχθηκε η Γαλανοπούλου που ανέ-
λαβε να τα παραδώσει στη σύζυγο του Πάσχου που διέμενε στη Νέα Σμύρνη. 
Μάλιστα η επιστολή του Πάσχου προς τη σύζυγό του ήταν συνθηματική κι έγραφε 
επί λέξει: «Μόλις φθάση το παιδί, τηλεγράφησέ μου και μην το κρατήσης σπίτι, 
αλλά δώσ’ το στον Αντώνη». Στο αεροδρόμιο Ελληνικού, ο αρμόδιος υπάλληλος, 
υποψιασμένος ότι η ταινία του κουτιού είχε ξανανοιχτεί, το τρύπησε και βρήκε 
τους πολύτιμους λίθους. Έτσι αποκαλύφθηκε από τις γαλλικές και τις ελληνικές 
Αρχές το κύκλωμα.

32. Η Καθημερινή, 27/4/1950.
33. Η Καθημερινή, 2/5/1950.



11.
Κάποια πράγματα πάντως προχωρούσαν, όπως τα έργα επέκτασης του Αερολιμένα 
Ελληνικού, καθώς είχε δημοπρατηθεί το έργο της επέκτασης της κύριας ζώνης 
προσγείωσης 16/34 και θα δημοπρατούνταν τον Απρίλιο του 1950 και η ανακα-
τασκευή και συμπλήρωση της ζώνης 03/21. Επίσης, με απόφαση του υπουργικού 
συμβουλίου προωθήθηκε η οριστική απαλλοτρίωση του πρώτου τμήματος απαλ-
λοτριώσεων που απαιτούνταν για την επέκταση της ζώνης 16/34 από τα 1.800 
στα 2.250 μέτρα, η οποία στη συνέχεια θα επεκτεινόταν στα 2.600. Παράλληλα 
προβλέφθηκε και η εκσκαφή του λόφου του Ελληνικού, ο οποίος βρισκόταν στο 
βόρειο άκρο του διαδρόμου 03/21 και αποτελούσε κίνδυνο για τα αεροσκάφη.34

Επιπλέον, τροποποιήθηκε η σύμβαση της Διοίκησης Οικονομικής Συνεργασίας 
(ΔΟΣ) 191 που είχε υπογραφεί τον Φεβρουάριο του 1950 με την ελληνική κυβέρ-
νηση, ώστε να προσληφθούν μετεωρολόγοι για την εγκατάσταση μετεωρολογικών 
σταθμών σε απομακρυσμένες περιοχές. Ενώ με τη σύμβαση ΔΟΣ 294 του Μαρ-
τίου 1950 αποφασίστηκε η εκτέλεση έργων στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας, όπου 
κατασκευαζόταν διάδρομος προσγείωσης 1.000 μέτρων και προγραμματίστηκε η 
επέκτασή του στα 1.200 μέτρα διά της επίχωσης προς τη θάλασσα ώστε να είναι 
σύμφωνος με τους διεθνείς κανονισμούς.35

Στο πλαίσιο των συμβάσεων της Ελλάδας με τη ΔΟΣ και της συνεργασίας με 
την Αμερικανική Αποστολή, διατέθηκαν στην κυβέρνηση Αμερικανοί τεχνικοί της 
διοίκησης πολιτικής αεροπορίας των ΗΠΑ για να υποβοηθήσουν36 τους Έλληνες 
συναδέλφους τους. Επίσης, αποφασίστηκε να φύγουν στις ΗΠΑ για εκπαίδευση 
και πρακτική άσκηση σε αμερικανικά αεροδρόμια είκοσι έξι Έλληνες μηχανικοί. 
Άλλο μέρος του προγράμματος προέβλεπε την επέκταση της ραδιοεπικοινωνίας. 

Τα απολογιστικά στοιχεία της αποστολής ΔΟΣ37 από την έναρξη του προγράμ-
ματος πολιτικής αεροπορίας του Σχεδίου Μάρσαλ τον Φεβρουάριο του 1949 έως 
την 1η Ιουλίου 1950 έδειχνε ορισμένα επιτεύγματα: αναδιοργάνωση της ΥΠΑ, 
βελτιώσεις στον τομέα της ραδιοναυσιπλοΐας και αεροπορίας του Ελληνικού, ανέ-
γερση ραδιοφάρου στο Καβούρι, καθώς και εγκατάσταση και συγχρονισμό των 
μέσων ραδιοεπικοινωνίας σε Άραξο, Θεσσαλονίκη, Νέα Σμύρνη και Ελληνικό. 

Επίσης, διαπίστωνε ότι είχαν καταστεί εφικτά ο έλεγχος της κίνησης αέρος στο 

34. Αεροπορικά Νέα, τ. 27, Αύγουστος 1949.
35. Ό.π.
36. Κατά την οικονομική χρήση 1949-1950 είχαν διατεθεί δεκαπέντε τεχνικοί.
37. Αεροπορικά νέα, τ. 39, Αύγουστος 1950, Βιβλιοθήκη της Βουλής.



αεροδρόμιο Ελληνικού, η εξάσκηση του τεχνικού προσωπικού στον έλεγχο των 
εναερίων μεταφορών, η κατασκευή διαδρόμων προσγείωσης και λοιπές βελτιώσεις 
στους αερολιμένες Λάρισας, Μίκρας, Κέρκυρας και Ιωαννίνων και η κατάρτιση 
μελέτης οικονομικού περιεχομένου για τις εν Ελλάδι αεροπορικές γραμμές που κα-
θόριζε από οικονομικής πλευράς τη δυνατότητα λειτουργίας και συντήρησης ως και 
την αναδιοργάνωση των δρομολογίων.38 Ακόμη, συντάχθηκε έκθεση για το τελικό 
πρόγραμμα κατασκευής αεροδρομίων και υπεδείχθησαν βέλτιστες πρακτικές στην 
κυβέρνηση. Ταυτόχρονα, αγοράστηκε ειδικό αεροσκάφος για αεροφωτογραφίες και 
τοπογραφικές μελέτες το οποίο δόθηκε στο Υπουργείο Δημοσίων Έργων.39

Τα πράγματα, όμως, στα αεροδρόμια παρέμεναν θλιβερά και όλο και λιγότε-
ρο υποσχόμενα, καθώς τα χρήματα της εξωτερικής βοήθειας που προορίζονταν 
για τις αερολιμενικές υποδομές περικόπτονταν συνεχώς.40 Το αρχικό Πρόγραμμα 
Ανασυγκροτήσεως προέβλεπε 7 δισ. δραχμές για το πρώτο έτος, 36 δισ. δραχμές 
για το δεύτερο έτος και 87 δισ. δραχμές για το τρίτο, συνολικά δηλαδή 130 δισ. 
δραχμές. Από τα χρήματα αυτά αξιοποιήθηκαν λιγότερα από τα μισά. Το πρώτο 
πακέτο των 7 δισ. χάθηκε εντελώς και δεν απορροφήθηκε. Από το πακέτο των 36 
δισ. περιεκόπησαν 20 δισ. εξαιτίας αδυναμίας απορρόφησης, ενώ για τον ίδιο λόγο 
το τρίτο πακέτο των 87 δισ. περιεκόπη σε 40 δισ. Η ανάλυση δείχνει και το βάθος 
των αδυναμιών. Από τα 20 δισ. του δεύτερου πακέτου περισώθηκαν μόνο 11,6 
δισ. – τα οποία δεν χρησιμοποιήθηκαν, αλλά μεταφέρθηκαν σε πιστώσεις διαφό-
ρων υπηρεσιών. Η αδυναμία αναγνωρίστηκε και αποφασίστηκε τον Νοέμβριο του 
1949 να συσταθεί ειδική υπηρεσία έργων πολιτικής αεροπορίας, η οποία ωστόσο 
χρειάστηκε άλλους τέσσερις μήνες για να συγκροτηθεί. Το ενδεχόμενο να λήξει 
άδοξα το Πρόγραμμα Μάρσαλ χωρίς κανένα όφελος για την αεροπορία41 ήταν πια 
πάρα πολύ κοντά. 

Δύο μήνες αργότερα, μάλιστα, η δημοσιογραφική έρευνα της εποχής42 θα έδει-
χνε ότι από τα 40 δισ. δραχμές που είχαν απομείνει από το τρίτο πακέτο είχαν 
χρησιμοποιηθεί τελικά μόλις 7,5 δισ. δραχμές, και αυτά όχι για έργα, αλλά για με-
ταφορά πιστώσεων στα αρμόδια υπουργεία. Δηλαδή, εντός επτά μηνών του οικο-
νομικού έτους είχε απορροφηθεί μόλις το 19% του περικοπέντος ποσού και έμενε 
προς απορρόφηση το 81%, κάτι που χαρακτηριζόταν ως άπιαστο στοίχημα. Είναι 
πάντως ενδεικτικό ότι τον Φεβρουάριο του 1951 από τα 40 δισ. δραχμές –που 

38. Ό.π.
39. Ό.π. 
40. Αεροπορικά Νέα, τ. 41, Οκτώβριος 1950, Βιβλιοθήκη της Βουλής.
41. Ό.π.
42. Αεροπορικά Νέα, τ. 44, Ιανουάριος 1951, Βιβλιοθήκη της Βουλής.



τελικά είχαν περικοπεί εκ νέου σε 38 δισ. δραχμές– είχαν απορροφηθεί μόλις τα 
11 δισ. και το Δημόσιο καλούνταν να απορροφήσει άλλα 27 δισ. δραχμές εντός 
τεσσάρων μόλις μηνών. Σύμφωνα με την ΚΥΠΑ,43 ο βασικός λόγος καθυστέρησης 
των έργων ήταν το σύστημα των δημοσίων δημοπρασιών. 

12.
Η κυβέρνηση δεν πιεζόταν, όμως, μόνο από την αντιπολίτευση· υφίστατο και πιέ-
σεις διαφορετικού τύπου από τα φίλια μέσα, όπως τον Οργανισμό Βελλίδη της 
Θεσσαλονίκης, που εξέδιδε την εφημερίδα Μακεδονία και αποτελούσε τον παρα-
ταξιακό Τύπο του Κόμματος Φιλελευθέρων και του Κέντρου εν γένει στη Βόρεια 
Ελλάδα, συγκρινόμενος σε ισχύ και επιρροή με το Δημοσιογραφικό Συγκρότημα 
Λαμπράκη. 

Η Μακεδονία εκείνη την περίοδο είχε ξεκινήσει εκστρατεία κατά του Ζώτου 
και της ΤΑΕ, που σύντομα πήρε πανελλαδικές διαστάσεις και προκάλεσε την αντί-
δραση44 του ιδρυτή της αεροπορικής, ο οποίος υποστήριξε δημόσια45 ότι το Συ-
γκρότημα Βελλίδη απαίτησε από τον ίδιο να σταματήσει να μεταφέρει τις αθηναϊ-
κές εφημερίδες στη Βόρεια Ελλάδα με τα αεροπλάνα της εταιρείας, ώστε να μην 
πλήττει τις κυκλοφορίες της. 

Ο Ζώτος απέρριψε το αίτημα καθώς κάτι τέτοιο θα αντέβαινε στις νόμιμες 
υποχρεώσεις της εταιρείας. Τότε, τόνισε, οι άνθρωποι του Συγκροτήματος τον 
απείλησαν ότι θα ελάμβαναν μέτρα. Και πράγματι η ΤΑΕ μπήκε στο στόχαστρο 
της εφημερίδας. Για τον Ζώτο αυτή ήταν μια αποκαρδιωτική46 και αδιανόητη εξέ-

43. Αεροπορικά Νέα, τ. 45, Φεβρουάριος 1951, Βιβλιοθήκη της Βουλής.
44. Εμπρός, 26/11/1950.
45. «Η εφημερίς “Μακεδονία” εζήτησεν αυτοβούλως διά των ενταύθα αντιπροσώπων της, όπως 
η ΤΑΕ παύση μεταφέρουσα τον Αθηναϊκόν Τύπον εις την Β. Ελλάδα καθ’ όσον τούτο ζημιοί τα 
κυκλοφοριακά συμφέροντα της εφημερίδος των. Εξηγήθη [...] ότι το αίτημά των αντιβαίνει προς 
τους κανόνας ίσης συμπεριφοράς, αλλά και γενικώτερον εις τας υποχρεώσεις της εταιρίας ΤΑΕ 
ως τοιαύτης μεταφορών κοινής ωφελείας. Κατόπιν της αρνήσεως ημών οι ανωτέρω ηπείλησαν 
μέτρα εναντίον της ΤΑΕ, την δε απειλήν επραγματοποίησαν διά της προμνησθείσης και συνε-
χιζομένης έτι δυσφημιστικής και συκοφαντικής εκστρατείας. Η δυσφημιστική αυτή εκστρατεία 
της εφημερίδος “Μακεδονία” συνεχιζομένη ως ανωτέρω επί 40 συνεχείς ημέρας, προκαλεί τερα-
στίαν ζημίαν εις την Πολιτικήν Αεροπορίαν και είναι λυπηρότατον το θέαμα όπου παρουσιάζε-
ται, τουτέστι να καταδυσφημήται και συκοφαντήται ο Ελληνικός Οργανισμός, όστις εδημιούρ-
γησε την υποδειγματικήν Ελληνικήν Πολιτικήν Αεροπορίαν, ενώ εις όλα τα πολιτισμένα κράτη ο 
Τύπος καταναλίσκει σοβαράν προσπάθειαν να προπαγανδίση υπέρ της Ελληνικής Αεροπορίας». 
46. «Διά την ΤΑΕ η κατάστασις αυτή είναι ιδιαιτέρως αποκαρδιωτική διότι, διά να διευκολύνω-
μεν την μεταφοράν του Τύπου, και να εξυπηρετήσωμεν τας επαρχίας, εθεσπίσαμεν το σύστημα 



λιξη, καθώς η εταιρεία είχε θεσπίσει ειδικές εκπτώσεις για τη μεταφορά του Τύ-
που στην επαρχία. 

Η κλιμάκωση των επιθέσεων της εφημερίδας προκάλεσε νέα παρέμβαση του 
Ζώτου, με την οποία παρείχε ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες47 για τις επαφές 
του με τα στελέχη της Μακεδονίας τα οποία κατονόμασε48. Σύμφωνα με τον Ζώτο, 
η συνάντηση έγινε στις 7 Οκτωβρίου 1950, δύο δηλαδή ημέρες μετά την απόφαση 
του Βγενόπουλου για την κατανομή των αεροπορικών δρομολογίων, με την οποία 
η ΤΑΕ αποκτούσε πλέον την αποκλειστική αεροπορική εξυπηρέτηση ανάμεσα 
στην Αθήνα και τον Βορρά. Ο ιδρυτής της ΤΑΕ, ο οποίος δήλωνε την εμφανέστα-
τη πικρία του γιατί στο παρελθόν είχε στηρίξει49 το δημοσιογραφικό συγκρότημα 
της Θεσσαλονίκης, έκανε γνωστές και άλλες λεπτομέρειες της συνάντησης, που 
προκάλεσαν αίσθηση. Τα στελέχη της Μακεδονίας ζήτησαν η ΤΑΕ να διακόψει 
τις απευθείας πτήσεις από Αθήνα προς Λάρισα, Κοζάνη, Καβάλα, Αλεξανδρούπο-
λη και Κομοτηνή και να τις εκτελεί όλες μέσω Θεσσαλονίκης ώστε οι αθηναϊκές 
εφημερίδες να φτάνουν μετά τη Μακεδονία. Ο Ζώτος απέρριψε έκπληκτος50 τις 
προτάσεις τους. 

Στη συνέχεια φαίνεται ότι υπήρξε κυβερνητική παρέμβαση ώστε να πέσουν οι 
τόνοι, η οποία κατέληξε σε κάποιου είδους συνεννόηση, που όμως μάλλον δεν τη-
ρήθηκε όπως την εννοούσαν τα δύο μέρη. Μάλιστα μπορεί να ειπωθεί ότι ο εκδότης 
της Μακεδονίας Ιωάννης Βελλίδης είχε πια προσωπικό πρόβλημα με τον Ζώτο. 

Σε επιστολή51 του προς τον διευθυντή του πολιτικού γραφείου του πρωθυ-
πουργού Παύλο Βαρδινογιάννη, ο Βελλίδης έκανε γνωστό ότι μετά την επαφή 
του με τον Ζώτο («τον διευθυντήν της εθνωφελούς εταιρείας») «ημείς μεν λίαν 

των εκπτώσεων κατά 50% εις τα μεταφορικά τέλη, επιβαρύνοντες σοβαρώς την απόδοσιν της 
Εταιρίας μας επί 4 και πλέον έτη. Εις αντάλλαγμα δεχόμεθα την συκοφαντικήν, άδικον και εμπα-
θή εκστρατείαν της εφημερίδος “Μακεδονία” [...] διά να ενδώσωμεν εις ενεργείας στρεφομένας 
εναντίον του συνόλου του Αθηναϊκού Τύπου και του πληθυσμού των περιοχών τας οποίας εξυ-
πηρετούμεν». 
47. Η Καθημερινή, 2/12/1950.
48. Σύμφωνα με τον Ζώτο, επρόκειτο για τον διευθυντή του γραφείου Αθήνας Κουτούπη και τον 
αρχισυντάκτη Ιωαννίδη.
49. «[...] προ τετραετίας, προς διευκόλυνσιν της εφημερίδος “Μακεδονία”, η ΤΑΕ ανέλαβε την 
πρωτοβουλία συνεννοήσεως με τα Πρακτορεία Αθηναϊκού Τύπου διά καθυστέρησιν διανομής 
του Αθηναϊκού Τύπου εν Θεσσαλονίκη προς προστασίαν της κυκλοφορίας των εντοπίων εφη-
μερίδων».
50. «Εις το απίθανον τούτο αίτημα απηντήθη εις τους εκπροσώπους της “Μακεδονίας” ότι δεν 
είναι δυνατόν να ενδώσωμεν διά πλείστους όσους λόγους, κυρίως όμως διότι οι επιβάται των εν 
λόγω περιοχών δεν είναι δυνατόν να ταλαιπωρούνται και να καταβάλλουν μείζον εισιτήριον, με 
αποκλειστικόν αντικειμενικόν σκοπόν την αύξησιν της κυκλοφορίας της εφημερίδος “Μακεδο-
νία”». 
51. Φ. 009/093, 21/2/1951. Αρχείο Σοφοκλή Βενιζέλου, Ιστορικό Αρχείο Μουσείου Μπενάκη.



βλακωδώς διεκόψαμεν την επίθεσιν, αυτός δε έκαμε την δουλίτσα του και μας 
εκορόϊδευσε κατά τρόπον αριστοτεχνικόν». Σύμφωνα με τον Βελλίδη, ο Ζώτος 
απλώς επιδίωκε να σταματήσει ο θόρυβος εναντίον του και ο Βενιζέλος γνώριζε 
«τον εκβιασμόν τον οποίον αποπειράται [ο Ζώτος] εις βάρος του δημοσίου τα-
μείου». Και ζήτησε από τον Βαρδινογιάννη να του μεταφέρει52 ότι εάν δεν τρο-
ποποιούσε τα δρομολόγια εντός δέκα ημερών, θα ξεκινούσε νέα δημοσιογραφική 
επίθεση. Η διένεξη Βελλίδη – Ζώτου ήταν μόλις ένα από τα προβλήματα που 
αντιμετώπιζε η κυβέρνηση Βενιζέλου.

13.
Μεταξύ άλλων, στη δίκη εξετάστηκε η μητέρα του Καραμολέγκου, η οποία απέ-
δωσε το ατύχημα στα φθαρμένα υλικά των αεροσκαφών, και κάποια Ιγνατιάδου 
που επισήμανε την ευθύνη τής μη αποκατάστασης της βλάβης της πτέρυγας στο 
προηγούμενο ατύχημα που είχε το επίμαχο αεροσκάφος στην Κομοτηνή. 

Κάποιος Σιγαλός μίλησε στο δικαστήριο περί σχέσεων του Ποταμιάνου με τους 
ιθύνοντες της ΤΑΕ. Ο συνήγορος της πολιτικής αγωγής Καρδαράς σημείωσε ότι η 
ΤΑΕ χρησιμοποιούσε μέσα επιρροής στο Υπουργείο Αεροπορίας και ότι ο Ποτα-
μιάνος είχε λάβει μέρος στις συνεδριάσεις της επιτροπής διερεύνησης, επηρεάζο-
ντας τον υπουργό Αεροπορίας ώστε να μην ασκήσει δίωξη εναντίον τόσο του ιδίου 
όσο και του Στρατηγάκη, που συμμετείχε στην επίμαχη επιτροπή. 

Ο Λάμπρος Τερζής, επιβάτης του ίδιου αεροπλάνου προ του ατυχήματος, κα-
τέθεσε ότι είχε εντοπίσει τεχνικό πρόβλημα στο φτερό του αεροπλάνου.53 Το ίδιο 
κατέθεσε και ο επιβάτης Αναστάσιος Παπαδόπουλος. Ο Δημήτρης Καραμολέγκος 
(συγγενής του πιλότου της ΤΑΕ) κατέθεσε ότι το πιστοποιητικό πλοϊμότητας εκδό-
θηκε από την ΚΥΠΑ τον Μάρτιο του 1949 άνευ εξετάσεως του αεροσκάφους και 
καλή τη πίστει προς τους αερομηχανικούς της ΤΑΕ. 

