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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Με τα Τετράδια Κοινοβουλευτικού Λόγου εγκαινιάζουµε µια
εκδοτική σειρά αµιγώς κοινοβουλευτικού χαρακτήρα, που
απευθύνεται όχι µόνο στους ειδικούς, αλλά και σε όλους τους
πολίτες ανεξαιρέτως.
Οι δώδεκα κοινοβουλευτικές οµιλίες, που παρουσιάζονται
σε αυτή την πρώτη έκδοση της σειράς και συνοδεύονται από
κατατοπιστικές εισαγωγές, φωτίζουν ενδιαφέρουσες πτυχές
του πολιτικού βίου της χώρας, αλλά και κορυφαίες προσωπικότητες της κοινοβουλευτικής µας ιστορίας. Κυρίως, όµως,
προβάλλουν και επιβεβαιώνουν βασικές αρχές και αξίες του
δηµοκρατικού µας πολιτεύµατος: το διάλογο, την επιχειρηµατολογία, τον ορθολογισµό, την αφοσίωση στα κοινά, την
προτεραιότητα του εθνικού και συλλογικού συµφέροντος.
Οι οµιλίες αυτές αναφέρονται σε κεντρικά ζητήµατα που
απασχόλησαν κατά καιρούς την ελληνική πολιτεία. Η σηµασία τους έγκειται ακριβώς στο γεγονός ότι υπερβαίνουν την
εκάστοτε συγκυρία και διατηρούν τη ζωντάνια τους µέχρι
σήµερα. Με αυτόν τον τρόπο, υπενθυµίζουν στον αναγνώστη
ότι η δηµοκρατία είναι µια διαδικασία πάντοτε σε εξέλιξη
και ότι, όσο καλύτερα γνωρίζουµε το παρελθόν µας, τόσο
καλύτερα θα µπορέσουµε να διαχειριστούµε το παρόν και να
σχεδιάσουµε το µέλλον µας.
Φίλιππος Πετσάλνικος
Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων
και Πρόεδρος του Ιδρύµατος της Βουλής των Ελλήνων
για τον Κοινοβουλευτισµό και τη ∆ηµοκρατία
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Το 2009 το Ίδρυµα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισµό και τη ∆ηµοκρατία δροµολόγησε µία νέα εκδοτική σειρά
µε στόχο να αναδείξει σηµαντικές οµιλίες της νεότερης ελληνικής
κοινοβουλευτικής ιστορίας.
Η παρούσα συλλογή συγκεντρώνει τα πρώτα δέκα Τετράδια
Κοινοβουλευτικού Λόγου. Είναι ένα έργο συλλογικό, καθώς δηµιουργήθηκε µε την πολύτιµη συµβολή δέκα ειδικών επιστηµόνων,
που εισκόµισαν τη γνώση τους στην ανάλυση των επιµέρους οµιλιών.
Αποτελεί έργο µε θεµατική ποικιλία, αφού περιλαµβάνει οµιλίες
για πολύ διαφορετικά µεταξύ τους ζητήµατα. Είναι, επίσης, έργο
“περιηγητικό” στη νεότερη και σύγχρονη ελληνική ιστορία, εφόσον
αναφέρεται σε επιµέρους εποχές, πολιτικές και αντιλήψεις που
σφράγισαν τη φυσιογνωµία της χώρας, αλλά και έργο ιδιόµορφα
βιογραφικό, καθώς σκιαγραφεί µέσα από οµιλίες τους, προσωπικότητες που διαµόρφωσαν ιδέες και εποχές.
Η πρώτη δέσµη Τετραδίων υπηρετεί εν πολλοίς το αρχικό σκεπτικό της σειράς. Βασικό κριτήριο επιλογής είναι η ίδια η οµιλία,
το περιεχόµενο, η εκφορά της και η επιρροή που άσκησε, και σε
δεύτερο επίπεδο ο οµιλητής. Εκ των πραγµάτων, οµιλίες σπουδαίων
ηγετών εντάσσονται αυτοδικαίως στο σκεπτικό αυτό. Αλλά δίνοντας
προτεραιότητα στην ουσία και το περιεχόµενο των κοινοβουλευτικών
λόγων, η σειρά αποσκοπεί να φέρει στην επιφάνεια και οµιλίες που
δεν έχουν τύχει ιδιαίτερης προσοχής και ανάλυσης είτε γιατί δεν
εκφωνήθηκαν από µεγάλους ηγέτες είτε γιατί αδικήθηκαν από τις
ιστορικές συνθήκες της εποχής τους. Η ανάλυση από τη σκοπιά του
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σύγχρονου ερευνητή αποκαθιστά τις οµιλίες και τους οµιλητές σε
ρεαλιστικότερες διαστάσεις.
Συνολικά η σειρά αποτυπώνει το χαρακτήρα και το επίπεδο του
κοινοβουλευτικού διαλόγου και της δηµοκρατίας σε διάφορες εποχές, το ρόλο που απέδιδαν και οι ίδιοι οι οµιλητές στη Βουλή για
να εκφράσουν, όχι µόνο τις θέσεις τους εν όψει της ψήφισης ενός
σηµαντικού νοµοσχεδίου ή κατά τη διάρκεια µιας πολιτικής κρίσης,
αλλά και ευρύτερα, για να καταθέσουν τα πολιτικά τους πιστεύω
και να διαµορφώσουν πολιτική. Είναι εµφανές στην παρούσα πρώτη σειρά ότι νοµοσχέδια που προέβλεπαν µεγάλες µεταρρυθµίσεις
ωθούσαν συχνά πρωθυπουργούς, υπουργούς και βουλευτές στη διατύπωση συνολικότερων πολιτικών απόψεων, που υπερέβαιναν το
προς συζήτηση θέµα. Το αποτέλεσµα ήταν, σε πολλές περιπτώσεις,
σφαιρικές “αφηγήσεις” που µας επιτρέπουν σήµερα να κατανοήσουµε, τόσο την προσωπική τους προσέγγιση πάνω στο ζήτηµα, όσο
και τη στάση του πολιτικού κόµµατος όπου ανήκουν, καθώς επίσης
να συναγάγουµε από την οµιλία και το διάλογο που τη διανθίζει
την οπτική και άλλων κοµµάτων.
Στην πρώτη σειρά τα Τετράδια είναι δέκα, αλλά οι οµιλίες δώδεκα,
καθώς δύο τεύχη “δένουν” δύο θεµατικά συναφείς οµιλίες. Όλες οι
οµιλίες αφορούν κρίσιµα πεδία: δηµόσια και ιδιωτική ιδιοκτησία,
εκπαίδευση, κοινωνική πρόνοια, δηµοκρατία, εκσυγχρονισµό κράτους
και θεσµών, ευρωπαϊκή και εξωτερική πολιτική. Οι οµιλητές ποικίλλουν. Μεγάλες ηγετικές προσωπικότητες και πρωθυπουργοί (Χαρίλαος Τρικούπης, Ελευθέριος Βενιζέλος, Κωνσταντίνος Καραµανλής, Γεώργιος Παπανδρέου, Ανδρέας Παπανδρέου) εναλλάσσονται µε πολιτικούς αρχηγούς που άφησαν εποχή, παρόλο που οι ίδιοι είτε δεν διαχειρίστηκαν εξουσία (π.χ. Ηλίας Ηλιού) είτε διαχειρίστηκαν εξουσία για
σύντοµο χρονικό διάστηµα (Αλέξανδρος Σβώλος). Οµιλίες επιτελικών
υπουργών (Παναγής Παπαληγούρας) παρουσιάζονται παράλληλα µε
λόγους βουλευτών και υπουργών, που δεν πολιτογραφήθηκαν ως
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ηγετικά στελέχη (Σωτήριος Σωτηρόπουλος, Γεώργιος ∆. Κατσαφάδος), και µε οµιλίες ανθρώπων των γραµµάτων (Λορέντζος Μαβίλης). Το θεµατικό κριτήριο δηµιούργησε και γόνιµες παρεκκλίσεις.
Ο Γεώργιος Παπανδρέου εµφανίζεται µε οµιλίες που δεν εκφώνησε
ως πρωθυπουργός, αλλά που δίνουν ισχυρό δείγµα γραφής της πολιτικής του πορείας. Ο συνδυασµός διαφορετικών θεµάτων, ιστορικών
περιόδων και πολιτικών προσεγγίσεων αποσκοπεί να καταστήσει
τα Τετράδια αναγνώσιµα ως ξεχωριστά τεύχη και ως σύνολο από
ειδικούς και από το ευρύ κοινό.
Η προσπάθεια να ακολουθήσουν όλες οι αναλύσεις των αγορεύσεων µια κοινή δοµή ευοδώθηκε σε µεγάλο βαθµό. Για λόγους
οµοιοµορφίας, στα εισαγωγικά των οµιλιών κείµενα ορισµένα παραθέµατα µεταγράφηκαν στο πολυτονικό σύστηµα των πρωτοτύπων.
Οι αγορεύσεις εντάσσονται από τους σχολιαστές µέσα στο ιστορικό
τους περιβάλλον και στην ευρύτερη εκάστοτε συζήτηση που έλαβε
χώρα στη Βουλή. Μνεία γίνεται, επίσης, στις κυριότερες θέσεις
άλλων πολιτικών προσώπων και πολιτικών δυνάµεων που διαδραµάτισαν σηµαντικό ρόλο στη συζήτηση, ενίοτε µάλιστα και στα
σχόλια του Τύπου, όταν δεν αναπαράγουν απλώς τις κοινοβουλευτικές τοποθετήσεις. Ο σχολιασµός µιας κοινοβουλευτικής οµιλίας
θα κατέληγε κενό κέλυφος χωρίς την αναφορά στην προσωπικότητα
του οµιλητή και το πολιτικό του εκτόπισµα. Σύντοµες, αφαιρετικές
βιογραφίες φωτίζουν το περιεχόµενο της κάθε οµιλίας, τη σηµασία
και την επίδρασή της.
Η παρουσίαση των οµιλιών ακολουθεί χρονολογική σειρά. Ξεκινά
µε την αγόρευση του Σωτήριου Σωτηρόπουλου για τις εθνικές γαίες
τον Φεβρουάριο του 1871, η οποία συνοψίζει µια δέσµη νοµοθετικών µέτρων για το ακανθώδες θέµα της διανοµής της εθνικής
γης και των εµφυτεύσεων επί των εθνικών γαιών. Ο Κώστας
Κωστής ανατρέχει στην ιστορία του προβλήµατος από τα χρόνια
της Επανάστασης, της βαυαρικής Αντιβασιλείας και της οθωνικής
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µοναρχίας. Στο ζήτηµα των εθνικών γαιών, το θολό ιδιοκτησιακό
καθεστώς του οθωµανικού δικαίου συµπλέκεται µε το φορολογικό
σύστηµα που εισήγαγαν οι Βαυαροί. Τα προβλήµατα των καλλιεργειών είναι αξεχώριστα από τους φύσει και θέσει περιορισµούς
στη γεωγραφική κινητικότητα των γεωργών. Ένα εκ πρώτης
όψεως οικονοµικό ζήτηµα αναλύεται στις βαθιές κοινωνικές και
πολιτικές του προεκτάσεις µε ορίζοντα δεκαετιών. Η οµιλία του
Σωτηρόπουλου προαναγγέλλει µια σοβαρή προσπάθεια νοµοθετικής
επίλυσης του προβλήµατος, ύστερα από άλλες αναποτελεσµατικές
πρωτοβουλίες. Στην ανάλυση της οµιλίας αναφέρονται διεξοδικά
τα αποτελέσµατα που έφερε, οι αδυναµίες του και οι περαιτέρω
ρυθµίσεις που προκάλεσε. Παρουσιάζονται, επίσης, κριτικά οι συνέπειες αυτής της προσπάθειας, όπως διαφοροποιήθηκαν από περιοχή
σε περιοχή και από καλλιέργεια σε καλλιέργεια στη µακρόσυρτη
πορεία περίπου µισού αιώνα –από τη δεκαετία του 1870 µέχρι
τους Βαλκανικούς Πολέµους– που χρειάστηκε για να διευθετηθεί
εν πολλοίς το πρόβληµα της εθνικής γης.
Οι Προγραµµατικές ∆ηλώσεις του Χαρίλαου Τρικούπη τον Μάρτιο του 1882, απαρχή της πρώτης µεγάλης πρωθυπουργίας του,
είναι η δεύτερη οµιλία που παρουσιάζεται στη σειρά. Η Κατερίνα
Γαρδίκα τεκµηριώνει τη σηµασία της οµιλίας ως υποδείγµατος
προγραµµατικών δηλώσεων στην ελληνική κοινοβουλευτική ιστορία.
Σε µια σφαιρική παρουσίαση ο Τρικούπης συναρτά τις προτεραιότητές του µε την εξωτερική και την εσωτερική πολιτική, χωρίς να
χάσει την ευκαιρία να τονίσει τη σηµασία της δεύτερης. Θέλει να
αφιερώσει την πρωθυπουργία του στην πολιτική και την οικονοµική
ανασυγκρότηση της χώρας, αξιοποιώντας την επιστροφή της στο
διεθνές χρηµατοπιστωτικό σύστηµα µετά την κρίση του 1873. Στην
οµιλία είναι σαφής και διάχυτη η πεποίθηση του Τρικούπη ότι η
οικονοµική σταθεροποίηση αποτελούσε προϋπόθεση για κάθε άλλο
στόχο. Πολύ περισσότερο για τον υπ’ αριθµόν ένα εθνικό στόχο,

14

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

τη Μεγάλη Ιδέα. Για να εκπληρώσει τη Μεγάλη Ιδέα, η Ελλάδα
ήταν πρώτα υποχρεωµένη, κατά τον Τρικούπη, να εκσυγχρονίσει
κράτος και οικονοµία κατά τα δυτικοευρωπαϊκά πρότυπα. Η επόµενη κρίση στο Ανατολικό Ζήτηµα ήταν θέµα χρόνου. Η Ελλάδα θα
µπορούσε να επωφεληθεί, µόνο αν έπειθε συµµάχους και αντιπάλους
ότι ήταν παράγοντας σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και
τα Βαλκάνια. Οι προγραµµατικές δηλώσεις του 1882, ως κάτοπτρο πολιτικής φιλοσοφίας του Χαρίλαου Τρικούπη, αντανακλούν,
επίσης, τις σκληρές πολιτικές αντιπαραθέσεις της εποχής για τη
διαµόρφωση του κράτους και την εθνική ολοκλήρωση.
Το τρίτο Τετράδιο της σειράς περιλαµβάνει δύο οµιλίες για το
Γλωσσικό Ζήτηµα, µία του Ελευθέριου Βενιζέλου και µία του
Λορέντζου Μαβίλη, που εκφωνήθηκαν τον Φεβρουάριο του 1911,
κατά τη θυελλώδη Αναθεωρητική διαδικασία του Συντάγµατος του
1864. Ο Χάρης Ν. Μελετιάδης αναλύει τις αγορεύσεις τού τότε
πρωθυπουργού και του λόγιου βουλευτή Κερκύρας µε υπόβαθρο την
πολιτική ατµόσφαιρα της εποχής. Εξόχως πολιτικό είναι άλλωστε
και το θέµα των οµιλιών, που για πρώτη φορά εισέρχεται τόσο
δυναµικά στην κοινοβουλευτική συζήτηση ύστερα από µια πρώτη
δειλή απόπειρα το 1907. Η Βουλή που προέκυψε από τις εκλογές
του Νοεµβρίου 1910, φορτισµένη, ανανεωµένη σε πολιτικό προσωπικό σε σύγκριση µε την προηγούµενη και καθοδηγούµενη από το
άστρο του Ελευθέριου Βενιζέλου, θέτει ριζοσπαστικά κοινωνικά
αιτήµατα για την αναµόρφωση της χώρας. Ο Λορέντζος Μαβίλης
προασπίζεται τη δηµοτική γλώσσα ως προϋπόθεση για τη λειτουργία µιας σύγχρονης δηµοκρατίας που εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες
στους πολίτες της. Η µατιά του εστιάζει στο κοινωνικό αντίκρισµα
της γλωσσικής µεταρρύθµισης. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος τονίζει
το δυσεπίλυτο πρόβληµα της διγλωσσίας που αποτελεί εµπόδιο
για την εθνική ολοκλήρωση. Στην αντίληψή του η γλώσσα είναι
εργαλείο υψηλής πολιτικής, εργαλείο στρατηγικό για να εξασφα-
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λιστεί εθνική και κοινωνική συνοχή, καθώς παράλληλα η χώρα
αγωνίζεται για τη Μεγάλη Ιδέα, ενσωµατώνοντας εδάφη µε ετερόκλητα χαρακτηριστικά. Οι οµιλίες τους είναι συµπληρωµατικές,
νηφάλιες και απορριπτικές της πολιτικής και της πολιτισµικής
αντιδραστικότητας που τροφοδοτούσε την εµµονή πολλών κύκλων
στην καθαρεύουσα. Μια οµιλία για το Γλωσσικό Ζήτηµα δεν θα
µπορούσε να αφορά µόνο τη γλώσσα. Αφορά βαθύτερα ζητήµατα
ταυτότητας, πολιτισµού, εθνικής ολοκλήρωσης, κοινωνικών και
οικονοµικών διαφορών. Οι “παράλληλες” οµιλίες του Τετραδίου
εµπίπτουν απόλυτα σε αυτόν τον άγραφο κανόνα, στοιχείο που
αναδεικνύει ζωντανά η ανάλυσή τους.
Η αγωνία για την ελληνική εκπαίδευση µεταφέρεται στο επόµενο
Τετράδιο, που επιµελήθηκε ο Αλέξης ∆ηµαράς. Παρουσιάζει δύο
αγορεύσεις του Γεώργιου Παπανδρέου για την εκπαίδευση, µία τον
Ιούνιο του 1929, όταν µίλησε ως εισηγητής της πλειοψηφίας, και
µία δεύτερη τον Φεβρουάριο του 1930, από τη θέση πια του υπουργού Παιδείας. Οι δύο οµιλίες αφορούν νοµοσχέδια για τη ριζική µεταρρύθµιση του εκπαιδευτικού συστήµατος, µεταρρύθµιση που είχε
προαναγγελθεί στο Σύνταγµα του 1927. Ο Γεώργιος Παπανδρέου
επικεντρώνεται στην ανάγκη εκσυγχρονισµού της εκπαίδευσης,
ώστε να συνάδει µε τα πρότυπα της ανεπτυγµένης ∆ύσης, αλλά
και για να υπηρετήσει το συνολικό ιδεολογικό αναπροσανατολισµό
του ελληνικού κράτους. Το ζήτηµα της γλώσσας είναι κεντρικό,
αλλά όχι µοναδικό. Καινοτοµίες εισάγονταν ως προς τη δοµή και
την επικοινωνία των εκπαιδευτικών βαθµίδων, προκειµένου να
εξασφαλίζουν τη µακρότερη συνεκπαίδευση των δύο φύλων (στο
∆ηµοτικό) και διαφορετικών κοινωνικών τάξεων. Επιπλέον, οι δύο
εξαετείς κύκλοι σπουδών, η συστηµατοποίηση του Προγράµµατος
Σπουδών, η διάκριση ανάµεσα σε κλασικές, πρακτικές και επαγγελµατικές σπουδές στη µέση βαθµίδα και η έµφαση στη βελτίωση
της εκπαίδευσης του διδακτικού προσωπικού, αποτελούσαν ζωτικά