Ο Γεώργιος Καραμολέγκος (επίσης συγγενής του πιλότου της ΤΑΕ) δήλωσε 
ότι το πιστοποιητικό πλοϊμότητας είχε εκδοθεί έναν μήνα μετά το ατύχημα της 
Κομοτηνής, όταν λόγω ανέμου προσέκρουσε η δεξιά πτέρυγα του αεροσκάφους 
στον διάδρομο. Θεωρούσε δε ότι τα μέλη της επιτροπής συνεργάστηκαν με τους 
κατηγορούμενους. Και τόνισε ότι το πρακτικό της επιτροπής έκρινε ύποπτο (το 
πιστοποιητικό) ως εκδοθέν βεβιασμένως, προκαλώντας τη διαφωνία του σμηναγού 

52. «[...] να διαβιβάσης εις τον φίλον σου [...]»
53. «[...] αντελήφθη εις το πλησίον της έλικος μέρος της πτέρυγος λασκαρισμένα πριτσίνια και 
τις λαμαρίνες να παρουσιάζουν κενόν επί μήκους 30 εκατοστών». 



Ντανή, ο οποίος την ημέρα της επίσκεψης της επιτροπής διερεύνησης στο σημείο 
του δυστυχήματος ήταν απών. 

Επίσης, ο Καραμολέγκος υποστήριξε ότι η επιτροπή δέχθηκε πιέσεις από τον 
τότε υπουργό Αεροπορίας Πρωτοπαπαδάκη για να βγάλει πόρισμα υπέρ της ΤΑΕ.

Ο Καρδαράς ρώτησε εάν οι επιτροπές συνεδρίαζαν υπό την επίβλεψη του Πο-
ταμιάνου, ο οποίος, πρόσθεσε, ήταν γενικός διευθυντής της ΤΑΕ. Ο Πέτρος Καρα-
μολέγκος (άλλος συγγενής του πιλότου της ΤΑΕ) δήλωσε ότι ο Ζώτος είχε επισκε-
φθεί τον επιτελάρχη Δαμασκηνό για την αύξηση των δρομολογίων της εταιρείας, 
κάτι που δεν πέτυχε διότι το Συμβούλιο Αέρος δεν ενέκρινε το αίτημα. Αργότερα, 
συνέχισε, όταν ήταν αρχηγός ΓΕΑ ο Ποταμιάνος –για τον οποίο ο Καραμολέγκος 
είπε ότι είχε διατελέσει και γενικός διευθυντής της ΤΑΕ– ο Ζώτος επανήλθε με την 
αίτησή του και πέτυχε την αύξηση των δρομολογίων. Επιπλέον, χαρακτήρισε τον 
Ζώτο χρηματοδότη του περιοδικού Αεροπορικά Νέα. 

Ο Χαράλαμπος Μουρακέας κατέθεσε στο δικαστήριο ότι ο κυβερνήτης Καρα-
μολέγκος είχε πει στον υποπτέραρχο Φίλιππα, προσωπάρχη της ΤΑΕ, ότι το υλικό 
της εταιρείας δεν είχε καλή συντήρηση και ότι δεν υπήρχε έλεγχός της από το 
υπουργείο. Ενώ ο Νικόλαος Φατούρος επισήμανε ότι τα αεροσκάφη της ΤΑΕ ήταν 
σαράβαλα και δεν συντηρούνταν καλά. Ο Ανδρικόπουλος κατέθεσε ότι δεν γινόταν 
καλή συντήρηση των αεροσκαφών λόγω της μεγάλης κίνησής τους εξαιτίας του 
συναγωνισμού με την ΕΛΛΑΣ. 

Στη δίκη κατέθεσε και ο βουλευτής Αθανάσιος Παπαχρήστου (από το παπαν-
δρεϊκό ΔΣΚ), σημειώνοντας ότι η επιτροπή διερεύνησης του Υπουργείου Αερο-
πορίας ήταν επιτροπή σκοπιμότητας, διότι είχε συγκροτηθεί από τον Ποταμιάνο, 
ο οποίος –κατά τη δήλωση του βουλευτή– προηγουμένως ήταν στην ΤΑΕ. Τα αε-
ροσκάφη της ΤΑΕ, όπως του έλεγε ο Καραμολέγκος, ήταν άχρηστα και επομένως 
επικίνδυνα. Και επέμενε ότι στον κοινοβουλευτικό έλεγχο του είχε διαβιβαστεί 
φάκελος στον οποίο φαινόταν ότι στην επιτροπή διερεύνησης είχε οριστεί και ο 
σμηναγός Ντάνης, ο οποίος υπέγραψε το πρακτικό χωρίς να συμμετέχει στις ερ-
γασίες της. Εξηγήσεις έδωσε σχετικά ο αντισμήναρχος Γερανόπουλος, ο οποίος 
ήταν πρόεδρος της επίμαχης επιτροπής και τόνισε ότι ο Ντάνης είχε οριστεί εκ των 
υστέρων σε αυτήν, ενώ είχε κατ’ επανάληψη μεταβεί στον τόπο του δυστυχήματος. 

Στη δίκη κατέθεσε επίσης ο πρώην αρχηγός ΓΕΑ, και σύμβουλος της ΕΛΛΑΣ, 
υποπτέραρχος Βασίλειος Τσαρπαλής, ο οποίος δήλωσε ότι το αεροπλάνο θα έπρε-
πε να είχε τεθεί εκτός λειτουργίας μετά το ατύχημα της Κομοτηνής και να σταλεί 
σε ειδικό εργοστάσιο προς επισκευή, ενώ χαρακτήρισε μη επαρκή τον έλεγχο της 
επιτροπής διερεύνησης του ατυχήματος, θέτοντας μάλιστα ζήτημα ευσυνειδησίας 
των μελών της. 



Κατέθεσε ακόμη ο Πάτροκλος Γιάγκου, τεχνικός διευθυντής της ΕΛΛΑΣ, ο 
οποίος επισήμανε ότι με έγγραφό της η ΚΥΠΑ είχε γνωστοποιήσει στις ΕΛΛΑΣ 
και ΤΑΕ ότι είχε οριστεί επιτροπή αεροπορικών ατυχημάτων και ζητούσε τον διο-
ρισμό αντιπροσώπων τους. Ο εκπρόσωπος της ΤΑΕ κατά το εν λόγω δυστύχημα 
δεν εκλήθη. Επίσης, τόνισε ότι το Υπουργείο Αεροπορίας είχε εκδώσει διαταγή 
προς τις εταιρείες να διαθέτουν σε κάθε αεροδρόμιο μηχανικό προς επιθεώρηση 
των αεροσκαφών ή να τα συνοδεύει αυτά αερομηχανικός, όμως η ΤΑΕ δεν διέθετε 
ούτε το ένα ούτε το άλλο και επισήμανε ότι δεν γνώριζε πώς η ΤΑΕ δικαιολογούσε 
την αμέλεια αυτή. 

Ο σμηναγός Ντάνης, που υπηρετούσε στο Κρατικό Εργοστάσιο Αεροσκαφών 
(ΚΕΑ), τόνισε ότι είχε υπογράψει το πόρισμα που είχε συνταχθεί από τα υπόλοιπα 
μέλη διότι είχε εμπιστοσύνη στον Στρατηγάκη και στους υπόλοιπους, ενώ επισή-
μανε ότι οι καιρικές συνθήκες επέδρασαν στην αποκοπή της πτέρυγας του αερο-
σκάφους. Τον Ντάνη αντέκρουσαν οι Γεωργίου και Γιάγκος. Παράλληλα, ο αντι-
σμήναρχος Πλατής θεώρησε ύποπτο το σήμα του κυβερνήτη με το οποίο ζητούσε 
να του γίνουν γνωστές οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στο Ελληνικό. Και 
υποστήριξε ότι ο Καραμολέγκος είχε μπει σε νέφος, νομίζοντας ότι αυτό ήταν μι-
κρού μήκους και ότι μπορούσε να το περάσει.

Κάποιος Άντερσον, τεχνικός αντιπρόσωπος ασφαλιστικής εταιρείας, ανέφερε 
ότι ο μέσος όρος αντοχής των αεροσκαφών της ΤΑΕ υπερέβαινε τον μέσο όρο 
των άλλων εταιρειών. Στη δίκη κατέθεσε και ο ιπτάμενος ραδιοτηλεγραφητής της 
ΑΜΕ Λουδάρος, ο οποίος σημείωσε ότι την ημέρα του ατυχήματος, κατά τη διάρ-
κεια της δικής του πτήσης από το Άργος Ορεστικό προς Αθήνα, αναγκάστηκαν να 
παρακάμψουν την Πάρνηθα και να φτάσουν στο Ελληνικό μέσω Ελευσίνας. 

Στην απολογία του ο Ζώτος ανέφερε ότι δεν ήταν δυνατή η εξακρίβωση της 
αιτίας του δυστυχήματος και υπερασπίστηκε τις ικανότητες των τεχνικών συνερ-
γείων της ΤΑΕ. Ενώ ο Παπαστρατηγάκης ανέλυσε τους λόγους για τους οποίους το 
ατύχημα της Κομοτηνής δεν ήταν δυνατόν να θεωρηθεί ως προϋπάρχουσα αιτία. 
Και ο Σαβουλίδης επισήμανε ότι η εργασία της αντικατάστασης της πτέρυγας έγινε 
με πάσα επιμέλεια. Ο εισαγγελέας της έδρας ζήτησε την απαλλαγή των κατηγο-
ρουμένων λόγω αμφιβολιών. Ωστόσο δεν αμέλησε να υπογραμμίσει ότι τα προ-
σκομισθέντα στοιχεία της ΤΑΕ δεν πληρούσαν τα προβλεπόμενα από τον νόμο. Τη 
θέση του υιοθέτησε και το δικαστήριο, το οποίο τους απάλλαξε λόγω αμφιβολιών.



14.
Παράλληλα με τις καταλυτικές αλλαγές στις αερομεταφορές, τον Ιούνιο του 1951 
έληγε η εφαρμογή του τρίτου έτους του Σχεδίου Μάρσαλ στην Ελλάδα. Τα απολο-
γιστικά στοιχεία54 έδειχναν ότι από τα αρχικώς προϋπολογισθέντα 50 δισ. δραχμές 
του τρίτου έτους, που αργότερα περιεκόπησαν σε 38 δισ. δραχμές, χρησιμοποιήθη-
καν τελικά μόλις 26,3 δισ. δραχμές, ενώ από τις πιστώσεις σε δολάρια, που έφτα-
ναν το 1,5 εκατ., αναλώθηκαν λιγότερα από 1 εκατ. Επιπλέον, ενώ είχαν διατεθεί 
πιστώσεις για τα έργα επέκτασης του διαδρόμου προσαπογείωσης του Ελληνικού 
και οι εργασίες είχαν ξεκινήσει, τα έργα σταμάτησαν, καθώς δεν είχαν τελεστεί οι 
απαραίτητες απαλλοτριώσεις. Ο λόγος ήταν ότι ο Γεώργιος Μαύρος, ο οποίος είχε 
διαδεχθεί τον Μάρτιο του 1951 τον Κωστόπουλο στο Υπουργείο Οικονομικών, 
διέγραψε55 από τον προϋπολογισμό ένα κονδύλι ύψους 100 δισ. δραχμών, μέρος 
του οποίου (περί τα 30-40 δισ. δραχμές) προοριζόταν για τις απαλλοτριώσεις του 
Ελληνικού αλλά και άλλων αεροδρομίων. 

15.
Στο μέτωπο της ανασυγκρότησης τα νέα ήταν καλά. Στις αρχές του 1952 ολοκλη-
ρώθηκε η κατασκευή του αεροδρομίου της Μυτιλήνης, που χρηματοδοτήθηκε από 
το Σχέδιο Μάρσαλ. Η ΤΑΕ, μάλιστα, θα ξεκινούσε τον Ιανουάριο τακτικά δρο-
μολόγια από την Αθήνα προς το νησί με πτήσεις διάρκειας 1 ώρας, που ήρθαν να 
συμπληρώσουν την ακτοπλοϊκή σύνδεση των 18 ωρών. 

Η ολοκλήρωση του έργου δεν ήταν εύκολη, καθώς κατά την κατεδάφιση ενός 
εγκαταλελειμμένου παρεκκλησίου υπήρξαν σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα, 
τα οποία αφαιρέθηκαν με τη συναίνεση του Μητροπολίτη Ιακώβου και του Υπουρ-
γείου Παιδείας. Για τις αερομεταφορές το αεροδρόμιο αυτό ήταν στρατηγικής ση-
μασίας,56 καθώς η Μυτιλήνη βρισκόταν στο μέσον της αεροπορικής οδού Αθήνας 
– Κωνσταντινούπολης και θα γινόταν το πρώτο αεροδρόμιο ανάγκης σε περίπτωση 
βλάβης στον ελληνικό χώρο. 

Σημειωτέον ότι στον Μεσοπόλεμο η Μυτιλήνη συνδεόταν με την Αθήνα με 
ιταλικά υδροπλάνα που έκαναν εκεί στάση στη διαδρομή για Κωνσταντινούπο-

54. Αεροπορικά Νέα, τ. 50, Ιούλιος 1951, Βιβλιοθήκη της Βουλής.
55. Ό.π.
56. Αεροπορικά Νέα, τ. 56-57, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1952, Βιβλιοθήκη της Βουλής.



λη, ωστόσο η λειτουργία της γραμμής αυτής διεκόπη το 1932. Το πλάνο της ΤΑΕ 
ήταν να εκτελεί 10 πτήσεις ανά εβδομάδα μεταξύ Αθήνας και Μυτιλήνης, αλλά και 
δρομολόγια από Θεσσαλονίκη. Η ασφαλτόστρωση του αεροδρομίου δεν κατέστη 
εφικτή, ωστόσο, ελλείψει κεφαλαίων. Η δαπάνη του Σχεδίου Μάρσαλ για το έργο 
ήταν 2,3 δισ. δραχμές από το δραχμικό σκέλος του λογαριασμού ανασυγκροτή-
σεως. Άλλο ποσό, ύψους 365 εκατ. δραχμών από τον ίδιο λογαριασμό και συνάλ-
λαγμα 45.000 δολαρίων, δόθηκε για να αγοραστούν μηχανήματα ραδιοελέγχου 
πτήσεων και μετεωρολογικού εξοπλισμού.

16.
Στις 10 Μαρτίου 1952 ο Πλαστήρας έπαθε νέο ημιπληγικό σοκ και η υγεία του επι-
δεινώθηκε. Προκειμένου να μην καταρρεύσει η κυβέρνηση, ο Βενιζέλος ανέλαβε 
πρωθυπουργεύων για αρκετούς μήνες, κάτι που είχε επιπτώσεις, όμως, στη συνοχή 
των κοινοβουλευτικών ομάδων της ΕΠΕΚ και του Κόμματος Φιλελευθέρων. Με 
την υγεία του Πλαστήρα κλονισμένη, οι Αμερικανοί και τα Ανάκτορα είχαν πεισθεί 
ότι πλησίαζε η ώρα για πολιτική αλλαγή.57 Παράλληλα, ο πόλεμος στην Κορέα όχι 
μόνο προκαλούσε αναστάτωση στην οικονομία, αλλά και είχε ανατρέψει οριστικά 
την ατζέντα της ανασυγκρότησης, με τον προϋπολογισμό του ελληνικού κράτους 
να αναλώνεται όλο και περισσότερο σε αμυντικές δαπάνες.58 

Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος. Παρόλο που η βιομηχανική παραγωγή 
παρουσίαζε αύξηση, οι συνέπειες της σκληρής αντιπληθωριστικής πολιτικής ήταν 
εμφανείς. Μάλιστα, ενώ την περίοδο 1950-1952 το εθνικό εισόδημα είχε αυξηθεί 
κατά 50%, οι πραγματικοί μισθοί παρέμεναν καθηλωμένοι,59 φαινόμενο στο οποίο 
είχαν συμβάλει οι Αμερικανοί και ο Λάφαμ,60 καθώς στο πλαίσιο της Αμερικανικής 
Βοήθειας είχαν ουσιαστικά απαγορέψει την άνοδο των μισθών και των ημερο-

57. Οι Αμερικανοί προωθούσαν ως λύση είτε μια μεταβατική κυβέρνηση Παπάγου – Βενιζέλου 
είτε απευθείας εκλογές. Μάλιστα υπήρξε ανοιχτή παρέμβαση του Πιούριφοϋ υπέρ των εκλογών, 
υπό την κάλυψη του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.
58. Ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας 1941-1974, Β´: Εμφύλιος – Ανένδοτος 1945-1967, Σόλων Ν. 
Γρηγοριάδης.
59. Έκθεσις επί του Οικονομικού Προβλήματος της Ελλάδος, Κυριάκος Βαρβαρέσος. 
60. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Λάφαμ αρνούνταν να συναινέσει στην έγκριση πιστώσεων από 
το Σχέδιο Μάρσαλ για το υδροηλεκτρικό έργο του Αχελώου και την ίδρυση βιομηχανιών καυ-
στικής σόδας και φωσφορικών λιπασμάτων, προκαλώντας συγκρούσεις με τις κυβερνήσεις του 
Κέντρου, ενώ πίεζε και για τη λήψη αντιδημοφιλών μέτρων, που εν πολλοίς επιτάχυναν την 
πορεία προς την πτώση της κυβέρνησης Πλαστήρα. 



μισθίων61 και διαφωνούσαν με την κατασκευή μεγάλων έργων για την εκβιομη-
χάνιση της χώρας, ερχόμενοι μάλιστα σε σύγκρουση με μέλη των κυβερνήσεων 
του Κέντρου, όπως ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Βενιζέλου Τσουδερός και ο 
υπουργός Δημοσίων Έργων της κυβέρνησης Πλαστήρα, στρατηγός ε.α. Θεόδωρος 
Χαβίνης.62

Ο Βενιζέλος ελάμβανε πληροφορίες ότι οι Αμερικανοί ετοιμάζονταν να μειώ-
σουν την οικονομική βοήθεια, οι οποίες προκαλούσαν ρίγος στην κυβέρνηση. Ο 
Πλαστήρας διά του πρωθυπουργεύοντος αντιπρότεινε τη δραστική περικοπή των 
αμυντικών δαπανών ώστε να αναπτερωθεί το ηθικό του λαού και του στρατού, 
κάτι που, ωστόσο, η Ουάσινγκτον απαγόρεψε να γίνει.63 Κάπως έτσι οι στρατιωτι-
κές δαπάνες έφταναν το 45% του κρατικού προϋπολογισμού. Είναι ενδεικτικό ότι 
ο υπουργός Συντονισμού Καρτάλης ζήτησε για τη διετία 1951-1952 η αμερικανική 
βοήθεια να ανέλθει σε 250 εκατ. δολάρια, για να καλυφθεί το αναπτυξιακό κενό 
της χώρας, που υπέφερε υπό το βάρος των στρατιωτικών δαπανών. 

Είναι χαρακτηριστικό της αλλαγής που είχε μεσολαβήσει, ότι, ενώ την περίο-
δο 1948-1950 το 75% της αμερικανικής βοήθειας χρηματοδότησε εισαγωγές τρο-
φίμων και αγαθών, στη συνέχεια πλέον του 60% του δραχμικού σκέλους του προ-
γράμματος ανασυγκρότησης πήγαινε στην κάλυψη των ελλειμμάτων που δημιουρ-
γούνταν από τις στρατιωτικές δαπάνες, οι οποίες ήταν κατά 112% ανώτερες σε 
σχέση με την προπολεμική περίοδο, καταγράφοντας υπέρβαση κατά 30% ανώτερη 
από το έλλειμμα του προϋπολογισμού. Είχε υπολογιστεί, μάλιστα, ότι εάν οι αμυ-
ντικές δαπάνες του 1951 ήταν στο ύψος των αντίστοιχων του 1938, ο προϋπολογι-
σμός του κράτους θα ήταν ισοσκελισμένος και θα άφηνε και πλεόνασμα. 

Στα τέλη Δεκεμβρίου του 1951, ο Λάφαμ και ο επιτετραμμένος Τσαρλς Γιοστ 
έκαναν γνωστό στον Καρτάλη ότι το ύψος της βοήθειας θα οριζόταν στα 182 εκατ. 
δολάρια και του κατέστησαν σαφές ότι προϋπόθεση για τη συνέχιση της βοήθειας 
θα ήταν η διατήρηση της στρατιωτικής ισχύος της χώρας. Ουσιαστικά οι ΗΠΑ 
φόρεσαν στην Ελλάδα έναν δημοσιονομικό «ζουρλομανδύα», καθώς από τη μια οι 
αμυντικές δαπάνες ήταν «κλειδωμένες», αδιαπραγμάτευτες για τους Αμερικανούς 
και προϋπόθεση της ύπαρξης οικονομικής βοήθειας, και από την άλλη η χώρα βρι-
σκόταν δεσμευμένη στην εκτέλεση μιας σκληρής δημοσιονομικής πολιτικής, που 

61. Από τον εμφύλιο στη χούντα, Σπύρος Λιναρδάτος.
62. Ο Χαβίνης συγκρούστηκε με τον Λάφαμ για την απόφαση της Διεύθυνσης Κατασκευών της 
Διοίκησης Οικονομικής Συνεργασίας να διακόψει έργα της Πολιτικής Αεροπορίας και να δια-
λύσει τη Διεύθυνση Γ7 (Έργων Ανασυγκρότησης Πολιτικής Αεροπορίας), σε συνέχεια σχετικής 
εισήγησης του Αμερικανού συμβούλου στο Υπουργείο Δημοσίων Έργων Α. Γ. Σμιθ. (Φ. 09/140. 
Αρχείο Σοφοκλή Βενιζέλου, Ιστορικό Αρχείο Μουσείου Μπενάκη.)
63. Από τον εμφύλιο στη χούντα, Σπύρος Λιναρδάτος.



δεν επέτρεπε ένα πιο εκτεταμένο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, με αποτέλε-
σμα η ανασυγκρότηση να προχωρά με πολύ πιο αργούς ρυθμούς. 