16

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

σηµεία της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης. Χαρακτηριστικό στοιχείο
των υπό συζήτηση νοµοσχεδίων στις δύο συγκεκριµένες συγκυρίες
είναι η αναβάθµιση του ρόλου της Θεσσαλονίκης στον εκπαιδευτικό
χάρτη της Ελλάδας. Η πόλη προικίζεται µε Πειραµατικό Σχολείο
για εκπαιδευτικούς, παράλληλα µε την επέκταση του τοπικού πανεπιστηµίου, που αποτελούσε πρόκληση για το Πανεπιστήµιο της
Αθήνας, καθώς του στερούσε το µονοπώλιο στην παραγωγή του
επιστηµονικού και διδακτικού δυναµικού της χώρας. Η ανάλυση
των αγορεύσεων εξηγεί µε τρόπο πυκνό βασικές εκπαιδευτικές
επιλογές που υιοθέτησε τελικά η ελληνική πολιτεία και τον υψηλό
βαθµό στον οποίο ο Γεώργιος Παπανδρέου αναγνώριζε το ρόλο
που είχε να παίξει η εκπαίδευση στον κοινωνικό µετασχηµατισµό.
Ήταν µια πεποίθηση που επιβεβαιώθηκε στις µεταρρυθµίσεις που
εισήγαγε ως πρωθυπουργός το 1964-1965.
Η κορύφωση του Εθνικού ∆ιχασµού, η δικτατορία Μεταξά, ο Β΄
Παγκόσµιος Πόλεµος, η Κατοχή, ο Εµφύλιος και ο Ψυχρός Πόλεµος µεταµόρφωσαν την Ελλάδα. Οι πολλαπλές και τραυµατικές
ανατροπές πριν και µετά τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο οδήγησαν τον
ελληνικό κοινοβουλευτικό βίο σε νέα εποχή. Αυτή η εποχή αποτελεί το θεµατικό περίγραµµα των υπόλοιπων έξι οµιλιών που
παρουσιάζονται στη σειρά.
Το πέµπτο Τετράδιο µας µεταφέρει στην επόµενη µέρα του Εµφυλίου Πολέµου. Η Βουλή πασχίζει να ξαναβρεί το ρυθµό της εν
ειρήνη, αλλά µε επίγνωση του κοινωνικού και του ψυχολογικού φορτίου που επισώρευσε η εσωτερική σύρραξη. Ο Αλέξανδρος Σβώλος,
«πρωτοείσακτος» στη Βουλή, σχολιάζει τις προγραµµατικές δηλώσεις του Νικόλαου Πλαστήρα µετά τις πρώτες µετεµφυλιακές
εκλογές της 5ης Μαρτίου 1950. Ο Νίκος Κ. Αλιβιζάτος αναλύει την
τοποθέτηση του βουλευτή και προέδρου του Σοσιαλιστικού Κόµµατος-ΕΛ∆ έναντι του προγράµµατος του Πλαστήρα, ο οποίος ανέλαβε
την πρωθυπουργία στις 15 Απριλίου 1950, αφού προηγήθηκε µία
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βραχύβια κυβέρνηση υπό τον Σοφοκλή Βενιζέλο. Η ανάληψη της
πρωθυπουργίας από τον Πλαστήρα ευνοήθηκε µάλιστα από την
παρέµβαση της αµερικανικής Αποστολής υπέρ µιας σταθερής διακυβέρνησης, η οποία έκαµψε την αντίδραση του Στέµµατος έναντι
του στρατηγού που είχε επανειληµµένως στο παρελθόν εναντιωθεί
στο βασιλικό θεσµό και στη βασιλική οικογένεια. Αντιλαµβανόµενος
τη ρευστότητα της µετεµφυλιακής εποχής, ο Σβώλος στήριξε το
πρόγραµµα ειρήνευσης που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός. «Ειρήνευση, ανασυγκρότηση και κράτος δικαίου» ήταν, σύµφωνα µε το
Νίκο Αλιβιζάτο, το τρίπτυχο που εξέπεµψε η αγόρευση Σβώλου.
Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι η σηµασία που απέδωσε ο αγορητής
στη βελτίωση των σχέσεων της Ελλάδας µε τις δυτικές δηµοκρατίες
και στη δηµιουργία ενός οικονοµικού µίγµατος αγοράς και κρατικής
παρεµβατικότητας, σύµφωνα µε κυρίαρχα τότε δυτικά υποδείγµατα
και δη το αµερικανικό New Deal. Η ανάλυση αποδίδει χαρακτηριστικά την αβεβαιότητα της επόµενης µέρας και τον προβληµατισµό
του Σβώλου για τη νοηµατοδότηση της σύγχρονης Ελλάδας µέσα
σε έναν κόσµο που αλλάζει δραµατικά και που η ίδια, µε ανοικτά
τα τραύµατα του Εµφυλίου, ασθµαίνει να τον προλάβει.
Ο συνδυασµός οικονοµικής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής
είναι το ζητούµενο της οµιλίας που παρουσιάζεται στο έκτο Τετράδιο. Ο Ιωάννης Κ. Φίλανδρος αναλύει την αγόρευση του Γεώργιου
∆. Κατσαφάδου, βουλευτή της ΕΡΕ, τον ∆εκέµβριο του 1960, κατά
τη συζήτηση του νοµοσχεδίου για την κοινωνική ασφάλιση των
αγροτών. Την οµιλία του Κατσαφάδου κινούν τρεις αλληλένδετοι
παράγοντες: η πρότερη εµπειρία του ως υφυπουργού Κοινωνικής
Πρόνοιας στην πρώτη «συναγερµική» κυβέρνηση του Κωνσταντίνου
Καραµανλή (1955-1956), η µακρά επαγγελµατική του εµπειρία
στο χώρο της δηµόσιας υγείας ως διευθυντή στο Τζάνειο νοσοκοµείο
του Πειραιά και η αγροτική του καταγωγή, επιρροή ανεξίτηλη στη
διαµόρφωση των πολιτικών του θέσεων. Με αυτή την εξάρτυση και
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ως απλός πια βουλευτής της ΕΡΕ, ο Κατσαφάδος ενστερνίζεται το
δύσκολο εγχείρηµα της κυβέρνησης Καραµανλή, να “παντρέψει”
την εκβιοµηχάνιση µε τη βελτίωση της αγροτικής παραγωγής και
την ανύψωση του βιοτικού επιπέδου των αγροτών. Η κοινωνική
ασφάλιση ήταν ένα µεγάλο βήµα για την προστασία του αγροτικού
κόσµου, όχι για εφησυχασµό, αλλά ως µέτρο θωράκισης για την
αντιµετώπιση του σκληρού διεθνούς ανταγωνισµού που σήµαινε το
άνοιγµα της Ελλάδας στην ΕΟΚ, στο οποίο η χώρα στήριζε τον
εκσυγχρονισµό της. Η οµιλία του Κατσαφάδου αναδεικνύει τις
ασφαλιστικές και τις κοινωνικές διαστάσεις των ρυθµίσεων για
την παροχή συντάξεων γήρατος, την ολοκλήρωση της υγειονοµικής
περίθαλψης και την ασφάλιση της γεωργικής παραγωγής. Η αύξηση
του αγροτικού εισοδήµατος συνιστούσε, κατά τον Κατσαφάδο, βασικό δείκτη για την αύξηση του εθνικού εισοδήµατος, αλλά και
δείκτη κοινωνικής δικαιοσύνης. Εύστοχα, η ανάλυση συνδέει την
αγόρευση µε το γενικότερο αίτηµα για κοινωνική µεταρρύθµιση
και µε τις προϋποθέσεις που απαιτούσε το ευρωπαϊκό “άλµα” των
κυβερνήσεων του Κωνσταντίνου Καραµανλή.
Τον Ιανουάριο του 1962 ο Παναγής Παπαληγούρας µίλησε στη
Βουλή ως υπουργός Συντονισµού για τη Συµφωνία Σύνδεσης που
είχε υπογράψει η Ελλάδα µε την ΕΟΚ στις 9 Ιουλίου του 1961.
Η αγόρευσή του εντασσόταν στη συζήτηση για την κύρωση της
Συµφωνίας, µιας Συµφωνίας που είχε συνοµολογηθεί πριν ξεπεραστεί η τριετής ρήξη του ίδιου του Παπαληγούρα µε την ΕΡΕ
και τον Κωνσταντίνο Καραµανλή (1958-1961). Η Κωνσταντίνα
Ε. Μπότσιου συνδέει την οµιλία µε τις ευρωπαϊκές επιλογές των
ελληνικών κυβερνήσεων από τη δεκαετία του 1950 και τη σύµφυτη πολιτική τους για τον εξευρωπαϊσµό της χώρας στο έβδοµο
Τετράδιο. Επιτελικός νους της ελληνικής οικονοµικής πολιτικής,
ο Παπαληγούρας συνοψίζει µε θεωρητική ευχέρεια και κοφτερό
πολιτικό λόγο τις οικονοµικές συνέπειες της Σύνδεσης. Εκθέτει
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ισόρροπα αναµενόµενες ωφέλειες και δυσκολίες και προειδοποιεί
για τη δραστική προσαρµογή κράτους, οικονοµίας και κοινωνίας
που απαιτεί η Σύνδεση. Τονίζει ότι η Ελλάδα δεν διαθέτει τις
δυνάµεις ώστε να συµβαδίσει µε τη ∆υτική Ευρώπη, εποµένως η
εναλλακτική του «εξευρωπαϊσµού» εξέλιξη θα ήταν η αποµόνωση
µε το συνακόλουθο οικονοµικό και πολιτικό αδιέξοδο. Τον τόνο στην
οµιλία του Παπαληγούρα δίνει η συνολική µατιά στην ευρωπαϊκή
πολιτική της Ελλάδας, υποσύνολο της οποίας είναι τα οικονοµικά
µεγέθη. Για τον Παπαληγούρα, η συµµετοχή στην ευρωπαϊκή ενοποίηση αποτελούσε µονόδροµο προκειµένου να ξεφύγει η Ελλάδα
από τη φτώχεια, την υπανάπτυξη και το έλλειµµα ανταγωνιστικότητας που τη χώριζαν από τους δυτικούς εταίρους της. Η ΕΟΚ
προσέφερε πόρους, τεχνογνωσία και την απαραίτητη πίεση για την
εφαρµογή µεταρρυθµίσεων που η Ελλάδα µόνη της αδυνατούσε να
υλοποιήσει γρήγορα και αξιόπιστα. Προπάντων, η ΕΟΚ προσέφερε
τη µεθοδολογία για να ξεπεράσει η χώρα µακροπρόθεσµα τον εαυτό
της και να ενταχθεί ισότιµα στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Η οµιλία
του Παπαληγούρα αναδεικνύει τη βαθιά του πίστη και τον κεντρικό
του ρόλο στη διατύπωση της ελληνικής ευρωπαϊκής πολιτικής ως
προέκταση της αντίληψής του για τη φυσιογνωµία και το µέλλον
της Ελλάδας. Η ανάλυση αποδίδει αυτή τη θέση που δέσποσε στην
πολιτική Παπαληγούρα πριν και µετά τη ∆ικτατορία.
Η “προφητική” οµιλία του Ηλία Ηλιού το 1965 για τον κίνδυνο
να ανατραπεί η δηµοκρατία από έναν «κύριο Παπαδόπουλο» που
θα κατασκεύαζε αυθαίρετες µαζικές κατηγορίες εναντίον ελεύθερων
πολιτών αποτελεί το αντικείµενο του όγδοου Τετραδίου. Ο Ηλίας
Νικολακόπουλος παρουσιάζει το σκεπτικό της αγόρευσης του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Ε∆Α τον Ιούνιο του 1965, στο
πλαίσιο της συζήτησης για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης που
είχε ζητήσει η κυβέρνηση του Γεώργιου Παπανδρέου. Η οµιλία του
Ηλιού αποδίδει ζωντανά το κλίµα κατάρρευσης που καλλιεργούταν
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λίγες εβδοµάδες πριν από την παραίτηση του Γεώργιου Παπανδρέου
(15 Ιουλίου 1965), µε τις σχέσεις πρωθυπουργού-βασιλιά στο ναδίρ
και την εσωτερική συνοχή της Ένωσης Κέντρου σε φθίνουσα πορεία
λόγω πάγιων ασυµφωνιών και µε αφορµή τη βεβιασµένη παραίτηση
του Ανδρέα Παπανδρέου τον Νοέµβριο του 1964. Τη σοβαρότερη
συνέπεια της αποσταθεροποίησης συνιστούσε, κατά τον Ηλιού, η
ενθάρρυνση παρεµβάσεων από εξωκοινοβουλευτικούς παράγοντες.
Θεωρεί το τρίπτυχο «ΗΠΑ, Στέµµα, Στρατός» υπεύθυνο για «το
πρόβληµα της δηµοκρατίας, το πρόβληµα της λαϊκής κυριαρχίας»,
επιφυλάσσοντας την αυστηρότερη και αµεσότερη κριτική στο στρατό.
Το τρίπτυχο αυτό αποτέλεσε στη συνέχεια σηµείο αναφοράς για
ιστορικές και πολιτικές ερµηνείες της κρίσης που οδήγησε το µετεµφυλιακό κράτος σε διάλυση και τελικά στη στρατιωτική εκτροπή
του 1967. Η ανάλυση αποδίδει πιστά το πολιτικό κλίµα και, πάνω
από όλα, το φόβο της εποχής για τις εξελίξεις. Επίσης, παρουσιάζει
τα επιµέρους πολιτικά δεδοµένα που έκαναν αυτή την οµιλία εµβληµατική, όχι µόνο λόγω της συγκυρίας που εκφωνήθηκε, αλλά
και λόγω του αφοπλιστικού της ρεαλισµού που, κυρίως εκ των
υστέρων, κατανοήθηκε.
Το ένατο Τετράδιο εστιάζει σε οµιλία που εκφώνησε ως πρωθυπουργός ο Κωνσταντίνος Καραµανλής για την ελληνική εξωτερική
πολιτική και τη λειτουργία του διεθνούς συστήµατος. Η οµιλία
εκφωνήθηκε τον Ιανουάριο του 1980, επτά µήνες µετά τη συνοµολόγηση της Συνθήκης Προσχώρησης της Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες (28 Μαΐου 1979) και τέσσερις µήνες πριν από
την παραίτησή του, προκειµένου να θέσει υποψηφιότητα για την
Προεδρία της ∆ηµοκρατίας (Μάιος 1980). Ο Κωνσταντίνος Σβολόπουλος αναλύει τις επιµέρους θέσεις που εκφράζει ο Καραµανλής
ως µέρος της συνολικής αντίληψής του για το διεθνές σύστηµα και
τη στρατηγική τοποθέτηση της Ελλάδας µέσα σε αυτό. Ο Ψυχρός
Πόλεµος παραµένει σταθερά της διεθνούς ζωής και µάλιστα διανύει
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περίοδο όξυνσης. Το δόγµα τού «ανήκοµεν εις την ∆ύσιν» προβάλλεται ως κεντρική ιδέα της εξωτερικής πολιτικής µε κύριο άξονα
την ευρωπαϊκή πορεία της Ελλάδας, θέµα που υπογραµµίζεται ως
το «σηµαντικότερο για το µέλλον της χώρας». Τα “ανοίγµατα”
προς την Ανατολική Ευρώπη που συστηµατοποίησαν οι κυβερνήσεις
Καραµανλή µετά τη Μεταπολίτευση δεν αντιβαίνουν σε αυτή τη
θεµελιώδη αρχή. Η κρίσιµη γεωπολιτική θέση στα Βαλκάνια και
τη Μεσόγειο, όπως και η παραδοσιακή επικοινωνία µε τον αραβικό
κόσµο και τη Μέση Ανατολή τονίζονται ως αρετές που προσκόµισε
η χώρα στη στρατηγική συµµαχία της µε τη ∆ύση. Αξιοποιώντας
τις τοπικές, περιφερειακές, ευρωπαϊκές και διεθνείς συµµαχίες της,
η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να εµπεδώσει την ασφάλειά της και
να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά την τουρκική επιθετικότητα. Η
διαρκής και συνεπής συµµετοχή της Ελλάδας σε όλα τα µεγάλα
διεθνή fora αποτελεί προϋπόθεση για να αποτραπούν τα δεινά που
επέφεραν στο παρελθόν η φτώχεια, η αστάθεια και η γεωπολιτική
της αποµόνωση. Η ανάλυση της οµιλίας καταπιάνεται µε ζητήµατα που αποτελούν για τον Καραµανλή κεντρικές συνιστώσες της
διεθνούς πολιτικής. Μέσα από αυτά αναδεικνύεται ο σφαιρικός
προβληµατισµός, µε βάση τον οποίο ο Καραµανλής σχεδίασε µετά
το 1974 την ελληνική εξωτερική πολιτική απέναντι στην Ευρώπη,
τις ΗΠΑ, τα Βαλκάνια και την Τουρκία, τη Μέση Ανατολή και
τον Τρίτο Κόσµο.
Η πρώτη σειρά των κοινοβουλευτικών λόγων κλείνει µε µία
οµιλία που στρέφει την προσοχή στην εσωτερική πολιτική µετά τη
στρατιωτική δικτατορία του 1967-1974, και µάλιστα σε ένα µείζον
κεφάλαιό της, τη ρύθµιση εκκρεµοτήτων του Εµφυλίου. Ο Ευάνθης
Χατζηβασιλείου αναλύει την αγόρευση του Ανδρέα Γ. Παπανδρέου
τον Αύγουστο του 1982 για την αναγνώριση της Εθνικής Αντίστασης
εναντίον των στρατευµάτων κατοχής, 1941-1944. Πρόκειται για
την αναγνώριση των εαµικών και αριστερών γενικά οργανώσεων,
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που δεν είχαν αναγνωριστεί µετά τη νοµιµοποίηση των κοµµουνιστικών κοµµάτων το 1974. Η οµιλία του πρωθυπουργού ήταν
εισαγωγική στη συζήτηση του σχετικού νοµοσχεδίου και ενδεικτική
της σηµασίας που του απέδιδε προσωπικά ο ίδιος. Ο οµιλητής εξηγεί
τη σκοπιµότητα των νέων ρυθµίσεων, τονίζοντας τη συµβολή του
στην ενίσχυση της εθνικής ενότητας. Υπογραµµίζει, επίσης, την
επαλήθευση των εξαγγελιών του ότι η έλευση των σοσιαλιστών στην
εξουσία συνιστούσε αλλαγή προς όλες τις κατευθύνσεις. Το νοµοσχέδιο προκάλεσε πύρινες αντιπαραθέσεις στη Βουλή, αφού αναβίωσε
µνήµες τόσο της Κατοχής όσο και του Εµφυλίου. Κατά τον Ανδρέα
Παπανδρέου, αποκαθιστούσε µια ιστορική αδικία σε βάρος της Αριστεράς χωρίς να υποβαθµίζει το ρόλο των µη εαµικών οργανώσεων.
Όταν ψηφίστηκε, πράγµατι ενίσχυσε αµεσότερα τα κεντροαριστερά
στοιχεία του ΠΑΣΟΚ παρά την απήχηση της Αριστεράς. Η οµιλία
τοποθετείται στο ιστορικό πλαίσιο της εποχής της µε συνεπή παρουσίαση της στάσης των πολιτικών δυνάµεων. Το ζητούµενο δεν
είναι να αναλυθούν µόνο το πολυσήµαντο περιεχόµενό της και οι
τοµές που επέφερε ο νόµος που ψηφίστηκε στον απόηχό της. Είναι
να ανιχνευθεί και ο ευρύτερος ρόλος της σε συλλογικές ταυτότητες
που έλκουν την καταγωγή τους από τον Εµφύλιο και τροφοδοτούν
µείζονα σύγχρονα πολιτικά και κοινωνικά διακυβεύµατα.
Η σειρά Τετράδια Κοινοβουλευτικού Λόγου ευτύχησε να εγκαινιαστεί µε σηµαντικές οµιλίες, τις οποίες ανέλυσαν διακεκριµένοι
επιστήµονες. Τους ευχαριστώ για την άριστη επικοινωνία µας και
για τη συστηµατική γνώση που συνεισέφεραν γύρω από τον ελληνικό κοινοβουλευτικό βίο σε τόσο διαφορετικές µεταξύ τους εποχές.
Θερµές ευχαριστίες, οφείλω, επίσης, στην Επιστηµονική Επιτροπή
του Ιδρύµατος της Βουλής που συµµετείχε στην επιλογή των οµιλιών υπό την προεδρία του καθηγητή Κωνσταντίνου Πιτσάκη και
υπό την εποπτεία του καθηγητή Ευάγγελου Χρυσού, όπως επίσης
στην Άννα Καραπάνου για τη συµβολή της στην επεξεργασία των
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δοκιµίων και στο Ίδρυµα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισµό και τη ∆ηµοκρατία που µου εµπιστεύθηκε τη γενική
επιµέλεια της σειράς.
Κωνσταντίνα Ε. Μπότσιου
∆εκέµβριος 2010
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ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
Η διανοµή των εθνικών γαιών
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ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤΗΣ

Σωτήριος Σωτηρόπουλος1

Η διανοµή των εθνικών γαιών (1871)
Το πρόβλημα

Σε µια χώρα αγροτική, όπως ήταν η Ελλάδα σε όλη τη διάρκεια του
19ου αιώνα, η γη δεν µπορούσε παρά να αποτελεί το βασικό στοιχείο πλούτου και κοινωνικής ισχύος, καθώς επίσης και παράγοντα
αποφασιστικό για τη διαµόρφωση τόσο της πολιτικής, όσο και της
οικονοµικής δυναµικής της χώρας. Έτσι, µε την έναρξη του Πολέµου
της Ανεξαρτησίας θα τεθεί ως ζήτηµα πρώτης προτεραιότητας η
αντιµετώπιση του προβλήµατος των εθνικών γαιών, δηλαδή των
γαιών που πριν από το 1821 ανήκαν κατά πλήρη ή ψιλή κυριότητα
στο οθωµανικό κράτος, σε µουσουλµανικά ευαγή ιδρύµατα (βακούφια) και σε ιδιώτες µουσουλµάνους και τα οποία βρίσκονταν πλέον
σε εδάφη που αποτελούσαν την ελληνική επικράτεια ή, τουλάχιστον,
διεκδικούσαν την ένταξή τους σε αυτή.
∆εν διαθέτουµε καµιά καταµέτρηση της έκτασης των εθνικών γαιών.
Οι πιο λογικές προσεγγίσεις συγκλίνουν στο ότι οι καλλιεργήσιµες
γαίες κυµαίνονταν µεταξύ 4 και 4,5 εκατοµµυρίων στρεµµάτων,
ενώ το σύνολό τους προσέγγιζε τα 10 εκατοµµύρια στρέµµατα. Ο
Σωτηρόπουλος στην οµιλία του κάνει λόγο για 3 µε 4 εκατοµµύρια στρέµµατα, εννοώντας, όπως µπορεί κανείς να συνάγει από τα
συµφραζόµενα, καλλιεργήσιµες γαίες.2 Πάντως, κάθε εκτίµηση δεν
µπορεί παρά να είναι επισφαλής, εφόσον ουδέποτε έγινε προσπάθεια
να καταµετρηθούν οι εθνικές γαίες. ∆ιαβάζουµε λοιπόν σε µία έκθεση
του Συµβουλίου της Επικρατείας του 1865: «Πόση εἶναι ἡ κατεχόµενη
γῆ, πόσοι οἱ κάτοχοι καὶ κατὰ ποίας ἀναλογίας κατέχουσιν, εἶναι
ἄγνωστον».3 Η ασάφεια, όµως, ως προς την ακριβή έκτασή τους δεν
θα πρέπει σε καµιά περίπτωση να µειώσει τη σηµασία τους, η οποία
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υπήρξε καταλυτική για τη διαµόρφωση του καθεστώτος της εγγείου
ιδιοκτησίας στην Ελλάδα κατά το 19ο αιώνα.
Στη διάρκεια του Πολέµου της Ανεξαρτησίας δόθηκε η πρώτη
και θεµελιωδέστερη απάντηση στο πρόβληµα των εθνικών γαιών:
«δικαιώµατι πολέµου» το σύνολο των ιδιοκτησιών αυτής της κατηγορίας περιήλθε στην ιδιοκτησία του ελληνικού κράτους, µε απώτερο
σκοπό να διανεµηθεί στους καλλιεργητές, αλλά και σε οποιονδήποτε Έλληνα ή ξένο πολίτη ενδιαφερόταν να τις αξιοποιήσει. Τα
πράγµατα όµως δεν εξελίχθηκαν σύµφωνα µε τις προσδοκίες και
οι περιπλοκές που θα προκύψουν στην αξιοποίηση της εθνικής γης
µέχρι την τυπική διανοµή της το 1871, ήσαν πολλές και επηρέασαν
αποφασιστικά την ανάπτυξη της γεωργίας στην Ελλάδα και τις
κοινωνικές και πολιτικές σχέσεις στο ελληνικό βασίλειο.
Όπως υπονοήθηκε προηγουµένως, το ζήτηµα των εθνικών γαιών
δεν αφορούσε αποκλειστικά γη, αλλά το σύνολο των οθωµανικών
ιδιοκτησιών. Για το λόγο αυτό συναντάµε συνηθέστερα τον όρο
«εθνικά κτήµατα», τα οποία διακρίνονταν σε φθαρτά, που ως
επί το πλείστον ήσαν κτήρια (σπίτια, µύλοι, ελαιοτριβεία κ.λπ.),
και σε άφθαρτα, τα οποία περιλάµβαναν τις αγροτικές εκτάσεις,
καλλιεργούµενες γαίες, βοσκοτόπους, αλλά και χέρσες γαίες. Στη
διάρκεια του Αγώνα, τα µεν φθαρτά κτήµατα επιτράπηκε να πωληθούν και να χρησιµοποιηθούν γενικότερα για την κάλυψη των
οικονοµικών αναγκών του πολέµου, σε αντίθεση µε τα άφθαρτα,
η πώληση των οποίων είχε απαγορευθεί από τις Εθνικές Συνελεύσεις. Τα κτήµατα αυτά χρησιµοποιήθηκαν ως εγγύηση για τη
σύναψη των εθνικών δανείων στη διάρκεια του Αγώνα, ή ακόµη,
και ως κάλυµµα για την έκδοση χαρτονοµίσµατος από την Εθνική
Χρηµατιστική Τράπεζα που ίδρυσε ο Ι. Καποδίστριας. Σε αρκετές
περιπτώσεις, εξάλλου, σηµαντικές εκτάσεις περιήλθαν στην κυριότητα καπεταναίων και προεστών ως ανταµοιβή για τις υπηρεσίες
τους, ή απλά καταπατήθηκαν.
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Εξαίρεση στο καθεστώς των εθνικών γαιών παρουσιάστηκε στην
ανατολική Στερεά Ελλάδα και την Εύβοια. Οι περιοχές αυτές,
όταν υπογράφτηκε το πρώτο Πρωτόκολλο της Συνδιάσκεψης του
Λονδίνου τον Ιανουάριο του 1830, βρίσκονταν υπό τον έλεγχο των
Οθωµανών και περιήλθαν στην Ελλάδα µε βάση τη Συνθήκη της
Κωνσταντινούπολης, το 1832. Εποµένως, το «πολεµικό δίκαιο»
δεν µπορούσε να ισχύσει για τις περιοχές αυτές και οι διεθνείς
συνθήκες έδιναν τη δυνατότητα στους Οθωµανούς «ιδιοκτήτες»
τους να διατηρήσουν ή να πωλήσουν τα «φθαρτά» ή «άφθαρτα»
κτήµατά τους. Στο ελληνικό δηµόσιο περιήλθαν µόνο εκείνα που
ανήκαν σε ευαγή ιδρύµατα (βακούφια), τα οποία βρίσκονταν υπό
τον έλεγχο και τη διαχείριση του σουλτάνου. Αντιθέτως, τα κτήµατα
που ανήκαν σε «οικογενειακά ευαγή ιδρύµατα», και στα οποία
µουσουλµάνοι ιδιώτες κατείχαν δικαιώµατα επικαρπίας, αναγνωρίστηκαν ως απόλυτη ιδιοκτησία των Οθωµανών.
Οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, από τους µουσουλµάνους ιδιοκτήτες
θα προτιµήσουν τελικά να πουλήσουν τη γη τους σε χριστιανούς που
διέθεταν τα απαραίτητα κεφάλαια, µε αποτέλεσµα το καθεστώς της
µεγάλης ιδιοκτησίας να επιβιώσει στις περιοχές αυτές. Για ορισµένες
περιοχές της Αττικής γνωρίζουµε και ονόµατα αγοραστών, που µας
οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ετερόχθονες και ξένοι ήσαν οι κύριοι
αγοραστές, χωρίς ωστόσο να λείπουν και οι ντόπιοι.4
Όπως ίσως θα έχει διαφανεί, το πρόβληµα των εθνικών γαιών
ήταν ιδιαίτερα σύνθετο στην αντιµετώπιση και επίλυσή του. Σε
µεγάλο βαθµό αυτό οφειλόταν στις δυσκολίες µετάβασης από το
οθωµανικό στο βυζαντινο-ρωµαϊκό δίκαιο, που υιοθέτησε η Ελλάδα.
Σύµφωνα, λοιπόν, µε το οθωµανικό δίκαιο, η γη ανήκει στο κράτος,
αλλά συνάµα αναγνωρίζονται στους καλλιεργητές πολύ σηµαντικά
δικαιώµατα επί της γης.5 Έτσι, όσοι από τους χριστιανούς καλλιεργητές είχαν το εµπράγµατο δικαίωµα της εξουσίασης (tessarouf)
επί των γαιών που καλλιεργούσαν πριν από τον Αγώνα, δικαίωµα
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µεταβιβάσιµο και κληρονοµήσιµο, αναγνωρίστηκαν από το ελληνικό δηµόσιο ως απόλυτοι κύριοι της γης. Οι καλλιεργητές αυτοί
όφειλαν να αποδείξουν τους ισχυρισµούς τους µε τίτλους κυριότητας
(mulkname), που αναγνωρίζονταν από το οθωµανικό δίκαιο, ή
ακόµη µε αποφάσεις ιεροδικείων που επικύρωναν µεταβιβάσεις ακινήτων ιδιοκτησιών (huccet). Το δικαίωµα της απόλυτης κυριότητας
αναγνωρίστηκε επίσης σε όσους καλλιεργητές είχαν ξεχερσώσει
εδάφη και τα είχαν καλλιεργήσει πριν από το 1821. Η υποχρέωση
πάντως της απόδειξης της κυριότητας επί της γης δεν επιβάρυνε
µόνο τους καλλιεργητές αλλά και το ελληνικό δηµόσιο, το οποίο
όφειλε επίσης να παρουσιάσει τους τίτλους που θα δικαιολογούσαν
τη διεκδίκηση της κυριότητας µιας γης.
Πέρα όµως από τα δικαιώµατα που αναφέρθηκαν προηγουµένως,
το οθωµανικό δίκαιο αναγνώριζε επίσης και µία σειρά άλλων
εµπραγµάτων δικαιωµάτων στους καλλιεργητές. Υφίσταντο έτσι
πολυποίκιλα και επικαλυπτόµενα δικαιώµατα κυριότητας, νοµής
και κατοχής επί της γης, των πολυετών φυτών, αλλά και επί
του υπεδάφους, ή ακόµη δικαιώµατα προνοµιακής πρόσβασης στις
πλουτοπαραγωγικές πηγές και τη γη, ή τέλος εµπράγµατα δικαιώµατα τρίτων επί της γης, όπως στην περίπτωση της εµφύτευσης.
Σε πολλές περιπτώσεις, εξάλλου, ισχυρές οθωµανικές οικογένειες
είχαν πετύχει να κατοχυρώσουν δικά τους δικαιώµατα επί της γης,
στα οποία υπεισέρχονταν και χριστιανοί καλλιεργητές, άλλοτε µε
τίτλους που αποδείκνυαν τα δικαιώµατά τους, άλλοτε πάλι χωρίς
τίτλους. Παράλληλα, µια σειρά δικαιωµάτων εθιµικής φύσης παρενέβαιναν στην αξιοποίηση της γης, περιπλέκοντας ακόµη περισσότερο την κατάσταση. Τέλος, ακόµη και ο διηνεκής χαρακτήρας
της σχέσης που συνδέει την οικογένεια του κολλήγου µε το κτήµα
που καλλιεργούσε, αποτελούσε ένα πρόβληµα στη διαµόρφωση
των ιδιοκτησιακών σχέσεων σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του
βυζαντινο-ρωµαϊκού δικαίου.6
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Όλα αυτά τα επάλληλα δικαιώµατα καθιστούσαν στην ουσία
ανενεργό την υιοθέτηση της ατοµικής ιδιοκτησίας, τόσο στο συνταγµατικό πεδίο, όσο και σε νοµικό επίπεδο και φυσικά αποτελούσαν
αντικίνητρα για επενδύσεις στη γη. Το αποτέλεσµα δεν ήταν άλλο
από την υποτονικότητα ή, κατά περίπτωση, απουσία της αγοράς
γης, τη διαρκή αµφισβήτηση για το καθεστώς σηµαντικών εκτάσεων
γαιών, την αδυναµία τραπεζικής χρηµατοδότησης της γεωργίας και
εν τέλει τη διατήρηση υψηλών επιτοκίων στην ύπαιθρο.7 Για αυτούς
τους λόγους, έχει υποστηριχθεί ότι η έννοια της τοκογλυφίας είναι
ανύπαρκτη στην Ελλάδα, ενώ δεν είναι άσχετο το γεγονός ότι ο
δανεισµός πραγµατοποιείται µε βάση το δικαίωµα της «αντίχρησης», πιο γνωστό ως «προστύχι», σύµφωνα µε το οποίο ο δανειστής
εξασφαλίζει για την εξόφλησή του, προνοµιακό δικαίωµα επί των
προϊόντων που παράγει ή που πρόκειται να παράξει ο καλλιεργητής.8 Το δάνειο εξοφλείται από τη µελλοντική παραγωγή του
καλλιεργητή και µάλιστα σε προκαθορισµένη τιµή. Σε µια τέτοια
λογική έχει υποστηριχθεί, βάσιµα, από τον Θόδωρο Σακελλαρόπουλο ότι το δικαίωµα απόλυτης κυριότητας επί της γης ολοκληρώθηκε
θεσµικά µόνο στη διάρκεια του Μεσοπολέµου.9
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα της περιπλοκής των εγγείων
σχέσεων µετά τον Αγώνα µάς δίνει το καθεστώς των εθνικο-ιδιόκτητων γαιών. Πρόκειται για τις γαίες εκείνες, η κυριότητα των
οποίων ανήκε εξ αδιαιρέτου στο δηµόσιο και τους ιδιώτες. Η κατηγορία αυτή των γαιών αφορούσε αρχικά τις φυτείες που είχαν
εµφυτευθεί από χριστιανούς καλλιεργητές σε εδάφη οθωµανικής
«ιδιοκτησίας». Το εµφυτευτικό αυτό δικαίωµα ήταν και µεταβιβάσιµο και κληρονοµήσιµο. Προοδευτικά η έννοια των εθνικοιδιόκτητων διευρύνθηκε καθώς επεκτεινόταν η καλλιέργεια των
φυτειών. Έτσι, ενώ αρχικά για την αναγνώριση ενός κτήµατος ως
εθνικο-ιδιόκτητου προβλεπόταν η συµφωνία του καλλιεργητή µε
τον Οθωµανό ιδιοκτήτη, σύντοµα αρκούσε και µία απλή άδεια του
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τελευταίου. Αργότερα, στην ίδια κατηγορία περιελήφθησαν και οι
γαίες που εµφυτεύθηκαν µετά τον Αγώνα µε τη σύµφωνη γνώµη
της κυβέρνησης, ενώ µοιραία κάποια στιγµή θα συµπεριληφθούν και
οι γαίες που εµφυτεύθηκαν και χωρίς την άδεια της κυβέρνησης.
Αυτό συνέβη το 1852.10