Πάντως, είναι γεγονός ότι υπό αυτές τις ακραίες συνθήκες, ο Καρτάλης εφήρμο-
σε με επιτυχία64 το πιο αποφασιστικό πρόγραμμα σταθεροποίησης της οικονομίας, 
επιτυγχάνοντας τη δραστική μείωση του πληθωρισμού από το 14,5% στο 0,6%, του 
ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών από 287 εκατ. δολάρια σε 53 εκατ. δολάρια και 
το έλλειμμα του προϋπολογισμού από 1,3 δισ. δραχμές σε μόλις 161 εκατ. δραχμές.

17.
Η εντολή αυτή είχε δοθεί στις 24 Οκτωβρίου 1952, επί υπηρεσιακής κυβερνήσεως 
Δημητρίου Κιουσόπουλου,65 στην οποία υπηρεσιακός υπουργός Οικονομικών είχε 
αναλάβει ο διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών Θεόδωρος Μερτικόπουλος, 
γνωστός αργότερα για τη συμμετοχή του σε όργανα του εθνικόφρονος και του 
παραεκκλησιαστικού κόσμου, όπως το «Ελληνικόν Φως» και η «Ζωή».66 Αυτές οι 
ενέργειες έγιναν σε νεκρό πολιτικό χρόνο, την ώρα που τα κόμματα ασχολούνταν 
με τις προεκλογικές δραστηριότητες και πέρασαν απαρατήρητες.67 Έτσι, από τις 
δεσμεύσεις της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου της κυβέρνησης Πλαστήρα, η 
ΤΑΕ έλαβε μόνο 2 από τα 11,7 εκατ. δραχμές που οφείλονταν σε αυτήν από το 
Δημόσιο για εκτελεσθείσες εργασίες. 

Ο Ζώτος δεν θα έδινε τις απαραίτητες διευκρινίσεις γύρω από το τι είχε με-
σολαβήσει – άλλωστε ο Μαντζαβίνος είχε φύγει από τη ζωή τον Φεβρουάριο του 
1955. Θα παρέπεμπε, όμως, στα πεπραγμένα του πρώτου έτους του Συναγερμού 
και στις αποκαλύψεις που θα έκανε αργότερα ο ίδιος ο Μαρκεζίνης από βήματος 
της Βουλής: Ο Παπάγος από την εποχή της αρχιστρατηγίας είχε ένα δικό του σχέ-
διο οικονομικής ανόρθωσης της Ελλάδας,68 το οποίο εκπονήθηκε από τους Μαρ-
κεζίνη, Καψάλη και Παπαγιάννη – οι δύο τελευταίοι θα ήταν αυτοί που θα έβαζαν 
τον Ζώτο στο στόχαστρο λίγους μήνες μετά. 

64. «Στις απαρχές της νομισματικής μεταρρύθμισης του 1953: Ο Γεώργιος Καρτάλης στο 
Υπουργείο Συντονισμού (1951-52)», Μιχ. Ψαλιδόπουλος στο Ο Γεώργιος Καρτάλης και η δύ-
σκολη δημοκρατία. Συλλογικό έργο.
65. Ό.π.
66. Εκκλησία και Κράτος, Γιώργος Ν. Καραγιάννης. 
67. «Παραδόξως, η υπηρεσιακή Κυβέρνησις ακυροί το ένταλμα, κακώς βεβαίως, διότι ως υπη-
ρεσιακή Κυβέρνησις δεν είχε τούτον δικαίωμα» θα σχολίαζε από του βήματος της Βουλής ο 
Κεντρώος βουλευτής Σάμου Γεώργιος Γρηγορίου κάποια χρόνια αργότερα.
68. Οι πρώτοι 12 μήνες του Συναγερμού. Συλλογικό έργο.



Στην εκπόνηση του προγράμματος του Συναγερμού φαίνεται ότι ο Μαρκεζίνης 
υποστηρίχθηκε τόσο από τους συμβούλους της Αμερικανικής Πρεσβείας Γιοστ και 
Κοστάντζο όσο και από τον Μαντζαβίνο,69 σε μια συνεργασία που ίσως να υποδή-
λωνε και τη στάση της Τράπεζας της Ελλάδος στο θέμα της ΤΑΕ.

18.
Ήταν η εποχή που η πολιτική αεροπορία αναπτυσσόταν ραγδαία – ο αριθμός 
των επιβατών που μεταφέρθηκαν αεροπορικώς από την Αγγλία στις ΗΠΑ και 
τον Καναδά ξεπερνούσαν πλέον εκείνους που ταξίδευαν με πλοία. Το αεροδρό-
μιο του Ελληνικού βρισκόταν πια μέσα στα 15 πρώτα διεθνή αεροδρόμια όλου 
του κόσμου.70 Εξυπηρετούσε 18 ξένες εταιρείες, η δε αεροπορική του κίνηση 
υπερέβαινε εκείνες της Ρώμης και του Καΐρου, έχοντας προσελκύσει ξένες αε-
ρογραμμές, όπως η SAS, που είχε καλές βάσεις στην Ελλάδα, μάλιστα πρόσθε-
σε την Αθήνα71 ως σταθμό για την κίνηση της γραμμής προς Γιοχάνεσμπουργκ, 
ενισχύοντας έτσι την προσπάθεια της πρωτεύουσας να αναδειχθεί σε κόμβο της 
διεθνούς αεροπορίας. 

Παράλληλα, το Υπουργείο Συγκοινωνιών κατάφερε να εξασφαλίσει πιστώσεις 
2,5 δισ. δραχμές για τη συνέχιση των εργασιών του νέου διαδρόμου, μήκους 2.200, 
του αεροδρομίου της Ρόδου, που είχαν διακοπεί, με στόχο την ανάπτυξη του διε-
θνούς αερολιμένα σύμφωνα με τους κανόνες του ICAO. Επίσης, σε συνεργασία 
με την Αμερικανική Αποστολή, ανακινούνταν το θέμα του νέου αεροσταθμού στο 
Ελληνικό,72 οι εργασίες επέκτασης του οποίου απαιτούσαν δαπάνη ύψους 10 δισ. 
δραχμών, ενώ προχωρούσε και το ζήτημα των απαλλοτριώσεων στην περιοχή.

19.
Σχέδιο του Μαρκεζίνη ήταν να μετατρέψει την Εθνική Τράπεζα σε φορέα βιομη-
χανικής ανάπτυξης, αλλά και διά του υπέρμετρου μεγέθους της να καταργήσει την 
πανίσχυρη Νομισματική Επιτροπή και να την υποκαταστήσει με τη νέα υπερτράπε-

69. Από τον Εμφύλιο στη Χούντα, Σπύρος Λιναρδάτος.
70. Εμπρός, 3/3/1953.
71. Αεροπορικά Νέα, τ. 67-68, Ιανουάριος 1953, Βιβλιοθήκη της Βουλής.
72. Αεροπορικά Νέα, τ. 69, Φεβρουάριος 1953, Βιβλιοθήκη της Βουλής.



ζα,73 όμως αυτή η προσέγγιση εγκαταλείφθηκε. Πάντως, οι Αμερικανοί είχαν δώσει 
το «πράσινο φως» για τη συγχώνευση, με τη σύμφωνη γνώμη του νέου αρχηγού 
της Αμερικανικής Αποστολής Λίλαντ Μπάροουζ, που αντικατέστησε τον Λάφαμ. 

Η πρωτοβουλία προκάλεσε κύματα αντιδράσεων, καθώς θα ήταν η πρώτη φορά 
στην ιστορία τής ήδη υπεραιωνόβιας τότε Εθνικής Τράπεζας που θα έχανε την 
αυτοτέλειά της και θα ετίθετο, σύμφωνα με τους επικριτές του σχεδίου, υπό τον 
έλεγχο του μεγαλύτερου ανταγωνιστή της. Στο σχέδιο αντιτάχθηκε το σύνολο της 
αντιπολίτευσης. Η ΕΠΕΚ, διά του Καρτάλη, προειδοποιούσε ότι θα αλλοίωνε τον 
εθνικό, κοινωφελή σκοπό της Εθνικής Τράπεζας και κατηγορούσε τον Συναγερμό 
ότι με τη συγχώνευση αυτή όχι μόνο ευνοούσε χονδροειδώς τους ιδιώτες μετό-
χους της Τράπεζας Αθηνών, αλλά και σφετεριζόταν την περιουσία των μετόχων 
της Εθνικής, δημιουργώντας μάλιστα επί της ουσίας ένα τραπεζικό μονοπώλιο. 

Το Κόμμα Φιλελευθέρων αντιτάχθηκε στη συγχώνευση, όπως και ο Κυριάκος 
Βαρβαρέσος. Μάλιστα το θέμα της συγχώνευσης των τραπεζών αποτέλεσε και την 
πρώτη ευκαιρία του Παπανδρέου να διαφοροποιηθεί από τον Συναγερμό, χαρα-
κτηρίζοντάς την άστοχη και εσφαλμένη και εξαπολύοντας μείζονα επίθεση στον 
Μαρκεζίνη από τα έδρανα της Βουλής.74

20.
Κυβέρνηση και Ηλιάσκος επιχείρησαν να καθησυχάσουν τους Αιγυπτιώτες μετό-
χους της Τράπεζας Αθηνών και εστάλη γι’ αυτόν τον σκοπό στην Αλεξάνδρεια ο 
υποδιευθυντής της Τράπεζας Αθηνών Δημαράς. Η Ελληνική Πρεσβεία ήλπιζε ότι 
τόσο οι δικές της προσπάθειες όσο και εκείνες του Δημαρά θα μπορούσαν να με-
ταπείσουν «αν όχι όλους, πάντως πολλούς των διαμαρτυρομένων, ότι μακράν από 
του να ζημιωθούν, έχουν πάντα λόγον να υπολογίζουν ότι θα ωφεληθούν από την 
συγχώνευσιν». Στην Αίγυπτο υπολογιζόταν ότι κρατούνταν το 60% των μετοχών 
της Τράπεζας Αθηνών, ενώ οι εμφανώς διαμαρτυρόμενοι μέτοχοι διέθεταν περίπου 
το 40% των μετοχών του οργανισμού.75 

Ο υπουργός άνευ Χαρτοφυλακίου Γεώργιος Εξηντάρης διερεύνησε πιο εντατι-
κά το ζήτημα και πληροφορήθηκε ότι το 46% των μετοχών της Τράπεζας Αθηνών 

73. Από τον Εμφύλιο στη Χούντα, Σπύρος Λιναρδάτος.
74. Συνεδρίαση Ζ´, 20/3/1953.
75. Βασιλική Πρεσβεία της Ελλάδος εν Αιγύπτω προς Αυτού Εξοχότητα Κύριον Σπυρίδωνα 
Μαρκεζίνην, 13/1/1953. Υποφάκελος Α, Φάκελος 26, αρχειακή μονάς Η´ΙΙ, Αρχείο Σπύρου Β. 
Μαρκεζίνη, Εταιρεία Φίλων του Λαού.



βρισκόταν στην Αίγυπτο, το 25% στα χέρια γαλλικού μπλοκ, το 25% ανήκε στο 
μπλοκ του Ηλιάσκου και το 4% ήταν σε χέρια μικρομετόχων. Από τις πληροφορίες 
του, το αιγυπτιακό μπλοκ ήταν μοιρασμένο σε δύο ομάδες: του Κουταρέλη και του 
Λάσκαρη – και εάν η δεύτερη έμενε πιστή στον Ηλιάσκο, τότε ο κίνδυνος θα ήταν 
ασήμαντος, «με την προϋπόθεσιν ότι η σύμπραξις Ηλιάσκου και Γαλλικού μπλοκ 
εξακολουθεί να υπάρχη». Η μη εξασφάλιση των 3/5 των μετόχων αναγκαστικά θα 
οδηγούσε στη συγχώνευση με νόμο, συμπέραινε.76

Η τοποθέτηση του Ηλιάσκου στη θέση του διοικητή ήταν «κόκκινο πανί» και 
για το προσωπικό της Εθνικής. Οι διευθυντές της τράπεζας δήλωσαν στο συμβού-
λιο ότι δεν ήταν δυνατόν ο γενικός διευθυντής της Τράπεζας Αθηνών να διαπραγ-
ματευθεί ως διοικητής της Εθνικής τους όρους της συγχώνευσης. Ενώ, μεταξύ 
άλλων, έκριναν ως απαράδεκτο και διαβλητό για τους μετόχους τον άνευ διαπραγ-
ματεύσεων καθορισμό και την εκτίμηση της σχέσης της αξίας της μετοχής του 
ενός ιδρύματος προς το άλλο.77

21.
Ο Τσουδερός ζητούσε από τον Μαρκεζίνη την αποκατάσταση των δικαιωμάτων 
και των υποχρεώσεων που είχε ως εκδοτική τράπεζα η ΤτΕ, αλλά και τη σύνθεση 
του Γενικού της Συμβουλίου από πρόσωπα που θα εξασφάλιζαν την εφαρμογή τής 
«υπό του κράτους αποφασιζομένης νομισματικής και πιστωτικής πολιτικής» και 
θα επέτρεπαν στην τράπεζα «να προβή εις την εκκαθάρισιν του αμαρτωλού παρελ-
θόντος των επενδύσεων εις το οποίον οφείλονται κατά μέγα μέρος αι σημεριναί 
παγωμέναι πιστώσεις». 

Καλούσε τον υπουργό Συντονισμού να λάβει μέτρα ώστε η κεντρική τράπεζα 
«να περιορισθή εις Τράπεζαν τελευταίας προσφυγής» και «να μη δίδη την εντύπω-
σιν ότι μεταβάλλεται εις προνομιούχον συναγωνιστήν των λοιπών τραπεζών». Ενώ 
υπογράμμιζε την ανάγκη η Κτηματική και η Αγροτική Τράπεζα να ασκούν μόνο τις 
εκ των καταστατικών τους εργασίες.

Ο Τσουδερός πίστευε ότι «η εκτίμησις των περιουσιακών στοιχείων αμφοτέ-
ρων των Τραπεζών πρέπει να γίνη βάσει της πραγματικής των αξίας. Η τοιαύτη 

76. Εξηντάρης προς Μαρκεζίνη, 22/1/1953. Υποφάκελος Α, Φάκελος 26, αρχειακή μονάς Η´ΙΙ, 
Αρχείο Σπύρου Β. Μαρκεζίνη, Εταιρεία Φίλων του Λαού.
77. Σημείωμα των Διευθυντών της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος προς το Γενικόν Συμβούλιον 
αυτής. Υποφάκελος Α, Φάκελος 26, αρχειακή μονάς Η´ΙΙ, Αρχείο Σπύρου Β. Μαρκεζίνη, Εται-
ρεία Φίλων του Λαού.



εκτίμησις δεν είναι δυνατόν να προκαλέση ουσιαστικάς διαφοράς και δύναται να 
επιτευχθή συντόμως» πρόσθεσε. Επίσης, απέρριπτε τον κυβερνητικό ισχυρισμό 
ότι «η Εθνική Τράπεζα ευρίσκεται υπό πτώχευσιν» ως τελείως ανακριβή,78 καθώς 
η περιουσία του οργανισμού ξεπερνούσε οτιδήποτε άλλο στην Ελλάδα. 

Ο παλιός διοικητής της κεντρικής τράπεζας πίστευε ότι όταν ο νέος οργανισμός 
θα αποκτούσε ικανά κεφάλαια, η Τράπεζα της Ελλάδος θα ήταν ανίσχυρη «να 
επιβάλη την πιστωτικήν της πολιτικήν [...] Τα όρια και οι κίνδυνοι της τοιαύτης 
επεμβάσεως είναι αδύνατον από τούδε να προβλεφθούν» τόνιζε και υπογράμμιζε 
ότι καθίστατο «αδύνατος οιοσδήποτε ανταγωνισμός με τα λοιπά τραπεζικά ιδρύ-
ματα, έως και εάν συγχωνευθώσι ταύτα» και θα αναγκάζονταν «διά να υπάρξουν 
[...] να επιδιώξουν επιληψίμους εργασίας». 

Ωστόσο αναγνώριζε ότι «υπό τας σημερινάς συνθήκας, υπαναχώρησις όσον 
αφορά την αρχή της συγχωνεύσεως δεν είναι δυνατόν, αλλ’ ούτε και συμφέρον, να 
προέλθη ει μη αποκλειστικώς και μόνον από κυβερνητικήν πρωτοβουλίαν. [...] Εφ’ 
όσον η Κυβέρνησις, διά λόγους τους οποίους η ιδία εκτιμά, επιμείνη εις την συγχώ-
νευσιν, δικαιούται να υπολογίζη εις την συμπαράστασιν πάντων διά να επιτευχθή 
αυτή κατά τρόπον ομαλόν και αδιάβλητον» συνέχιζε. 

Ο υπουργός Συντονισμού –μαζί με τον υπουργό Εμπορίου Καψάλη– είχε συ-
γκεντρώσει τα βέλη του Κέντρου και του αντιπολιτευόμενου Τύπου εξαιτίας της 
πρωτοβουλίας του να επιβάλει στο Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας τον Ηλιάσκο, 
συνοδεία του διοικητή της Ασφάλειας και αστυνομικών, κατά τη διάρκεια της συ-
νεδρίασης του οργάνου διοίκησης της τράπεζας.79

Τόσο ο διορισμός όσο και η συγχώνευση αντιμετωπίστηκαν με απόλυτη εχθρό-
τητα από την αντιπολίτευση80 και τα συνδικάτα, τα οποία κατέβηκαν άμεσα σε 
απεργία, παραλύοντας το τραπεζικό σύστημα της χώρας. Η απεργία διήρκεσε δύο 
εβδομάδες81 και έληξε μονάχα όταν ο Παπάγος απείλησε τους απεργούς82 με επι-
στράτευση, και αφού είχε δεσμευτεί προς τη ΓΣΕΕ ότι δεν θα θίγονταν τα κεκτημέ-
να των εργαζομένων. Μάλιστα μεσολάβησαν πρωτοφανείς σκηνές, με τη διοίκηση 
Ηλιάσκου να προσπαθεί να αποκαταστήσει τη λειτουργία της Εθνικής με υπαλλή-

78. Τσουδερός προς Μαρκεζίνη. Σημείωμα Γ. Υποφάκελος Α, Φάκελος 26, αρχειακή μονάς Η´ΙΙ, 
Αρχείο Σπύρου Β. Μαρκεζίνη, Εταιρεία Φίλων του Λαού.
79. Συνεδρίαση ϛ´, 19/1/1953.
80. Το Κέντρο διάβαζε πίσω από τις γραμμές μια σαφή προσπάθεια «ξηλώματος» των ανθρώπων 
του από τον τραπεζικό χώρο.
81. Ελευθερία, 23/1/1953.
82. Ελευθερία, 22/1/1953.



λους της Τράπεζας Αθηνών,83 καθώς οι απεργούντες υπάλληλοι είχαν παραδώσει 
στην κυριολεξία τα κλειδιά στην Εισαγγελία.84

22.
«Η μία μετά την άλλη αι εσωτερικαί αεροπορικαί γραμμαί διακόπτονται. Προχθές, 
ήτο η μία, χθες άλλη, σήμερον άλλη [...] Και η πολιτική μας αεροπορία ευρίσκεται 
ουσιαστικώς εν διαλύσει. Πολλά γράφονται και διάφορα λέγονται διά την ΤΑΕ και 
θολή ατμόσφαιρα υποψίας περιβάλλει την μοναδικήν αυτήν εταιρίαν των εναε-
ρίων συγκοινωνιών» παρατηρούσε η Καθημερινή.85 

Ο Παυλίδης σημείωνε:86 «Η Ελληνική Πολιτική Αεροπορία διέρχεται μίαν κρί-
σιν. Τα αίτια είναι πολλά [...] Γεγονός είναι ότι η χώρα έχει αποκτήσει αεροπορικάς 
συγκοινωνίας που εξυπηρέτησαν το κοινόν και θα πρέπει η ίδια εξυπηρέτησις να 
συνεχισθή. Είμεθα βέβαιοι ότι η σημερινή Κυβέρνησις θα χαράξη μίαν σαφή πο-
λιτικήν διά τας αερομεταφοράς, ώστε να γνωρίζουν αι αεροπορικαί επιχειρήσεις 
μέσα σε ποία πλαίσια θα κινηθούν και ποίαι θα είναι αι υποχρεώσεις και τα δι-
καιώματά των».

23.
Το απόγευμα της Τετάρτης 19 Δεκεμβρίου 1923 το πλοίο «Δάφνη» απέπλεε από το 
λιμάνι του Πειραιά και διέσχιζε τον Σαρωνικό, μεταφέροντας υψηλούς επιβάτες, 
με προορισμό την Κωνσταντινούπολη, σε ένα ταξίδι χωρίς επιστροφή. Έπειτα από 
πίεση της επαναστατικής κυβέρνησης του Στυλιανού Γονατά, ο βασιλιάς Γεώργιος 
Β´ και η βασίλισσα Ελισσάβετ αναχωρούσαν από την Ελλάδα, η οποία γινόταν 
Αβασίλευτος Δημοκρατία. 

Οι βασιλείς αποχαιρέτησαν τον Γονατά, τους επισήμους και συγκεντρωμένο 
πλήθος, και επιβιβάστηκαν στη βενζινάκατο που θα τους οδηγούσε στη «Δάφ-
νη». Μόλις την προσέγγισαν, εφαρμόστηκε η εντολή που είχε δώσει το Υπουργείο 
Ναυτικών «όπως [...] χαιρετισθή διά 21 κανονιοβολισμών».87 Τυπικά οι βασιλείς 

83. Η Καθημερινή, 18/1/1953.
84. Η Καθημερινή, 17/1/1953.
85. Η Καθημερινή, 14/2/1953.
86. Αεροπορικά Νέα, τ. 69, Φεβρουάριος 1953, Βιβλιοθήκη της Βουλής.
87. Εμπρός, 20/12/1923.



ετίθεντο σε αναγκαστική άδεια. Η κατάργηση της μοναρχίας θα ερχόταν λίγους 
μήνες αργότερα. 

Το επίτακτο «Δάφνη» ανήκε στην Ελληνική Εταιρεία Θαλασσίων Μεταφορών 
του χιώτικου ομίλου Παληού, και μάλιστα ήταν ένα από τα «εύδρομα» που εί-
χαν μετασκευαστεί μετατρεπόμενα σε πολεμικά πλοία κατά τη διάρκεια του Μι-
κρασιατικού πολέμου. Στο πλήρωμα του πλοίου, πλάι στον κυβερνήτη πλωτάρχη 
Σκουφόπουλο, ξεχώριζε ένας νεότατος δόκιμος σημαιοφόρος του Πολεμικού Ναυ-
τικού: ο ύπαρχος Στέφανος Ζώτος.88

24.
Σε επόμενο άρθρο του89 ο Σμηναγός Χ επανήλθε, χαρακτηρίζοντας χαρτοβασίλειο 
«την αρτισύστατον κεντρικήν υπηρεσίαν της Πολεμικής Αεροπορίας του Υπουρ-
γείου και τα συστήματά του» και «απότοκον συνδυασμού ικανοποιήσεως ιδιο-
τελών βλέψεων και αγνοίας των αεροπορικών πραγμάτων». Έκανε λόγο για μια 
«τεραστία κεντρική υπηρεσία» και «πενιχροτάτη εις ποιότητα» που εξυπηρετούσε 
όχι τις πραγματικές ανάγκες της αεροπορίας, αλλά «το πνεύμα της θορυβώδους 
εμφανίσεως» και την ικανοποίηση «των πλέων ταπεινών ιδιοτελών βλέψεων». 

Τόνιζε ότι «ποταποί λόγοι σκοπιμότητος» επέβαλαν τη συγκρότηση του Υπουρ-
γείου Αεροπορίας εκ του προχείρου, με αποτέλεσμα «πάσα ματαιόδοξος ή ευφά-
νταστος και τυχοδιωκτική προσωπικότης [να] ευρίσκει έδαφος πρόσφορον ακόπου 
σταδιοδρομίας και επιδείξεως». Κατήγγελλε ακόμη ότι δίδονταν υποσχέσεις στους 
άρτι αποφοιτήσαντες των Σχολών Ευελπίδων και Δοκίμων «φαγώματος των πα-
λαιών αεροπόρων» που δεν προέρχονταν από Σχολές. Και αυτά την ώρα που οι 
ανάγκες της κεντρικής υπηρεσίας αυξάνονταν συνεχώς, «αι μονάδες, το υλικόν, το 
προσωπικόν αφέθησαν εις την τύχην των, χωρίς καθοδήγησιν, χωρίς πρόνοιαν του 
κέντρου, να φθίνουν». 

Επίσης, έκανε λόγο για τεράστιες ελλείψεις πολεμικού εξοπλισμού, ανοργα-
νωσιά, περιττή γραφειοκρατία, περισσή παράλυση και απουσία εκπαίδευσης των 
ιπταμένων στα αεροσκάφη του όπλου, το οποίο όχι μόνο πρόοδο δεν είχε να επι-
δείξει, «αλλά [έδειχνε] οπισθοδρόμησιν κατά ΕΠΤΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ έτη». «Διότι 
προ της συγχωνεύσεως, εις τε την στρατιωτικήν και ναυτικήν τότε Αεροπορίαν, 
συνετελείτο μια αθόρυβος, έστω περιωρισμένη, εργασία, ελειτούργουν σχολεία 

88. Συμβολή στην Ιστορία της Πολιτικής Αεροπορίας, Αθανάσιος Κούρος.
89. Αεροπλοΐα, 1-16/4/1932.



τινά στοιχειώδους εκπαιδεύσεως. Ενώ σήμερον δεν γίνεται ΤΙΠΟΤΕ» σημείωνε, 
προσθέτοντας ότι υπήρχε σωρεία αναφορών των διοικητών των μονάδων που δια-
μαρτύρονταν «διά την απονέκρωσιν των μονάδων των». 

Μάλιστα υποστήριζε ότι όχι μόνο είχαν υποβαθμιστεί οι υφιστάμενες έως 
τότε Σχολές Αεροπορίας του Στρατού και του Ναυτικού, αλλά και ότι παράλλη-
λα ουδείς εκ των 175 αξιωματικών που είχαν μετεκπαιδευθεί στο εξωτερικό στα 
αεροπλάνα δεν χρησιμοποιούνταν για την αεροπορική εκπαίδευση στην Ελλάδα, 
καταλογίζοντας βαρύτατες ευθύνες για το δυστύχημα του ανθυπολοχαγού Σακελ-
λαρίου. Ενώ κατήγγελλε ότι η Ελλάδα δεν είχε «μηδέ εν πολεμικώς οργανωμένον 
αεροπλάνον», επικρίνοντας το ΓΕΑ για ανυπαρξία και επιπολαιότητα.

Ο Σμηναγός Χ ξαναχτύπησε λίγες εβδομάδες μετά,90 ασκώντας κριτική στο 
Υπουργείο Αεροπορίας και για σκέλος των εναερίων συγκοινωνιών, χαρακτη-
ρίζοντας την πολιτική αεροπορία της χώρας «ελληνικό ‘‘Παναμά’’»91 και κατη-
γορώντας την κυβέρνηση Βενιζέλου ότι υπέγραψε τη σύμβαση της Ελληνικής 
Εταιρείας Εναερίων Συγκοινωνιών «αβασανίστως» και χωρίς να βελτιώσει τους 
όρους της. 

«Κατά την εσπευσμένην ταύτην ενέργειαν της υπογραφής της συμβάσεως, πά-
λιν οι δύο συντελεσταί των εκδηλώσεων του Υ.Α. έπαιξαν τον πρωταρχικόν των 
ρόλον· η ΑΓΝΟΙΑ και η εξυπηρέτησις ΙΔΙΟΤΕΛΩΝ ΒΛΕΨΕΩΝ». Μάλιστα χα-
ρακτήριζε την ΕΕΕΣ «ομότιμον με την Πάουερ και την Ούλεν, ταύτην εταιρείαν». 
Κατήγγελλε δε ότι ο μισθός του γενικού διευθυντή της ΕΕΣΣ,92 που ανερχόταν σε 
35.000 δραχμές μηνιαίως, ήταν υπερδιπλάσιος του πρωθυπουργού (14.200 δραχ-
μές) και στηλίτευε τους ιδιαίτερα υψηλούς μισθούς της αεροπορικής εταιρείας, 
καθώς, βάσει της συμβάσεως, το Δημόσιο κάλυπτε τα λειτουργικά ελλείμματά της. 

«Διά να κατανοηθούν πλήρως, μόνον αι οικονομικαί βάσεις της συμβάσεως 
ταύτης, δέον να ληφθή υπ’ όψιν ότι ανεξαρτήτως του ποσού μέχρι του οποίου θ’ 
αναβιβασθούν τα γενικά έξοδα της εταιρείας, ανεξαρτήτως των εισπράξεων εκ των 
μεταφορών, οι μέτοχοι λαμβάνουν τουλάχιστον 8% επί των κεφαλαίων, εξασφα-
λιζομένου του ελαχίστου τούτου διά της κρατικής επιχορηγήσεως. Αυτοί είναι οι 
οικονομικοί όροι της συμβάσεως» έγραφε.93

90. Αεροπλοΐα, 1/5/1932.
91. Τόσο στη μεσοπολεμική όσο και στην πρώτη μεταπολεμική περίοδο, ο χαρακτηρισμός «Πα-
ναμάς» ήταν ισοδύναμος του οικονομικού και ηθικού σκανδάλου. 
92. Αναφερόταν στον Νικόλαο Καμπάνη, πρώτο γενικό διευθυντή της εταιρείας, ο οποίος αργό-
τερα θα αντιμετώπιζε κατηγορίες περί οικονομικών καταχρήσεων επί καθεστώτος 4ης Αυγού-
στου και θα αντικαθίστατο από τον Μιχαήλ Βύζα. 
93. Η επίθεση του Ζώτου στην ΕΕΕΣ ίσως να εξηγεί και τη δυσαρέσκεια του Βύζα κατά της ΤΑΕ 
και του ιδρυτή της, την οποία θα εξέφραζε με αρθρογραφία του πολλά χρόνια αργότερα. 



25.
Ο Ρέππας είχε καθοριστικό ρόλο στην καταστολή και αυτού του κινήματος. Μαζί 
με τον Αποστολόπουλο σχεδίασαν την αεροπορική επίθεση κατά του θωρηκτού 
«Αβέρωφ», το πλήρωμα του οποίου συμμετείχε στο κίνημα, με 4 σμήνη που θα το 
έπλητταν με βόμβες κατά προσωπικού των 8 κιλών, και με παράλληλη χρήση των 
υδροπλάνων ναυτικής με διοικητή τον επισμηναγό Αβέρωφ – τον μόνο από την 
παρέα των αεροπόρων που είχε παραμείνει στην αεροπορία. Ο Αβέρωφ, όμως, επι-
καλέστηκε αδυναμία εκτελέσεως της προσβολής του «Αβέρωφ» για συναισθημα-
τικούς λόγους, καθώς ήταν ο αδελφός του παππού του Γεώργιος που είχε δωρίσει 
στο Πολεμικό Ναυτικό το ξακουστό θωρηκτό.94

Με την καταστολή του κινήματος, Ρέππας, Οικονομάκος και Αποστολόπουλος 
προήχθησαν σε υποστρατήγους.95 Ακολούθησε το κίνημα του Κονδύλη, το οποίο 
υποστήριξαν ως υπαρχηγοί τόσο ο Ρέππας όσο και ο Παπάγος –και μαζί τους ο 
ναύαρχος Οικονόμου–, κηρύσσοντας δικτατορία εν ονόματι του βασιλιά και κα-
θαιρώντας τον Τσαλδάρη. Το καθεστώς Κονδύλη προχώρησε άμεσα σε μαζικές 
εκκαθαρίσεις σε στρατό και κράτος.96

26. 

Στο μεταξύ, τα προβλήματα του Ζώτου γίνονταν ακόμη μεγαλύτερα. Ο Παπαγιάν-
νης του άσκησε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση στο πλαίσιο μιας περίεργης 
υπόθεσης που ουδέποτε διευκρινίστηκε επαρκώς από τον ιδρυτή της ΤΑΕ, στον 
οποίο, στα τέλη Ιανουαρίου του 1954, το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών 
επέβαλε 5,5 μήνες φυλάκιση. Όλα ξεκίνησαν όταν ο ιδρυτής της ΤΑΕ, με επιστο-
λή του προς τον διευθυντή του πρακτορείου της ΤΑΕ στην Αλεξάνδρεια, έδωσε 
εντολή να καταβληθούν 1.500 λίρες Αιγύπτου στον εκεί εκπρόσωπο του Αθηναίου 

94. Η γενιά των Ικάρων, Ηλίας Καρταμαλάκης.
95. Σύμφωνα με τον Καρταμαλάκη, ο επιτελάρχης του Ρέππα Δαμασκηνός ήταν αντίθετος στις 
προαγωγές αυτές διότι δεν υπήρχαν αεροπλάνα για να τις δικαιολογήσουν. Όπως διηγείται, το 
γεγονός δεν άφησε ασχολίαστο ο Κανελλόπουλος: «Τι σημασία όμως έχει αν ημείς έχομεν μόνο 
25 με 30 αεροπλάνα; Αρκεί ότι διαθέτομεν τρεις στρατηγούς της Αεροπορίας διά να διευθύνουν 
τας μεταξύ των Ελλήνων εχθροπραξίας». 
96. Λεπτομέρειες για τα γεγονότα της εποχής και τη διχοτόμηση της μοναρχικής παράταξης 
στο «Μεταξύ δύο πολέμων» του Γιώργου Μαυρογορδάτου, στην Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, 
τόμος 7.



δικηγόρου Ε. Ρούσσου, ο οποίος στην επιστολή του Ζώτου αναφερόταν ως φίλος 
του υπουργού Οικονομικών. 

Στην επιστολή αφηνόταν να εννοηθεί ότι ο Παπαγιάννης τηρούσε εχθρική στά-
ση έναντι της ΤΑΕ μέχρι την ημέρα που ο Ζώτος αποφάσισε να δεχθεί τον Ρούσσο, 
ο οποίος εμφανιζόταν ως ταμίας του Συναγερμού.97 Ενώ αναφέρονταν διάφοροι 
χαρακτηρισμοί σε βάρος του Παπαγιάννη και του Συναγερμού.98 Τα χρήματα αυτά 
κατεβλήθησαν τότε και λίγο αργότερα προχώρησε η διαδικασία εκκαθάρισης της 
ΤΑΕ. Η επιστολή βρέθηκε στο αρχείο της ΤΑΕ και, όταν ο Παπαγιάννης έλαβε γνώ-
ση του περιεχομένου της, έστειλε στην Αίγυπτο τον Ρέππα, ο οποίος παρέλαβε το 
πρωτότυπο, προκειμένου να αποτραπεί η εξαφάνισή του, και στη συνέχεια έσπευσε 
να υποβάλει μήνυση κατά του Ζώτου, ενώ ο Ρούσσος επέστρεψε τα χρήματα. 

Στο δικαστήριο, ο υπουργός Οικονομικών του Συναγερμού υποστήριξε ότι η 
επιστολή αυτή, η οποία είχε βρεθεί στο πρακτορείο της ΤΑΕ στην Αλεξάνδρεια, 
αποσκοπούσε στη δυσφήμισή του και ισχυρίστηκε ότι ουδέποτε είχε στείλει τον 
Ρούσσο –με τον οποίο, καθώς είπε, δεν είχε ιδιαίτερες σχέσεις– στον Ζώτο. Επί-
σης, κατέθεσε ότι ο Ζώτος τον επισκεπτόταν τακτικά στο γραφείο του και του 
ζητούσε να ενισχύσει την ΤΑΕ και να παραδώσει σε αυτήν άνευ δασμών τα ανταλ-
λακτικά που βρίσκονταν στο τελωνείο, όμως ο υπουργός Οικονομικών, σύμφωνα 
με την κατάθεσή του,99 αρνούνταν να εισηγηθεί την ενίσχυση μιας ιδιωτικής εται-
ρείας. Χαρακτήρισε δε το περιεχόμενο της επιστολής αναληθές και συκοφαντικό.

Ως μάρτυρες κατηγορίας στο δικαστήριο εξετάστηκαν μεταξύ άλλων ο Ψαρρός, 
ο Ρέππας, ο Καββαδίας και άλλοι, ενώ μάρτυρας υπεράσπισης ήταν ο Πλατσής. Το 
δικαστήριο απέρριψε αίτημα της πλευράς Ζώτου να προσέλθει και να καταθέσει 
ο Ρούσσος. Ο Ζώτος υποστήριξε ότι δεν είχε καμία πρόθεση να δυσφημίσει τον 
Παπαγιάννη, καθώς επρόκειτο για εμπιστευτική επιστολή σε φίλο του. Όπως είπε, 
είχε γνωρίσει στο γραφείο του Παπαγιάννη τον Ρούσσο, ο οποίος του ζήτησε «να 
κάμη κάτι για το κόμμα» ώστε να πάψει η εχθρότητα της κυβέρνησης Παπάγου 
προς την ΤΑΕ. Έτσι ο Ζώτος ζήτησε την καταβολή των χρημάτων στον Ρούσσο, 
καθώς νόμιζε ότι ο αποδέκτης τους θα μπορούσε να επηρεάσει τον Παπαγιάννη να 
εισηγηθεί την παροχή διευκολύνσεων στην εταιρεία.

Σύμφωνα με την απολογία Ζώτου στο δικαστήριο, μετά την καταβολή των χρη-
μάτων στον Ρούσσο, ο Παπαγιάννης έδειξε κατανόηση στις ανάγκες της ΤΑΕ και 
υποσχέθηκε να φέρει στο συντονιστικό όργανο της κυβέρνησης το θέμα των ανταλ-
λακτικών των αεροπλάνων. Ο Ζώτος υποστήριξε επίσης ότι η πρόθεσή του δεν 

97. Ελευθερία, 30/1/1954.
98. Το Βήμα, 30/1/1954.
99. Η Καθημερινή, 30/1/1954.



ήταν να θίξει τον Παπαγιάννη, αλλά να επικρίνει τις μεθόδους τους Συναγερμού. 
Τόνισε επίσης ότι έγραψε την επιστολή υπό το κράτος ταραχής και συγχύσεως, 
διότι η ΤΑΕ βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση. Και κατέληξε ότι ο υπουργός ήταν 
αμέτοχος στην υπόθεση, ενώ δήλωσε ότι ήταν πρόθυμος να ζητήσει συγγνώμη εάν 
τον έθιξε, και διαβεβαίωσε επανειλημμένα ότι δεν επιδίωκε την κατασπίλωση της 
υπόληψης του Παπαγιάννη. Ο Παπαγιάννης, όμως, δήλωσε100 ότι με την ιδιότητα 
του δημοσίου ανδρός αδυνατούσε να αποδεχθεί την αίτηση συγγνώμης. 

Τελικά ο Ρούσσος απηλλάγη με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών, 
αφού ο Ζώτος κατέθεσε ότι οι 1.500 λίρες του είχαν δοθεί από την ΤΑΕ ως δάνειο, 
ενώ ο ίδιος ο Ζώτος καταδικάστηκε σε 5,5 μήνες φυλάκιση, εξαγοράσιμη αντί 1 
εκατ. δραχμών, άσκησε έφεση κατά της απόφασης και αφέθηκε ελεύθερος. 

27.
Έγγραφο από το αρχείο του Μάνου Παυλίδη οριοθετεί και το νέο εταιρικό αφήγη-
μα που είχε υιοθετήσει ο Ρέππας με στόχο η επικοινωνία, η διαφήμιση και το τμήμα 
πωλήσεων της εταιρείας να αναφέρεται λιγότερο στην ΤΑΕ και περισσότερο στην 
πολιτική αεροπορία:101 «Η Εμπορική Οργάνωσις περιλαμβάνει ευρύτατον δίκτυον
πρακτορείων εσωτερικού και εξωτερικού τα οποία αποτελούν την καλυτέραν Ελ-
ληνικήν Προπαγάνδαν. Με την προσπάθειαν αυτήν αι μεταπολεμικαί Γραμμαί 
απέκτησαν επίσης διεθνή φήμην και έχουσι μεταφέρει μέχρι σήμερον 2.500.000  
και πλέον επιβάτας, 56.000 τόνους εμπορεύματα και επραγματοποίησαν 148.000 
ώρας πτήσεων, διανύσασαι 40.000.000 και πλέον χιλιόμετρα». 

Ουσιαστικά, επί Ρέππα η ΤΑΕ σταματά να διαφημίζει την εμπορική της μάρκα 
και προωθεί την αθροιστική πορεία της πολιτικής αεροπορίας από το 1930 έως 
τότε.102 Τα συνθήματα «τα οποία πρέπει να δίδωνται εις τον Τύπον ίνα αναπτύσσω-
νται εις συγκεντρώσεις υπό μορφήν διαλέξεων και εις ομίλους εκδρομέων, μαθη-
τών κ.λπ.» ήταν συγκεκριμένα: 

1. Η Ελληνική Πολιτική Αεροπορία συνεπλήρωσεν 23 έτη πείρας (1930-1945). 
Μετεφέρθησαν άνω των 2.500.000 επιβάτες και επραγματοποιήθησαν άνω των 
148.999 ώραι πτήσεων.

100. Η Καθημερινή, 31/4/1954.
101. «Αντικείμενον: Τρόπος διαφημίσεως της Εταιρείας». Γ. Ρέππας, 9/2/1954. Νο. 498β. Υπο-
φάκελος Πολιτικής Αεροπορίας, Φάκελος 4. Αρχείο Μάνου Παυλίδη, ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ. 
102. Δεν πρέπει να ήταν τυχαίο γι’ αυτήν την επιλογή το γεγονός ότι ο Ρέππας ήταν μέλος του ΔΣ 
και εκπρόσωπος του Δημοσίου στην ΕΕΕΣ. 



2. Η Ε.Π.Α. συγκαταλέγεται μεταξύ των πρώτων εις τον αεροπορικόν κόσμο 
από απόψεως ασφαλείας, πυκνότητος και κανονικότητος δρομολογίων.

3. Αι Εθνικαί Αεροπορικαί Γραμμαί έχουσι το πυκνότερον δίκτυον γραμμών 
Εσωτερικού. Κάτω των 2 ωρών ευρίσκεσθε εις την μεγαλυτέραν απόστασιν από 
της πρωτευούσης. Το δίκτυον των γραμμών της λειτουργεί και κατά την χειμερινήν 
περίοδον.

4. Τα εξαιρετικά πληρώματα των Εθνικών Αεροπορικών Γραμμών απέκτησαν 
διεθνήν φήμην διά τας επιτυχείς και ασφαλείς πτήσεις των εντός και εκτός Ελλάδος. 

5. Η Ε.Π.Α. είναι πρώτη εις τα Βαλκάνια. Συνεπλήρωσεν 23 ετών πτήσεις. 
6. Η πείρα και η ικανότης του προσωπικού της αποτελούσι την καλυτέραν εγ-

γύησιν διά τους ταξιδεύοντες. 
7. Εις την Ε.Π.Α. υπηρετούσιν ακόμη ιπτάμενοι καταταγέντες εις αυτήν το έτος 

1936. Πλησιάζουσι να συμπληρώσωσι πείραν 15.000 ωρών πτήσεων με τα ελληνι-
κά αεροσκάφη. Τεχνικοί και υπάλληλοι εδάφους με πείραν 23 ετών. 

8. Η άνετος μεταφορά των επιβατών και η καλή εξυπηρέτησις αυτών εις τον 
αέρα και εις το έδαφος είναι το κυριώτερον μέλημα της εταιρίας. 