Οι προσπάθειες για επίλυση του προβλήματος
Η πρώτη επίσηµη τοποθέτηση για τις εθνικές γαίες από την πλευρά
των εξεγερµένων Ελλήνων προέρχεται από την Πελοποννησιακή
Γερουσία, η οποία µε την «Εγκύκλιο της Στεµνίτσας» προσδιόριζε
τα δοσίµατα που θα έπρεπε στο εξής να ισχύσουν για τις γαίες
που ανήκαν σε Οθωµανούς πριν από την έναρξη του Αγώνα και
τα οποία θα χρησιµοποιούνταν για την κάλυψη των αναγκών των
πολεµικών επιχειρήσεων.11 Ανάλογες αποφάσεις πήραν και οι πρώτες συνελεύσεις της ∆υτικής και της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος.
Με άλλα λόγια, οι τοπικές αρχές που συγκροτήθηκαν ευθύς µετά
την έναρξη του Πολέµου της Ανεξαρτησίας, επιδίωξαν άµεσα να
υποκατασταθούν τα δικαιώµατα του οθωµανικού δηµοσίου, αλλά
και των µουσουλµάνων γαιοκτηµόνων. Στη συνέχεια η Α΄ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου επέτρεψε την εκποίηση µέρους των εθνικών
γαιών, µε την προϋπόθεση το Βουλευτικό να δώσει προηγουµένως
τη συγκατάθεσή του, ενώ λίγο αργότερα το ίδιο σώµα θα υιοθετήσει, γενικεύοντάς την συνάµα, την απόφαση της Πελοποννησιακής
Γερουσίας για την καταβολή εκ µέρους των χωρικών του τριτοδέκατου στις περιπτώσεις καλλιέργειας εθνικών γαιών.12
Κατά τη Β΄ Εθνοσυνέλευση του Άστρους το 1823, ψηφίζεται ρύθµιση σύµφωνα µε την οποία το Βουλευτικό µπορεί να αποφασίσει
την πώληση όλων των εθνικών γαιών, ανάλογα µε τις ανάγκες
που θα προκύψουν. Ωστόσο, εκδηλώθηκε αντίδραση στη ρύθµιση
αυτή, µε αποτέλεσµα να τροποποιηθεί άµεσα, έτσι ώστε να υιοθε-
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τηθεί τελικά το ΛΒ΄ Ψήφισµα σύµφωνα µε το οποίο µπορούν να
πουληθούν µόνο τα φθαρτά κτήµατα, δηλαδή εργαστήρια, σπίτια,
µύλοι, τζαµιά, χάνια, ελαιοτριβεία κ.λπ.
Η οικονοµική ανέχεια των κυβερνήσεων, ιδίως κατά την περίοδο
της πολιορκίας του Μεσολογγίου, οδήγησε τελικά στο νόµο ΝΓ΄
της 6ης Φεβρουαρίου 1826, σύµφωνα µε τον οποίο επιτρεπόταν,
κατά παράβαση του Ψηφίσµατος ΛΒ΄ της Β΄ Εθνοσυνέλευσης, να
πωληθούν κάθε είδους εθνικά κτήµατα µε σκοπό να συγκεντρωθούν
χρήµατα, τα οποία θα επέτρεπαν την ενίσχυση των πολιορκηµένων.
Με βάση το νόµο αυτό, υποστηρίζεται ότι εκποιήθηκαν σηµαντικές
εκτάσεις εθνικών γαιών. Παράλληλα, οι αρχές του Αγώνα προσπάθησαν να χρησιµοποιήσουν τις εθνικές γαίες για να προσελκύσουν
και να ανταµείψουν εκείνους που συµµετείχαν στις στρατιωτικές
επιχειρήσεις. Ωστόσο, καµία από τις νοµοθετικές αυτές προβλέψεις
δεν υλοποιήθηκε.13
Με την άφιξή της στην Ελλάδα, η Αντιβασιλεία έσπευσε να δηµιουργήσει ένα πλαίσιο που θα εµπόδιζε κάθε καταπάτηση εθνικών
γαιών. Έτσι, µε διάταγµα του 1833 απαγόρευσε την εκποίηση κάθε
εθνικού κτήµατος. Οι οικονοµικές, όµως, ανάγκες του κράτους,
την εξανάγκασαν σύντοµα να προσβλέψει στα κτήµατα αυτά ως
µία δυνητική πηγή εσόδων και ασφαλώς ως ένα µοχλό άσκησης
κοινωνικής και οικονοµικής πολιτικής. Έτσι, προκειµένου να διατηρηθεί η γενική αρχή της µη διανοµής των εθνικών γαιών, χωρίς
όµως και να εµποδίζονται οι εκποιήσεις για τις ανάγκες του δηµοσίου ταµείου, διευρύνθηκε εννοιολογικά το καθεστώς των εθνικών
φθαρτών κτηµάτων, που αρχικά σήµαινε, όπως ήδη ανέφερα, τα
κτήµατα που µπορούσαν να υποστούν φθορές, όπως µύλοι, χάνια,
λουτρά, σπίτια κ.λπ., προκειµένου να περιλαµβάνει και όλα τα
είδη των φυτειών.14
Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν προηγουµένως, ίσως να έχει γίνει
φανερό ότι το ελληνικό κράτος, ευθύς εξαρχής, επιδίωξε µέσω των
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εθνικών γαιών να πετύχει δύο στόχους: αφενός µεν να δηµιουργήσει µία τάξη µικροκαλλιεργητών ιδιοκτητών της γης, που θα
µπορούσαν να αποτελέσουν το έρεισµα της ενότητάς του και –γιατί
όχι;– της ισχύος του, και ταυτοχρόνως να εµποδίσει τη συγκρότηση
µιας οµάδας µεγάλων γαιοκτηµόνων⋅ να ενισχύσει δηλαδή ακόµη
περισσότερο την εξουσία των τοπικών ελίτ, που θα µπορούσε να
αποτελέσει έναν πόλο ανταγωνιστικής ισχύος για την κεντρική
εξουσία. Κατά δεύτερο λόγο, βασικός στόχος του ελληνικού κράτους ήταν η εξασφάλιση σηµαντικών δηµοσίων εσόδων µέσω της
αξιοποίησης των εθνικών γαιών. Πέρα από αυτούς τους βασικούς
στόχους, οι πολιτικές που επιδίωξε να ακολουθήσει το ελληνικό
κράτος έκρυβαν συχνά και άλλες σκοπιµότητες. Έτσι, ένας από τους
σκοπούς του νοµοθετήµατος «περί προικοδοτήσεως», για το οποίο
θα γίνει λόγος στη συνέχεια, ήταν και η υποχρεωτική εγκατάσταση
των πληθυσµών σε ένα συγκεκριµένο δήµο, ο περιορισµός δηλαδή
της κινητικότητας και ο έλεγχος των πληθυσµών της υπαίθρου. Για
το λόγο αυτό, προκειµένου να επωφεληθεί κάποιος από το νόµο
περί προικοδοτήσεως, όφειλε προηγουµένως να έχει εγγραφεί στα
δηµοτολόγια ενός δήµου της επιλογής του.
Πάντως, έτσι και αλλιώς η µεγάλη καλλιέργεια και κυρίως η
µεγάλη καλλιέργεια µε τη χρήση εργατικών χεριών ήταν µάλλον
ανέφικτη στις συνθήκες της Ελλάδας του 19ου αιώνα. Το γεγονός
ότι υφίστατο έλλειψη κεφαλαίου, ενώ ιδίως κατά τις πρώτες δεκαετίες µετά τη δηµιουργία του ελληνικού κράτους υπήρχε αφθονία
χέρσας γης προς καλλιέργεια και ο πληθυσµός ήταν πολύ αραιός,
οδηγούσε αναγκαστικά στην υιοθέτηση των συστηµάτων εκµετάλλευσης της µικρής οικογενειακής καλλιέργειας και κατά δεύτερο
λόγο της αγροληψίας, όπου έγινε δυνατή η αγορά οθωµανικών
γαιών και ο σχηµατισµός τσιφλικιών.15 Με διαφορετικά λόγια στην
Ελλάδα η καλλιέργεια µεγάλων κτηµάτων δι’ αυτεπιστασίας υπήρξε
ένα καθαρά περιθωριακό φαινόµενο και η µικρή οικογενειακή

34

ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

καλλιέργεια επικράτησε τόσο στις µικρές και µεσαίες ιδιοκτησίες,
όσο και στις µεγάλες.
Με το νόµο περί «προικοδοτήσεως» του 1835 και το σχετικό
εκτελεστικό διάταγµα µε ηµεροµηνία 24 Ιουνίου 1843 καθορίζεται
πώληση εθνικών γαιών εκτάσεως 40 ποτιστικών στρεµµάτων ή
80 πεδινών, αλλά ξηρικών στρεµµάτων ή, τέλος, 120 στρεµµάτων
ορεινής γης ανά καλλιεργητή. Το σχήµα αυτό διανοµής της εθνικής γης απέτυχε παταγωδώς. Ένας βασικός λόγος αποτυχίας του
νόµου, ήταν οι υψηλές τιµές γης που διαµορφώθηκαν, καθώς οι
Βαυαροί προχώρησαν σε πλειστηριασµό των γαιών, µε αποτέλεσµα
οι τιµές τους να φθάσουν σε δυσθεώρητα ύψη, σε σύγκριση µε τις
αποδόσεις τους, ενώ ο πλειοδότης όφειλε να πληρώνει επί της αξίας
της γης που αγόραζε το 1% ως χρεωλύσιο και το 5% ως τόκο,16
προκειµένου να την εξοφλήσει.17 Για τους λόγους αυτούς η περίοδος
ισχύος του νόµου παρατάθηκε, για να διατηρηθεί µέχρι την τελική
διανοµή των εθνικών γαιών, το 1871. Με τον τρόπο αυτό φαίνεται
ότι διανεµήθηκαν λίγο περισσότερα από 176.000 στρέµµατα.
Λίγο αργότερα, το 1838, υιοθετείται ο νόµος περί «παραχωρήσεως
ἐθνικῶν γαιῶν εἰς τοὺς φαλαγγίτας», ενώ στη συνέχεια, το 1848,
ο νόµος «περὶ ἀποικισµοῦ τῶν Κρητῶν». Και στις δύο περιπτώσεις
τα πιστωτικά γραµµάτια που εκδόθηκαν δεν χρησιµοποιήθηκαν από
τους ίδιους τους δικαιούχους, αλλά προεξοφλήθηκαν πολύ κάτω της
ονοµαστικής τους τιµής και στη συνέχεια χρησιµοποιήθηκαν από
τους νέους δικαιούχους για την αγορά εθνικών κτηµάτων ή για την
εξόφληση άλλων υποχρεώσεών τους. Την ίδια χρονιά µε το νόµο
της 20ης Φεβρουαρίου 1848 παραχωρήθηκε δωρεάν ένα στρέµµα
γης σε κάθε γεωργό για να χτίσει σπίτι. Το 1856, εξάλλου, ψηφίστηκε η παραχώρηση όλων των άγριων ελαιώνων του ελληνικού
κράτους σε εκείνους που θα ενδιαφέρονταν να µπολιάσουν και να
καλλιεργήσουν αγριελιές, µε την προϋπόθεση ότι έπειτα από 12
έτη το µισό των ελαιώνων που είχαν αποκτηθεί µε τον τρόπο αυτό
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θα έµεναν στον καλλιεργητή και οι υπόλοιποι θα επέστρεφαν στο
κράτος. Κατά µία άποψη, σύµφωνα µε τους νόµους που εκδόθηκαν
επί Όθωνα, διανεµήθηκαν 280.000 στρέµµατα εθνικής γης. Κατά
µία άλλη πηγή βεβαίως, µέχρι το 1870 είχαν διανεµηθεί 700.000
στρέµµατα γης.

Οι διαστάσεις του ζητήματος
Είναι προφανώς απορίας άξιον πώς ένα τόσο κεντρικό ζήτηµα στη
διαµόρφωση του ελληνικού κράτους κατά το 19ο αιώνα δεν βρίσκει
µια γρήγορη λύση. Ορισµένες πτυχές του προβλήµατος έχουν ήδη
εκτεθεί, όπως, για παράδειγµα, η νοµική πολυπλοκότητά του.
∆εν θα πρέπει όµως να αγνοηθούν και κάποιες άλλες, µεταξύ των
οποίων θεµελιώδης είναι η σχέση του προβλήµατος των εθνικών
γαιών µε το ζήτηµα της φορολογίας της γης.
Το φορολογικό σύστηµα, λοιπόν, που υιοθέτησε το ελληνικό βασίλειο ήδη από τα πρώτα βήµατα της ύπαρξής του, είναι χωρίς αµφιβολία συνέχεια, τουλάχιστον ως προς τη φύση του, της οθωµανικής
πραγµατικότητας.18 Ασφαλώς υπήρξαν σηµαντικές διαφοροποιήσεις
σε σύγκριση µε το καθεστώς που επικρατούσε πριν από τον Αγώνα
της Ανεξαρτησίας –κατάργηση για παράδειγµα του κεφαλικού αλλά
και των έκτακτων φόρων, γεγονός που οδήγησε σε σηµαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις– αλλά η λογική οργάνωσης και διαχείρισής
του ήταν παρόµοια. Έτσι, οι Βαυαροί αµέσως µετά την άφιξή τους
στην Ελλάδα υιοθέτησαν, µεταξύ άλλων, και τη φορολογία της δεκάτης σε είδος για όλα τα προϊόντα. Πρόκειται για φορολογία της
ακαθάριστης παραγωγής, η οποία ασφαλώς ήταν πολύ πιο βαριά για
τους µικροκαλλιεργητές σε σύγκριση µε τους µεγάλους παραγωγούς,
ενώ εξοµοίωνε από άποψη επιβάρυνσης, προϊόντα µε διαφορετικό
κόστος παραγωγής και ποιότητα, όπως το λάδι, το σταφύλια και
τα σιτηρά. Πέραν όµως αυτών των εγγενών µειονεκτηµάτων, η
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δεκάτη παρουσίαζε και προβλήµατα ως προς τον τρόπο συλλογής
της: οι φορολογικές πρόσοδοι κάθε δήµου νοικιάζονταν σε ιδιώτες
επιχειρηµατίες, οι οποίοι, µε τον τρόπο αυτό, αποκτούσαν σηµαντική
εξουσία απέναντι στον καλλιεργητή, που όφειλε µεταξύ άλλων να
λαµβάνει την άδειά τους για οποιαδήποτε γεωργική εργασία είχε να
κάνει. Επίσης, ο τρόπος µε τον οποίο γινόταν η εκτίµηση του προϊόντος ήταν σε µεγάλο βαθµό αυθαίρετος, ενώ δυσκολίες προκαλούσε
και η προβληµατική διάκριση µεταξύ των ιδιωτικών κτηµάτων που
κατέβαλλαν το 10% της ακαθαρίστου παραγωγής και των εθνικών
κτηµάτων, τα οποία αρχικά ήσαν υπόχρεα σε καταβολή του 30%
και στη συνέχεια του 25% της ακαθάριστης παραγωγής και που,
για το λόγο αυτό, τα προτιµούσαν οι ενοικιαστές των φόρων. Τέλος,
δεν ήταν ασήµαντο το κόστος µεταφοράς των φόρων από τους ίδιους
τους καλλιεργητές στην πρωτεύουσα του δήµου στον οποίο ανήκαν,
όπου αποθηκεύονταν στις δηµόσιες αποθήκες.19
Οι Βαυαροί δεν ήταν σε θέση να υιοθετήσουν ένα διαφορετικό
φορολογικό σύστηµα, δεδοµένου ότι κάτι τέτοιο προϋπέθετε παρεµβάσεις στην οικονοµία και την κοινωνία, που ήταν έξω από τις
δυνατότητές τους, ενώ παράλληλα και οι δηµοσιονοµικές προβλέψεις στις οποίες είχαν προβεί για το µέλλον του µικρού βασιλείου
ήταν ιδιαιτέρως ανησυχητικές.20 Στις δηλωµένες όµως προθέσεις
τους ήταν να προχωρήσουν το ταχύτερο δυνατό σε αλλαγές, πολύ
περισσότερο που η εµπειρία της συλλογής των φορολογικών εσόδων
υπήρξε, αρχικά, ιδιαίτερα επώδυνη και για τους φορολογούµενους
αλλά και για την κυβέρνηση.21
Ωστόσο, στη συνέχεια δεν µπόρεσαν ή δεν θέλησαν να αλλάξουν
το σύστηµα της δεκάτης. Κάτι τέτοιο ήταν αναµενόµενο κατ’ αρχάς
γιατί η φορολογική µεταρρύθµιση προϋπέθετε µια κρατική οργάνωση αδιανόητη για τα δεδοµένα της εποχής. Εξάλλου, ενοικίαση
των φόρων επέτρεπε στο καθεστώς να αυξήσει την επιρροή του
στις πολιτικές ελίτ, που συνήθως αναλάµβαναν το σχετικό έργο
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και οι οποίες ασφαλώς δεν θα ήσαν διατεθειµένες να εκχωρήσουν
αδιαµαρτύρητα ένα θεµελιώδη µηχανισµό άσκησης επιρροής στους
πληθυσµούς των επαρχιών τους. Οπωσδήποτε, όµως, εκείνο που
επιδίωξε να κάνει το οθωνικό καθεστώς και έως ένα βαθµό το
πέτυχε, ήταν να οργανώσει τη δεκάτευση καλύτερα και να την
κάνει λιγότερο επαχθή για τους καλλιεργητές.22
Πάντως χαρακτηριστικό της εποχής είναι ότι, αν και κανείς δεν
διαφωνούσε ρητά τόσο µε την κατάργηση της δεκάτης όσο και µε
τη διανοµή της εθνικής γης, όλες οι προσπάθειες που έγιναν προς
αυτή την κατεύθυνση απέτυχαν. Ο ∆. Ψυχογιός έχει υποδείξει
ότι δεν ήσαν λίγοι εκείνοι οι οποίοι, χωρίς να το δηλώνουν ρητά,
ήσαν ενάντιοι στη διανοµή των γαιών, αλλά και στη µεταβολή του
φορολογικού συστήµατος, γιατί µε τον τρόπο αυτό θίγονταν τα
συµφέροντά τους. Οι ενοικιαστές των φόρων και της επικαρπίας
αποτελούσαν, προφανώς, µία τέτοια, και µάλιστα πολύ ισχυρή πολιτικά, οµάδα η οποία θα έβλεπε τα εισοδήµατά της να συρρικνώνονται σε περίπτωση διανοµής των γαιών, εφόσον τα ποσά που
αντιπροσώπευε η επικαρπία δεν ήταν αµελητέα. Ο φόρος επικαρπίας
για τους καλλιεργητές των εθνικών γαιών, ανερχόταν στο διόλου
ευκαταφρόνητο 15% της ακαθάριστης παραγωγής και η πληρωµή
του φόρου αυτού, από ένα χρονικό σηµείο και πέρα, καθόριζε και
το νοµικό καθεστώς της γης, ανεξαρτήτως του εάν το δηµόσιο
διέθετε ή όχι τους απαραίτητους τίτλους για τη γη.23 Σε αντίθεση
εποµένως µε ό,τι θεωρείται φυσικό, δηλαδή ανάλογα µε το καθεστώς της γης να καθορίζονται και οι φόροι που θα έπρεπε να
καταβληθούν, στην ελληνική περίπτωση ίσχυσε το αντίθετο, δηλαδή
το καθεστώς της φορολογίας στο οποίο υπαγόταν η γη καθόριζε
και το νοµικό της καθεστώς. Ακόµη χειρότερα, τουλάχιστον για
τους καλλιεργητές, οι ενοικιαστές των προσόδων ήσαν εκείνοι που
έπαιζαν αποφασιστικό ρόλο, για τον προσδιορισµό του κατά πόσον
µια γη ήταν εθνική ή όχι.
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Κατά τον ίδιο τρόπο οι ιδιοκτήτες µεγάλων εκτάσεων γης ήταν
αντίθετοι µε τη διανοµή των γαιών από φόβο µήπως οι καλλιεργητές
των τσιφλικιών τους τα εγκατέλειπαν προκειµένου να καλλιεργήσουν
τη δική τους πλέον γη, επιδεινώνοντας έτσι τη στενότητα εργατικών
χεριών που αντιµετώπιζαν. Ανεξαρτήτως του εάν είχαν δίκιο ή όχι,
αποτελούσαν µιαν οµάδα µε σηµαντική πολιτική ισχύ, που σε συνεργασία µε τους ενοικιαστές των δηµοσίων προσόδων µπόρεσαν να
καθυστερήσουν σηµαντικά τη διανοµή των εθνικών γαιών.
Στα τέλη της βασιλείας του Όθωνα, η µη διανοµή των εθνικών
γαιών από κοινού µε την εξακολούθηση εφαρµογής της δεκάτης καταλογίζεται ως ένα από τα πολλά αρνητικά στοιχεία της πολιτικής
του πρώτου βασιλιά της Ελλάδας. Και ακριβώς στα χρόνια αυτά
γίνονται και οι πρώτες προσπάθειες µεταρρύθµισης της φορολογίας,
προσπάθειες που είναι ταυτισµένες µε το όνοµα του Αλέξανδρου
Κουµουνδούρου. Η στάση του Κουµουνδούρου δεν ήταν άσχετη µε
τη λογική που χαρακτήριζε µια γενιά νέων πολιτικών που είχε
κάνει την εµφάνισή της κατά την τελευταία οθωνική περίοδο, συχνά
µάλιστα είχε αποκτήσει αξιώµατα χάρις στον ίδιο τον Όθωνα, και
που είχε ως στόχο τον απεγκλωβισµό της ελληνικής οικονοµίας και
κοινωνίας από τη στασιµότητα στην οποία την είχε καταδικάσει το
οθωνικό καθεστώς, όπως τουλάχιστον πίστευαν οι ίδιοι. Στη γενιά
αυτή ανήκει και ο Σωτήριος Σωτηρόπουλος.

Σωτήριος Σωτηρόπουλος (Ι)
Παρά το γεγονός ότι ο Σωτηρόπουλος είχε µια διόλου αµελητέα
πολιτική σταδιοδροµία, κατάφερε δε να γίνει και πρωθυπουργός της
χώρας έστω και για µικρό χρονικό διάστηµα, οι πληροφορίες που
διαθέτουµε για τη ζωή του είναι λίγες, συχνά δε αντικρουόµενες.
Ακόµη και για τον τόπο και το χρόνο γέννησής του δεν είµαστε
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σίγουροι, µήτε και για τις σπουδές του. Σε δηµοσίευµα της Βουλής
των Ελλήνων, για παράδειγµα, αναφέρεται ότι ο Σωτηρόπουλος
γεννήθηκε το 1831 στο Ναύπλιο, «όπου πέρασε τα παιδικά του
χρόνια. Αργότερα πήγε στην Αθήνα για να σπουδάσει νοµικά, αλλά
διέκοψε τη φοίτησή του λόγω ασθενείας».24 Σε ένα βιογραφικό λεξικό, εξάλλου, διαβάζουµε ότι ο Σωτηρόπουλος δικηγόρησε κιόλας
στην πρωτεύουσα, άρα θα πρέπει να συνάγουµε ότι είχε τελειώσει
τη Νοµική.25 Ωστόσο, σε µία βιογραφία του η οποία κυκλοφόρησε
ενόσω ζούσε ακόµη, οι πληροφορίες που δίνονται είναι κάπως διαφορετικές. ∆ιαβάζουµε, λοιπόν, ότι ο Σωτηρόπουλος γεννήθηκε
στα τέλη της δεκαετίας του 1820 στην Πάτρα, όπου έκανε και τις
εγκύκλιες σπουδές του. Στη συνέχεια γράφτηκε στο Πανεπιστήµιο
Αθηνών και πιο ειδικά στη Φιλοσοφική Σχολή, την οποία όµως
αναγκάστηκε να εγκαταλείψει λόγω ασθενείας.26 Τέλος, ο Κ. Τριανταφύλλου, στο Ιστορικό Λεξικό των Πατρών, δείχνει να είναι ο
πιο αξιόπιστος: ο Σωτηρόπουλος γεννήθηκε το 1820 στην Πάτρα
και η οικογένειά του καταγόταν από τη Βόρειο Ήπειρο. Φοίτησε
στην Ελληνική Σχολή Πατρών και ήταν συµµαθητής του Ανδρέα
Ρηγόπουλου, ενώ έγινε, τελικά, δικηγόρος.27
Για τη συνέχεια της ζωής του κινούµαστε σε πιο στέρεο έδαφος
και όλες οι πληροφορίες για το πρόσωπό του συµπίπτουν στο ότι
νέος εντάσσεται στη δηµόσια διοίκηση και για αρκετά χρόνια υπηρετεί σε εφορίες της επαρχίας. Προφανώς σε µία από τις µεταθέσεις
του αυτές, πιο ειδικά στην Τριφυλλία, παντρεύεται και αποκτά
µια διόλου ασήµαντη κτηµατική περιουσία κοντά στα Φιλιατρά.28
Μετά την εµπειρία του στις επαρχιακές εφορίες ο Σωτηρόπουλος
γνωρίζει µία εντυπωσιακή άνοδο στην ιεραρχία του Υπουργείου Οικονοµικών και γίνεται τµηµατάρχης. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της
θητείας του ως τµηµατάρχης και µε τον Αλέξανδρο Κουµουνδούρο
ως υπουργό Οικονοµικών αποφασίζεται η µεταρρύθµιση του δασµολογίου, ή για την ακρίβεια, καταργείται µία πηγή δηµοσίων εσόδων
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που, οπωσδήποτε, εξέφραζε έντονα τον αναχρονισµό: πρόκειται για
τα εξαγωγικά τέλη τα οποία είχαν παραµείνει στο επίπεδο του 6%
από την εποχή του Καποδίστρια. Λίγο αργότερα εξάλλου, το 1860,
ο Κουµουνδούρος, µε τµηµατάρχη του Υπουργείου πάντα τον Σωτηρόπουλο κατέθεσε σχέδιο νόµου, το οποίο όµως δεν ψηφίστηκε,
µε στόχο την κατάργηση της δεκάτης και την αντικατάστασή της
µε ένα σύστηµα φορολογίας της καθαρής προσόδου.29 Ένα χρόνο
αργότερα, ο Σωτηρόπουλος δηµοσιεύει τη ∆ιατριβὴ ἐπὶ τῆς ἐγγείου
φορολογίας ἐν Ἑλλάδι, έργο σηµαντικό από κάθε άποψη που υποδεικνύει πρώτα τη βαθύτατη γνώση του θέµατος από το συγγραφέα,
πράγµα φυσιολογικό λόγω της επαγγελµατικής του εµπειρίας, και
κατά δεύτερο λόγο περιγράφει τους φορολογικούς µηχανισµούς του
κράτους και τα συµφέροντα που συγκροτούνται γύρω από αυτούς.30
Πρόκειται για κείµενο που έρχεται να υποστηρίξει την ανάγκη
φορολογικής µεταρρύθµισης που πρέσβευε ο Κουµουνδούρος και
τη φιλοσοφία του απορριφθέντος νοµοσχεδίου.
Με την πτώση του Όθωνα τα δεδοµένα αλλάζουν δραµατικά,
καθώς και οι δυνατότητες. Ατέρµονες συζητήσεις θα ξεκινήσουν
σχετικά µε τα αίτια της αδυναµίας της Ελλάδας να γίνει αυτό
που το πεπρωµένο της επιφύλασσε, αλλά και που όλοι οι Έλληνες
προσδοκούσαν. Το ζήτηµα των εθνικών γαιών δεν απουσίαζε από
τις συζητήσεις, ούτε και θα µπορούσε. Τελικά στο άρθρο 102 του
Συντάγµατος του 1864 αναφέρει: «∆ι’ ἰδιαιτέρων νόµων, καὶ ὅσον
ἔνεστι ταχύτερον, θέλει ληφθῇ πρόνοια περὶ διαθέσεως καὶ διανοµῆς
τῆς ἐθνικῆς γῆς...».31 Αυτό το «ταχύτερον» έµελλε να διαρκέσει
επτά χρόνια.32
Η µεταπολίτευση όµως άλλαξε και τα δεδοµένα για τις σταδιοδροµίες πολλών Ελλήνων. Ο Όθωνας έλεγχε ο ίδιος προσωπικά την
εκλογή των βουλευτών. Η πτώση του θα ανοίξει νέες προοπτικές,
ανεξαρτήτως του εάν οι άµεσες κρατικές/κυβερνητικές παρεµβάσεις
στις εκλογές δεν θα πάψουν για τα επόµενα είκοσι τουλάχιστον
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χρόνια. Ο Σωτηρόπουλος διεκδικεί, πλέον, ένα νέο πεδίο σταδιοδροµίας, στην πολιτική αυτή τη φορά. Φαίνεται ότι οι σχέσεις που έχει
συνάψει λόγω του γάµου του είναι κάτι περισσότερο από επαρκείς
και έτσι καταφέρνει και εκλέγεται πληρεξούσιος Τριφυλλίας κατά
τη Β΄ Εθνοσυνέλευση. Θα αποτελέσει µέλος του κόµµατος του Α.
Κουµουνδούρου και θα διατελέσει επανειληµµένως στα χρόνια που
ακολουθούν υπουργός, σε δύο µάλιστα συνόδους της Βουλής και
Πρόεδρός της.33
Ωστόσο η παρουσία του Σωτηρόπουλου στη Βουλή και, παρά το
γεγονός ότι κατείχε συχνά τη θέση του υπουργού των Οικονοµικών,
δεν έφερε και τις επιθυµητές λύσεις, παρά τις απόπειρες που έγιναν.
Το 1865 θα καταθέσει σχέδιο νόµου για τη διανοµή των εθνικών
γαιών. Το νοµοσχέδιο θα αποτελέσει αντικείµενο επεξεργασίας από
το Συµβούλιο της Επικρατείας, το οποίο θα του επιφέρει σηµαντικές
αλλαγές και θα κατατεθεί στη Βουλή, χωρίς όµως και να συζητηθεί ποτέ.34 ∆ύο χρόνια αργότερα, τον Οκτώβριο του 1867, ο Σ.
Σωτηρόπουλος, ως υπουργός Οικονοµικών πάντοτε, θα έρθει στη
Βουλή µε ένα σχέδιο νόµου για τη µεταρρύθµιση του φορολογικού
συστήµατος, που προέβλεπε τη µείωση των γεωργικών φόρων, την
καταβολή τους σε χρήµα και την κατάργηση του συστήµατος των
δηµοσίων αποθηκών.35 Και αυτό το σχέδιο δεν έγινε ποτέ νόµος
του κράτους.

Η συζήτηση στη Βουλή
Αν και, όπως αναφέρθηκε ήδη, το θέµα της διανοµής των εθνικών
γαιών θεωρήθηκε πρωτεύουσας σηµασίας από τη Β΄ Εθνοσυνέλευση
και συζητήθηκε εκτεταµένα, η αντιµετώπισή του καθυστέρησε. Το
Κρητικό Ζήτηµα πρώτα, η κυβερνητική αστάθεια κατά δεύτερο
λόγο, δηµιούργησαν ένα πολιτικό πλαίσιο που δεν ήταν ιδιαιτέρως
πρόσφορο για αλλαγές θεσµικού χαρακτήρα.36 Ο τερµατισµός της
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κρητικής εξέγερσης εξάλλου δεν βελτίωσε τα πράγµατα σε ένα
κράτος που ήταν κυριολεκτικά διαλυµένο. Η σφαγή στο ∆ήλεσι,
το 1870, έπεισε και τους πιο δύσπιστους για την οικτρή κατάσταση
στην οποία βρισκόταν η Ελλάδα. Η κυβέρνηση του Θρασύβουλου
Ζαΐµη που προήλθε από τις εκλογές της 16ης Μαΐου 1869 φέρνοντας
το βάρος του αποτρόπαιου γεγονότος, δεν θα µπορέσει να κρατηθεί
για πολύ στην εξουσία. Τον Θρ. Ζαΐµη διαδέχθηκε ο Επαµεινώνδας ∆εληγεώργης, ο οποίος, έχοντας πολύ µικρή κοινοβουλευτική
δύναµη, ζήτησε από τον Γεώργιο Α΄ τη διάλυση της Βουλής και
την προκήρυξη νέων εκλογών. Η άρνηση του βασιλιά θα οδηγήσει
το ∆εληγεώργη σε παραίτηση και ο Αλ. Κουµουνδούρος, προσεταιριζόµενος τους βουλευτές που πρόσκειντο στον Θρ. Ζαΐµη, θα
σχηµατίσει κυβέρνηση, που θα παραµείνει στην εξουσία για δέκα
µήνες περίπου, έως τον Οκτώβριο του 1871. Στο ενεργητικό της
θα µπορούσε να καταγραφεί ο σκληρότατος νόµος για τη ληστεία,
ο οποίος συνέβαλε σηµαντικά στον περιορισµό του φαινοµένου, και
ασφαλώς ο νόµος για τη διανοµή των εθνικών γαιών, αν και ο
τελευταίος µικρή πολιτική απήχηση είχε την εποχή εκείνη, σε ένα
κλίµα που επισκιαζόταν από τη δολοφονία των Άγγλων περιηγητών. Παράλληλα, ακριβώς στη διάρκεια της θητείας αυτής της
κυβέρνησης έκανε την εµφάνισή του το Λαυρεωτικό Ζήτηµα, που
θα ταλανίσει την πολιτική και οικονοµική ζωή της χώρας για τα
επόµενα δύο χρόνια.
Το ζήτηµα λοιπόν των εθνικών γαιών θα λυθεί µε δύο νόµους
τους οποίους έφερε προς ψήφιση στη Βουλή ο Σ. Σωτηρόπουλος, ως
υπουργός των Οικονοµικών της κυβέρνησης Κουµουνδούρου. Πρόκειται για τους νόµους ΥΛΑ΄ της 25ης Μαρτίου 1871 και ΤΠς΄ της
24ης Μαρτίου 1871. Με τον πρώτο νόµο ρυθµίζεται η διανοµή και η
διάθεση της εθνικής γης, µε το δεύτερο το ελληνικό κράτος έρχεται
να δώσει λύση στις εµφυτεύσεις που είχαν γίνει επί εθνικών γαιών.
Τόσο η αγόρευση του Σωτηρόπουλου, όσο και η συζήτηση που
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έγινε δεν παρουσιάζουν κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Επί της ουσίας
ουδείς έρχεται να αµφισβητήσει το νοµοθέτηµα, εποµένως δεν υπάρχει το πλαίσιο για µια έντονη κοινοβουλευτική αντιπαράθεση. Τα
σχέδια νόµου ψηφίζονται µε µικρές και ήσσονος σηµασίας αντιρρήσεις. Σύµφωνα λοιπόν µε το νόµο ΥΛΑ΄ κάθε οικογενειάρχης,
ενήλικας Έλληνας πολίτης, χήρα, ανήλικα ορφανά καλούνταν να
συµµετάσχουν στη διανοµή των «µὴ πεφυτευµένων» γαιών. Το
κράτος θα διατηρούσε πλέον µόνο τα δάση και ορισµένα οικόπεδα
στις πόλεις κυρίως, που θα µπορούσαν να του φανούν χρήσιµα.
Πρακτικά, το έργο της διανοµής των εθνικών γαιών θα αναλάµβαναν επιτροπές που θα συγκροτούνταν σε κάθε δήµο και οι οποίες
θα αποτελούνταν από το δήµαρχο, τον πάρεδρο και τον πρόεδρο
του δηµοτικού συµβουλίου. Η επιτροπή αυτή όφειλε να διαιρέσει τη
διαθέσιµη γη σε δύο κατηγορίες ανάλογα µε την ποιότητά της και να
προσδιορίσει τη διανεµητέα γη µε βάση τις δηλώσεις όσων υπέβαλαν
αίτηση. Η γη που θα διανεµόταν σε κάθε δικαιούχο δεν µπορούσε
να ξεπερνά τα 80 στρέµµατα ξηρικών και 40 στρέµµατα ποτιστικών
γαιών. Μεταξύ των δικαιούχων θα έπρεπε να προτιµηθούν όσοι
ήσαν ήδη κάτοχοι εθνικών γαιών. Τέλος, η επιτροπή γνωµοδοτεί
για το τίµηµα που οφείλει να καταβάλει ο κάθε δικαιούχος και το
οποίο θα πρέπει να εξοφληθεί σε 26 ετήσιες δόσεις µε χρεωλύσιο
3% και επιτόκιο 2%. Το κράτος θα διατηρούσε την υποθήκη των
εκχωρουµένων γαιών µέχρις ότου εξοφληθούν.37
Με το νόµο εξάλλου ΤΠς΄ επιδιώχθηκε να λυθεί το ζήτηµα των
εθνικο-ιδιόκτητων γαιών κυρίως, δηλαδή των περιπτώσεων εκείνων
στις οποίες ο καλλιεργητής έχει φυτεία επί εθνικής γης. Το Β.∆. της
15ης Ιανουαρίου 1837 αναγνώριζε την ιδιοκτησία του καλλιεργητή
στο ήµισυ της γης, ενώ το άλλο ήµισυ περιερχόταν στο κράτος.
Στην ίδια κατηγορία εντασσόταν και η εµφύτευση σε κτήµατα διαλυµένων µοναστηριών, σε επισκοπικά κτήµατα κ.λπ. Με µία ανάλογη
πρακτική µε εκείνη του νόµου ΥΛΑ΄ οι καλλιεργητές µπορούσαν να
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εξαγοράσουν τα δικαιώµατα του κράτους, καταβάλλοντας την αξία
της ασκεπούς γης την ηµέρα της δηµοσίευσης του νόµου.38
Όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, η συζήτηση στη Βουλή δεν
φαίνεται να έκρυβε εκπλήξεις ή κάποια καινούργια ιδέα. Κανένας
από τους οµιλητές δεν τάχθηκε εναντίον των νοµοσχεδίων και δεν
θα µπορούσε να συµβεί διαφορετικά. Οι ενστάσεις που υποβλήθηκαν
είχαν να κάνουν µε την πρακτική της διανοµής που υιοθετούσε ο
νόµος. Πρώτα απ’ όλα δε µε εκείνους που επωφελούνταν από τη
διανοµή. Με βάση το σχέδιο του Σωτηρόπουλου, προτεραιότητα
στη διανοµή είχαν όσοι ήδη καλλιεργούσαν την εθνική γη, δηλαδή
στην πραγµατικότητα αναγνωριζόταν η υφιστάµενη κατάσταση.
Μια σειρά από βουλευτές όµως έθεσαν το ζήτηµα της διανοµής της
εθνικής γης σε όλους τους Έλληνες, επικαλούµενοι τις αρχές και
τις διακηρύξεις του Αγώνα της Ανεξαρτησίας. Προφανές είναι ότι
η λογική της διανοµής των εθνικών γαιών σε όλους τους Έλληνες
ήταν εκτός πραγµατικότητας και, επί της ουσίας, δεν θα απέφερε
κανένα ουσιαστικό όφελος στην καλλιέργεια της γης.
Συναφές ήταν και το δεύτερο ζήτηµα που τέθηκε στη Βουλή σε
σχέση µε τη διανοµή των γαιών, έτσι όπως την πρότεινε η Κυβέρνηση. Πρόκειται για την τιµολόγηση των γαιών. Σύµφωνα µε τις
προτάσεις του Σωτηρόπουλου καθορίζονταν δύο τιµές ανά δήµο
ανάλογα µε την ποιότητα της γης που επρόκειτο να διανεµηθεί,
δηλαδή οι τιµές κυµαίνονταν από δήµο σε δήµο. Στον αντίλογο,
άλλοι µεν έκαναν λόγο για τη δωρεάν διανοµή της γης και άλλοι
για τη διανοµή της ύστερα από εκτίµηση της εµπορικής αξίας κάθε
τεµαχίου γης που θα διετίθετο. Ο Σωτηρόπουλος υποστήριξε πως
θεωρούσε «τὸ [δεύτερο] σύστηµα τοῦτο λίαν πληµµελὲς καὶ δυνάµενον νὰ δώσῃ χώραν εἰς πολλὰ σκάνδαλα, διὰ τοῦτο [παρεδέχθη] ὅτι
αἱ γαῖαι θέλουν διανεµηθῇ κατὰ χωρίον εἰς δύο γενικὰς κατηγορίας
καὶ θέλει προσδιορισθῇ µία τιµὴ δι’ ἑκάστην κατηγορίαν».39
Η λογική, τέλος, της δηµοπρασίας που είχε υιοθετηθεί παλαιότερα

45

ΤΕΤΡΑ∆ΙΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

από τους Βαυαρούς δεν υιοθετήθηκε από κανέναν βουλευτή, καθώς
όλοι πλέον αναγνώριζαν τις αρνητικές συνέπειες που είχε, ενώ και
η δωρεάν διανοµή σε µια χώρα µε τα δηµοσιονοµικά προβλήµατα
της Ελλάδας δεν είχε ιδιαίτερη απήχηση, ο ίδιος ο Σωτηρόπουλος
τη χαρακτήρισε αντιορθολογική.
Τέλος, µια τρίτη κατηγορία βουλευτών υπέβαλε ενστάσεις ως προς
το αν θα έπρεπε να πραγµατοποιηθεί η διανοµή της γης χωρίς να
έχουν προηγηθεί εργασίες κτηµατογράφησης. Και εδώ το επιχείρηµα
δεν ήταν καινούργιο, αντίθετα το είχαν θέσει ήδη οι Βαυαροί, το
είχε θέσει εκ νέου κατά τη δεκαετία του 1860 ο καθηγητής Πλουτολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών Ι. Σούτσος και το επανέλαβε
µε µεγάλη έµφαση το 1865 το Συµβούλιο της Επικρατείας και
συνδεόταν άρρηκτα, εξάλλου, µε τη φορολογική µεταρρύθµιση.40
Τα επιχειρήµατα ήσαν πολύ λογικά και βάσιµα γιατί µόνο µε τον
τρόπο αυτό θα αποφεύγονταν καταπατήσεις και απάτες, αλλά και
η απάντηση του Σωτηρόπουλου ήταν εξίσου ρεαλιστική:
Αἱ ἐργασίαι αὗται ἀπήτουν καὶ χρόνον πολὺν καὶ δαπάνας οὐ
µικράς. ∆ιὰ τοῦτο εἰς τὸ νοµοσχέδιον, τὸ ὁποῖον σᾶς ὑπέβαλα,
ἐζήτησα νὰ τὰ ἀποφύγω καθ’ ὁλοκληρία. Τὸ νοµοσχέδιο
τοῦτο δὲν ἀπαιτεῖ νὰ γίνῃ προηγουµένως καταµέτρησις καὶ
ἐξακρίβωσις ὅλων τῶν ἐθνικῶν γαιῶν, οὐδὲ νὰ δοθῶσι προθεσµίαι διὰ νὰ προταθῶσι ἀξιώσεις κυριότητος ἢ κατοχῆς ἐπ’
αὐτῶν. Τὴν γενικὴν καταµέτρησιν ἐθεώρησα ἔργον λίαν δυσχερὲς καὶ ἀκατόρθωτον διότι ἀπαιτεῖ πολλοὺς µηχανικοὺς καὶ
ἄπειρα χρηµατικὰ µέσα τὰ ὁποῖα δὲν διαθέτοµεν.41
Προφανές είναι ότι η υιοθέτηση µιας διαφορετικής πρακτικής από
εκείνην την οποία πρότεινε ο Σωτηρόπουλος θα οδηγούσε σε µαταίωση όλου του εγχειρήµατος µε το πρόσχηµα της αναβολής.
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Ο απόηχος
Με βάση τη νοµοθεσία µέχρι το 1911 εκδόθηκαν 357.217 παραχωρητήρια που αντιστοιχούσαν σε 2.650.000 στρέµµατα συνολικής
αξίας 90.000.000 δραχµών,42 ενώ πλειάδα νόµων και νοµοθετικών
διαταγµάτων ακολούθησαν προκειµένου να επιλυθούν ειδικότερα
προβλήµατα που σχετίζονταν µε την εφαρµογή της σχετικής νοµοθεσίας.43 Η διανοµή των εθνικών γαιών υπήρξε τελικά µια µακρόχρονη διαδικασία, που διήρκεσε σαράντα περίπου χρόνια. Η
αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της διανοµής είναι αντιφατική.
Αφενός, τα οφέλη για το δηµόσιο ταµείο υπήρξαν πολύ κατώτερα
των προσδοκιών, καθώς µόλις το 55% της αξίας των γαιών που
διανεµήθηκαν εισπράχθηκε από το κράτος µέχρι το 1911.44
Κατά δεύτερο λόγο, έχει υποστηριχθεί ότι οι συνέπειες της διανοµής για την ελληνική γεωργία υπήρξαν αρνητικές, καθώς συνέτειναν στην κατάτµηση του αγροτικού κλήρου και στο µικρό µέγεθός
του. Ο Α. Σίδερις υποστήριξε ότι εκείνοι που βγήκαν κερδισµένοι
από τη διανοµή ήσαν κτηµατίες και άτοµα ξένα προς τη γεωργία
που επωφελήθηκαν των χαµηλών τιµών της γης που διετίθετο για
να αγοράσουν σηµαντικές εκτάσεις.45 Το επιχείρηµα επαναλήφθηκε
στη συνέχεια και από άλλους ερευνητές. Τις παρατηρήσεις αυτές
έρχεται να επιβεβαιώσει, εν µέρει τουλάχιστον, µία έρευνα για την
περιοχή της Αµαλιάδας.46 Η εµπειρία όµως της Αµαλιάδας δεν
επιβεβαιώνεται από έρευνες σε άλλες περιοχές. Στην Αργολίδα,
για παράδειγµα, οι εθνικές γαίες στο µεγαλύτερο µέρος τους αγοράζονται από τους καλλιεργητές τους και µικρή είναι η παρουσία
των εµπόρων ή των προεστών στην κατανοµή των γαιών που
διανεµήθηκαν µε βάση το σχήµα του 1871.47 Αντίστοιχα είναι τα
συµπεράσµατα που αντλούνται και από µία άλλη έρευνα σχετικά
µε το ∆ήµο Μυρτουντίων της Ηλείας. Και εδώ οι έµποροι και οι
προεστοί που αγόρασαν εθνικές γαίες αντιπροσωπεύουν συνολικά
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ένα µικρό ποσοστό, τόσο αριθµητικά όσο και σε σχέση µε τη γη
που αποκτούν.48
Έχει υποστηριχθεί, εξάλλου, ότι η διανοµή των εθνικών γαιών δεν
οδήγησε σε µια εξισωτική αγροτική ιδιοκτησία, αλλά ότι ο κύριος
στόχος της διανοµής, µε τον τρόπο που έγινε, ήταν η δηµιουργία
ανεπαρκούς κλήρου των χωρικών, µε αποτέλεσµα οι τελευταίοι να
είναι υποχρεωµένοι να απασχολούνται ως εργάτες στις εκµεταλλεύσεις των µεγάλων κτηµατιών. Ή, µε διαφορετικά λόγια, ότι ο
νόµος για τη διανοµή των εθνικών γαιών δεν είχε ως στόχο την
αποτροπή της συγκέντρωσης της γης στα χέρια των πολιτικών και
οικονοµικών ελίτ. Στην πραγµατικότητα εδώ έχουµε να κάνουµε
µε ένα ψευδοπρόβληµα. Όπως θα φανεί και από το αποτέλεσµα, η
διανοµή της γης καθαυτή δεν είχε τόσο µεγάλη σηµασία, δεδοµένου
ότι ένα πολύ µεγάλο µέρος της ήδη ήταν στην κατοχή των καλλιεργητών, κάτι που δεν διέφευγε από τους εµπνευστές των σχετικών
νόµων. Αυτός είναι και ο λόγος που πολλοί από τους χωρικούς
δεν ενδιαφέρθηκαν ποτέ να νοµιµοποιήσουν τους τίτλους ιδιοκτησίας τους. Η µόνη περιοχή της Ελλάδας, στην οποία παρατηρείται
µια σχετική συγκέντρωση της ιδιοκτησίας της γης, είναι η δυτική
Πελοπόννησος και αποτελεί µάλλον την εξαίρεση. Το φαινόµενο
ασφαλώς συναρτάται µε την ανάπτυξη της σταφιδοκαλλιέργειας.
Ωστόσο, όπως έχει επισηµανθεί, το φαινόµενο αυτό δεν εκφράζει
µια γενική τάση, αλλά µια ιδιαιτερότητα σε έναν κανόνα που θέλει
τη µικρή ιδιοκτησία και καλλιέργεια ήδη εδραιωµένη. Εξάλλου
και στις περιοχές της δυτικής Πελοποννήσου µακροπρόθεσµα τα
µεγάλα κτήµατα θα οδηγηθούν σε κατατεµαχισµό.49
Στην πραγµατικότητα η διανοµή των εθνικών γαιών και φυτειών,
η οποία πραγµατοποιείται ακριβώς την εποχή που οι διαθέσιµες
γαίες φαίνεται να έχουν πλέον καταληφθεί από έναν διαρκώς αυξανόµενο πληθυσµό,50 αποβλέπει στην αποσαφήνιση των ιδιοκτησιακών δικαιωµάτων µε τρόπο που θα υποστήριζε, κατά βάση, την
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ανάπτυξη της σταφιδοκαλλιέργειας που µπαίνει πλέον, στα χρόνια
αυτά, σε φάση ραγδαίας ανάπτυξης. ∆εν είναι λοιπόν παράδοξο που
η αξιοποίηση της νοµοθεσίας για τη διανοµή των εθνικών γαιών και
φυτειών ήταν πολύ πιο έντονη στις περιοχές σταφιδοκαλλιέργειας
και γενικότερα εµπορευµατικών καλλιεργειών, παρά στις περιοχές
της σιτοκαλλιέργειας.51