9. Τα αεροσκάφη των Εθνικών Αεροπορικών Γραμμών υπερίπτανται των ατμο-
σφαιρικών ανωμαλιών και παρακάμπτουσι τεταραγμένας περιοχάς διά να μη αι-
σθάνωνται ενόχλησιν οι επιβάται. 

10. Αι Εθνικαί Αεροπορικαί Γραμμαί σάς μεταφέρουν εις ΡΩΜΗΝ, ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ, 
ΛΟΝΔΙΝΟΝ με μέσους ανταποκρίσεις δι’ όλα τα μέρη του κόσμου. Σας μεταφέ-
ρουν εις ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΝ, ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΝ, ΛΕΥΚΩΣΙΑΝ και ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟ-
ΛΙΝ με ανταποκρίσεις δι’ Ινδίας και Ιαπωνίαν». 



28.
«Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως ΤΑΕ»103

Περίοδος Κόστος Δαπάναι 
Εκμεταλλ.

Εισπράξεις 
Εκμεταλλ.

Έλλειμμα 
Εκμεταλλ.

Άλλαι 
εισπράξεις

Τελικόν 
Έλλειμμα

Μηνιαίον 
Έλλειμμα

Από Μέχρι Ανά 
προσφερόμενο 
χιλιομετρικό 

τόνο

(εις δισ. 
δρχ.)

(εις δισ. δρχ.) (εις δισ. 
δρχ.)

(εις δισ. δρχ.) (εις δισ. 
δρχ.)

(εις δισ. 
δρχ.)

1.7.51 1.7.52 6023104 67,8 47,1 20,7105 1,2 19,5 1,6

1.7.52 31.12.52 5301106 37,6 30,6 7,0 0,6 6,4 1,1

1.1.53 1.4.53 9830107 15,1 7,1 8,0 0,25 7,75 2,87

1.4.53 31.5.54 8300108 ; ; 23,0 ; ; 1,8

29.
Η κατάταξη των συμμετοχών

Γουλανδρής Νιάρχος Ωνάσης
Μαγγιώρος Χ Χ
Δαμασκηνός Χ Χ
Πασσιαλής Χ Χ Χ
Λαζαρόπουλος
Φράγκος Χ Χ Χ
Θεοδωρόπουλος Χ Χ Χ
Σαμαράς Χ Χ Χ

103. Φ015/Κ24 / Χειρόγραφος πίνακας. Ιστορικό Αρχείο Ιδρύματος «Κωνσταντίνος Κ. Μητσο-
τάκης». 
104. «Το κόστος εμειώθη κατά 4,5% του προ της συγχωνεύσεως έτους».
105. «Το έλλειμμα υπερέβη προβλέψεις λόγω απροόπτων και εκτάκτων δαπανών».
106. «Το κόστος εμειώθη κατά 13,4% του προ της συγχωνεύσεως έτους, μολονότι επήλθε διε-
θνής ανατίμησις καυσίμων και των ανταλλακτικών κατά 20%. Διά το 1953 προεβλέπετο μείωσις 
του κόστους εις 4.000 δρχ. [ανά] χμ/τόν[ον], λόγω βελτιώσεως της εκμεταλλεύσεως εκ της προ-
σκτήσεως ενός DC4 και εγκαταστάσεως βάσεως γενικών επισκευών κινητήρων και σκαφών». 
107. «Συγκρίνατε τι επίδρασιν έσχε επί του κόστους η άδικος επίθεσις και κυρίως η στέρησις των 
δεσμευμένων ανταλλακτικών». 
108. «Το κόστος κατά το “ατάσθαλον” 1952 ήτο ανά χμ/τόν. Δρχμ. 5301. Εάν υπό της διοική-
σεως του Υπουργού των Οικονομικών, διετηρείτο το κόστος εις το αυτό ατάσθαλον επίπεδον, 
θα έπρεπε να επαυξηθή κατά 22,6%, ήτοι να ανέλθη εις [...] 6.499». Στο ποσόν ο Ζώτος συνυπο-
λόγιζε την επίπτωση από την αναπροσαρμογή της δραχμής και τις δαπάνες των καταργηθεισών 
τηλεπικοινωνιών της ΤΑΕ. «Ας ερωτηθή ο κ. Υπουργός των Οικονομικών διατί με το “νοικοκύ-
ρευμα” εστοίχισεν εις την διοίκησίν του 8.500;»



Στρατηγάκης Χ
Χόνδρος Χ Χ

ΣΥΝΟΛΟ 4 7 8

30.
Εξελίξεις υπήρξαν και στο μέτωπο των δρομολογίων της ΤΑΕ, η οποία επιχεί-
ρησε ένα μικρό άνοιγμα έπειτα από πάρα πολύ καιρό. Στις 12 Μαΐου η εταιρεία 
εγκαινίασε τη γραμμή Αθήνα – Κέρκυρα – Μπρίντεζι. Το αεροπλάνο αναχώρησε 
στις 7:45 π.μ. από το αεροδρόμιο του Ελληνικού και προσγειώθηκε στο Μπρί-
ντεζι στις 10:10 ώρα Ελλάδας. Εκεί πραγματοποιήθηκε δεξίωση όπου μίλησε 
ο Νικόλαος Αβέρωφ, ο οποίος προσκάλεσε την Alitalia να συνεργαστεί με την 
ΤΑΕ επ’ αμοιβαία ωφελεία. Το δρομολόγιο εκτελούνταν κάθε Δευτέρα, Τετάρτη 
και Παρασκευή. 

Η ανακοίνωση, ωστόσο, προκάλεσε αναστάτωση στους ναυτιλιακούς κύκλους του 
Πειραιά. Οι ακτοπλόοι, που είχαν δρομολογήσει πλοία στη γραμμή Πειραιά – Μπρί-
ντεζι, διαμαρτυρήθηκαν έντονα στην κυβέρνηση για την έναρξη του δρομολογίου και 
τόνιζαν ότι δεν έπρεπε να είχε εγκριθεί αυτή η πρωτοβουλία109 της ΤΑΕ, η οποία, όπως 
υποστήριζαν, γινόταν με δημόσιο χρήμα και θα κατέστρεφε τις ατμοπλοϊκές εταιρείες 
που δραστηριοποιούνταν στα δρομολόγια Ελλάδας – Ιταλίας. Οι ακτοπλόοι πίστευαν 
ότι θα έχαναν διά παντός τους επιβάτες της πρώτης θέσης και η εμπλοκή της αεροπο-
ρίας στα δρομολόγιά τους θα δημιουργούσε οξύ ναυτεργατικό ζήτημα. 

Ο Αβέρωφ απάντησε στους ακτοπλόους διά του Τύπου,110 υποστηρίζοντας ότι 
τα ατμόπλοια των 600 επιβατών επαρκούσαν για την κάλυψη της εποχικής κίνησης 
αμφισβητώντας το ότι πτήσεις των 28 ατόμων είχαν τη δυνατότητα να αποβούν 
καταστροφικές για την επιβατική κίνηση της ακτοπλοΐας. Τόνισε, μάλιστα, ότι με 
το άνοιγμα αυτής της γραμμής η εταιρεία θα κάλυπτε μέρος του ελλείμματός της 
και θα εξυπηρετούσε καλύτερα τον τουρισμό. Παράλληλα, λίγες εβδομάδες αργό-
τερα, η ΤΑΕ θα ξεκινούσε111 το δρομολόγιο Αθηνών – Ρόδου – Λευκωσίας – Βηρυ-
τού, το οποίο εκτελούνταν με δικά της αεροσκάφη, κάθε Παρασκευή με επιστροφή 
στην Αθήνα το Σάββατο.

Η ΤΑΕ, όμως, είχε μεγαλύτερα προβλήματα από τους ακτοπλόους. Στις 17 

109. Ελευθερία, 2/5/1956.
110. Η Καθημερινή, 3/5/1956.
111. Ελευθερία, 12/7/1956



Μαΐου ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Αθήνας Ράπτης μετέβη στον εισαγ-
γελέα Πλημμελειοδικών112 και ζήτησε την παραπομπή του Αβέρωφ σε δίκη για 
παράβαση του εργατικού δικαίου, καθώς, σύμφωνα με το ΕΚΑ, η εταιρεία καθυ-
στερούσε την καταβολή δεδουλευμένων στους εργαζομένους.

31.
Την ώρα που ο Ωνάσης και η κυβέρνηση Καραμανλή διαπραγματεύονταν τις τε-
λευταίες λεπτομέρειες της σύμβασης, μια προσωπική, ανείπωτη τραγωδία, που 
απασχόλησε το Πανελλήνιο, θα έβρισκε τον Ζώτο. Στις 27 Ιουνίου ο ξάδερφός του 
–και άλλοτε μέλος του ΔΣ της ΤΑΕ– βιομήχανος Γιώργος Κυριέρης, εξήντα πέντε 
ετών, εκτέλεσε με περίστροφο τη σύζυγο του Ζώτου, Εύη, σαράντα ενός ετών, και 
στη συνέχεια αυτοκτόνησε. 

Οι σοροί της Ζώτου και του Κυριέρη εντοπίστηκαν από εργάτες113 που διέρχο-
νταν τυχαία από ερημική τοποθεσία της Αργυρούπολης, στην οποία ήταν γνωστό ότι 
συνήθιζαν να καταφεύγουν ζευγάρια με αυτοκίνητο. Και δεν θα έδιναν σημασία οι 
εργάτες, αν δεν κινούσε την περιέργειά τους η εικόνα ενός ξαπλωμένου ανθρώπινου 
σώματος. Οι έρευνες της αστυνομίας έδειξαν ότι ο Κυριέρης προσέφερε τσιγάρο στη 
Ζώτου και την πυροβόλησε πέντε φορές. Η δολοφονημένη γυναίκα βρέθηκε με το 
τσιγάρο στο χέρι, ενώ ο νεκρός Κυριέρης κρατούσε τον αναπτήρα του αυτοκινήτου. 

Στην τσάντα της Ζώτου βρέθηκε και μια επιστολή του Κυριέρη με ημερομηνία 
26 Ιουνίου, με την οποία την καλούσε να μιλήσουν. Ο Κυριέρης φαίνεται ότι είχε 
προσχεδιάσει το έγκλημα, καθώς είχε μαζί του και ένα κουτί γεμάτο σφαίρες, πέ-
ραν εκείνων που ήταν φορτωμένες στο περίστροφό του. Τόσο ο Ζώτος όσο και η 
σύζυγος του Κυριέρη Κατίνα ειδοποιήθηκαν από την αστυνομία και έσπευσαν στο 
σημείο συγκλονισμένοι. 

Στην κατάθεσή του o ιδρυτής της TAE είπε ότι η γυναίκα του του είχε τηλε-
φωνήσει το πρωί από το σπίτι, λέγοντάς του ότι θα περνούσε από εκεί ο Κυριέρης 
για να πάνε να παραγγείλουν έπιπλα από εργοστάσιο επίπλων επί της οδού Βου-
λιαγμένης, μετά θα πήγαιναν καμιά βόλτα και θα τον καλούσε εκ νέου όταν θα 
επέστρεφε σπίτι. Ο Ζώτος δεν έλαβε το δεύτερο τηλεφώνημα, αλλά δεν ανησύχησε 
γιατί ήξερε ότι η γυναίκα του βρισκόταν με τον ξάδελφό του. Ο ίδιος δεν είχε καμία 
εξήγηση για το φονικό. 

112. Η Καθημερινή, 18/5/1956.
113. Το Βήμα, 28/6/1956.



Η σύζυγος του δράστη κατέθεσε ότι ο άντρας της τελευταία παρουσίαζε νευ-
ρασθένεια, αδυνάτιζε συνεχώς και παρακολουθούνταν από ψυχίατρο ο οποίος του 
χορηγούσε καταπραϋντικά φάρμακα. Η Κυριέρη, όταν είδε ότι ο σύζυγός της δεν 
επέστρεφε, άρχισε να ανησυχεί. Έψαξε στο συρτάρι όπου ο άντρας της έκρυβε 
το περίστροφο και τις σφαίρες και είδε ότι έλειπαν, με αποτέλεσμα να ενταθεί 
η ανησυχία της και να αρχίσει να τον ψάχνει, φοβούμενη ότι θα επιχειρούσε να 
αυτοκτονήσει. Έμαθε τα νέα από τον Ζώτο, αλλά ούτε η ίδια είχε κάποια εξήγηση 
για τη δολοφονία. 

Ο Κυριέρης είχε γεννηθεί στην Οδησσό, την οποία εγκατέλειψε μετά την Οκτω-
βριανή επανάσταση. Στην Ελλάδα είχε δημιουργήσει τον οίκο διακοσμήσεων GEO 
και ήταν και ο ίδιος διακοσμητής, απασχόληση από την οποία απεκόμιζε μεγάλα 
κέρδη. Η Ζώτου είχε ξαναπαντρευτεί στο παρελθόν και είχε μια κόρη από τον πρώ-
το της γάμο, η οποία παντρεύτηκε Αμερικανό και διέμενε στην Αμερική. Επρόκει-
το για πρόσωπο γνωστό στην αθηναϊκή κοινωνία. Οι ανακρίσεις τερματίστηκαν 
χωρίς ποτέ να διαλευκανθούν οι λεπτομέρειες και το κίνητρο της τραγωδίας.114 

32.
Οι πτήσεις που αναλάμβανε η Ολυμπιακή

Αφετηρία – προορισμός Πτήσεις ανά εβδομάδα
Χειμώνας Καλοκαίρι

Αθήνα – Θεσσαλονίκη 21 35
Αθήνα – Καβάλα 3 5
Αθήνα – Αλεξανδρούπολη 3 5
Αθήνα – Ιωάννινα μέσω Αγρινίου 3 4
Αθήνα – Κέρκυρα 3 4
Αθήνα – Μυτιλήνη 3 4
Αθήνα – Ρόδος 3 7
Αθήνα – Ηράκλειο 6 9
Αθήνα – Χανιά 6 9
Αθήνα – Βόλος 4 7
Αθήνα – Καλαμάτα 4 6
Αθήνα – Κοζάνη 4 6
Αθήνα – Ρώμη – Παρίσι – Λονδίνο 2

114. Έθνος, 28/6/1956.



Αθήνα – Αλεξάνδρεια 2
Αθήνα – Κάιρο 2
Αθήνα – Κωνσταντινούπολη 2
Αθήνα – Κύπρο 3
Αθήνα – Τελ Αβίβ ή Βηρυτό 2

33.
Η σύγκριση των προτάσεων Ωνάση – Νιάρχου στο υπόμνημα Νιάρχου

Σημεία σύμβασης Πρόταση Νιάρχου Πρόταση Ωνάση
Προνόμιο Μόνο για τις δρομολογημένες γραμμές Για κάθε γραμμή ή μεταφορά
Παράταση στη σύσταση 
της εταιρείας

4 μήνες 6 μήνες

Κεφάλαιο και 
ελληνικότητα 
της εταιρείας

4 εκατ. δολ. (2 με τη σύσταση και 2 
εντός δεκαετίας). Θα περιορίζονταν 
σε 3 εκατ. δολ. σε περίπτωση απο-
κτήσεως δύο τετρακινητήριων DC 6B 
κατά ελληνική κυριότητα μέχρι τέλους 
Νοεμβρίου 1956. Οι μετοχές Νιάρχου 
θα έπρεπε να βρίσκονται σε ελληνικά 
χέρια κατά 67%. Η μεταβίβασή τους 
θα ήταν αδύνατη. Το 51% θα παρέμενε 
στην κυριότητα του Νιάρχου 
για μια δεκαετία. 

1,5 εκατ. δολ. μετοχές σε ελληνικά 
χέρια κατά 60%. Ελευθερία με-
ταβίβασης μετοχών λόγω διπλής 
υπηκοότητας Ωνάση. 

Εξαγορά περιουσίας ΤΑΕ 
και εξοπλισμού τεχνικής 
βάσης

2,3 εκατ. δολ. σε 10 ετήσιες έντοκες 
δόσεις. 

Κυμαινόμενο ποσό 1.619-2.169 
εκατ. δολ. σε 12 έντοκες δόσεις. 
Ρήτρα αζημίου λύσεως σε 
περίπτωση μη αποκτήσεως 
της ΤΑΕ εντός εξαμήνου. 

Νέα αεροσκάφη Λιγότερα των τεσσάρων DC 6B λόγω 
συμπερίληψης στην προσφορά μόνο 
των προβλεπομένων στη Διακήρυξη 
της 1ης Ιουλίου 1955. Το υπερδιπλάσιο 
κεφάλαιο Νιάρχου θα διασφάλιζε 
μεγαλύτερο στόλο αεροσκαφών, εάν 
εζητείτο κάτι τέτοιο από το ελληνικό 
Δημόσιο κατά τη διαπραγμάτευση.
Πρόβλεψη για δύο DC 8 και δύο 
DC 6B. Δέσμευση για ολοκλήρωση του 
αεροπορικού εξοπλισμού της ΤΑΕ εντός 
έτους, με πιθανότητα απόκτησης δύο 
DC 6B μέχρι τέλους Νοεμβρίου 1956.

Περισσότερα των τεσσάρων 
DC 6B. Ευχέρεια για απόκτηση 
αεροσκαφών κατά ελληνική 
κυριότητα εντός τριών ετών. 



Αεροπορικές γραμμές, 
εισιτήρια, κόμιστρα, 
προσωπικό

«Η Σύμβασις Ωνάση υιοθετεί τα προτεινόμενα υπό του Συγκροτήματος 
Νιάρχου». 

Κέρδη Σε περίπτωση παραχώρησης της ΤΑΕ στον Νιάρχο, είχε παραιτηθεί με 
επιστολή του από οποιοδήποτε κέρδος ή μέρισμα «υπέρ κοινωνικών και 
φιλανθρωπικών σκοπών», πράγμα που «ούτε κατά διάνοιαν εγένετο 
εκ μέρους του κ. Ωνάση».

Δασμολογικές και 
φορολογικές διατάξεις 

Μόνο τις παρεχόμενες συνήθως 
φορολογικές διατάξεις για την 
εξασφάλιση του καθεστώτος περί 
προστασίας ξένων κεφαλαίων εξ 
αλλοδαπής του Ν.Δ. 2687/1953.

Πρωτοφανείς πάσης φύσεως 
απαλλαγές και προνόμια 
(άρθρο 18).

Εγγύηση αναδόχου 300.000 δολ. 250.000 δολ.
Άδεια εκμετάλλευσης Καταστρατήγηση διεθνών 

συμβατικών υποχρεώσεων 
της Ελλάδας στην προσπάθεια 
θεραπείας της διπλής ιθαγένειας 
του Ωνάση, που ενείχε τον 
κίνδυνο απαγόρευσης των 
εμπορικών πτήσεων στο 
εξωτερικό. Οι διατάξεις θα 
έφερναν αργά ή γρήγορα την ΤΑΕ 
σε χέρια τρίτων «προτιμηθέντος 
τελικώς του κ. Σταύρου Νιάρχου».

Τεχνικές διατάξεις Οι σχετικές διατάξεις 
αναστέλλονται χωρίς υπαιτιότητα 
του αναδόχου. Διαπραγμάτευση 
με το Δημόσιο για την ανέγερση 
κι εκμετάλλευση του κτιριακού 
συγκροτήματος του Ελληνικού. 
Εγγυοδοσία του Δημοσίου στον 
δανεισμό.



34.
Η σύγκριση των τριών προτάσεων στο έγγραφο Ζώτου

Δημόσιο συμφέρον Σύμβασις Ωνάση Προσφορά 
Σ. Ζώτου

Προσφορά 
Σ. Νιάρχου

1 Διάρκεια προνομίου 20 έτη 15 έτη 20 έτη
2 Εισαγωγή 

κεφαλαίων εις 
Τράπεζα Ελλάδος

Ουδεμία 2.000.000 δολ. 4.000.000 δολ.

3 Κεφάλαια εκτός 
ελέγχου Τραπέζης 
Ελλάδος

1.500.000 δολ. Ουδέν Ουδέν

4 Εγγύησις 
προτάσεων

Ουδεμία 50.000 δολ. 100.000 δολ.

5 Δημοσιότης 
προτάσεων

Μυστικαί 
διαπραγματεύσεις

Δημοσία Δημοσία

6 Εγγύησις με 
την υπογραφήν 
συμβάσεως δι’ 
εκπλήρωσιν όρων

250.000 δολ. 250.000 δολ. 300.000 δολ.

7 Ελληνικότης 
της εταιρίας

Αμφισβητούμενη Αδιαμφισβήτητος 
και καταστατικώς 
εγγυημένη

Αδιαμφισβήτητος 
και καταστατικώς 
εγγυημένη

8 Εξυπηρέτησις 
του κοινού
(Σύνολον 
υποχρεωτικών 
δρομολογίων 
εβδομαδιαίως)

εσωτερικού 
Χειμερινά 63
Θερινά 101

εσωτερικού 
Χειμερινά 97
Θερινά 125

Θα καθωρίζοντο 
κατά τας 
διαπραγματεύσεις

εξωτερικού 
Χειμερινά 13
Θερινά 13

εξωτερικού 
Χειμερινά 18
Θερινά 19

9 Νέαι γραμμαί προς:
Νέα Υόρκη
Νότια Αφρική

Μετά από 3 έτη 1 έτος Αντικείμενον 
διαπραγματεύσεως

10 Επιχορήγησις 
Δημοσίου εις νέας 
γραμμάς

Ναι Όχι Αντικείμενον 
διαπραγματεύσεως



11 Κέρδη 18% αφορολόγητα 
διά εταιρίαν και 
μετόχους

Κατά τους 
κειμένους νόμους 
και διατάξεις

Των ιδίων του 67% 
(των όσων μετοχών 
καλυφθήσονται 
υπό του ιδίου) 
παραχωρεί τα 
μερίσματα μετά 
την αφαίρεσιν των 
νομίμων φόρων εις 
τα φιλανθρωπικά 
ιδρύματα της χώρας

Φόρος κερδών

Εξαγωγή κερδών εις 
αλλοδαπήν

Διά συναλλάγματος 
Τραπέζης της 
Ελλάδος

Όχι Όχι

12 Δάνεια

Επί τη εγκαταστάσει

12ετές ίσον προς το 
ενεργητικόν της ΤΑΕ 
5 εκατ. δολ. 