Σωτήριος Σωτηρόπουλος (ΙΙ)
Η πολιτική σταδιοδροµία του Σ. Σωτηρόπουλου ήταν ταυτισµένη
µε εκείνη του Αλ. Κουµουνδούρου. Ο θάνατος λοιπόν του τελευταίου δείχνει να αποδυναµώνει και τις φιλοδοξίες του πρώτου.52
Μετά το 1881 δεν γίνεται ξανά υπουργός και οι προσπάθειές του
να διεκδικήσει την κληρονοµιά του Κουµουνδούρου αποτυγχάνουν.
Για µικρό διάστηµα θα συµπορευθεί µε τον Θεόδωρο ∆ηλιγιάννη,
σύντοµα όµως θα ανεξαρτητοποιηθεί και αργότερα στις αρχές της
δεκαετίας του 1890 θα συµµετάσχει στη συγκρότηση του λεγόµενου
«Τρίτου Κόµµατος».53
Στις εκλογές του 1892 ο Σ. Σωτηρόπουλος απέτυχε να εκλεγεί
και προσωρινά φαίνεται να µένει εκτός πολιτικής. Ωστόσο, όταν
τον Μάιο του 1893, ο Χαρίλαος Τρικούπης υποβάλει την παραίτησή του, ο Σωτηρόπουλος θα βρεθεί στον κολοφώνα της πολιτικής
σταδιοδροµίας του, συνάµα όµως και πολύ κοντά στο άδοξο τέλος
της. Ο Γεώργιος Α΄ τού αναθέτει το σχηµατισµό κυβέρνησης µε
κύριο στόχο την αντιµετώπιση του οικονοµικού προβλήµατος της
χώρας. Η κοινοβουλευτική στήριξη που διέθετε δεν ξεπερνούσε
τους δεκαοκτώ βουλευτές και προερχόταν κυρίως από τον κύκλο
του ∆ηµήτριου Ράλλη, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα υπουργού
Εσωτερικών.54
Η διατήρηση της κυβέρνησης Σωτηρόπουλου στην εξουσία επί
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πεντέµισι µήνες θα επιτευχθεί µόνο χάρις στη µεσολάβηση της
θερινής περιόδου. Έχοντας αναλάβει την εξουσία τον Μάιο του
1893, µπόρεσε να αποφύγει την κοινοβουλευτική αντιπαράθεση
µέχρι τις 28 Οκτωβρίου της ίδιας χρονιάς, οπότε ο Γ. Κρεστενίτης,
κυβερνητικός υποψήφιος για το αξίωµα του Προέδρου της Βουλής,
καταψηφίζεται.55 Θα ακολουθήσει παραίτηση της κυβέρνησης Σωτηρόπουλου. Ο τελευταίος µετά την αποτυχία του αποσύρεται οριστικά
από την πολιτική για να πεθάνει λίγο αργότερα, στις 6 Μαΐου
1898, στην Αθήνα.
Κώστας Κωστής
Πανεπιστήµιο Αθηνών
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Ἂν εὐαρεστῆται ἡ Βουλή, παρακαλῶ
νὰ µοὶ ἐπιτρέψῃ νὰ κάµω ἀνάπτυξιν ἐν γένει καὶ κατόπιν
ἂν θέλῃ, ἂς προχωρήσῃ εἰς τὴν συζήτησιν τοῦ νοµοσχεδίου
περὶ διανοµῆς τῆς ἐθνικῆς γῆς.
ΠΟΛΛΟΙ. Μάλιστα, µάλιστα.
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ (ὑπουργὸς Οἰκονοµικῶν). Σᾶς ὁµολογῶ, κύριοι, ὅτι αἰσθάνοµαι µεγάλην εὐχαρίστησιν διότι συµβαίνει
νὰ ἀποτελῶ µέρος τῆς παρούσης Βουλῆς, ἥτις πρόκειται νὰ
ἐνασχοληθῇ σπουδαίως καὶ ὁριστικῶς εἰς τὴν λύσιν τοῦ ζητήµατος τῆς διαθέσεως τῆς ἐθνικῆς γῆς. Τὸ ζήτηµα τοῦτο,
κύριοι, συνδέεται µὲ τὴν ἀποκατάστασιν τῆς γεωργικῆς
τάξεως, ἡ ὁποία εἰς ὅλα τὰ ἔθνη, ἰδίως δὲ παρ’ ἡµῖν, εἶναι
ἡ πολυπληθεστέρα καὶ ἐπικρατεστέρα τάξις τῆς κοινωνίας⋅
εἶναι ἡ τάξις ἐκείνη ἡ ὁποία ὡς µᾶλλον προσκεκολληµένη
εἰς τὸ ἔδαφος συµµερίζεται πλέον ὅλων τῶν ἄλλων τὰς
καλὰς ἢ κακὰς τύχας τοῦ ἔθνους, εἶναι ἡ τάξις ἐκείνη
ἥτις πληρώνει τὸ µεγαλείτερον ποσὸν τῶν φόρων, πληροῖ
τὰς τάξεις τοῦ στρατοῦ καὶ ὑποφέρει τὰ µεγαλήτερα βάρη.
Τὸ ζήτηµα τοῦτο, κύριοι, ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ἐθεώρησεν ὡς
σπουδαιότατον ἅµα ἔλαβε τὴν ἀνεξαρτησίαν του, καὶ περὶ
τὴν λύσιν αὐτοῦ ἠσχολήθησαν ὅλαι αἱ ἐθνικαὶ συνελεύσεις.
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ.
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Ἡ δὲ κυβέρνησις τοῦ µακαρίτου βασιλέως Ὄθωνος ἐνόµισεν
ὅτι ἐπέτυχε νὰ τὸ λύσῃ διὰ τῆς ἐκδόσεως τοῦ νόµου περὶ
προικοδοτήσεως⋅ ἀλλ’ ἐπειδὴ οἱ συντάξαντες τὸν νόµον
ἐκεῖνον δὲν ἐγνώριζον τὸν τόπον, καὶ ἐπειδὴ ἐνεφοροῦντο
ἀπὸ πνεῦµα ὅλως ταµιευτικόν, διὰ τοῦτο ἀπέτυχε καὶ δὲν
συνετέλεσεν οὔτε εἰς τὴν ἀποκατάστασιν τῶν γεωργῶν οὔτε
εἰς τὴν βελτίωσιν τῆς οἰκονοµικῆς καταστάσεως τοῦ τόπου.
Φαίνεται, κύριοι, καθὼς σᾶς εἶπον καὶ προχθές, ὅτι ἦτον
ἀνάγκη νὰ παρέλθουν πολλὰ ἔτη, νὰ ὑποστῶµεν πολλὰς
δοκιµασίας διὰ νὰ διδαχθῶµεν ἐκ τῆς πείρας τίνι τρόπῳ
ἠδύνατο νὰ λυθῇ ἓν τοσοῦτον µέγα ζήτηµα. Εἰς τὴν τελευταίαν Συνέλευσιν, πολλάκις ἐγένετο λόγος περὶ αὐτοῦ, ἀλλ’
ἐπειδὴ οὐδεµία τῶν ὑποβληθεισῶν προτάσεων ἐθεωρήθη
ἐπαρκής, διὰ τοῦτο ἀνέγραψαν εἰς τὸ σύνταγµα, ὅτι ἡ κυβέρνησις ὤφειλε νὰ φέρῃ τὴν λύσιν ἐντὸς συντοµωτάτου διαστήµατος. Ἐγώ, κύριοι, ὅστις συνέπεσε νὰ ἦµαι ὑπουργὸς
τῶν οἰκονοµικῶν, ὅτε κατέπαυσε τὰς ἐργασίας της ἡ ἐθνοσυνέλευσις, πραγµατοποιῶν τὴν ῥητὴν ἐντολήν της, ἐµελέτησα ὅλας τὰς ὑποβληθείσας προτάσεις, συµβουλευθεὶς δὲ
καὶ τὴν ἰδίαν µου πεῖραν συνέταξα καὶ ἀπέστειλα εἰς τὸ συµβούλιον τῆς ἐπικρατείας νοµοσχέδιον, βάσιν ἔχον, ὅτι ἡ γῆ
ἔπρεπε νὰ παραχωρηθῇ κατ’ ἐκτίµησιν καὶ προτιµωµένων
τῶν κατόχων. Τὸ συµβούλιον τῆς ἐπικρατείας, τὸ ὁποῖον
περιεῖχε πολλὰς ἱκανότητας καὶ πολλὰ φῶτα, ἐνησχολήθη
σπουδαίως εἰς τὸ ζήτηµα τοῦτο, συνέταξε νοµοσχέδιον,
τὸ ὁποῖον τιµᾷ τὰ µέλη αὐτοῦ διὰ τὴν ἀκρίβειαν καὶ τὴν
ἀλληλουχίαν τῶν διατάξεών του, καὶ τὸ ᾔτιολόγησε διὰ
µακρᾶς καὶ µεγάλης ἐκθέσεως, ἥτις ὁµοῦ µὲ τὸ νοµοσχέδιον ὑπεβλήθη εἰς τὴν πρώτην βουλευτικὴν σύνοδον. Ἀλλά,
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κύριοι, τὸ ἔργον αὐτὸ τοῦ συµβουλίου τῆς ἐπικρατείας µὲ
ὅλην τὴν τελειότητα, ἥτις τὸ χαρακτηρίζει, ἐθεωρήθη, ὅτι
δὲν ἦτον εὔκολον νὰ ἐφαρµοσθῇ, καὶ διὰ τοῦτο φρονῶ, ὅτι
ἔµεινεν ἐκκρεµές. Ἔκτοτε, κύριοι, πολλὰ ἐλέχθησαν καὶ
ἐγράφησαν περὶ αὐτοῦ τοῦ ἀντικειµένου, καὶ ὡς πόρισµα
ὅλων τούτων δύνασθε νὰ θεωρήσητε τὸ νοµοσχέδιον, τὸ
ὁποῖον ἔχοµεν ἤδη ὑπὸ συζήτησιν. Τὸ νοµοσχέδιον τοῦτο
περιέχει πολλὰς ἐκ τῶν διατάξεων τῶν διαλαµβανοµένων
εἰς τὸ νοµοσχέδιον τοῦ συµβουλίου τῆς Ἐπικρατείας, διαφέρει δὲ ἰδίως κατὰ δύο τινά. Πρῶτον, τὸ Συµβούλιον τῆς
ἐπικρατείας ἐνόµισεν ὅτι διὰ νὰ πραγµατοποιηθῇ ἡ διανοµὴ
ἔπρεπε να γίνῃ καταµέτρησις καὶ ἐξακρίβωσις ὅλης τῆς διαθεσίµου ἐθνικῆς γῆς, νὰ συνταχθῶσι γενικὰ τοπογραφικὰ
σχέδια καὶ νὰ δηµοσιευθῶσι µετὰ λεπτοµερῶν πινάκων
ὅπως δυνηθῶσι, πάντες οἱ τυχὸν ἔχοντες ἀξιώσεις κατοχῆς
ἢ κυριότητος, νὰ τὰς φέρωσιν ἐνώπιον τῶν δικαστηρίων ἢ
εἰδικῶν ἐπιτροπῶν, αἱ ὁποῖαι ἐπὶ τούτου συνεκροτοῦντο.
Αἱ ἐργασίαι αὗται ἀπῄτουν καὶ χρόνον πολὺν καὶ δαπάνας
οὐ µικράς. ∆ιὰ τοῦτο εἰς τὸ νοµοσχέδιον, τὸ ὁποῖον σᾶς
ὑπέβαλα, ἐζήτησα νὰ τὰ ἀποφύγω καθ’ ὁλοκληρίαν⋅ τὸ
νοµοσχέδιον τοῦτο δὲν ἀπαιτεῖ νὰ γίνῃ προηγουµένως καταµέτρησις καὶ ἐξακρίβωσις ὅλων τῶν ἐθνικῶν γαιῶν, οὐδὲ
νὰ δοθῶσι προθεσµίαι διὰ νὰ προταθῶσι ἀξιώσεις κυριότητος ἢ κατοχῆς ἐπ’ αὐτῶν. Τὴν γενικὴν καταµέτρησιν
ἐθεώρησα ἔργον λίαν δυσχερὲς καὶ ἀκατόρθωτον, διότι
ἀπαιτεῖ πολλοὺς µηχανικοὺς καὶ ἄπειρα χρηµατικὰ µέσα,
τὰ ὅποῖα δὲν ἔχοµεν. Ἑποµένως παρεδέχθην, ὅτι δύναται
νὰ ἐνεργηθῇ ἡ διανοµὴ ἄνευ προηγουµένης γενικῆς καταµετρήσεως καὶ ἐξακριβώσεως, καὶ καθ’ ὃν τρόπον σήµερον
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ὁ φέρων πιστωτικόν τι γραµµάτιον παρουσιάζεται εἰς τὰς
ἀρχὰς καὶ ὑποδεικνύει τὴν γῆν, ἐπὶ τῆς ὁποίας θέλει νὰ
τὸ πραγµατοποιήσῃ, ἐνεργεῖται δὲ ἡ καταµέτρησις, καὶ ἡ
παραχώρησις, ἀπαράλλακτα καὶ ἕκαστος πολίτης, ἔχων δικαίωµα δυνάµει τοῦ νόµου νὰ ἀποκτήσῃ ἐθνικὴν γῆν, θέλει
καταµετρήσει τὸ τεµάχιον, τὸ ὁποῖον ἐπιθυµεῖ νὰ ἀποκτήσῃ.
Καθόσον δὲ ἀφορᾷ τὰς διενέξεις ἐκ µέρους τρίτων ἐνόµισα,
ὅτι δὲν ἦτον ἀνάγκη νὰ καταφύγωµεν εἰς ἐξαιρετικὰς διατάξεις, διότι τὸ δηµόσιον δύναται, ἐνεργοῦν τὴν παραχώρησιν τῶν ζητουµένων γαιῶν, νὰ κηρύξῃ ἑαυτὸ ἀνεύθυνον διὰ
πᾶσαν ἀµφισβήτησιν, ἥτις ἤθελε παρουσιασθῆ, καὶ τοιουτοτρόπως ν’ ἀποφύγῃ πᾶσαν δικαστικὴν περιπλοκήν, νὰ µὴν
ἦναι δὲ ἠναγκασµένον ν’ ἀναβάλῃ τὴν παραχώρησιν. Κατ’
αὐτὸν τὸν τρόπον ἐνόµισα ὅτι δυνάµεθα ν’ ἀποφύγωµεν τὰς
χρονοτριβὰς καὶ ν’ ἀρχίσωµεν ἀµέσως τὴν παραχώρησιν
τῶν γαιῶν.
Ἄλλη διαφορὰ µεταξὺ τοῦ νοµοσχεδίου, τὸ ὁποῖον συνέταξε τὸ συµβούλιον τῆς ἐπικρατείας καὶ τοῦ ὑπὸ συζήτησιν εἶναι αὕτη⋅ τὸ Συβούλιον τῆς Ἐπικρατείας ἠθέλησεν,
ὥστε ἕκαστον τεµάχιον γῆς νὰ ἐκτιµᾶται ἰδιαιτέρως καὶ
προσδιορίζηται ἡ ἀξία του. Ἐγὼ ἐθεώρησα τὸ σύστηµα
τοῦτο λίαν πληµµελὲς καὶ δυνάµενον νὰ δώσῃ χώραν εἰς
πολλὰ σκάνδαλα, διὰ τοῦτο παρεδέχθην ὅτι αἱ γαῖαι θέλουν διαιρεθῇ κατὰ χωρίον εἰς δύο γενικὰς κατηγορίας
καὶ θέλει προσδιορισθῇ µία τιµὴ δι’ ἑκάστην κατηγορίαν.
Οὕτω νοµίζω ὅτι θέλει γίνει ἡ ἐκτίµησις ταχύτερον καὶ
θέλουν ἐκλείψει αἱ δυσκολίαι, καὶ τὰ σκάνδαλα, τὰ ὁποῖα
παρακολουθοῦσι τὴν κατὰ τεµάχιον ἐκτίµησιν.
Αὗται εἶναι αἱ οὐσιωδέστεραι διαφοραὶ µεταξὺ τῶν δύο νο60
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µοσχεδίων. ∆ι’ αὐτῶν δὲ ἁπλοποιεῖται εἰς τοιοῦτον τρόπον
ὁ νόµος, ὥστε ἡ ἐκτέλεσις αὐτοῦ καθίσταται εὐκολωτάτῃ
καὶ δυνάµεθα ν’ ἀρχίσωµεν ἀµέσως τὴν παραχώρησιν.
Ἡ µόνη τροπολογία, ἡ ὁποία µέχρι τοῦδε παρουσιάσθη
κατὰ τοῦ νοµοσχεδίου µου, εἶναι ἡ τοῦ κ. ‘Ροντήρη, ὁ
ὁποῖος λυποῦµαι ὅτι δὲν εἶναι παρὼν σήµερον διὰ νὰ τὴν
ὑποστηρίξῃ⋅ ἐλπίζω ὅτι θὰ τὴν ἀναπτύξῃ αὔριον. Ἀλλ’ ἐπειδὴ ἡ τροπολογία αὕτη προσβάλλει ῥιζικῶς τὸ νοµοσχέδιον
καὶ ἐπειδὴ εἶναι ἐνδεχόµενον νὰ τὴν ἀσπάζωνται καὶ ἄλλοι
τινές, διὰ τοῦτο ἐπιτρέψατέ µοι νὰ εἴπω ὀλίγα τινὰ ἐπ’
αὐτῆς, διὰ νὰ σᾶς ἀποδείξω ὅτι ὄχι µόνον δὲν στηρίζεται
εἰς τὸν ὀρθὸν λόγον, ἀλλ’ ἀκόµη, ἐὰν γίνῃ παραδεκτή,
θὰ καταστρέψῃ τὴν γεωργικὴν τάξιν, ὑπὲρ τῆς ὁποίας µεριµνῶντες, φροντίζοµεν νὰ ψηφίσωµεν τὸν περὶ διαθέσεως
τῆς ἐθνικῆς γῆς νόµον.
Κατὰ τὴν πρότασιν τοῦ κ. ‘Ροντήρη, ἡ ἐθνικὴ γῆ δὲν
πρέπει νὰ παραχωρηθῇ ἐπὶ ἐκτιµήσει, ἀλλὰ πρέπει νὰ διανεµηθῇ δωρεὰν εἰς ὅλους τοὺς Ἕλληνας, διότι ὅλοι οἱ Ἕλληνες συνετέλεσαν καὶ εἰργάσθησαν διὰ ν’ ἀπελευθερωθῇ
ἡ γῆ αὕτη ἀπὸ τοὺς Ὀθωµανούς.
Κατ’ ἐµέ, κύριοι, ἡ πρότασις τῆς δωρεᾶς δὲν συνᾴδει
µὲ τὸν ὀρθὸν λόγον, διότι τὰ ἔθνη δὲν διαχειρίζονται τὴν
περιουσίαν των ὅπως τὰ ἄτοµα. Εἰς τὰ ἄτοµα εἶναι ἐπιτετραµµένον, ὅταν ἔχουν κοινήν τινα περουσίαν, νὰ τὴν µοιράζωνται κατὰ κεφαλὴν µεταξύ των, διότι καὶ ὅταν τοῖς
παρουσιασθῶσιν ἀνάγκαι συνεισφέρουσιν πρὸς θεραπείαν
αὐτῶν κατὰ τὸν ἴδιον τρόπον. Τὰ ἔθνη ὅµως ἔχουν πολλὰς
ἀνάγκας κοινάς, χάριν τῶν ὁποίων οἱ πολῖται συνεισφέρουσι µέγα µέρος ἐκ τῆς ἰδίας των περιουσίας, ἑποµένως
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ἤθελεν εἶσθαι λίαν ἄτοπον, ἐὰν ἔχοντα κοινήν τινα περιουσίαν, τὴν διέθετον δωρεὰν εἰς τὰ µέλη τοῦ ἔθνους καὶ δὲν
τὴν µετεχειρίζοντο πρὸς θεραπείαν τῶν κοινῶν ἀναγκῶν.
Κατὰ τοσοῦτον δε µᾶλλον ἤθελεν εἶσθαι ἡ τοιαύτη δωρεὰ
διανοµὴ ἄδικος καὶ ἄτοπος, καθόσον εἰς τὰ δηµόσια βάρη
δὲν συνεισφέρουν ὅλα τὰ µέλη τῆς κοινωνίας κατὰ κεφαλήν, ἀλλ’ ἀναλόγως τῆς περιουσίας των. Φαντασθῆτε λοιπόν, πόσον ἄτοπον ἤθελεν εἶσθαι, ἐὰν ἡ µὲν ἐθνικὴ γῆ, ὡς
κοινὴ περιουσία, διενέµετο κατὰ κεφαλὴν εἰς ὅλους τοὺς
Ἕλληνας ἐξίσου, ὅταν δὲ λαµβάνωµεν ἀνάγκην χρηµάτων
πρὸς συντήρησιν τοῦ κράτους ὑποχρεόνωµεν ἕκαστον τῶν
πολιτῶν νὰ συνεισφέρῃ ἀναλόγως τῆς περιουσίας του. ∆ιὰ
τοῦτο τὰ ἔθνη δὲν µοιράζουν δωρεὰν τὴν κοινὴν περιουσίαν, ἀλλὰ τὴν ἐκποιοῦν καὶ µεταχερίζονται τὸ προϊὸν
αὐτῆς εἰς τὰς κοινὰς ἀνάγκας.
Ἀλλ’ ἐκτὸς τούτου, κύριοι, τὸ µέτρον τῆς δωρεὰν διανοµῆς χωρὶς νὰ ὠφελήσῃ τὴν ὁλοµέλειαν τῶν κατοίκων
τοῦ βασιλείου ἤθελε καταστρέψει τοὺς γεωργούς, οἵτινες
κατέχουσι καὶ καλλιεργοῦσι σήµερον τὴν ἐθνικὴν γῆν. Ἡ
ἔκτασις τῆς διαθεσίµου ἐθνικῆς γῆς ὑπολογίζεται εἰς 3-4
ἑκατοµµύρια στρέµµατα, ὁ δὲ ἀριθµὸς τῶν οἰκογενειῶν,
ὑπὸ τῶν ὁποίων κατοικεῖται τὸ σηµερινὸν Ἑλληνικὸν βασίλειον ἀναβαίνει εἰς 350.000 περίπου. Ἑποµένως, ἐὰν
ἀποφασίσωµεν νὰ µοιράσωµεν τὴν ὑπάρχουσαν ἐθνικὴν
γῆν ἐξίσου εἰς ὅλας τὰς Ἑλληνικὰς οἰκογενείας, ἑκάστη
οἰκογένεια θέλει λάβει 10 στρέµµατα γῆς δωρεάν. Ἀλλ’
ὁ γεωργὸς διὰ νὰ ἐξασκήσῃ τὴν βιοµηχανίαν του καὶ διὰ
νὰ δυνηθῇ νὰ ζήσῃ ἔχει ἀνάγκην 50 ἢ 60 τοὐλάχιστον
στρεµµάτων ὥστε, ἐὰν τῷ χαρίσητε δέκα στρέµµατα, θὰ
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ἔχῃ ἀνάγκην νὰ καλλιεργῇ ἄλλα 40 ἢ 50 ξένης γῆς. Ἐὰν
δὲ ὑποτεθῇ, ὅτι αἱ γεωργικαὶ οἰκογένειαι, αἱ κατέχουσαι ἐθνικὴν γῆν, ἀριθµοῦνται εἰς 50.000, εἰς ταύτας θὰ
διανεµηθῶσι 500.000 στρέµµατα, ἡ δὲ ἄλλη γῆ θὰ δοθῇ εἰς
τὰς ἄλλας οἰκογενείας, αἱ πλεῖσται τῶν ὁποίων δὲν εἶναι
γεωργικαί⋅ ἐπειδὴ δὲ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ὑποθέσωµεν ὅτι
αἱ οἰκογένειαι αὗται θέλουν ἀφίσει τὰ ἔργα των καὶ τὴν
κατοικίαν των, διὰ νὰ ὑπάγουν ν’ ἀποκατασταθοῦν εἰς τὸ
µέρος, ὅπου περισσεύει γῆ, διὰ νὰ λάβουν τὰ 10 στρέµµατα,
ἕπεται, ὅτι θὰ βιασθοῦν νὰ πωλήσουν τὸ δικαίωµά των καὶ
θὰ τὸ πωλήσουν εἰς εὐτελεστάτην τιµήν, ἀπὸ τὴν ὁποίαν
τίποτε σχεδὸν δὲν θὰ ὠφεληθοῦν⋅ διότι, ἐὰν τὰ Κρητικὰ
γραµµάτια, τῶν ὁποίων ἡ ἔκτασις µόλις ἔφθασεν εἰς 50.000
στρεµµάτων κατήντησαν νὰ πωληθοῦν πρὸς 12 δραχµὰς τὸ
στρέµµα, τί θὰ συµβῇ, ἐὰν ἐκδόσωµεν γραµµάτια διὰ 3
καὶ ἐπέκεινα ἑκατοµµύρια στρέµµατα; βεβαίως τὰ γραµµάτια ταῦτα θὰ χάσουν πᾶσαν ἀξίαν. Ἀλλὰ θὰ εὑρεθοῦν
κερδοσκόποι, οἵτινες θὰ τὰ ἀγοράσουν καὶ δυνάµει αὐτῶν
θέλουν γενεῖ κύριοι ὅλης τῆς ἐθνικῆς γῆς, καθιστῶντες
οὕτω τοὺς γεωργοὺς δουλοπαροίκους. Εἰς ἓν χωρίον π.χ.
ὅπου κατοικοῦν 100 οἰκογένειαι καλλιεργοῦνται σήµερον
τοὐλάχιστον 6.000 στρέµµατα ἐθνικῆς γῆς. Κατὰ τὸ µέτρον
τῆς δωρεᾶς οἱ γεωργοὶ οὗτοι θέλουν λάβει µόνον 1.000
στρέµµατα, αἱ ἄλλαι 5.000 στρεµµάτων θέλουν περιέλθει
εἰς τοὺς ἀγοραστὰς τῶν γραµµατίων.
∆ιὰ τὸν λόγον τοῦτον, καὶ ἐὰν ἦτο ἐπιτετραµένον νὰ διανείµωµεν µεταξύ µας τὴν κοινὴν ταύτην περιουσίαν, ἔπρεπε
πάλιν νὰ τὴν ἀποφύγωµεν διὰ νὰ µὴ χειροτερεύσωµεν
τὴν θέσιν τῶν γεωργῶν. Ἀλλὰ θὰ µὲ εἰπῆτε, διατὶ αφοῦ
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δὲν πρέπει νὰ διανείµωµεν τὴν γῆν δωρεὰν καὶ πρόκειται
νὰ τὴν ἀπαλλοτριώσωµεν, διατί νὰ µὴ τὴν ἐκποιήσωµεν
διὰ δηµοπρασίας, ὅτε δυνάµεθα νὰ ἤµεθα βέβαιοι, ὅτι θὰ
λάβωµεν περισσότερα χρήµατα, καὶ ὅτι δὲν θὰ συµβοῦν
καταχρήσεις;
Ἡ γῆ, κύριοι, καὶ µάλιστα ἡ καλλιεργουµένη, δὲν ἐπιτρέπεται νὰ διατίθεται ὅπως διατίθενται τὰ λοιπὰ ἀντικείµενα,
διότι ἡ γῆ χρησιµεύει ὡς βάσις τῆς βιοµηχανίας εἰς τὴν πολυπληθεστάτην τάξιν τῶν γεωργῶν, ἡ ὁποία ἄνευ τῆς γῆς
δὲν δύναται νὰ ὑπάρξῃ, καὶ ἥτις ἔχει µεγάλα δικαιώµατα
εἰς τὴν πρόνοιαν παντὸς ἔθνους. Ὅσοι ἐξ ἡµῶν ἀνεγνώσετε
τὴν Ἱστορίαν τῆς Πρωσσίας, αὐτοῦ τοῦ µεγάλου ἔθνους,
τὸ ὁποῖον σήµερον καταπλήττει ὅλον τὸν κόσµον µὲ τὰ
κατορθώµατά του, ἐνθυµοῦνται, ὅτι καὶ εἰς τὸ Κράτος
ἐκεῖνο ὑπῆρχον παλλαὶ γαῖαι ἀνήκουσαι εἰς τὴν Κυβέρνησιν καὶ εἰς τοὺς εὐγενεῖς, καὶ καλλιεργούµεναι ἀπὸ χωρικούς, οἱ ὁποῖοι οὐ µόνον ἦσαν ὑποχρεωµένοι νὰ δίδουν
µέρος τῶν παραγοµένων καρπῶν εἰς τὸν κύριον τῆς γῆς,
ἀλλ’ ὑπεβάλλοντο ἀκόµη καὶ εἰς διαφόρους ἀγγαρείας.
Κατὰ τὰς ἀρχὰς ὅµως τοῦ παρόντος αἰῶνος δύω τολµηροὶ
πρωθυπουργοὶ ὁ Stein καὶ ὁ Hardenberg ἀποφασίσαντες
ν’ ἀποκαταστήσουν τὴν γεωργικὴν τάξιν καὶ νὰ λύσουν
τὰ δεσµὰ ὑπὸ τὰ ὁποῖα ἐστέναζαν, ἐξέδωκαν νόµον διὰ
τοῦ ὁποίου, πᾶς χωρικὸς κατέχων καὶ καλλιεργῶν ξένην γῆν ἀνεγνωρίζετο ἰδιοκτήτης τοῦ 1/3 αὐτῆς, καὶ εἰς
τὸν πραγµατικὸν ἰδιοκτήτην ἔµενε µόνον τὸ δικαίωµα νὰ
λάβῃ τὰ 2/3 τῆς παρ’ ἑκάστου γεωργοῦ κατεχοµένης ἐκτάσεως, ἄλλως ἐπετρέπετο εἰς τοὺς γεωργοὺς νὰ µεταβάλουν τὸ δικαίωµα τῆς ἐπικαρπίας εἰς σταθερὸν κανόνα
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καὶ νὰ ἐξαγοράσουν τὰς ἰδιοκτησίαις τῶν 2/3 πληρόνοντες διὰ µιᾶς τὸ εἰκοσαπλοῦν τοῦ κανόνος. Κατ’ αὐτὸν τὸν
τρόπον οἱ χωρικοὶ ἐξηγόρασαν βαθµηδὸν καὶ τὰ 2/3 καὶ
ἀπεκατεστάθησαν ὅλοι ἰδιοκτῆται, εἰς τὸ µέτρον δὲ τοῦτο
κατὰ πολλοὺς συγγραφεῖς ὀφείλεται ἡ καταπληκτικὴ πρόοδος τοῦ ἔθνους τούτου⋅ τὰ αὐτὰ ἐγένοντο καὶ εἰς τὴν
Αὐστρίαν καὶ εἰς πολλὰ ἄλλα µέρη τῆς Εὐρώπης. Ἀλλ’
ἵνα µὴ ἀνατρέχω εἰς ἀρχαιοτέρας εποχάς, σᾶς παρακαλῶ
νὰ ἐνθυµηθῆτε τί ἐγένετο ἐσχάτως εἰς τὰς ἡγεµονίας καὶ
τὴν ‘Ρωσσίαν, ἔνθα ὅλη ἡ γῆ ἀνῆκεν εἰς τοὺς εὐγενεῖς, τὰς
µονὰς καὶ τὸ δηµόσιον, οἱ δὲ γεωργοὶ προσκεκολληµένοι
εἰς αὐτοὺς τὴν ἐκαλλιέργουν ὡς δοῦλοι⋅ ὅτε ἀπεφάσισαν νὰ
κηρύξουν τοὺς δούλους ἐλευθέρους, ἐπῆλθε νόµος ὑποχρεῶν
πάντα ἰδιοκτήτην νὰ δώσῃ εἰς ἕκαστον τῶν κολλίγων του
ὡρισµένην ἔκτασιν, ἐπὶ πληρωµῇ τοῦ τιµήµατος εἰς µακρὰς
προθεσµίας. ∆ὲν ἠξεύρω ἀκριβῶς τί ἐγένετο εἰς ‘Ρωσσίαν, εἰς τὰς ἡγεµονίας ὅµως, ὅθεν διῆλθον, γνωρίζω, ὅτι
ὑπεχρεώθη ἕκαστος ἰδιοκτήτης νὰ δώσῃ εἰς ἕκαστον κολλίγον 55 στρέµµατα πρὸς ἓν φλωρί, ἤτοι 13 δραχµὰς τὸ
στρέµµα. Οὕτως εἰς ἄλλα ἔθνη ἔλυσαν τὸ ζήτηµα τῆς γῆς
σχετικῶς µὲ τοὺς γεωργούς⋅ ἐσκέφθησαν, ὅτι δὲν ἠδύναντο
οὔτε νὰ τοὺς ἐξώσωσιν ἀπὸ τὴν γῆν, τὴν ὁποίαν κατεῖχον,
οὔτε νὰ τὴν διαθέσωσι διὰ δηµοπρασίας, διότι καὶ ἡ δηµοπρασία ἰσοδυναµεῖ µὲ ἔξωσιν, καθόσον χορηγεῖ εἰς τὸν τυχόντα τὴν εὐκολίαν νὰ λάβῃ µέρος εἰς τὸν πλειστηριασµὸν
καὶ πλειοδοτῶν νὰ ἐξώσῃ τὸν κάτοχον. Μόνον εἰς τὴν
πτωχὴν Ἑλλάδα ἐπεκράτησεν ἡ ἐναντία ἰδέα, µόνον εἰς
τὴν Ἑλλάδα εὑρέθησαν ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι εἴτε διότι δὲν
ἐγνώριζαν τὸν τόπον, εἴτε διότι πᾶν ἄλλο ἐσκέποντο παρὰ
65

ΤΕΤΡΑ∆ΙΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

νὰ ἀποκαταστήσουν τὴν γεωργικὴν τάξιν, δὲν ἐδίστασαν
νὰ θεωρήσουν ὡς µηδὲν τὰ δικαιώµατα, τὰ ὁποῖα εἶχον οἱ
γεωργοὶ ἐπὶ τῆς ἐθνικῆς γῆς⋅ ἐνῷ ἂν ὑπάρχουν κάτοχοι
εἰς τὸν κόσµον, οἱ ὁποῖοι εἶχον δικαιώµατα εἰς τὴν γῆν,
τὴν ὁποίαν κατέχουν, εἶναι οἱ γεωργοὶ τῆς Ἑλλάδος, διότι
ἡ γῆ αὕτη ἀνῆκεν εἰς τοὺς προγόνους των, καὶ οἱ πατέρες
αὐτῶν τὴν ἀπελευθέρωσαν ἀπὸ τοὺς Ὀθωµανούς.
ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ. Ὅλοι οἱ Ἕλληνες ἠγωνίσθησαν.
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ. Περὶ ὅλων τῶν Ἑλλήνων ὁµιλῶ, οὗτοι
δὲ οἱ κάτοικοι τὴν ἐξεχέρσωσαν, τὴν ἐβελτίωσαν, καὶ τὴν
βελτιώνουν καθεκάστην. Παρεγνώρισαν λοιπὸν τὰ δικαιώµατα τῶν κατόχων καὶ ἐπίστευσαν, ὅτι ἡ ἐθνικὴ γῆ εἶναι
µεταλλεῖον πλούτου ἀνεξάντλητον καὶ ὅτι ἐκτεθειµένη
εἰς δηµοπρασίαν, δύναται νὰ φέρῃ ἄπειρα ἑκατοµµύρια,
ἔλαβον ἑποµένως τὸ µέτρον νὰ τὴν διαθέσωσι διὰ δηµοπρασίας⋅ ἀλλ’ οἱ ὑπολογισµοί των ἀπέβησαν γελοῖοι,
καὶ ἀντὶ τῶν 110 ἑκατοµµυρίων τὰ ὁποῖα ὑπελόγιζαν νὰ
εἰσπράττουν κατ’ ἔτος δὲν ἔλαβον ἐν συνόλῳ εἰµὴ µόνον 3
ἑκατοµµύρια ὡς ἔγγιστα. Εὐτυχῶς, κύριοι, ὕστερον ἀπὸ
τὴν πικρὰν αὐτὴν δοκιµασίαν, ἡ ὁποία εἰς τίποτε ἄλλο
δὲν συνετέλεσε παρὰ εἰς τὸ νὰ ταράξῃ τοὺς γεωργοὺς καὶ
νὰ στερήσῃ καὶ τὸ δηµόσιον ἀπὸ µεγάλας ἐκτάσεις γαιῶν
αἱ ὁποῖαι ἐν τῷ µεταξὺ κατεπατήθησαν ἀπὸ τὸν µὲν καὶ
τὸν δὲ ἕνεκα τῆς παρελεύσεως τοσούτου χρόνου, εὐτυχῶς,
λέγω, ὕστερον ἀπὸ τὰς δοκιµασίας αὐτὰς τὸ δηµόσιον φρόνηµα διεφωτίσθη ἀρκούντως, καὶ σήµερον πιστεύω, ὅτι
δὲν ὑπάρχει κανεὶς πιστεύων, ὅτι ἡ ἐθνικὴ γῆ δύναται νὰ
διατεθῇ ἄλλως εἰµὴ δι’ ἐκτιµήσεως. Ὅλαι αἱ προτάσεις
αἱ ὁποῖαι ἐγένοντο εἰς τὴν ἐθνικὴν συνέλευσιν αὐτὴν τὴν
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βάσιν εἶχον. Τὸ δὲ συµβούλιον τῆς ἐπικρατείας παµψηφεὶ
τὴν παρεδέχθη, καὶ τὸ νοµοσχέδιον τὸ ὁποῖον ὑποβάλλω
εἰς τὴν ἰδίαν βάσιν στηρίζεται⋅ νοµίζω δὲ ὅτι δὲν δύναται
νὰ ὑπάρξῃ ὡς πρὸς τοῦτο ἀντίῤῥησις.
Πιστεύω λοιπόν, ὅτι µετὰ τὰς ἐξηγήσεις ταύτας τὸ νοµοσχέδιον θέλει γείνει δεκτὸν κατ’ ἀρχήν ὡς πρὸς τὰ καθέκαστα, ἐὰν παρουσιασθῶσι τροπολογίαι, θέλοµεν τὰς
συζητήσει καὶ εἶµαι ἕτοιµος νὰ παραδεχθῶ πᾶν ὅτι ἤθελεν
θεωρηθῆ συντελεστικώτερον πρὸς τὴν λύσιν τοῦ µεγάλου
τούτου ζητήµατος.
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΑΙ. Εἶναι δεκτὴ ἡ ἀρχή.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ. ∆ιαλύτεται ἡ συνεδρίασις. Ὥρᾳ 5.
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Λοιπὸν ἐγένετο δεκτόν. Εἰσερχόµεθα εἰς τὸ
ἀντικείµενον τῆς ἡµερησίας διατάξεως περὶ διανοµῆς καὶ
διαθέσεως τῆς ἐθνικῆς γῆς.
ΛΕΚΚΑΣ. Τὸν λόγον ἐπὶ τῆς ἀρχῆς.
ΠΑΡΙΣΗΣ (γραµµατεύς). Ἡ ἀρχὴ ἐγένετο δεκτή.
(Ἐνταῦθα καταλαµβάνει τὴν ἕδραν τοῦ προέδρου ὁ ἀντιπρόεδρος κ. Τσιριµῶκος).
ΛΕΚΚΑΣ. Ὁ κ. ὑπουργὸς χθὲς ἔκαµε µίαν ἐκτεταµένην
εἰσήγησιν καὶ ἀνεχωρήσαµεν χωρὶς νὰ γείνῃ δεκτὴ ἡ ἀρχή.
Εἶναι ἀληθές, κ. ὑπουργέ;
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ. Νοµίζω.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ. Μάλιστα⋅ δὲν ἐγένετο δεκτὴ ἡ ἀρχή.
ΛΕΚΚΑΣ. Πρὶν προβῶ εἰς τὴν ἔκθεσιν τῆς γνώµης µου ἐπὶ
τῆς ἀρχῆς παρακαλῶ τὸν κ. ὑπουργὸν τῶν οἰκονοµικῶν νὰ
εὐαρεστηθῇ νὰ µοὶ δώσῃ δύω πληροφορίας, πρῶτον ἐὰν τῶν
ἐθνικῶν γαιῶν τῶν ὁποίων ζητεῖται σήµερον ἡ διάθεσις
ὑπάρχουν διαγράµµατα, σχέδια, εἴτε ὁλικά, εἴτε µερικά,
κατ’ ἐπαρχίας εἴτε κατὰ χωρία, εἴτε ὅ,τι ἔχει⋅ δεύτερον πόσον προσωπικὸν γεωµετρῶν ἔχει νὰ διαθέσῃ εἰς ἐφαρµογὴν
τόσον τοῦ παρόντος, νόµου ὡς καὶ τὸν νόµον τῶν φυτειῶν,
τὸν ὁποῖον πρὸ ὀλίγων ἡµερῶν ἐψηφίσαµεν.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ.
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Ἐν συντόµῳ νὰ σᾶς εἴπω, ὅτι δὲν ὑπάρχει κανὲν κτηµατολόγιον οὔτε σχέδιον, οὔτε διάγραµµα
περιλαµβάνον ὅλας τὰς ὑπαρχούσας ἐθνικὰς γαίας⋅ δεύτερον, καθ’ ὅσον ἀφορᾷ τὸ προσωπικὸν τῶν γεωµετρῶν,
ἔχοµεν ἕνα ἀρκετὰ µεγάλον ἀριθµὸν εἰς ἐνέργειαν, 20 πρόσωπα, καὶ ἐν ἀνάγκῃ θέλοµεν τὰ ἀναβιβάσει εἰς 30.
ΛΕΚΚΑΣ. Εὐχαριστῶ τον κ. ὑπουργὸν τῶν Οἰκονοµικῶν,
διότι εἶχε τὴν καλωσύνην, εὐθὺς νὰ µᾶς δώσῃ τὰς ὁποίας
ἐζήτησα πληροφορίας⋅ προβαίνω. Κατ’ ἐµὴν κρίσιν, κύριοι,
ὁ περὶ οὗ πρόκειται νόµος κατ’ ἀρχήν, ἐάν δὲν τὸν νοµίσητε ἄξιον ἀποβολῆς, τοὐλάχιστον νὰ περιορισθῆτε ἀντὶ τῆς
ἀποῤῥίψεως, εἰς τὴν ἀναβολήν. Ὕστερον ἀπὸ τὴν σπουδαίαν,
ἀπὸ τὴν ἐπιστηµονικὴν χθεσινὴν εἰσήγησιν τοῦ κ. ὑπουργοῦ
τῶν Οἰκονοµικῶν, βεβαίως πᾶς τις ἐνόµιζεν, ὅτι τὸ ὑπὸ
συζήτησιν νοµοσχέδιον εἶναι ἡ ἀλήθεια αὐτὴ προσωποποιηµένη. Καὶ ἐγὼ αὑτός, ὅταν µετὰ προσοχῆς ἠκροώµην τὸν
κ. ὑπουργόν, ἔλεγον, βεβαίως δὲν ἐπιδέχονται ἀντίῤῥήσεις
τὰ λεγόµενα ὑπὸ ἐπιστηµονικὴν ἔποψιν, ὑπὸ ἔποψιν σειρᾶς
ἐθνικῆς ἱστορίας καὶ νοµοθετηµάτων σχετικῶν πρὸς τὰς
εὐρωπαϊκὰς µεγάλας δυνάµεις. Ὅτε ὅµως ἀπεχώρησα εἰς
τὸ γραφεῖον µου, καὶ ὡς ἄνθρωπος µὲ τὴν µικράν µου
κεφαλὴν ἐσκέφθην ὀλίγον ἐπὶ τοῦ σοβαροῦ αὐτοῦ ἀντικειµένου, ἐσχηµάτισα κάποιας ἰδέας, τὰς ὁποίας τολµῶ νὰ
ὑποβάλω εἰς τὴν πεφωτισµένην καὶ πεπειραµένην κρίσιν
σας, καὶ πιστεύω νὰ τύχω τῆς εὐµενείας σας τοὐλάχιστον
ἐπὶ τῆς ἀναβολῆς τοῦ νοµοσχεδίου τούτου.
Ναὶ, κύριοι, ἅπασαι αἱ νοµοθετικαὶ συνελεύσεις, ἅπασαι αἱ
συνελεύσεις τοῦ ἔθνους, ἀφότου ὁ πλάστης ἐνέβαλεν εἰς τὸν
νοῦν τοῦ Ἕλληνος τὴν ἰδέαν τῆς ἐλευθερίας του, τὸν µόνον
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ.
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πόθον εἶχον πῶς νὰ κάµουν τὸν Ἕλληνα κτηµατίαν, πῶς
νὰ καταστήσουν τὸν Ἕλληνα γεωργόν. Οἱ ἔνδοξοι γονεῖς
µας δὲν ἦσαν µόνον στρατιῶται, δὲν ἦσαν µόνον ἄνθρωποι
τοῦ ὅπλου, καίτοι οἱ πλεῖστοι αὐτῶν ἀµαθεῖς⋅ ἡ φύσις τοῖς
εἶχε δώσει µίαν δύναµιν, οὕτως εἰπεῖν, πλαστουργικήν, µίαν
δύναµιν µεγαλουργόν, καὶ ἐνῷ ἀρχιερεῖς µὲ τὸν δαυλὸν
τοῦ ἐσταυρωµένου εἰς τὴν χεῖρα καὶ στρατηλάται µὲ τὰ
ὅπλα ἐπολέµων τοὺς Τούρκους, ἔξαφνα ὑπὸ τὰς Κυτρέας,
τὸ Ἄργος, τὸ Ἄστρος, τὴν Τροιζῆνα, τὸ Ναύπλιον ἐσυζήτουν
περὶ διανοµῆς τῆς ἐθνικῆς γῆς, ἐπεθύµουν τοὺς Ἕλληνας
γεωργούς. Βεβαίως καὶ ἡµεῖς, καίτοι νάνοι ἀπέναντι αὐτῶν,
ὀφείλοµεν ὡς πρόγραµµά µας τὸ ἴδιον νὰ ἐπιζητήσωµεν, καὶ
αἱ παρελθοῦσαι Βουλαί, βεβαιωθῆτε, τὸν αὐτὸν πόθον εἶχον⋅
ἂς µὴ ἀδικήσωµεν οὐδένα⋅ ἀλλ’ εὑρέθησαν νοµίζω καὶ αὐταὶ
εἰς τὴν δεινὴν θέσιν εἰς ᾓν εὑρισκόµεθα καὶ ἡµεῖς σήµερον.
«∆ὲν εἶναι δυνατὸν νὰ πραγµατοποιηθῇ ὁ νόµος αὐτός, πρέπει νὰ ἀναβληθῇ.» Τὸ ἴδιον λέγοµεν καὶ ἡµεῖς σήµερον.
∆ιατί τὸ µέγα ἔθνος τῶν Πρώσσων µᾶς εἶπεν ὁ κ. ὑπουργὸς
τῶν Οἰκονοµικῶν δι’ ἐκτάκτων ἀνθρώπων ἐπιβαλλόντων
εἰς τοὺς ἰσχυρούς, νόµους λαµπρούς, ἐσχηµάτισε τὸν κόσµον
γεωργικόν; Ναὶ, φίλε µου κ. ὑπουργέ, ἀλλ’ ἐὰν ἐγὼ ὁ
στρατιώτης σᾶς εἴπω σήµερον λάβετε τὸν ὡραῖον νόµον τοῦ
στρατοῦ τῆς Πρωσσίας νὰ τὸν ἐφαρµόσητε εἰς τὴν Ἑλλάδα,
πιστεύσατέ µοι, ὅτι ἐὰν τὸ κάµητε θὰ γελάσουν µὲ σᾶς
καὶ µὲ ἐµὲ καὶ οἱ λίθοι αὐτοί. Ἐὰν εἴπητε ὅτι ὁ ποιµὴν τοῦ
Καρπενησίου, ὁ χωρικὸς τοῦ Μενιδίου ἢ τῶν Καλαβρύτων,
δὲν ἠξεύρω ποῖος, πρέπει νὰ ἀπαχθῇ εἰς τὴν Landwehr καὶ
Landsturm, θὰ γελάσουν. Ἀπαντῶ⋅ τὰ νοµοθετήµατα ἑνὸς
ἔθνους δὲν µεταφυτεύονται εἰς ἓν ἄλλο, διότι ἂν ἐκεῖ δίδουν
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λαµπροὺς καρπούς, ἐδῶ παρέχουν ἐλεεινοὺς ἢ ἀθλίους. Μόνον οἱ ἑλληνικοὶ νόµοι καὶ ὄχι ὅλοι, ἀλλ’ ἐκεῖνοι τοῦ Σπαρτιάτου ἐκείνου νοµοθέτου, καὶ ἐκεῖνοι τοῦ Ἀθηναίου, ὅπου
καὶ ἂν ἐπῆγον εἰς τὴν ἀνθρωπότητα ἠµπόρεσαν νὰ ῥιζώσουν,
διότι φαίνεται ὅτι ἦσαν ὑπεράνθρωποι, θεῖοι νόµοι, ὅπου
ἐπῆγαν ἐῤῥίζωσαν καὶ ἔφερον καρπούς. Ἐὰν ἦτο δυνατὸν ὁ
κ. ὑπουργὸς τῶν Οἰκονοµικῶν νὰ φέρῃ ἓν νοµοθέτηµα δι’
οὗ νὰ ἐστενοχώρει, ἢ κἄπως νὰ ἐβίαζε τὸν µεγαλοκτηµατίαν συνάδελφόν µου κ. Σκαρλάτον νὰ παραχωρήσῃ γαίας
εἰς τοὺς χωρικοὺς Μενιδιάτας νὰ γείνουν γεωργοὶ ἤθελον
τὸν εὐχαριστήσει, ἀλλὰ δὲν εἶναι δυνατόν. Βλέπετε λοιπόν,
ὅτι ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον ἔγεινεν εἰς τὴν Πρωσσίαν δὲν γίνεται
οὔτε εἰς τὸν κ. Σκαρλάτον, οὔτε εἰς τὸν κ. Πετιµεζᾶν, ἢ
εἰς τὸν φίλτατον κ. Χατζῖσκον ὁ ὁποῖος ἀναγινώσκει ἐκεῖ.
∆ὲν εἶναι δυνατὸν λοιπὸν νὰ γείνῃ εἰς τὴν Ἑλλάδα ὅ,τι
εἶναι εὔκολον τῇ Πρωσσίᾳ. Τί µᾶς εἶπον αἱ κατὰ καιροὺς
συνελεύσεις; θέλοµεν τὸν Ἕλληνα, τὸν Πελοποννήσιον, τὸν
Στερεοελλαδίτην, τὸν Αἰγαιοπελαγίτην καὶ τὸν Ἑπτανήσιον
καὶ πάντας τοὺς Ἕλληνας θέλοµεν νὰ κάµωµεν κτηµατίας.
Ὁ παρὼν νόµος δὲν κάµνει τὸν Ἕλληνα κτηµατίαν, κάµνει
µίαν τάξιν µόνον, τὴν γεωργικήν⋅ καὶ τί ἀκόµη τὸ χειρότερον; ὄχι ἅπασαν τὴν γεωργικὴν τάξιν, διότι ἂν ἦτο καὶ αὐτό,
ἤθελον ὑποχωρήσει, ἀλλὰ µόνον κάµνει ἐκείνους κτηµατίας, ὅσοι τυχαίως ἔχουν εἰς τὰς ἐπαρχίας των ἐθνικὰς γαίας,
διὰ δὲ τοὺς λοιποὺς δὲν ὑπάρχει οὐδὲν ὅπερ νὰ λάβωσι.
Τὸ νὰ ἀφήσωµεν λοιπὸν ἅπασαν τὴν Ἑλλάδα, ἅπασαν τὴν
γεωργικὴν τάξιν καὶ σκεφθῶµεν µόνον περὶ τῆς γεωργικῆς
τάξεως ἐκείνων τῶν µερῶν εἰς ἃ ὑπάρχουν ἐθνικαὶ γαῖαι,
καὶ εἰς ἃ ἔχουν κατοχάς, δὲν εἶναι, µοὶ φαίνεται, οὔτε δί71
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καιον, οὔτε ἐκπληροῦµεν τὴν ἐντολὴν καὶ τὴν διαθήκην τῶν
γονέων µας.
Μᾶς εἶπε προσέτι ὁ κ. ὑπουργὸς τῶν Οἰκονοµικῶν, ὅτι
ὁ περὶ φαλαγγιτῶν νόµος, ἄριστος, ἔδειξεν εἰς τὴν ἐφαρµογήν του τὸ πληµµελές.
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ. Περὶ προικοδοτήσεως.
ΛΕΚΚΑΣ. Περὶ προικοδοτήσεως διὰ φαλαγγιτικῶν γραµµατίων.
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ. Ὄχι⋅ περὶ προικοδοτήσεως πολιτικῆς.
ΛΕΚΚΑΣ. Ὁ περὶ προικοδοτήσεως τῶν ἑλληνικῶν οἰκογενειῶν νόµος δὲν ἦτο δυνατὸν νὰ ἐφαρµοσθῇ, διότι ἠξεύρει κάλλιον ἐµοῦ ὁ κ. ὑπουργός, εἰς πολλὰ µέρη ὅπου
ὑπάρχουν ἐθνικαὶ γαῖαι ὅλοι εἶχον κατοχήν, καὶ ὡς ἐκ
τούτου πόσα συνέβησαν. Ἀκόµη ὁ νόµος τῶν φαλαγγιτῶν,
αὐτὸς φαίνεται εἶχε τὸ γενικὸν ἁµάρτηµα τῶν ἀγωνιστῶν
καὶ δι’ αὐτοῦ ἔπρεπε νὰ καταστραφῶσιν ἐντελῶς⋅ εἰς τοὺς