Ουδέν 10ετές ίσον προς 
την αποτίμησιν του 
ενεργητικού της 
ΤΑΕ με 5% τόκον

Κατά την διάρκεια 
της 20ετούς 
παραχωρήσεως

Προβλέπεται 
δυνατότης της 
εγγυήσεως του 
Δημοσίου διά παν 
δάνειον

Ουδέν Ουδέν

13 Επιβαρύνσεις του 
Δημοσίου

Προς παράδοσιν της 
περιουσίας της ΤΑΕ

Διαφορά μεταξύ 
συμβατικής και 
πραγματικής τιμής 
2.754.000 δολ.

Ουδεμία Διαφορά μεταξύ 
προταθείσης τιμής 
και πραγματικής 
– επιδεικτική 
μείωσις κατά τας 
διαπραγματεύσεις 
2.204.000 δολ.

Προς πληρωμήν 
ηγγυημένων υπό 
του Δημοσίου 
υποχρεώσεων

Εις Εθνική 
Κτηματική Τράπεζα 
2.079.724 δολ.

Ουδεμία Εις Εθνική 
Κτηματική Τράπεζα 
2.079.724 δολ.

Ενυποθήκων 
δανείων

Εις Εθνική Τράπεζα 
ενυπόθηκον δάνειον 
ΤΑΕ 703.375 δολ.

Ουδεμία Εις Εθνική Τράπεζα 
ενυπόθηκον δάνειον 
ΤΑΕ 703.375 δολ.

Δάνεια Δημοσίου 
προς κάλυψιν ζημιών 
υπ’ ευθύνη Δημοσίου 
εκμεταλλεύσεως 
53-56

1.772.000 δολ. 1.772.000 δολ. 1.772.000 δολ.

Φόροι αναλωθέντες 
κατά την κρατικήν 
εκμετάλλευσιν και 
απολεσθησόμενοι 

618.305 δολ.

----------------------
------
Σύνολο 7.927.404 
δολ.

Το αυτό μείον 
όσα νομίμως 
ώφειλεν η ΤΑΕ
395.181 δολ.
----------------
2.167.181 δολ.

618.305 δολ.

----------------------
-------
Σύνολο 7.377.404 
δολ.



14 Πρόσκτησις 
περιουσιακών 
στοιχείων ΤΑΕ

Δι’ 
αντισυνταγματικής 
αναγκαστικής 
απαλλοτριώσεως

Δι’ αποφάσεως 
της Γενικής 
Συνελεύσεως 
των Μετόχων

Διά νομίμου 
διαπραγματεύσεως

15 Συνεργείον Γεν. 
επισκευών

Αποκλειστικόν 
προνόμιον

Άνευ προνομίου Αποκλειστικόν 
προνόμιον

16 Νέα αεροπλάνα 4κινητήρια 3 τελευ-
ταίου τύπου 
3 δικινητήρια (δυ-
νάμενα να αντικα-
τασταθούν διά 2 
4κινητηρίων προτε-
λευταίου τύπου)

4κινητήρια 6 
του τελευταίου 
τύπου ή 3 του 
τελευταίου και 3 
προτελευταίου

4κινητήρια τελευ-
ταίου τύπου
4 μέχρι μεγίστου 
24 4κινητήρια 
τελευταίου τύπου

17 Αλλοδαπόν 
προσωπικόν

Οσονδήποτε κρίνει 
αναγκαίον 
ο ανάδοχος

Ουδέν (πλην 
εκπαιδευτών)

Ουδέν (πλην 
εκπαιδευτών)

18 Δασμολογικαί 
απαλλαγαί

Επί καυσίμων και 
λιπαντικών

Ναι Ναι Ναι

Επί υλικών, 
ανταλλακτικών και 
μηχανημάτων

Ναι Ναι Ναι

Επί τροχαίου υλικού 
και ανταλλακτικών

Ναι Όχι Όχι

Επί εφοδίων 
προσωπικού 
και ιδιωτικών 
αυτοκινήτων

Ναι Όχι Όχι

Επί εξοπλισμού 
γραφείου

Ναι Όχι Όχι

19 Φορολογικαί 
απαλλαγαί

Απιθάνως 
προνομιούχος 
μεταχείρισις (δεν 
φορολογούνται 
καν διά του 
ενιαίου φόρου οι 
μέτοχοι) διά τα 
εισπραττόμενα 
κέρδη

Φόροι ως και 
διά τας λοιπάς 
ελληνικάς 
επιχειρήσεις και 
διά τους μετόχους

Φόροι ως και 
διά τας λοιπάς 
ελληνικάς 
επιχειρήσεις και 
διά τους μετόχους



20 Νομισματικαί και 
συναλλαγματικαί 
διατάξεις

Εισαγωγή κεφαλαίου 
εξ αλλοδαπής

Όχι Ναι Ναι

Εισαγωγή προϊόντος 
δανείων εξωτερικού

Όχι Ναι Ναι

Εισαγωγή προϊόντος 
πωλήσεως των 
περιουσιακών 
στοιχείων ΤΑΕ και 
άλλων

Όχι Ναι Ναι

Εισαγωγή 
ασφαλιστικών 
αποζημιώσεων

Όχι Ναι Ναι

Εισαγωγή των εξ 
εκμεταλλεύσεων 
εισπράξεων 
εξωτερικού

Όχι Ναι Ναι

Εξαγωγή των εξ 
εκμεταλλεύσεων εις 
δρχ. εισπράξεων, εις 
βάρος υπολοίπων 
συναλλαγματικών 
πόρων Τραπέζης 
Ελλάδος

Ναι Όχι Όχι

21 Επιτάξεις

Διαδικασία

Ειδική διά 
διαιτησίας

Κατά τας 
κειμένας 
διατάξεις

Κατά τας κειμένας 
διατάξεις

Διαφυγόντα κέρδη Καταβολή υπό 
Δημοσίου

Όχι Όχι

35.
Ταυτόχρονα, η εταιρεία κινητοποιούνταν με ενέργειες μάρκετινγκ και επικοινω-
νίας στο εξωτερικό, προσκαλώντας Άγγλους, Γάλλους και Ιταλούς δημοσιογρά-
φους, αλλά και διευθυντές τουριστικών πρακτορείων για την προώθηση της Ελλά-
δας ως προορισμού της διαδρομής Λονδίνο – Παρίσι – Ρώμη – Αθήνα,115 μεταφέ-
ροντάς τους με τις πτήσεις της Ολυμπιακής. Η επιβατική κίνηση γνώριζε τόνωση, 

115. Ελευθερία, 21/6/1957.



με τα πρώτα στατιστικά στοιχεία να δείχνουν αύξηση έως και 35% σε σχέση με 
την περίοδο της ΤΑΕ.116

Επιπλέον, η κυβέρνηση της Λιβύης ήρθε σε επαφή με τον Ωνάση, με στόχο να 
του αναθέσει την αναδιοργάνωση της πολιτικής αεροπορίας της αραβικής χώρας, 
μέσω της Ολυμπιακής, ενώ ειδική πτήση της εταιρείας μετέφερε τον μόνιμο υφυ-
πουργό Ανασυγκροτήσεως της Λιβυής Αμπντουλαζέκ Σιαγκλούμπ από την Αθήνα 
στην Τρίπολη, μετά τις επαφές που είχε με την ελληνική κυβέρνηση.117

Είχε προηγηθεί δημόσια πρόσκληση της Ολυμπιακής για την υποβολή αιτή-
σεων για την πρόσληψη υπαλλήλων σε πρακτορεία και αεροδρόμια, καθώς και 
μηχανικών αεροπορίας και ηλεκτρονικών. Ο Ωνάσης γρήγορα ξεκίνησε να χτίζει 
το προφίλ του εργοδότη πρώτης προτίμησης, καθώς ανακοίνωσε στον Τύπο ότι 
αναλάμβανε να στείλει τα παιδιά των υπαλλήλων της Ολυμπιακής για έναν μήνα 
σε κατασκήνωση με δικά της έξοδα,118 κάτι που γινόταν για πρώτη φορά στην αε-
ροπορική ιστορία της Ελλάδας. 

Επιπλέον, η Ολυμπιακή είχε συμφωνήσει συνεργασία με τη Misrair για πτή-
σεις από και προς Αίγυπτο.119 Μάλιστα, έναν μήνα αργότερα, ο Ωνάσης θα συμ-
φωνούσε κατ’ αρχήν με την κυβέρνηση της Αιγύπτου για την κατασκευή αγωγού 
πετρελαίου, στον οποίο το αιγυπτιακό Δημόσιο θα συμμετείχε κατά 51% (13 εκατ. 
αιγυπτιακές λίρες), ενώ ο εφοπλιστής και άλλοι ξένοι επενδυτές με το 49% του 
κεφαλαίου. Η εκχώρηση του αγωγού θα ήταν δωδεκαετής και η Αίγυπτος θα ελάμ-
βανε το 50% των εσόδων. Ο αγωγός θα ένωνε το Πορτ Σάιντ με το Σουέζ και θα 
καθιστούσε εφικτή τη μεταφορά του πετρελαίου με δεξαμενόπλοια εκτοπίσματος 
μεγαλύτερου των 60.000 τόνων.120 Ωστόσο οι διαπραγματεύσεις σταμάτησαν, κα-
θώς οι Αιγύπτιοι επέμεναν ο Ωνάσης να φέρει και άλλους επενδυτές μαζί του, κάτι 
που ο ίδιος αρνούνταν να κάνει.121 

36.
Τον Σεπτέμβριο του 1957, η Ολυμπιακή προσκάλεσε μια «Ιπτάμενη Καραβέλα», 
το Caravelle 02, ένα νέας γενιάς αεριωθούμενο της Sud Aviation, για να επιδείξει 

116. Οικονομικός Ταχυδρόμος, 13/6/1957.
117. Ελευθερία, 15/6/1957.
118. Η Καθημερινή, 10/7/1957.
119. Ελευθερία, 23/5/1957.
120. Το Βήμα, 26/7/1957.
121. New York Times, 13/9/1957.



τις δυνατότητές του πάνω από τον ουρανό της Αθήνας, με ειδική δημόσια εκδή-
λωση που προκάλεσε το ζωηρό ενδιαφέρον των Αθηναίων.122 Ήταν η πρώτη φορά 
που οι κάτοικοι της πρωτεύουσας θα έβλεπαν ένα αεροσκάφος που ταξίδευε με έως 
και 800 χλμ./ώρα.123

Παράλληλα, η εταιρεία διοργάνωσε δωρεάν πτήσεις εξοικείωσης του κοινού 
με τα αεροπλάνα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, οι οποίες εκτελούνταν κάθε Κυρια-
κή.124 Μια πτήση έγινε με ένα δικινητήριο Douglas των γραμμών του εξωτερικού 
το οποίο πέταξε στην Κέρκυρα, με περίπου 1.500 Κερκυραίους να περιμένουν να 
πάρουν το βάπτισμα του αέρος, εκ των οποίων επελέγησαν 28 κατόπιν κλήρωσης. 
Η ζήτηση ήταν τεράστια και είχαν προγραμματιστεί μόνο έξι πτήσεις, διάρκειας 
είκοσι λεπτών εκάστη. Το ίδιο συνέβη σε Χανιά και Ηράκλειο με δικινητήριο των 
28 θέσεων. Είχε προηγηθεί αντίστοιχη πρωτοβουλία σε Αγρίνιο, Γιάννενα, Καβά-
λα και Αλεξανδρούπολη.125

Επίσης, η εταιρεία έφερε τα Skymaster για πρώτη φορά στις πτήσεις εσωτε-
ρικού,126 τα οποία δρομολόγησε στις πτήσεις μεταξύ Αθήνας και Θεσσαλονίκης, 
ξεκινώντας μια αργή αντικατάσταση των DC-3 της ΤΑΕ. Τα Skymaster μετέφεραν 
έως και 60 επιβάτες και έφερναν μια νέα εμπειρία για τους ταξιδιώτες. Ακόμη, άρ-
χισε να επενδύει στην εταιρική κοινωνική ευθύνη συμμετέχοντας σε φιλανθρωπι-
κές ενέργειες.127 Σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες ενεπλάκη και ο σχεδιαστής Γιάννης 
Ντεσσέ, που είχε σχεδιάσει τις στολές της Ολυμπιακής.128

37.
Ο Ζώτος υποστήριζε ότι η διοίκηση της Ολυμπιακής επιδείκνυε αδέξια εκμε-
τάλλευση, κατασπατάληση των κεφαλαίων της σε «απαραγώγους δαπάνας άνευ 
ουσιαστικής τινός επενδύσεως», προσάπτοντάς της ότι αξίωνε νέες απαιτήσεις 
δανεισμού και παροχών σε βάρος του Δημοσίου, χωρίς να ανταποκρίνεται στις 
αρχικές προσδοκίες. Σχολιάζοντας δε τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου 

122. Η Καθημερινή, 26/9/1957.
123. Είναι ενδιαφέρον ότι αντέδρασαν οι δήμοι των ακτών του Σαρωνικού, που όχι μόνο δια-
μαρτυρήθηκαν για τις πτήσεις του αεροσκάφους, αλλά επανέλαβαν και το αίτημα μεταφοράς του 
αεροδρομίου. Ελευθερία, 3/10/1957.
124. Ελευθερία, 29/9/1957.
125. Το Βήμα, 20/8/1957.
126. Η Καθημερινή, 21/9/1957.
127. Η Καθημερινή, 4/9/1957.
128. Η Καθημερινή, 24/8/1957.



εξαμήνου λειτουργίας της Ολυμπιακής, έκανε λόγο για πλήρη ακαταλληλότητα 
του αναδόχου και υποστήριζε ότι η οικονομική απόδοση της ΤΑΕ ήταν σημαντικά 
καλύτερα.129 

Επίσης, ασκούσε κριτική στον Ωνάση, λέγοντας ότι οι συνεχείς ανακοινώσεις 
για απόκτηση στόλου ήταν εξαγγελίες που έγιναν «αναληθώς», είχαν ως στόχο την 
εξαπάτηση της κυβέρνησης «επί σκοπώ αναζητήσεως νέων πιστώσεων εις βάρος 
του Δημοσίου», αλλά και έδειχναν «έλλειψιν σεβασμού του αναδόχου προς εαυ-
τόν, πάντως δε στοιχειώδους σοβαρότητος». Το ίδιο σημείωνε και για την αναγ-
γελία ανάληψης των αεροπορικών συγκοινωνιών της Λιβύης και διάφορα άλλα 
επιχειρηματικά σχέδια γύρω από τον τουρισμό.130 

Ως προς τις παραγγελίες του αεροπορικού υλικού, ο Ζώτος αποκάλυπτε ότι 
αυτές είχαν γίνει από την Ουρουγουανή εταιρεία Ionian Limited και όχι από την 
Ολυμπιακή για την οποία προορίζονταν τα αεροσκάφη, και μάλιστα μία από τις 
δύο παραγγελίες μεταβιβάστηκε σε παναμαϊκή εταιρεία μετά την πρώτη δόσης 
εξόφλησης.131 

Επιπλέον, διαπίστωνε την αδυναμία του Ωνάση να διευθύνει την αεροπορική 
επιχείρηση και υποστήριζε ότι ο εφοπλιστής εστράφη σε έντεκα ξένες εταιρείες 
για να αναλάβουν την οργάνωση της Ολυμπιακής και να εξαγοράσουν το 40% 
των μετοχών, ώστε να επανεισπραχθεί «το απαραγώγως εξανεμισθέν κεφάλαιον» 
και «άνευ εκταμιεύσεώς του» να εκπληρωθούν οι συμβατικές υποχρεώσεις πρό-
σκτησης νέου υλικού. Επίσης, ισχυριζόταν ότι δύο εκ των εταιρειών αυτών, «πο-
νηρώς ενεργούσαι ίνα δημιουργήσουν προϋποθέσεις διεισδύσεως του προσωπικού 
των κατόπιν ερεύνης της συγκροτήσεώς του, υπέδειξαν απομάκρυνσιν ορισμένου 
επαγγελματικού προσωπικού», η οποία, «εν πλήρη αγνοία του θέματος», πραγμα-
τοποιήθηκε ή επιχειρήθηκε. 

Ο Ζώτος πίστευε ότι «ουδέν στοιχείον υπάρχει συγχωρούν έστω αισιόδοξον 
πρόβλεψιν ομαλής αναπτύξεως της πολιτικής αεροπορίας». Και ξέσπασε κατά των 
προηγούμενων κυβερνήσεων ότι «διά περιτέχνου προπαγάνδας» αποτέλεσε πεποί-
θηση από το 1952 ότι η ΤΑΕ τέθηκε σε εκκαθάριση λόγω σπατάλης, ατασθαλειών 

129. Για την Ολυμπιακή υπολόγιζε το προσφερθέν έργο σε 10.584 χιλιομετρικούς τόνους, με 
είσπραξη ανά χιλιομετρικό τόνο 8,12 δραχμών και κόστος 9,31 δραχμών. Οι αντίστοιχοι δείκτες 
της ΤΑΕ στο β´ εξάμηνο του 1952 ήταν προσφερθέν έργο 7.000 χιλιομετρικών τόνων, εισπρά-
ξεις 4,31 δραχμών και κόστος 5,30 δραχμών – και αυτό την ώρα που η αεροπορική κίνηση ήταν 
αυξημένη κατά άνω του 50% σε σχέση με το 1952. 
130. «Η εξαγορά του “Αστέρος”, αι ξενοδοχειακαί επιχειρήσεις Ρόδου, Ολύμπου Κερκύρας 
κ.λπ.». 
131. Όπως θα αποδεικνυόταν χρόνια αργότερα, ο Ωνάσης αγόραζε τα αεροσκάφη μέσω εται-
ρειών που του ανήκαν, και τα εκμίσθωνε στη συνέχεια στην Ολυμπιακή, εγκαινιάζοντας μια 
πρακτική που αργότερα θα γινόταν κοινή σε πολλές πολυεθνικές επιχειρήσεις. 



και ανικανότητας, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στη διάλυση, ενώ, όπως τόνιζε, η 
πραγματικότητα ήταν ακριβώς η αντίθετη. Και υποστήριζε ότι, εάν η άποψή του 
ήταν ακριβής, τότε θα άξιζε «τον κόπον η προσπάθεια επανορθώσεως μιας αδίκου 
καταστροφής και ανάληψις κοινής ενεργείας δι’ αποκατάστασιν των πραγμάτων 
της πολιτικής αεροπορίας». 

38.
Η Ολυμπιακή αναλάμβανε να θέσει αρχικά στον στόλο της κοινοπραξίας δύο αε-
ροσκάφη Comet ΙVΒ και τρία Douglas DC-6B. Τα Comet θα ήταν «από τεχνικής 
πλευράς όμοια προς τα της BEA» και θα συντηρούνταν «κατά τα αυτά πρότυπα ως 
και τα αεροσκάφη της BEA». Η BEA θα εφοδίαζε την κοινοπραξία με αεροσκάφη 
τύπου Comet IVB Viscount, ενώ θα παρείχε και εφεδρική χωρητικότητα ίση προς 
12,5% των εβδομαδιαίων ωρών πτήσης. Η BEA δεν θα είχε συμβατική υποχρέωση 
να προσθέσει περισσότερα αεροπλάνα, αλλά εάν παρίστατο ανάγκη, θα γινόταν με 
όρους που θα συμφωνούνταν κατά τον χρόνο διάθεσής τους. 

Επιπλέον, η BEA και η Ολυμπιακή υποχρεούνταν έως το τέλος του 1964 να 
αντικαταστήσουν τα Viscount και τα DC-6B με αεροσκάφη νεότερου τύπου, εκτός 
εάν αποφασιζόταν κάτι άλλο στην πορεία. Εάν η αλλαγή επηρέαζε το κόστος των 
διαθέσιμων θέσεων επιβατών ανά μίλι / ανά ώρα για την κοινοπραξία, θα έπρεπε 
να συμφωνηθεί μεταξύ των δύο πλευρών προ της αγοράς του αεροσκάφους. 

Τα προγράμματα θα συμφωνούνταν τουλάχιστον πέντε μήνες νωρίτερα. Η 
BEA θα συμβούλευε την Ολυμπιακή για την κατάρτιση των προγραμμάτων –που 
θα υπόκειντο και σε κυβερνητική έγκριση–, υπό την προϋπόθεση ότι τα εμπο-
ρικά συμφέροντα του κάθε μέρους θα αναπτύσσονταν επί ίσοις όροις και ότι οι 
γραμμές, τα δρομολόγια και τα κόμιστρα θα καθορίζονταν «με τον αντικειμενικόν 
σκοπόν τής μέχρι του ανωτάτου δυνατού ορίου αυξήσεως της επιβατικής κινήσεως 
της Κοινοπραξίας». 

Η Ολυμπιακή θα διατηρούσε καθημερινό δρομολόγιο επί της γραμμής Αθήνας 
– Ρώμης – Παρισίων – Λονδίνου με αεροσκάφος Comet, η δε BEA καθημερινή 
πτήση επί της γραμμής Λονδίνου – Ρώμης – Αθήνας, επίσης με Comet, και όχι 
λιγότερο από ένα ανά ημέρα επί της γραμμής Λονδίνου – Αθήνας – Λευκωσίας 
μέσω οποιουδήποτε σημείου, υπό τον όρο ότι αυτό δεν θα παρείχε το δικαίωμα 
υπέρβασης των επτά δρομολογίων εβδομαδιαίως μέσω Ρώμης. Σε περίπτωση που 
η χωρητικότητα ήταν αντιοικονομική και εμφανιζόταν η ανάγκη μείωση της συ-
χνότητας κάτω του ενός καθημερινού δρομολογίου, η κατανομή των συχνοτήτων 



θα γινόταν εξ ημισείας. «Αφ’ ετέρου, η Ολυμπιακή Αεροπορία αναγνωρίζει την 
αρχαιότητα της BEA εις την γραμμήν ταύτην και εφ’ όσον παρακληθή υπό της 
BEA θέλει ευμενώς εξετάση τα ειδικά προβλήματα της BEA εν σχέσει προς τα 
εμπορικά αυτής δικαιώματα» σημειώνεται. 