δυστυχεῖς αὐτοὺς ἐδόθη ἓν γραµµάτιον χάριν παιδιᾶς, χάριν ἐµπαιγµοῦ. Ἐνῷ µὲ τὴν µία χεῖρα µία Κυβέρνησις
ἐφαίνετο γενναία, εὐγενής, παρέχουσα εὐγνωµόνως τὸ
ὀφειλόµενον δῶρον, µὲ τὴν ἄλλην χεῖρα ἔγραφε εἰς τὸν
ἔφορον⋅ πρόσεξε, ὁ γεωµέτρης νὰ µὴ καταµετρήσῃ καλλιεργηµένην γῆν, οὔτε εἰς κατοχήν.
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ. Νόµος τὸ ἀπηγόρευσε τοῦτο, δὲν ἔγραψεν ὁ ὑπουργὸς ἰδιαιτέρως.
ΛΕΚΚΑΣ. Λοιπὸν ἕνας νόµος στραβός, κατόπιν ἄλλος νόµος στραβότερος. ∆ὲν ἔπταιεν ὁ νόµος⋅ ὁ νόµος ἦτο κάλλιστος, ἂν δὲν ἐπήρχετο εἴτε ἄλλη διάταξις, εἴτε νόµος διαβολικός, θὰ ἦσαν µεταξὺ αὐτῶν τῶν δυστυχῶν ἀγωνιστῶν
τοὐλάχιστον 5.000 κτηµατίαι. Ἐγὼ ἄλλοτε ἐχρηµάτισα καὶ
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γεωµέτρης, τότε ἦλθον 100 ἀγωνισταί, διότι τοὺς ἐπόνουν,
εἰς τὰς Θήβας καὶ τὴν Λεβαδείαν⋅ µετέβην εἰς 50 µέρη πρὸς
ἐξαργύρωσιν ἑνὸς γραµµατίου 3.000 δραχµῶν⋅ 15 ἡµέρας
εἰργάσθην, καὶ ἐστάθη ἀδύνατον νὰ φέρω ἀποτέλεσµα⋅ εἰς
τὸ ἓν χωρίον ὑπῆρχε κατοχή, εἰς τὸ ἄλλο χωρίον καλλιεργηµέναι αἱ γαῖαι, λοιπὸν ποῦ νὰ ὑπάγῃ ὁ δυστυχὴς φαλαγγίτης; Ἐπήγαινε εἰς τοὺς ἐφόρους, τοὺς ἰσχυρούς, τοὺς προύχοντας, τοὺς τοκογλύφους καὶ ἐτελείωνε τὸν λογαριασµὸν
αὐτοῦ µὲ κακοῦργον ἐκπεσµόν, καὶ ἐσχηµάτιζεν τοιουτοτρόπως ἐλεεινὸν καὶ ἄθλιον τὸ τέλος του.
Ἀλλ’ ὑποθέτω, ὅτι τὰ πάντα κακῶς ἔχουν⋅ θέλω ἀκόµη νὰ
εὐχαριστήσω τὸν φίλον µου ὑπουργὸν τῶν Οἰκονοµικῶν Ἔρχοµαι εἰς τὰ πράγµατα. Ἐτελειώσατε τὸν νόµον. Ἀριθµὸς
πρῶτος⋅ νόµος περὶ φυτειῶν⋅ ἀριθµὸς δεύτερος⋅ νόµος
περὶ διανοµῆς τῶν ἐθνικῶν γαιῶν. Ὁ κ. ὑπουργὸς εἶχεν
τὴν καλοσύνην, νὰ σᾶς εἴπῃ πρὸ ὀλίγου, ὅτι δὲν ὑπάρχει
οὐδὲν διάγραµµα, οὐδὲν σχέδιον, οὔτε φυτειῶν, οὔτε γῆς
ἐθνικῆς, οὔτε τίποτε. Τί ἀκόµη; Εἴκοσιν ἄτοµα, 20 µόνον
γεωµέτρας ἔχει⋅ καὶ εἶναι ἀληθές, διότι 20 φέρει ὁ προϋπολογισµός⋅ ἀλλ’ ἀκριβῶς σήµερον ἄτοµα, ὁ Γκίκας, ὁ
Πέτρος, εἰς τὴν ὑπηρεσίαν εἶναι 14. Θὰ γείνουν 20, 30, 40,
50, 100; Ἠξεύρετε τί θὰ εἰποῦν καταµετρήσεις; Ἐκτὸς ἐὰν
γείνουν, ὅ,τι ἐγένετο πρὸ χρόνων, πληµµελήµατα. Εὑρέθην
εἰς θέσιν νὰ θεωρήσω καταµετρήσεις, ὀλίγον ἔλειψε νὰ διακυβεύσω τὴν ὑπόληψίν µου. Ἀχρειέστατος κάτοχος κατὰ
τοῦ ὁποίου ὑπῆρχον παράπονα ἀπὸ ὅλην τὴν κοινότητα, ὅτι
καταχρᾶται, ὅτι προσλαµβάνει εἰς τὰς ἐθνικὰς γαίας, τὰς
ὁποίας ἔχει λάβει, ἄλλας. Ἐγὼ ἐκ τῆς καταµετρήσεώς µου
ἐξήγον, ὅτι εἶχε ἀκριβέστατα ὅ,τι ἐξ ἀρχῆς εἶχεν ἀγοράσει.
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Ἁπλῆ µόνον πληροφορία καλοῦ ἀνθρώπου µὲ ἐξέβαλε τῆς
δεινῆς θέσεως. Εἶναι µεταβατικὰ τὰ τεµάχιά του, µὲ λέγει
φίλος µου. Πῶς γίνεται µεταβατικὰ τεµάχια; Μάλιστα,
διότι δὲν ἐλήφθη ποτὲ φροντὶς τακτικῆς καταµετρήσεως.
Τριάκοντα µέτρα ἡ µία πλευρά, 40 ἡ ἄλλη, µὲ τὴν γεωµετρίαν ἣν ἔµαθεν εἰς τὸ σχολεῖον, γνωρίζει πόσον εἶναι,
προσθέτει κατ’ ἔτος ὁ πλεονέκτης ἓν τεµάχιον ὡρισµένον
ἀπὸ τὸ ἓν µέρος ἢ ἀπὸ τὸ ἄλλο, καὶ κατ’ ἔτος ἔχει ἀκριβῶς
τὸ µέρος του. Καὶ ὅσοι µὲν γεωµέτραι δὲν ἐπρόσεξαν, εἶπον
ὅτι εἶχε δίκαιον⋅ οἱ πάντες ὅµως τὸν κατηγόρουν, ὅτι ἦτο
αἰσχρός⋅ θέλετε λοιπὸν τοιαύτην κατάστασιν; ὄχι βεβαίως.
Εἰς τοιούτους νόµους πρέπει νὰ προβῶµεν βαθµηδὸν καὶ
κατ’ ὀλίγον, καθὼς εἶπον ἄλλοτε. Ὁ νόµος τῆς λῃστείας,
εἶπον προχθές, πρέπει νὰ ἕπηται ἄλλου νόµου περὶ τακτοποιήσεως τοῦ στρατοῦ. Οἱ νόµοι αὐτοὶ πρέπει νὰ ἔχουν
προηγουµένως ἕτοιµον πᾶν τὸ ἀπαιτούµενον.
Ναὶ, κύριοι, θὰ ἴδητε, ὅτι τὸ νοµοσχέδιον περὶ φυτειῶν
εἰς δύω ἔτη δὲν θὰ τελειώσῃ, καὶ ἂν αὐξήσωσι εἰς 50 καὶ
εἰς 100 τοὺς µηχανικούς, ἐὰν δὲ περιορισθῶσι µὲ 14 και 20,
δὲν ἠξεύρω ποῦ θὰ καταντήσῃ.
ΚΡΕΣΤΕΝΙΤΗΣ. Τί χάνει τὸ δηµόσιον;
ΛΕΚΚΑΣ. Θὰ ἔλθω καὶ εἰς αὐτό. Λοιπὸν οἱ νόµοι πρέπει
νὰ ἔχουν, πᾶν πρὸς ἐφαρµογήν των ἀναγκαῖον προηγούµενον⋅ ἔπειτα ἀφοῦ τόσον ἀνεµείναµεν, χωρὶς νὰ ἔχωµεν
ἐλπίδα ὁδηγοῦ ἐν τῷ µέλλοντι, σήµερον ὅπου µᾶς ἐδόθη
µία ἐλπὶς καὶ ἔχοµεν ἕνα νόµον, διὰ τί νὰ µὴ λάβωµεν
τὴν ὑποµονὴν νὰ ἴδωµεν τὴν ἐφαρµογὴν αὐτοῦ, νὰ γνωρίσωµεν ἂν ἐπετύχαµεν; καθόσον ἐγὼ εἶµαι τῆς ἰδέας, ὅτι
εἰς τὸν νόµον ἐκεῖνον ἀπετύχαµεν, καὶ θὰ πάθῃ καὶ τὸ
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δηµόσιον καὶ οἱ πολῖται παρ’ αὐτοῦ⋅ µόνη δὲ ἡ ἐφαρµογή
του θὰ µὲ πείσῃ, ἂν ἔχω δίκαιον ἢ ἄδικον⋅ πρὸς τί τώρα
σᾶς παρακαλῶ νὰ δώσητε εἰς τοὺς ἐναντίους λαβήν, ὅτι
δὲν κινούµεθα ἀπὸ οὐδένα ἄλλον σκοπὸν παρὰ ἀπὸ νοµοµανίαν, ἀπὸ αἴσθηµα τοῦ πλάττειν νόµους; οἱ νόµοι
νοµίζω, καὶ δὲν εἶµαι ὁ ἀνθρωπος ὁ ὁποῖος θὰ ὁρίσω
τοῦτο, ἐπιβάλλονται, ὅταν ἡ ἀνάγκη τὸ ἀπαιτήσῃ καὶ εἶναι
δυνατὸν νὰ ὑπαχθῇ εἰς τὸν νόµον αὐτὸν ἡ κοινωνία⋅ ἡ
ἀνάγκη ἀπαιτεῖ σήµερον, ὄχι ἀπῄτησε ἀπὸ τὰ 1830, ἀλλὰ
δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἐφαρµόσητε οὐδὲ σήµερον τὴν διάταξιν ταύτην. Τί ἀκόµη λέγω; πῶς θέλετε νὰ κάµητε
τοιοῦτον νόµον, ἀφοῦ τὸν προχθὲς ἀκόµη συνταχθέντα ἐπὶ
4 καὶ 5 ἔτη, δὲν θὰ ᾖσθε εἰς κατάστασιν νὰ ἐφαρµόσητε;
διατὶ νὰ µὴ ἔχωµεν σχολεῖον ἐκεῖνον τὸν νόµον; ἐξ αὐτοῦ
θὰ ἀρυσθῶµεν µαθήµατα καὶ γνώσεις, ὅπως βελτιώσωµεν
τοῦτον. ∆ὲν ἐννοῶ πῶς θὰ τὸν ἐφαρµόσητε, ἀφοῦ ἔχετε
ἀνάγκην 300 γνωµοδοτῶν.
Ὁ σεβαστός µοι φίλος γέρων κ. Κρεστενίτης µοὶ εἶπε, καὶ
τί χάνει τὸ δηµόσιον;
ΚΡΕΣΤΕΝΙΤΗΣ. Παίρνει τὴν ἐπικαρπίαν.
ΛΕΚΚΑΣ. Ἰδοὺ, ἐγὼ προτείνω ἀκόµη, ὅταν ἐγκριθῇ ὁ
νόµος νὰ προβῶσιν οἱ κάτοχοι εἰς τὰς δηλώσεις, καὶ θὰ
ἀρχίσουν νὰ φορολογῶνται µάλιστα. Ἐπὶ τῶν δηλώσεων θὰ
χάσωµεν, ἀλλὰ φρονῶ, ὅτι ὅταν πρόκηται τὸ κοινοβούλιον
νὰ νοµοθετήσῃ, σκέπτεται κἄπως διαφορετικά, καὶ οὐχὶ
ὡς τραπεζίτης.
ΚΡΕΣΤΕΝΙΤΗΣ. Ἐὰν δὲν εἴπωµεν ἄλφα, δὲν θὰ ὑπάγωµεν
εἰς τὸ βῆτα.
ΛΕΚΚΑΣ. Ἔχοµεν τὸ ἄλφα, ἂς τὸ ἐφαρµόσωµεν.
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Ὁ νόµος περὶ φυτειῶν προνοεῖ περὶ
µιᾶς τάξεως, ἐνῷ ἐδῶ πρόκειται περὶ πολυπληθεστάτης
τάξεως.
ΛΕΚΚΑΣ. Ὡς πρὸς τοῦτο, ἐκεῖνος ἦτο περιεκτικώτερος. Ὁ
νόµος οὗτος περιορίζεται εἰς µίαν µικρὰν µερίδα Ἑλλήνων,
εἰς γεωργοὺς ὑπάρχοντας εἰς ἐπαρχίας, ὅπου εἶναι ἐθνικαὶ
γαῖαι, ὅπου ὅµως δὲν εἶναι οἱ γεωργοὶ, δὲν ἔχουν κανένα
διάφορον, π.χ. ὁ Κερκυραῖος⋅ ἐγὼ θέλω ὅλους τοὺς Ἕλληνας, ἄνευ ἐξαιρέσεως.
ΜΠΑΛΑΦΑΣ. Νὰ φύγουν λοιπὸν οἰ κάτοικοι ἀπὸ τὰ χωριά;
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ. Πῶς προτείνετε λοιπόν, κ. Λέκκα;
ΛΕΚΚΑΣ. ∆υνάµεθα νὰ εὕρωµεν µέσα, ἂν σκεφθῶµεν.
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ. Τώρα περιµένετε νὰ σκεφθῆτε;
ΛΕΚΚΑΣ. Ἕκαστος ἔχει τὴν ἰδέαν του, αὐτὴ εἶναι ἡ ἰδέα
µου, ἐπιµένω⋅ θὰ ἐργασθῆτε διὰ µικρὰν τάξιν κοινωνίας,
καὶ θὰ ἐργασθῆτε ἀσκόπως⋅ διότι δὲν ἔχετε γεωργούς, διὰ
νὰ ἐφαρµόσητε τὸν νόµον. ∆ι’ αὐτὸ προτείνω τὴν ἀναβολήν,
καὶ κάµετε, ὅπως ἀγαπᾶτε.
ΡΟΝΤΗΡΗΣ. Ἐγὼ ὀφείλω εἰς τὸν ἑαυτόν µου νὰ κάµω
µίαν δήλωσιν. ∆ὲν δύναµαι νὰ πιστεύσω, ὅτι δύναται νὰ
γείνῃ σπουδαία συζήτησις ἐπὶ τῆς προτάσεώς µου. Ἐγὼ
ἐθεώρουν πάντοτε ἀπαραίτητον τὴν παραποµπὴν τοῦ νοµοσχεδίου εἰς τὴν ἐπιτροπὴν τῆς δικαιοσύνης, ἡ Βουλὴ ἀπέῤῥιψε τὴν αἴτησίν µου. Εἶπον ὅτι δὲν πρόκειται περὶ προσόδων, ἀλλὰ περὶ ἰδιοκτησίας, καὶ δὲν δυνάµεθα νὰ προβῶµεν εἰς νόµον τοιοῦτον, χωρὶς νὰ ἔχωµεν τὴν ἐπεξεργασίαν
τῆς ἐπιτροπῆς τῆς δικαιοσύνης. Ἐγὼ διὰ νὰ ὑποστηρίξω τὰς
ἰδέας µου, ἔπρεπε νὰ ἔχω τὴν αὐθεντείαν τῆς ἐπιτροπῆς
τῆς δικαιοσύνης⋅ ἐπειδὴ φοβοῦµαι, ὅτι θὰ µαταιοπονήσω
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ.
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ἐρχόµενος εἰς τὰ καθέκαστα τῆς προτάσεως τὴν ἀποσύρω,
χωρὶς νὰ παραιτηθῶ ἀπὸ τὰς ἰδέας µου⋅ παραπονοῦµαι
ὅτι ἡ πλειονοψηφία τῆς Βουλῆς, και τοι ἐσύστησεν εἰς τὴν
ἐπιτροπὴν τῶν οἰκονοµικῶν τὴν πρότασίν µου, ἵνα τὴν
λάβῃ ὑπ’ ὄψιν, ἡ δὲ ἐπιτροπὴ περιεφρόνησε τὴν πρότασιν,
ἡ πλειονοψηφία τῆς Βουλῆς ἀπεδέχθη τὴν ὕβριν αὐτήν.
Ἐγὼ καὶ θέλων νὰ ὑποστηρίξω, δὲν δύναµαι τὴν πρότασίν
µου καὶ κάµνω τὴν δήλωσιν αὐτὴν διὰ νὰ ἦµαι ἀνεύθυνος,
δὲν παραιτοῦµαι δὲ ἐκ τῆς βάσεως τὴν ὁποίαν ἔθεσα, διότι
λέγω ὅτι τὸ ζήτηµα τῆς ἰδιοκτησίας δὲν ἀποκαθαίρεται
ποτὲ παρὰ µόνον δι’ ἀποζηµιώσεων, διότι πρεσβεύω, ὅτι ἡ
ἐθνικὴ γῆ δὲν ἀνήκει εἰς τὸ δηµόσιον, ἀλλ’ εἰς τὸν καθέκαστα λαόν, καὶ ἑποµένως µόνον ποσὸν ἀποζηµιώσεως πρὸς
ἕκαστον διδόµενον δύναται ν’ ἀποκαθάρῃ τὸ ζήτηµα αὐτό.
Ἐπειδὴ δὲ δὲν ὑπάρχει αὐτὴ ἡ βάσις, εἶµαι ἐναντίος τῆς
ἀρχῆς, διὰ τοῦτο ὑποβάλλω τὴν ἰδικήν µου πρότασιν. Ὁ
νόµος, ὡς εἰσάγεται, εἶναι καθαρὰ σύλησις τῆς ἰδιοκτησίας
τοῦ λαοῦ, ἰδιοποίησις τοῦ δηµοσίου, πώλησις καὶ διάθεσις
καὶ µεταβολὴ τῆς γῆς εἰς πρόσοδον, διὰ τοῦτο θέλω καταψηφίσει τῆς ἀρχῆς, καὶ περαιτέρω δὲν ἀναµιγνύοµαι εἰς
τὸ ζήτηµα.
ΚΟΛΙΑΤΣΟΣ. Μίαν ἐρώτησιν, παρακαλῶ, κύριε ὑπουργέ⋅
γνωρίζετε ὅτι ὑπάρχει ἡ καλουµένη ἐπιτροπὴ τοῦ ἀγῶνος,
τῆς ὁποίας µέλη εἶναι καὶ πολλοὶ τῶν συναδέλφων µας.
Τώρα εἶδα ὅτι διὰ τοῦ πρώτου νοµοσχεδίου, τὸ ὁποῖον ἐπεψηφίσαµεν, περὶ φυτειῶν, δὲν ἐλάβαµεν ὑπ’ ὄψιν αὐτούς,
διὰ τοῦ νόµου δὲ πάλιν τούτου περὶ διαθέσεως τῆς ἐθνικῆς
γῆς δὲν λαµβάνοµεν ὑπ’ ὄψιν τοὺς ἀγωνιστάς. Ἐρωτῶ
τὸν κύριον ὑπουργὸν τί σκέπτεται νὰ κάµῃ, µετὰ τὴν ἐκ77
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καθάρισιν τῆς ἐπιτροπῆς; ἀφοῦ διατεθῶσιν ὅλαι αἱ γαῖαι,
τί θὰ λάβωσιν οἱ ἀγωνισταί; καὶ ἐὰν δὲν εἶναι µάταιον νὰ
κοπιάζωσι καὶ τὰ µέλη τῆς ἐπιτροπῆς, καὶ οἱ δυστυχεῖς
ἀγωνισταὶ νὰ ἐλπίζωσιν, ὅτι θὰ λάβωσι κάτι τι. Εἶµαι ὑπὲρ
τῆς ἀρχῆς τοῦ νοσµοσχεδίου, ἀλλ’ ἐπιθυµῶ νὰ µάθω ἀπὸ
τὸν κύριον ὑπουργόν, τί σκέπτεται, καὶ ἂν ὅπως δήποτε
θὰ ληφθῇ ἓν µέτρον δι’ αὐτούς, ἄλλως νὰ µὴ ἐξοδεύωµεν
δι’ ἐνοίκια κ.λπ.
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ. Ἐν πρώτοις, κύριοι, ὕστερον ἀπὸ ὅσα
ἔλαβον χθὲς τὴν τιµὴν νὰ ἐκθέσω ἐν ἐκτάσει ἐνώπιόν σας,
θεωρῶ περιττὸν ν’ ἀπαντήσω εἰς τὰς λεπτοµερείας τῆς
ἀγορεύσεως τοῦ κυρίου Λέκκα, διότι ἐὰν ἐννόησα καλῶς
τὸν κύριον Λέκκαν, ἓν µόνον ἔχει παράπονον, ἕνεκα τοῦ
ὁποίου εὑρίσκεται εἰς τὴν ἀνάγκην νὰ πολεµήσῃ τὸ προκείµενον νοµοσχέδιον, καὶ τὸ παράπονόν του τοῦτο εἶναι,