Τα έσοδα από τα δρομολόγια της κοινοπραξίας θα περιέρχονταν στην κοινο-
πραξία μετά την αφαίρεση 15% για συνήθη έξοδα πωλήσεων κατά τον πρώτο χρό-
νο της συμφωνίας, 14% για τον δεύτερο και 13% για τα επόμενα έτη. Τα έσοδα 
από τα κόμιστρα θα καταχωρούνταν σε έναν από δύο λογαριασμούς: των βασικών 
και των συμπληρωματικών δρομολογίων. Ενδεικτικά, το κόστος των Comet είχε 
καθοριστεί σε 450 λίρες ανά ώρα για χρήση 2.400 ωρών πτήσης ετησίως. 

Τα κέρδη της κοινοπραξίας από τον λογαριασμό βασικών δρομολογίων θα κα-
τανέμονταν ως εξής: Οι πρώτες 600.000 λίρες των κερδών κάθε χρόνου θα κατα-
νέμονταν κατά 33,3% για την Ολυμπιακή και κατά 66,6% για την BEA, πλην όμως 
της αρχικής περιόδου, όπου θα ίσχυε αναλογία 20-80 (Ολυμπιακή – BEA) για το 
πρώτο έτος, 25-75 για το δεύτερο και 30-70 για το τρίτο. Τα πέραν των 600.000 
λιρών κέρδη θα κατανέμονταν εξίσου, όπως θα γινόταν και με τα κέρδη και της 
ζημίες της κοινοπραξίας από τον λογαριασμό συμπληρωματικών δρομολογίων. 

H BEA αναλάμβανε τη συντήρηση των Comet της Ολυμπιακής που είχαν ορι-
στεί για τον στόλο της κοινοπραξίας –εάν το ζητούσε η Ολυμπιακή– χωρίς χρέωση 
για ποσό ανώτερο του κόστους συντήρησης των δικών της αεροσκαφών. Επίσης, 
η συμφωνία όριζε μεταξύ άλλων ότι εάν χρησιμοποιούνταν αεροσκάφος της Ολυ-
μπιακής στην άσκηση βρετανικών εμπορικών δικαιωμάτων, αυτό θα έφερε κατά 
το δυνατόν τα διακριτικά σήματα της BEA στο εσωτερικό και στο εξωτερικό του. 
Το ίδιο θα ίσχυε και στην αντίθετη περίπτωση. Η συμφωνία τελούσε υπό το Αγ-
γλικό Δίκαιο. 

39.
Ο Ζώτος χαρακτήριζε ειρωνική τη διευκρίνιση ότι η Cyprus Airways ήταν εταιρεία 
συνεργαζόμενη με την BEA, ενώ στην πραγματικότητα ανήκε σε αυτήν και ουσι-
αστικά ελεγχόταν από το Λονδίνο, και υπογράμμιζε το δικαίωμα των Βρετανών να 
απαγορεύουν συνεργασίες της ΟΑ με άλλους αερομεταφορείς. Ακόμη, επεσήμαινε 
ότι διά του κοινού στόλου της κοινοπραξίας καταστρατηγούνταν η πρόβλεψη της 
σύμβασης της Ολυμπιακής με το κράτος ότι θα αποκτούσε ιδιόκτητα αεροσκάφη 
σύγχρονου τύπου, έθετε δε ζήτημα αεροπορικής ασφάλειας μετά τις καταστροφές 
που υπέστησαν αεροσκάφη Comet στον αέρα από τους βρετανικούς αερομεταφο-



ρείς, γεγονός που αποθάρρυνε την αεροπορική αγορά να τα αποκτήσει. Μάλιστα 
κατέληγε στο συμπέρασμα ότι η σύμβαση προσέθετε «την Ελληνικήν αεροπορι-
κήν εκμετάλλευσιν εις σειράν των Αγγλικών πειραματοζώων» για τον ίδιο λόγο. 
Και θεωρούσε ότι η αναβολή της παραλαβής των Comet κατά ενάμιση μήνα από 
την Ολυμπιακή (αντί 1ης Απριλίου, τα παρέλαβε στις 15 Μαΐου) έγινε ώστε να 
προλάβει η BEA να προετοιμαστεί για την εμπορική συνδιαχείριση.

Σύμφωνα με τον Ζώτο, ήταν «απαραίτητον να ερευνηθή σοβαρώς πώς η Ο.Α. 
εξήγγειλε παραγγελίαν αυτής διά δύο Comet IV, ενώ εκ των βιβλίων και εγγράφων 
αυτής αποδεικνύεται ότι ούτε παραγγελία της Ο.Α. εδόθη ποτέ, ούτε προκαταβολή 
εδόθη ποτέ διά τοιαύτην αιτίαν, ούτε εγγραφή τις εις τα βιβλία της ΑΕ υπάρχει, 
αλλά εν συμπαιγνία Ο.Α. και BEA εξαπατούν την Ελληνικήν κυβέρνησιν, ενώ 
απλώς διετέθησαν ή θα διατεθούν άνευ τίτλων ιδιοκτησίας 2 ακόμη Comet διά να 
κατορθώση η BEA να υποκαταστήση τα εμπορικά δικαιώματα της Ελλάδος και να 
υπεισέλθη αυτή εις τα εκ του προνομίου απορρέοντα δικαιώματα της Ο.Α.». 

Ακόμη, εκτιμούσε ότι η πρόνοια για συντήρηση των Comet στην Αγγλία και 
αντικατάσταση τριών μισθωμένων DC-6Β από εφεδρικά της BEA θα οδηγούσε σε 
de facto κατάργηση του άρθρου 17 της σύμβασης παραχώρησης της Ολυμπιακής 
περί υποχρέωσης εγκατάστασης Συνεργείων Γενικών Επισκευών στη χώρα, «επί 
μεγίστη βλάβη της συναλλαγματικής και γενικωτέρας οικονομίας της Ελλάδος». 

Ουσιαστικά, ο Ζώτος υποστήριζε ότι τυχόν έγκριση της σύμβασης ΟΑ – BEA 
από την Αθήνα θα καταστρατηγούσε βασικές επιδιώξεις της σύμβασης της Ολυ-
μπιακής, όπως η υποχρέωση πρόσκτησης τουλάχιστον πέντε σύγχρονων αεροσκα-
φών, η δημιουργία συνεργείου επισκευών και το δικαίωμα του Δημοσίου να υπο-
χρεώνει την ΟΑ να αναπτύσσει νέες γραμμές. 

Η έκθεση συμπέραινε ότι ο Ωνάσης, βλέποντας ότι η Αθήνα ήταν απρόθυμη να 
το συζητήσει και να αποδεχθεί νέες παραχωρήσεις, διαπραγματεύθηκε στο Λονδίνο 
τη σύμβαση με την BEA, η οποία της εκχωρούσε την εκμετάλλευση. Και δεν παρέ-
λειπε να επικρίνει το γεγονός ότι το 1955 η προσφορά Γουλανδρή, η οποία εθεωρεί-
το και η καλύτερη, είχε αποκλειστεί διότι ερχόταν σε συνεργασία με την BEA, κάτι 
που κρίθηκε επισφαλές για τα εθνικά αεροπορικά συμφέροντα. «Πώς τώρα μετά 
τρία και πλέον έτη είναι δυνατόν να κριθή συμφέρουσα η εισαγωγή αμφιβόλου επι-
τυχίας Αγγλικού υλικού εις την Ελληνικήν αεροπορικήν εκμετάλλευσιν;» διερωτάτο. 

Προεξοφλούσε δε η έκθεση ότι, εάν η σύμβαση ΟΑ – BEA εγκρινόταν από την 
ελληνική κυβέρνηση, ο Ωνάσης θα καλυπτόταν πίσω από αυτήν αναφορικά με τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις για την έναρξη δρομολογίων προς Αμερική και Νότιο 
Αφρική, όπου ήταν ακάλυπτος. Και μάλιστα προέβλεπε ότι θα έφερνε και σύμβαση 
με την BOAC στην οποία θα εκχωρούσε τη διηπειρωτική εκμετάλλευση, «διότι ο 



κ. Ωνάσης ή η Ο.Α. δεν έχουν την πρόθεσιν ή τα μέσα να αποκτήσουν υπερατλα-
ντικά αεροσκάφη». 

40.
Επιπλέον, η Ολυμπιακή παρελάμβανε τα πλέον σύγχρονα μοντέλα, στα οποία εί-
χαν γίνει ορισμένες τελειοποιήσεις132 που αποτελούσαν καινοτομία για την εποχή, 
όπως το σύστημα τυφλής προσγείωσης ακόμη και με μηδενική ορατότητα, ο μηχα-
νισμός ανεύρεσης σημείου επί του εδάφους, με το οποίο το αεροσκάφος μπορούσε 
να ακολουθήσει την πορεία που επιθυμούσε ακόμη και υπό μηδενική ορατότητα, 
το ραντάρ που προειδοποιούσε για μετεωρολογικά συμβάντα και τα εφεδρικά πη-
δάλια. Έφεραν ισχυρούς κινητήρες Rolls-Royce, που προσέφεραν τη δυνατότητα 
πτήσης σε ακόμη πιο μεγάλο ύψος για πιο άνετο ταξίδι. Κάθε αεροσκάφος διέθετε 
86 θέσεις με δυνατότητα επέκτασης έως τις 101. 

Μάλιστα η Ολυμπιακή δεν αμελούσε να διαφημίζει τακτικότατα την κοινοπρα-
ξία με την BEA και τα οφέλη που αυτή της παρείχε.133 Η επένδυση αυτή ήταν ση-
μαντική, διότι κάθε Comet στοίχισε στην εταιρεία περί τα 120 εκατ. δραχμές134 (ή 4 
εκατ. δολάρια) και της επέτρεψε να διευρύνει τη λίστα των προορισμών της και να 
επιχειρήσει άνοιγμα προς Βρυξέλλες και Άμστερνταμ.135 Ενώ τον Ιούλιο ξεκίνησε 
να εξυπηρετεί με Comet τις πτήσεις προς Ζυρίχη, Φρανκφούρτη και Βρυξέλλες.136

«Εγκαινιάζοντας η Ολυμπιακή τους κομήτες [...] εγκαινίασε και μια νέα πε-
ρίοδο στις ελληνικές αεροπορικές συγκοινωνίες. Και το γεγονός αυτό αξίζει να χα-
ρακτηρισθή ιδιαιτέρως. Ήδη, οι εναέριοι δρόμοι μικρύνανε, οι αποστάσεις γίνανε 
ασήμαντες, τα ταξίδια αληθινές απολαύσεις. Αυτό που ήταν άλλοτε απλή φιλολο-
γία είναι σήμερα μια πραγματικότης. Ένα ταξίδι χιλιάδων χιλιομέτρων κατάντησε 
να διαρκή όσο ένα γεύμα. Και η Ολυμπιακή είναι μια από τις πρώτες διεθνούς 
φήμης αεροπορικές εταιρίες που επέτυχε αυτήν την πραγματικότητα» θα έγραφε ο 
δημοσιογράφος Ανδρόνικος Μαρκάκης.137

132. Εμπρός, 2/1/1960.
133. Ελευθερία, 28/6/1960.
134. Οικονομικός Ταχυδρόμος, 14/4/1960.
135. Ελευθερία, 8/5/1960.
136. Οικονομικός Ταχυδρόμος, 28/7/1960.
137. Εμπρός, 21/5/1960.



41.
Σύμφωνα με το μνημόνιο Ζώτου, ο στρατός, δύναμης 35.000 ανδρών, υπάκουε 
στον στρατηγό Λουντούλα, πιστό συνεργάτη του Γκιζένγκα. Ο Ζώτος ομολογούσε 
ότι το καθεστώς του Γκιζένγκα φοβόταν τις δικτατορικές τάσεις αξιωματικών του 
στρατού και επιδίωκε τον αφοπλισμό του, καθώς αυτές συνδέονταν με «την Βελγι-
κή και την Κομμουνιστική προπαγάνδα». 

«Η μεν πρώτη ενασκείται υπό των ευαρίθμων Βέλγων οι οποίοι υπάρχουν εις 
τας Δημοσίας υπηρεσίας των εν λόγω επαρχιών και των εγκατεσπαρμένων ιερα-
ποστόλων, η δε δευτέρα υπό των εκ Λέοπολβιλ ορμωμένων εκάστοτε, συνήθως 
Γερμανικής υπηκοότητος δήθεν δημοσιογράφων (εις τούτων ο Paul Mesedling συ-
νελήφθη κατά την εκεί παραμονήν μου έχων πλαστόν διαβατήριον και πλαστήν 
ταυτότητα Δημοσιογράφου)» έγραφε ο Ζώτος. Επιπλέον, διαπίστωνε ότι «ουδείς 
Ρώσσος ή πολίτης Ανατολικού συνασπισμού στρατιωτικός ή πολιτικός σύμβουλος 
υπάρχει εις τας ως άνω περιοχάς ελεύθερος πλην του κ. Γεώργκι Φεροσσίν, αντα-
ποκριτού του Πρακτορείου “Τασσ”, και του Ανταποκριτού της “Ισβέστια”, όστις 
αφίχθη μέσω Ζούμπα (Σουδάν)». 

Ο αεροπόρος ανέφερε στις ελληνικές Αρχές την περίπτωση ενός Έλληνα κομ-
μουνιστή (ο «καθοδηγητής Γ. Γιαννάκης») ο οποίος συνελήφθη, εξορίστηκε και τε-
λούσε υπό αστυνομική «παρατήρησιν» στην πόλη Μπένι του Κίβου (στο Κονγκό). 
Επίσης, έκανε λόγο για τον Η. Μπούρα, σύμβουλο του αρχηγού της Διπλωματικής 
Αποστολής Καΐρου Πέτρου Μυλέλε, ο οποίος είχε ανακληθεί στη Στάνλεϋβιλ και 
είχε τεθεί υπό αστυνομική παρακολούθηση. Ενώ ανέφερε έναν ακόμη Έλληνα, 
«δρώντα παρά τη Διπλωματική Αποστολή Καΐρου», τον Εμμανουήλ Εμμάνουελ, 
«έχοντα φυτείας και συμφέροντα εις Κογκό» στον οποίο είχε απαγορευθεί η διέ-
λευση από την κυβέρνηση του Σουδάν και τις Αγγλικές Αρχές της Ουγκάντας. 

«Οι εις τας περιοχάς διαβιούντες Έλληνες τυγχάνουν εξαιρετικώς συμπαθούς 
μεταχειρίσεως και συνεργάζονται στενώς με το Εθνικόν στοιχείον, παντός δε 
Κογκολέζου επιθυμία είναι να έλθη εις την Ελλάδα διά να διαπαιδαγωγηθή και 
μορφωθή. Εις τας περιοχάς διαβιούν εισέτι αρκετοί Βέλγοι, οι οποίοι παραμένουν 
τελείως ανενόχλητοι εις τας εργασίας των, ήρχισαν δε επανερχόμενοι βαθμιαίως 
αρκετοί των εγκαταλειψάντων το Κογκό κατά την εκδήλωσιν του απελευθερωτι-
κού κινήματος» έγραφε. 



42.
Στο μεταξύ, η σύμβαση της LAC επιτάχυνε τις εξελίξεις και στη Στάνλεϋβιλ, η 
οποία προχώρησε σε σύναψη σύμβασης παραχώρησης με την Air Congo ανήμερα 
της εθνικής εορτής του Κονγκό στις 30 Ιουνίου 1961, όταν ενεργοποιήθηκε νο-
μοθετικό διάταγμα της 6ης Ιουνίου. Με το διάταγμα η Στάνλεϋβιλ παραχώρησε 
στην Air Congo όλες τις τακτικές και μη πτήσεις της χώρας, καθώς και δύο διεθνή 
δρομολόγια: Λέοπολντβιλ – Λουάντα και Λέοπολντβιλ – Ουσουμπούρα – Ναϊρό-
μπι – Εντέμπε – Νταρ ες Σαλάμ. 

H Air Congo συστάθηκε στις 28 Ιουνίου 1961 με αρχικά κεφάλαια 200 εκατ. 
φράγκων Κονγκό. Κύριος μέτοχος ήταν το πρώην Βελγικό Κονγκό (65%), ενώ 
συμμετείχε με ποσοστό 30% η Sabena και με πολύ μικρά ποσοστά οι Air Brousse, 
η Air Brousse Kasai, η SEPA και η Sobelair. Η νέα εταιρεία ερχόταν να υποκατα-
στήσει τη Sabena, η οποία έως τότε ήλεγχε μονοπωλιακά τις εναέριες συγκοινω-
νίες της χώρας. Την είδηση της σύστασης της Air Congo μετέφερε προς το ελ-
ληνικό Υπουργείο Εξωτερικών η Ελληνική Πρεσβεία,138 η οποία επεσήμαινε ότι 
η ίδρυσή της συνέπιπτε με την αναγγελία της πτήσης του –μισθωμένου από τον 
Ζώτο– επίμαχου αεροπλάνου και θεωρούσε «πιθανόν ότι τα δύο γεγονότα δεν είναι 
άσχετα μεταξύ προς άλληλα». 

«Ως μας εγνώρισεν ο ενταύθα Αμερικανός Επιτετραμμένος, η SABENA δια-
τηρεί κατ’ ουσίαν τον έλεγχον της νέας αεροπορικής εταιρείας και κατά συνέ-
πειαν διά της επισπεύσεως της υπογραφής της σχετικής συμβάσεως επεδίωξεν 
προφανώς την κατοχύρωσιν του προνομίου της, ιδία κατά τας παραμονάς της 
συγκλήσεως του Κοινοβουλίου» ανέφερε ο Σέκερης στην Αθήνα. Σε εκείνη τη 
φάση λειτουργούσαν στο Κονγκό δύο θυγατρικές της Sabena: η Air Katanga 
και η Air Kasai, που θεωρούνταν από την κεντρική κυβέρνηση της Στάνλεϋβιλ 
παράνομες. «Δεδομένου όμως ότι πρόκειται κατ’ ουσίαν περί παραφυάδων της 
αυτής κεντρικής εταιρείας, είναι πιθανόν ότι η ενοποίησις του δικτύου εις περί-
πτωσιν αποκαταστάσεως της ενότητος της χώρας δεν θα παρουσιάση μεγάλας 
δυσκολίας» κατέληξε. 

Η Air Congo είχε φροντίσει τα σχέδιά της να ανακοινωθούν εγκαίρως, καθώς 
ο γενικός διευθυντής της Sabena στο Κονγκό Ζαν Αννέ ντε Ταμποαντά είχε ήδη 
αναλύσει στους εκπροσώπους του Τύπου το πλάνο της εταιρείας.139 Άλλωστε, ήδη 

138. «Περί ιδρύσεως AIR CONGΟ» (αριθμ. Πρωτ. Ε 233/Δ/7), 8/7/1961. Φάκελος 12, Υποφά-
κελος 2, 1961. Διπλωματικό και Ιστορικό Αρχείο Υπουργείου Εξωτερικών.
139. New York Times, 11/6/1961.



η Sabena συνέδεε τη Λέοπολντβιλ με τις Βρυξέλλες και άλλους ευρωπαϊκούς προ-
ορισμούς με 4 πτήσεις ανά εβδομάδα, αλλά και το Γιοχάνεσμπουργκ. 

Η Air Congo ξεκινούσε με μετοχικό κεφάλαιο 200 εκατ. φράγκων Κονγκό (περί 
τα 4 εκατ. δολάρια) και κεφάλαιο κίνησης 800.000 δολάρια. Μάλιστα η Sabena θα 
αγόραζε ομόλογα από τη Λέοπολντιβλ ώστε να χρηματοδοτηθεί η κρατική συνει-
σφορά στα κεφάλαια της εταιρείας, η οποία θα χρησιμοποιούσε αεροσκάφη, προ-
σωπικό και τεχνική υποστήριξη της Sabena. Η Sabena χρησιμοποιούσε στο Κονγκό 
15 DC-3 και 7 DC-4 και είχε επενδύσει πάνω από 12 εκατ. δολάρια στις υπηρεσίες 
εδάφους, ενώ η τεχνική της βάση στη Λέοπολντβιλ εθεωρείτο μία από τις πιο σύγ-
χρονες της Αφρικής. Είναι πάντως ενδεικτικό το ότι οι New York Times γνώριζαν 
πως φημολογούνταν η ύπαρξη «ενός δυνητικού ανταγωνιστή για τη Sabena», κα-
θώς είχαν φτάσει στην εφημερίδα οι αναφορές ότι το καθεστώς Γκιζένγκα, που είχε 
την υποστήριξη του ανατολικού συνασπισμού και ορισμένων αφρικανικών κρατών, 
είχε παραχωρήσει την αεροπορία «σε ελληνικά συμφέροντα».

43.
Επιπλέον, ο Ωνάσης διαμαρτυρόταν ότι αυτά συνέβαιναν την ώρα που όλες οι 
αεροπορικές εταιρείες της εποχής επιχορηγούνταν ή και χρηματοδοτούνταν άμεσα 
ή έμμεσα από τα κράτη, τα οποία μετέρχονταν «μυρίας μεθόδους και τεχνάσματα 
διά τας εμμέσους επιχορηγήσεις».

«Ο εξωτερικός τομεύς με τον οποίον συνδέει την χώραν η Ολυμπιακή, πανθο-
μολογουμένως τυγχάνει να είναι ο ομφαλός του Δυτικού κόσμου, και ως εκ τούτου 
όλαι αι εθνικαί αεροπορικαί, μικραί και μεγάλαι [...] καταβάλλουν πάσαν προσπά-
θειαν διά την αρίστην και πολυτελεστάτην αυτών εμφάνισιν, ασχέτως και ανεξαρ-
τήτως προς τους κανόνας της ορθολογιστικής οικονομίας. Τα πάντα διέπονται από 
το εθνικόν γόητρον» έγραφε ο Ωνάσης. 

«Ενώ δε αι Κυβερνήσεις των μετέρχονται και μηχανεύονται τα πάντα διά να 
αποσπάσουν πλεονεκτήματα από τα άλλα κράτη, εις όφελος των εθνικών των αερο-
ποριών, εις την ιδικήν μας περίπτωσιν, διά να αναφέρω μόνο δύο πρόσφατα παρα-
δείγματα, το Κράτος, εις βάρος της Ολυμπιακής προέβη εις παραχωρήσεις εις την 
Αιθιοπίαν, χάριν του εκεί ελληνισμού, και εις την Αυστρίαν, διά λόγους εξωτερικής 
πολιτικής, παρά τας προειδοποιήσεις και διαμαρτυρίας της Ολυμπιακής» τόνιζε. 

«Πάρα ταύτα, όχι μόνον εφθάσαμεν τους κολοσσούς, μέσα σε σχετικώς βραχύ 
χρονικό διάστημα, αλλά και τους περάσαμε εις ωρισμένας περιπτώσεις [...] κα-
ταντήσαντες στοιχείον ανησυχητικώς υπολογίσιμον, αντί του οίκτου και της πε-



ριφρονήσεως την οποίαν ησθάνοντο διά την προκάτοχον εθνικήν αεροπορίαν, η 
οποία ειρήσθω αν παρόδω εστοίχιζεν πολλά εκατομμύρια ετησίως εις το Δημό-
σιον» ανέφερε. 

«Τώρα λοιπόν, που εδημιουργήσαμεν εθνικήν αεροπορίαν με προσωπικόν αρ-
τίως κατηρτισμένον, πλησιάζοντος τας ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΑΣ, με μέσον κατ’ άτομον ετή-
σιον έσοδον άνω των ΔΥΟΜΙΣΥ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΔΟΛΛΑΡΙΩΝ, ήτοι τριπλάσιον του κατ’ 
άτομον μέσου εσόδου του προσωπικού οιασδήποτε άλλης εν Ελλάδι επιχειρήσεως, 
με τα τελειότερα αεροσκάφη μέσων αποστάσεων, με 17 ιδιόκτητα πρακτορεία εξω-
τερικού άτινα νυχθημερόν αγωνίζονται διά την παραγωγήν ελληνικού τουρισμού, 
προσκαλούμεν το Δημόσιον, διά μίαν ακόμη φοράν, να δεχθή την δωρεάν και να 
συνεχίση το έργον διότι πιστεύομεν ότι η εθνική αεροπορία είναι απαραίτητος διά 
την προαγωγήν του ελληνικού τουρισμού» υπογράμμιζε. 

«Μου είπαν κάποτε ότι εάν χρηματοδότης της Ολυμπιακής ήτο οιοσδήποτε 
άλλος, η αναθεώρησις αναπροσαρμογής της συμβάσεως θα ήτο θέμα απλούστα-
τον και θα είχε πραγματοποιηθεί προ πολλού. Ελπίζω και εύχομαι να γίνη δεκτή η 
δωρεά διά να τερματισθή μία τόσον άδικος και παράδοξος νοοτροπία» σημείωνε ο 
ιδρυτής της Ολυμπιακής, απευθυνόμενος προς τον πρωθυπουργό. 

44. 

Της συγκεκριμένης επαφής Ωνάση – Καραμανλή είχε προηγηθεί μια απόπειρα του 
εφοπλιστή να βγάλει τον πρωθυπουργό από τη δύσκολη θέση γύρω από το ανα-
κύψαν ζήτημα της προίκας της Σοφίας. Στις 14 Μαρτίου 1962 συζητήθηκε στη 
Βουλή το σχέδιο νόμου «περί προικός της βασιλόπαιδος Σοφίας», το οποίο προέ-
βλεπε προικοδότηση της Σοφίας εν όψει του γάμου της με τον Χουαν Κάρλος της 
Ισπανίας με 9 εκατ. δραχμές. Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε διά βοής στις 16 Μαρτίου, 
με αποχή της ΕΔΑ και της Ενώσεως Κέντρου, η οποία είχε δημιουργήσει μεγάλο 
θόρυβο γύρω από το ζήτημα στο πλαίσιο του ανένδοτου αγώνα.140 

Στις 8 Μαρτίου ο Ωνάσης απευθύνθηκε με επιστολή στον Καραμανλή, προ-
σκομίζοντάς του επιταγή ύψους 300.000 δολαρίων και αναλαμβάνοντας να δω-
ρίσει στο Δημόσιο ανωνύμως την προίκα της Σοφίας, ώστε να σταματήσει η πο-
λιτική εκμετάλλευση του θέματος και να βγει η κυβέρνηση από τη δύσκολη αυτή 
θέση.141 Ο Καραμανλής τον ευχαρίστησε, αλλά δεν αποδέχθηκε την προσφορά 

140. Ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας 1941-1974, Β´: Εμφύλιος – Ανένδοτος 1945-1967, Σόλων 
Ν. Γρηγοριάδης.
141. Κωνσταντίνος Καραμανλής, Αρχείο: Γεγονότα & Κείμενα, τόμος 5.



«διά λόγους αρχής», επιστρέφοντας την επιταγή στον Ωνάση μέσω του Μενέλαου 
Τόμπρα.142 

 45.
Το κλίμα είχε καλλιεργηθεί λίγες ημέρες νωρίτερα –προφανέστατα από τον ίδιο 
τον εφοπλιστή–, όταν αρκετά συντονισμένα κυκλοφόρησε στις εφημερίδες ότι ο 
Ωνάσης είχε ανακοινώσει στην κυβέρνηση την πρόθεσή του να σταματήσει να κα-
λύπτει τα ελλείμματα της εταιρείας και να την δωρίσει στο Δημόσιο ή να διακόψει 
τη λειτουργία της από τον Οκτώβριο του 1962, προχωρώντας στη διάλυσή της.143 

Ουσιαστικά, ο Ωνάσης διένειμε στις εφημερίδες το περιεχόμενο της απόρρητης 
επιστολής που είχε στείλει λίγους μήνες πριν στον Καραμανλή, επαναλαμβάνοντας 
την άποψή του ότι η Ολυμπιακή στα κρατικά χέρια θα μπορούσε όχι μόνο να μην 
παράγει ζημιές, αλλά και να αποδίδει σημαντικά κέρδη στο Δημόσιο. Επισήμως 
ο Ωνάσης δεν είχε κάνει κανένα σχόλιο για τις εξελίξεις. Μάλιστα, από πλευράς 
Δημοσίου, ο Βρανόπουλος δήλωνε στον Τύπο ότι δεν γνώριζε τίποτε και ότι δεν 
του είχε υποβληθεί καμία σχετική πρόταση. 

Η Ελευθερία υποστήριζε ότι ο Καραμανλής χειριζόταν προσωπικά την υπόθεση 
διά του αρχηγού της ΥΠΑ Δούκα και ότι η κυβέρνηση ήταν αποφασισμένη να μην 
πάρει πίσω την Ολυμπιακή, φοβούμενη την εμφάνιση νέων ελλειμμάτων, και γι’ 
αυτόν τον λόγο ήταν διατεθειμένη να διαπραγματευθεί την αναθεώρηση της σύμ-
βασης. Η είδηση έκανε πια τον γύρο του πλανήτη.144

Το 1962 η Ολυμπιακή θα αντιμετώπιζε έλλειμμα 25 εκατ. δραχμών, το οποίο 
θα ερχόταν να προστεθεί σε συσσωρευμένες ζημίες 47 εκατ. δραχμών, που οφεί-
λονταν πρωτίστως στις γραμμές εσωτερικού.145 Η κυβέρνηση Καραμανλή ξαφνικά 
βρέθηκε αντιμέτωπη με φωνές κριτικής για αβελτηρία, αδράνεια και υπεκφυγή, οι 
οποίες υποστήριζαν ότι τεχνηέντως απέφευγε να αντιμετωπίσει το θέμα της Ολυ-
μπιακής για να μη συζητηθεί στη Βουλή και εκτεθεί, ενώ αποτέλεσε για τον ίδιο 
λόγο καθημερινό στόχο των εφημερίδων του Κέντρου.

142. Ό.π. 
143. Ελευθερία, 23/61962.
144. Τα Νέα, 23/6/1962.
145. Το Βήμα, 23/6/1962.



46.
Ο Ωνάσης βρισκόταν παράλληλα σε επικοινωνία με τον Καραμανλή και για την 
υπόθεση του διυλιστηρίου στη Θεσσαλονίκη για το οποίο η κυβέρνηση αναζητού-
σε επενδυτή. Ο εφοπλιστής είχε ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος σε συνεργασία με τις Hydrocarbon, British Petroleum και Snyder. 
Ήταν σαφές ότι οι συνέργειες που θα έφερνε ένα διυλιστήριο τόσο στις ναυτιλια-
κές όσο και στις αεροπορικές δραστηριότητες του Ωνάση θα ήταν σημαντικές. 

Στις 11 Οκτωβρίου 1962 συνεδρίασε η οικονομική επιτροπή της κυβέρνησης, η 
οποία προέκρινε την πρόταση του Ομίλου Pappas (μαζί με την ESSO και Kellog) 
για την κατασκευή του δεύτερου διυλιστηρίου πετρελαίου της χώρας, στη Βόρειο 
Ελλάδα, το οποίο θα είχε παραγωγική ικανότητα 1,5 εκατ. τόνων σε ετήσια βάση. 
Η επενδυτική του πρόταση περιελάμβανε επίσης την ίδρυση χαλυβουργίας για την 
παραγωγή 250.000 τόνων σιδήρου και χάλυβα ετησίως, καθώς και την κατασκευή 
πετροχημικών βιομηχανιών.146 

Το σχήμα του Ωνάση προέβλεπε επενδύσεις –στο ίδιο περίπου αντικείμενο– 
ύψους 68 εκατ. δολαρίων. Στη διαδικασία συμμετείχε και η Continental Oil (29,5 
εκατ. δολάρια) και η ιταλική ENI (36 εκατ. δολάρια). Η κυβέρνηση επέλεξε την 
πρόταση Pappas έναντι του Ωνάση, διότι το ύψος των επενδύσεων ήταν σημαντι-
κά μεγαλύτερο (τελικά ανήλθε σε 110 εκατ. δολάρια έναντι 78 εκατ. της τελικής 
προσφοράς του Ωνάση), ενώ το είδος τους κρίθηκε ως μεγαλύτερης σημασίας για 
την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας, καθώς η πρόταση του Ελληνοαμερικανού 
προέβλεπε υποχρεωτικές επενδύσεις ύψους 25 εκατ. δολαρίων στις πετροχημικές 
βιομηχανίες, που ήταν μάλλον το αδύναμο σημείο της κοινοπραξίας του Ωνάση. 
Επιπλέον, σύμφωνα με τις κυβερνητικές ανακοινώσεις, πλεονεκτούσε και στο 
θέμα της χαλυβουργίας, προβλέποντας μονάδα μεγαλύτερης δυναμικότητας που 
είχε τη δυνατότητα παραγωγής προϊόντος που δεν παρήγε τότε η χώρα. Αντίθετα, 
η χαλυβουργία που πρότεινε το σχήμα του Ωνάση στόχευε στην παραγωγή προϊό-
ντων που θα ανταγωνίζονταν προϊόντα που είτε κυκλοφορούσαν ήδη είτε αναμε-
νόταν να κυκλοφορήσουν στην αγορά.147

Η αρμόδια επιτροπή148 αναγνώριζε πάντως ότι η πρόταση του Ωνάση υπερτερού-

146. Κωνσταντίνος Καραμανλής, Αρχείο: Γεγονότα & Κείμενα, τόμος 5.
147. Ό.π. 
148. Αποτελούνταν από τους Λαμπρούκο, γενικό γραμματέα του Υπουργείου Συντονισμού, 
Σταυρόπουλο, αντιπρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Σακελλάριο, χημικό μηχα-
νικό, καθηγητή ΕΜΠ, Σαμαρά, γενικό διευθυντή του Υπουργείου Συντονισμού, και Βακράτσα, 
γενικό διευθυντή του Υπουργείου Βιομηχανίας.



σε στο σκέλος της κατασκευής μονάδας αμμωνίας, η οποία ήταν ανωτέρων δυνα-
τοτήτων σε σχέση με την αντίστοιχη προτεινόμενη του σχήματος Pappas. Ωστόσο 
το πλεονέκτημα αυτό δεν μπορούσε συνολικά να αντισταθμίσει τα πλεονεκτήματα 
της πρότασης του Ελληνοαμερικανού. Το ίδιο ίσχυε και υπό το πρίσμα των δημο-
σίων εσόδων που θα παράγονταν από την εκμετάλλευση του διυλιστηρίου, αλλά 
και σε σχέση με τους όρους λειτουργίας της μονάδας – μάλιστα επισημαινόταν ότι 
η πρόταση Ωνάση περιείχε απαράδεκτους όρους, που θα επηρέαζαν δυσμενώς τις 
συνθήκες εκμετάλλευσης του κρατικού διυλιστηρίου στον Ασπρόπυργο. Επιπλέον, 
ο Όμιλος Pappas, αν και στην αρχή μειονεκτούσε ως προς τις εγγυήσεις έναντι της 
πρότασης του Ωνάση, τις βελτίωσε σε σημείο που ξεπέρασαν εκείνες του εφοπλι-
στή. Ο άνθρωπος που είχε μάθει να τα παίρνει όλα θα έμενε εκτός διαδικασίας.

47.
Την ώρα που ουσιαστικά συζητούνταν στη Βουλή το μέλλον της Ολυμπιακής, η 
εταιρεία προχώρησε σε σύσταση μιας ακόμη κοινοπραξίας, αυτή τη φορά με τη 
Lufthansa, η οποία ανακοινώθηκε όχι στην Ελλάδα, αλλά στη Γερμανία – και η 
Αθήνα έμαθε τα νέα από το πρακτορείο Reuters. Η συμφωνία, που υπεγράφη την 
25η Οκτωβρίου, θα ετίθετο σε ισχύ από 1ης Νοεμβρίου και προέβλεπε τη στενή 
συνεργασία όχι μόνο στις αεροπορικές μεταφορές μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας, 
αλλά και σε όλες τις γραμμές που εξυπηρετούνταν από τις δύο εταιρείες.149 

Συγκεκριμένα, η συμφωνία κοινής συνεργασίας (pool agreement) συνδύαζε 
τις υπηρεσίες και των δύο εταιρειών στα δρομολόγια τόσο ανάμεσα στην Ελλάδα 
και την τότε Δυτική Γερμανία όσο και στο υπόλοιπο δίκτυό τους. Σύμφωνα με 
τους Γερμανούς, η ολοκλήρωση της συμφωνίας ήταν «ένα ακόμη βήμα προς την 
εμβάθυνση των φιλικών σχέσεων ανάμεσα στην Ολυμπιακή Αεροπορία και τη 
Lufthansa».150 Η είδηση αναπαρήχθη από το σύνολο του Τύπου, που την παραλ-
λήλισε με την αντίστοιχη συμφωνία με την BEA. Την είδηση δεν άφησε ασχο-
λίαστο το Συγκρότημα Λαμπράκη: «Ήδη, διά της ελληνογερμανικής συμφωνίας 
υπεισέρχεται και άλλος συνεταίρος εις την εκμετάλλευσιν των γραμμών εξωτερι-
κού της Ολυμπιακής».151 

Η Ολυμπιακή συνυπέγραψε, παράλληλα, κοινή ανακοίνωση με ορισμένες από 

149. Ελευθερία, 26/10/1962.
150. Lufthansa nachrichten, 2 Nov. 1962, Nr. 289 / Ιστορικό Αρχείο Lufthansa.
151. Το Βήμα, 26/10/1962.



τις μεγαλύτερες αεροπορικές του κόσμου,152 στην οποία γινόταν έκκληση στο κα-
ταναλωτικό κοινό να «αποφεύγη να προσπαθή να επιτύχη εκ μέρους Αεροπορικών 
Εταιρειών ή Γραφείων Ταξιδίων ευνοϊκωτέρους των κεκανονισμένων όρους, διά 
την μετακίνησίν του ή αποστολήν αεροπορικών δεμάτων».153 Ο λόγος ήταν ότι 
οι τιμές των εισιτηρίων και των ναύλων ήταν ακόμη ομοιόμορφες για όλες τις 
εταιρείες, προκαθορίζονταν από την IATA και ήταν μάλιστα εγκεκριμένες από τα 
κράτη.154 

48.
Η τροποποίηση της σύμβασης προκάλεσε σοβαρές αντιδράσεις και από τους εκ-
δότες. Η Ελευθερία του Κόκκα κατηγόρησε155 την κυβέρνηση Καραμανλή ότι η 
αναθεώρηση της σύμβασης της Ολυμπιακής «εξειλίχθη κατά τρόπον, που αποδει-
κνύει την Ελλάδα κράτος οπερέττας». Και κατήγγειλε ότι η κυβέρνηση, παρόλο 
που διαπραγματευόταν τη σύμβαση από ετών και «δύο ή τρεις φορές είχεν επι-
τευχθή συμφωνία μεταξύ Δημοσίου και Ολυμπιακής [...] διά μυστηριώδεις, όμως, 
λόγους ανετρέπετο εκάστοτε ή μάλλον εγκατελείπετο προσωρινώς». Η εφημερίδα 
του Κόκκα κατηγορούσε την κυβέρνηση της ΕΡΕ ότι, αφού χρειάστηκε να απειλή-
σει ο Ωνάσης ότι θα έκλεινε την Ολυμπιακή, αυτή «δεν απεφάσιζε να δεχθή πολύ 
μετριοπαθέστερα αιτήματά του» και τελικά «κατέληξε να δώση παραχωρήσεις 
πολύ περισσότερον ουσιαστικάς και ενίοτε υπερμέτρους». 

«Δεν σταματά, όμως, εδώ η οπερέττα» έγραφε η εφημερίδα. «Μόλις ήρχισεν 
η συζήτησις του σχετικού νομοσχεδίου εις την Βουλήν και, φυσικά, αι επικρίσεις 
της Αντιπολιτεύσεως, διωχετεύθη εντέχνως ότι ο κ. Καραμανλής είναι έξω φρενών 
με τον Αντιπρόεδρό του [τον Κανελλόπουλο, ο οποίος είχε διαπραγματευθεί τη 
σύμβαση] και ότι προτίθεται να την αποσύρη από την Νομοθετικήν Επιτροπήν. 
[...] Διά να βεβαιώσουν δε του λόγου το ασφαλές, ήρχισαν υποβαλλόμεναι και 
ουσιώδεις τροπολογίαι κυβερνητικών βουλευτών προσκειμένων προσωπικώς εις 

152. Air France, Air India, Alitalia, Austrian Airlines, BEA, BOAC, CSA, El Al, Ethiopian 
Airlines, JAT, KLM, Lufthansa, MEA, PAA, Qantas, SAA, Sabena, SAS, Swissair, Türk Hava 
Yoları, TWA, UAA.
153. «Οίκοθεν όθεν νοείται ότι οιαδήποτε έκπτωσις επί των τιμών αυτών είτε εκ μέρους Αερο-
πορικής Εταιρείας είτε εκ μέρους Πρακτορείου Ταξιδίων, σημαίνει παράβασιν των κανονισμών 
η οποία απαγορεύεται κατηγορηματικώς», ανέφερε η ανακοίνωση, η οποία ήρθε σε συνέχεια 
σύστασης από την πρόσφατη Γενική Συνέλευση της IATA. 
154. Ελευθερία, 23/10/1962.
155. Ελευθερία, 19/10/1962.



τον κ. Καραμανλή» τόνιζε, χαρακτηρίζοντας όλα αυτά «βεβαίως κωμικοτραγικά 
τεχνάσματα». 

Η εφημερίδα θεωρούσε τόσο την αναδρομική επιστροφή φόρων όσο και την 
προκαταβολική μονοπώληση νέων τεχνικών μέσων απαράδεκτες. «Η Ολυμπιακή, 
επιτυχούσα τεχνικώς και αδικούμενη, είχεν εξασφαλίση πολλήν συμπάθειαν μετα-
ξύ της κοινής γνώμης. Θα ήτο κρίμα και δι’ αυτήν και διά τον τόπον, εάν ενεφανί-
ζετο τώρα εκτρεπόμενη του μέτρου και αδικούσα» τόνιζε.

Παράλληλα, το Συγκρότημα Λαμπράκη επιτέθηκε εκ νέου στον Κανελλόπου-
λο, καταλογίζοντάς του ότι χρειάστηκε δύο χρόνια για να διαπραγματευθεί μια 
σύμβαση που θα μπορούσε να είχε κλείσει σε μικρότερο χρονικό διάστημα, ενώ 
άσκησε κριτική στην κυβέρνηση Καραμανλή ότι «εις το σύνολόν της και οι επί μέ-
ρους Υπουργοί ΔΕΝ ΕΓΝΩΡΙΖΑΝ ΚΑΝ τας αναθεωρηθείσας διατάξεις της αρχικής 
συμβάσεως» και ότι «δεν ήσαν εις θέσιν να απαντούν εις την αντιπολίτευσιν».156

156. Το Βήμα, 2/11/1962.