ὅτι δὲν δύνανται ὅλοι οἱ πολῖται Ἕλληνες νὰ µετάσχωσι τοῦ πλεονεκτήµατος τοῦ νόµου τούτου, ἢ νὰ ἐξηγηθῶ
καλλίτερον, βλέπει ὁ κ. Λέκκας, ὅτι διὰ τοῦ νοµοσχεδίου
αὐτοῦ δὲν πρόκειται νὰ ἀφαιρέσωµεν τὴν καλλιεργηµένην
ἐθνικὴν γῆν ἀπὸ τοὺς γεωργούς, οἱ ὁποῖοι τὴν κατέχουν
πρὸ χρόνων καὶ τὴν καλλιεργοῦν, καὶ νὰ τὴν δώσωµεν
εἰς τὸν µὲν καὶ τὸν δέ, ἀλλὰ πρόκειται νὰ τὴν ἀφήσωµεν
εἰς αὐτοὺς τούτους. Τὸ παράπονον τοῦτο τοῦ κ. Λέκκα
δὲν µοὶ φαίνεται σπουδαῖον⋅ διότι εἰς οὐδενὸς τὴν διάνοιαν
ἐπῆλθέ ποτε ὅτι εἶναι δίκαιον, ὅτι εἶναι ἐφικτὸν ἀκόµη ν’
ἀφαιρέσωµεν τὴν γῆν ἀπὸ ἐκεῖνον ὁ ὁποῖος τὴν καλλιεργεῖ
καὶ νὰ τὴν δώσωµεν εἰς ἄλλον. Τοῦτο ἐζήτησε µόνον νὰ
κάµῃ ἡ Ἀντιβασιλεία διὰ τοῦ νόµου τῆς προικοδοτήσεως,
οὐχὶ διατάξασα ἀποτόµως τὴν ἔξωσιν τῶν χωρικῶν, ἀλλὰ
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παραδεχθεῖσα τὴν δηµοπρασίαν, ὡς µέτρον διαθέσεως,
καὶ ἡ δηµοπρασία, ὡς εἶπον καὶ χθές, ἰσοδυναµεῖ µὲ τὴν
ἔξωσιν, διότι δύναται ὁ τυχὼν νὰ πλειοδοτήσῃ καὶ νὰ
κατακυρώσῃ εἰς ἑαυτὸν τὸ τεµάχιον ὅπερ κατέχει ἄλλος⋅
ἀλλ’ ὀλίγα ἔτη παρῆλθον καὶ κατενόησαν οἱ πάντες, ὅτι
τοῦτο δὲν ἦτο δυνατὸν νὰ πραγµατοποιηθῇ⋅ ἔπεσε λοιπὸν
εἰς ἀχρηστίαν ὁ νόµος τῆς προικοδοτήσεως καὶ ἐπῆλθεν
ἕτερος νόµος ὁ ὁποῖος ἀπηγόρευσεν τὴν καταµέτρησιν
καὶ τὴν ἐκποίησιν τῶν κατεχοµένων ἀπὸ τοὺς χωρικοὺς
γαιῶν, ὅταν ἐζητοῦντο εἰς πραγµατοποίησιν γραµµατίων.
Νοµίζω ὅτι εἶναι περιττὸν νὰ ἐκταθῶ περισσότερον ἐπ’
αὐτοῦ τοῦ ἀντικειµένου, σήµερον ὅλως ὁ κόσµος ἐννοεῖ,
ὅτι πρέπει νὰ λείψῃ τέλος πάντων αὐτὴ ἡ ἀβεβαιότης καὶ
ἡ ἐκκρεµότης τῆς ἰδιοκτησίας ἡ ὁποία ὑφίσταται µεταξὺ
τοῦ δηµοσίου καὶ τῶν κατόχων⋅ εἶναι ἀποδεδειγµένον, ὅτι
ὅπου ὁ καλλιεργῶν γῆν εἶναι ὑποχρεωµένος νὰ δίδῃ εἰς
ἄλλον, εἴτε λόγῳ φόρου εἴτε λόγῳ δικαιώµατος ἰδιοκτησίας
ποσοστὸν ἐπὶ τῆς παραγοµένης ἀκαθαρίστου προσόδου,
ἐκεῖ δὲν δύναται νὰ προοδεύσῃ ἡ γεωργία. Τὰ κεφάλαια
καὶ ἡ ἐργασία ἀποµακρύνονται ἀπὸ τὴν γῆν, καὶ ἡ γεωργία περιορίζεται εἰς µίαν τάξιν ἀπαιδεύτων καὶ πτωχῶν
ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι µὴ δυνάµενοι νὰ διαθέσωσιν ἄλλως
πως τὴν ἐργασίαν ἀναγκάζονται νὰ προσκολλῶνται εἰς τὴν
γῆν προσπαθοῦντες νὰ ἀποζῶσιν ἐξ αὐτῆς καὶ µὴ ὄντες βέβαιοι ἐὰν θὰ ἔχουν ἄρτον καθ’ ὅλον τὸ διάστηµα τοῦ ἔτους⋅
ὅπως δὲ ἐννοήσητε τοῦτο καλλίτερον, ἐπιτρέψατέ µοι νὰ
σᾶς φέρω ἓν παράδειγµα ἐκ τοῦ ὁποίου εἶναι εὐκολώτατον
νὰ πεισθῆτε, ὅτι οἱ ὑποχρεωµένοι νὰ δίδωσι λόγῳ φόρου
καὶ δικαιώµατος ἰδιοκτησίας 25 τὰ %, ὅπως δίδουσι οἱ
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ἡµέτεροι γεωργοὶ εἶναι ἀδύνατον νὰ καταβάλωσι κεφάλαια πρὸς βελτίωσιν τῆς καλλιεργείας καὶ πρὸς αὔξησιν
τῆς παραγωγῆς. Ὑποθέσατε, ὅτι καλλιεργῶν τις τεµάχιον
ἐθνικῆς γῆς ἀπολαµβάνει ἀκαθάριστον πρόσοδον χιλίων
δρ. ἐκ ταύτης εἶναι ὑποχρεωµένος νὰ δίδῃ εἰς τὸ δηµόσιον τὰς 250 δραχµὰς λόγῳ ἐγγείου φόρου καὶ δικαιώµατος ἐπικαρπίας⋅ ὑποθέσαντες ἀκόµη, ὅτι διὰ προσθήκης
δαπανῶν ἐκ δραχ. 200 πρὸς βελτίωσιν τῆς καλλιεργείας
ἡ ἀκαθάριστος πρόσοδος δύναται νὰ ἀναβιβασθῇ εἰς δραχ.
1250 εἰς τρόπον ὥστε ὁ καλλιεργητὴς νὰ λάβῃ ὄχι µόνον τὸ
κεφάλαιον τὸ ὁποῖον κατέβαλεν, ἀλλὰ καὶ 50 ἔτι δραχµάς,
ἤτοι 25% ἐπὶ τοῦ καταβληθέντος κεφαλαίου⋅ ἐν τοιαύτῃ
ὅµως περιπτώσει θέλει λάβει τὸ δηµόσιον τὸ τέταρτον τῶν
1250, ὅ ἐστι 312 καὶ 50 ἤτοι 62 δραχµὰς καὶ ἡµίσειαν περισσότερον ἀπὸ ὅσας µέχρι τοῦδε ἐλάµβανεν⋅ ἑποµένως ὁ
καλλιεργητής, ὅστις διὰ τῆς καταθέσεως 200 δραχµῶν περισσότερον κατώρθωσε νὰ λάβῃ 250 δραχµὰς πρόσοδον, οὐ
µόνον χάνει ὅλον τὸ κέρδος, ἀλλὰ καὶ 12 ½ δραχµὰς ἐκ
τοῦ κεφαλαίου. Ὥστε βλέπετε ὅτι µόνον ὅπου ὁ φόρος καὶ
τὸ δικαίωµα τῆς ἐπικαρπίας εἶναι σταθερά, ἐκεῖ συµφέρει
καὶ εἰς τὸν καλλιεργητὴν νὰ βελτιώνῃ τὴν καλλιέργειαν
καταθέτων κεφάλαια καὶ ἐργασίαν. Ἰδοὺ ὁ λόγος διὰ τὸν
ὁποῖον ὅλα τᾶ ἔθνη ἐζήτησαν νὰ καταπαύσουν αὐτὴν τὴν
κατάστασιν καὶ διὰ νὰ φθάσουν εἰς τὸν σκοπόν των δὲν
ἐσεβάσθησαν ἰδιωτικὰ δικαιώµατα⋅ τοῦτο ἐκάµαµεν καὶ
ἡµεῖς πρὸ ὀλίγων ἐτῶν, ὅτε συνεζητήσαµεν τὸ ἀγροτικὸν
ζήτηµα τῆς Κερκύρας⋅ δὲν ἐλάβαµεν ὑπ’ ὄψιν οὔτε τὰ συµβόλαια, οὔτε τὰς συµφωνίας αἱ ὀποῖαι ὑπῆρχον µεταξὺ ἰδιοκτητῶν καὶ κατόχων ἢ ἐµφυτευτῶν, ἐζητήσαµεν µόνον νὰ
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καταπαύσωµεν µίαν κατάστασιν πραγµάτων, τῆς ὁποίας
ἡ περαιτέρω διατήρησις ἀπέβαινεν ὀλεθρία εἰς ὅλους. ∆ιὰ
τοῦτο, κύριοι, ἐπαναλέγω ὅτι ἐθαύµασα ἀκούσας καὶ σήµερον τὸν κ. Λέκκαν νὰ ἰσχυρίζηται, ὅτι πρέπει νὰ ἀφήσωµεν
ἀκόµη τοὺς γεωργοὺς εἰς τὴν ἀβεβαιότητα εἰς τὴν ὁποίαν
εὑρίσκονται, διότι κατά τὴν ἰδέαν του δὲν εἶναι δίκαιον
νὰ προνοήσωµεν ὑπὲρ αὐτῶν καὶ µόνον, ἀλλὰ πρέπει νὰ
εὕρωµεν τὸν τρόπον, ὥστε ἡ ἐθνικὴ γῆ νὰ διανεµηθῇ εἰς
ὅλους τοὺς Ἕλληνας. Ἀλλὰ διὰ νὰ γείνῃ τοῦτο, πρέπει νὰ
ἀφαιρέσωµεν τὴν γῆν ἀπὸ ἐκείνους οἱ ὁποῖοι τὴν κατέχουν
καὶ τὴν καλλιεργοῦν, καὶ νὰ τὴν δώσωµεν εἰς ἄλλους, οἱ
ὁποῖοι δὲν ἔχουν οὔτε συµφέρον οὔτε διάθεσιν νὰ γείνουν
γεωργοί. Αὐτοὶ δὲ εἰς τοὺς ὁποίους θὰ δώσωµεν τὸ τοιοῦτον
δικαίωµα δὲν θέλουν κάµει τίποτε ἄλλο παρὰ νὰ τὸ µεταταβιβάσουν ἐπὶ εὐτελεστάτῃ τιµῇ εἰς κερδοσκόπους, οἱ ὁποῖοι
θέλουν καταλάβει τὰς γαίας, καὶ οὕτω καὶ τὸ δηµόσιον θέλει
στερηθῆ καθ’ ὁλοκληρίαν τὴν ἀξίαν τῆς γῆς, καὶ οἱ γεωργοὶ
θέλουν καταστραφῆ γενόµενοι εἵλωτες τῶν κερδοσκόπων.
Ἡ ἄλλη παρατήρησις, τὴν ὁποίαν ἔκαµεν ὁ κύριος Λέκκας, ὅτι δὲν ἔχοµεν ἀρκετοὺς γεωµέτρας, διὰ τῶν ὁποίων
ἐν διαστήµατι ὀλίγων µηνῶν νὰ ἀποπερατωθῇ ἡ καταµέτρησις, δὲν µοὶ φαίνεται σπουδαία, διότι νοµίζω, ὅτι
δὲν εἶναι ὀρθὸν νὰ λέγωµεν, ὅτι ἀφοῦ δὲν δυνάµεθα νὰ
κάµωµεν τὸ ὅλον διὰ µιᾶς, δὲν πρέπει νὰ κάµωµεν οὔτε
ἀρχήν. Ἔχοµεν ἐν ἐνεργείᾳ 20 γεωµέτρας, δυνάµεθα νὰ
ἀναβιβάσωµεν τὸν ἀριθµὸν αὐτῶν εἰς 40 καὶ εἰς 50.
ΛΕΚΚΑΣ. Ποῦ θὰ τοὺς εὕρητε;
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ. Ἀπὸ τοὺς µηχανικοὺς καὶ ἀπὸ τοὺς
ἐξερχοµένους ἀπὸ τὸ Πολυτεχνεῖον, ἐξ ὧν καὶ χθὲς ἀκόµη
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διωρίσθησαν δύω γεωµέτραι τρίτης τάξεως. Ἂν δὲν δυνάµεθα νὰ ἐνεργήσωµεν διὰ µιᾶς ὅλας τὰς καταµετρήσεις,
δυνάµεθα νὰ τὰς κάµωµεν ἐκ διαλειµµάτων, καὶ οὕτω θὰ
φθάσωµεν εἰς ἓν ἀποτέλεσµα. Ἀφίνω λοιπὸν κατὰ µέρος τὸν
κύριον Λέκκαν⋅ ἔρχοµαι νὰ εἴπω ὀλίγα τινὰ εἰς τὴν παρατήρησιν, τὴν ὁποίαν ἔκαµεν ὁ κ. ‘Ροντήρης. Ὁ κύριος ‘Ροντήρης χωρὶς νὰ ἀναπτύξῃ τὴν ἔνστασίν του, σᾶς εἶπεν ὅτι,
ἂν ψηφίσητε τὸν νόµον τοῦτον, πράττετε µίαν σύλησιν τῆς
περιουσίας τοῦ πολίτου ὑπὲρ τοῦ δηµοσίου, ἀφαιρεῖτε τὴν
περιουσίαν τοῦ πολίτου καὶ τὴν δίδετε εἰς τὸ δηµόσιον. Ἵνα
λέγῃ τις τοῦτο, πρέπει νὰ µὴ ἐσκέφθη, τί εἶναι ἐθνικὴ γῆ. Ἡ
ἐθνικὴ γῆ, καθὼς εἶπον καὶ ἄλλοτε, εἶναι ἡ γῆ, τὴν ὁποίαν
κατεῖχον οἱ Ὀθωµανοί, καὶ ἡ ὁποία δικαιώµατι τοῦ πολέµου περιῆλθεν εἰς τὴν κυριότητα ὁλοκλήρου τοῦ ἑλληνικοῦ
ἔθνους⋅ θεωρεῖται ἑποµένως καὶ εἶναι ἐθνικὴ περιουσία,
ὡς τοιαύτη δὲ διατίθεται καθ’ ἑκάστην, οἱ δὲ κατέχοντές
την ἀδιάθετον ἐξακολουθοῦν νὰ πληρώνουν εἰς τὸ δηµόσιον δικαίωµα τῆς ἐπικαρπίας⋅ πόθεν λοιπὸν εὗρεν ὁ κύριος
‘Ροντήρης, ὅτι ἡ ἐθνικὴ γῆ δὲν ἀνήκει οὐχὶ εἰς τὸ ἔθνος,
ἀλλ’ εἰς τὸ ἄτοµον τοῦ µὲν καὶ τοῦ δέ, καὶ ὅτι ἐὰν θελήσητε νὰ τὴν διαθέσετε διὰ νόµου, θὰ πράξητε µίαν σύλησιν
ἰδιωτικῆς περιουσίας; ἐὰν εἶχεν οὕτω τὸ πρᾶγµα, ἔπρεπε νὰ
θεωρηθῶσιν ἄκυροι καὶ αἰ µέχρι τοῦδε γενόµεναι παραχωρήσεις, γνωρίζετε δὲ, ὅτι ἔλαβον χώραν πολλαὶ τοιαῦται καὶ
κατὰ τὸν νόµον τῆς προικοδοτήσεως καὶ κατὰ τοὺς νόµους
περὶ φαλαγγιτῶν, Κρητῶν, Σαµίων καὶ λοιπῶν.
∆ύναµαι, κύριοι, νὰ σᾶς διαβεβαιώσω ὅτι, ἂν δὲν λάβητε
ὅσον ἔνεστιν ἓν µέτρον περὶ διαθέσεως τῆς ἐθνικῆς γῆς,
τὸ δηµόσιον µετ’ ὀλίγα ἔτη δὲν θέλει ἔχει καθόλου γῆν
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νὰ διαθέσῃ. ∆ιότι ἐν ὅσῳ ἡ γῆ αὐτὴ µένει ἀδιάθετος, τὴν
ἁρπάζει ὁ εἷς καὶ ὁ ἄλλος, καὶ τὴν οἰκειοποιεῖται πρὸς ζηµίαν τοῦ δηµοσίου, καὶ πρὸς καταστροφὴν τῆς γεωργικῆς
τάξεως. Ἵνα σώσητε λοιπὸν τὴν γεωργικὴν τάξιν, ἡ ὁποία
καλλιεργεῖ τὴν γῆν, προφυλάξητε δὲ καὶ τὰ συµφέροντα
τοῦ δηµοσίου, τὸ ὁποῖον διὰ τὰς ὑφισταµένας ἀνάγκας δὲν
δύναται νὰ τὴν δώσῃ δῶρον, πρέπει νὰ λύσητε µίαν ὥραν
ταχύτερον τὸ ζήτηµα τῆς διαθέσεως.
Ἀπαντῶ ἤδη εἰς τὴν ἐρώτησιν τοῦ κ. Κολιάτσου. Ὁ κ. Κολιάτσος εἶπεν, ὅτι ὑπάρχει πρὸ χρόνων συστηµένη ἐπιτροπή,
ἔχουσα τὴν ἀποστολὴν νὰ ἐκκαθαρίσῃ τὰς ἀπαιτήσεις τῶν
ἀγωνιστῶν, καὶ πρὸς τοῦτο ἐργάζεται ἐπιµόνως. Ἐὰν διαθέσητε διὰ τοῦ νόµου αὐτὴν τὴν ἐθνικὴν γῆν, τίνι τρόπῳ
θέλετε ἀποζηµιώσει κατόπιν τοὺς ὅσους ἤθελον δικαιωθῆ
ἀπὸ τὴν ἐπιτροπὴν τοῦ ἀγῶνος; Ἐν πρώτοις φρονῶ, ὅτι
οὐδεὶς ἐξ ὑµῶν θεωρεῖ δίκαιον νὰ δοθῇ εἰς τοὺς ἤδη ἀναγνωρισθησοµένους ἀγωνιστὰς τὸ δικαίωµα ν’ ἀφαιρέσουν
τὴν καλλιεργηµένην γῆν ἀπὸ τοὺς γεωργούς, ἀφοῦ τοιοῦτον
δὲν ἐδόθη εἰς τοὺς φαλαγγίτας⋅ ἑποµένως τὰ ἐκδοθησόµενα
γραµµάτια θὰ ᾖναι πραγµατοποιήσιµα ἐπὶ ἀκαλλιεργήτων
γαιῶν, αἱ ὁποῖαι κατὰ τὸν ὑπὸ συζήτησιν νόµον δὲν δύνανται νὰ παραχωρηθῶσιν εἰµὴ µετὰ παρέλευσιν πολλῶν
µηνῶν⋅ ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῇ ὑποθέσει, ὅτι θὰ διατεθῶσιν ὅλαι
αἱ γαῖαι, καὶ ἡ ἐπιτροπὴ τοῦ ἀγῶνος θὰ δικαιώσῃ πολλὰ
πρόσωπα νὰ λάβουν ἀποζηµιώσεις ἢ ἀµοιβὰς ἀπὸ τὸ ἔθνος,
µήπως εἶναι ἀνάγκη νὰ ἱκανοποιήθῃ ταῦτα µονον µὲ γῆν;
δὲν δύναται ἆρά γε τὸ ἔθνος, ἀφοῦ διαθέσῃ τὴν γῆν, νὰ
ἱκανοποήσῃ τὰς τοιαύτας ἀπαιτήσεις διὰ χρηµάτων, ἢ µήπως νοµίζητε, ὅτι ὠφελήθησαν οἱ ἀγωνισταί, διότι τοῖς
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ἐδόθη τὸ δικαίωµα νὰ λάβουν τὴν ἀποζηµίωσίν των εἰς
γῆν; Τοῦτο ἦτο µέτρον ἀνάγκης, εἰς τὴν ὁποίαν εὑρέθη τὸ
δηµόσιον, διότι δὲν εἶχε χρήµατα, καὶ δι’ ἔλλειψιν µέσων
πρὸς ἀποζηµίωσιν ἔδωκαν εἰς ἕκαστον φαλαγγίτην ἀνὰ ἓν
γραµµάτιον, τὸ ὁποῖον, µὴ δυνάµενοι οἱ φαλαγγῖται νὰ
πραγµατοποιήσουν, ἢ νὰ εἴπω καλλίτερον, µὴ θέλοντες νὰ
γείνουν γεωργοί, ἐβιάσθησαν νὰ τὸ πωλήσουν εἰς κερδοσκόπους ἐπὶ εὐτελῇ τιµῇ, καὶ οὗτοι µὲν δὲν ὠφελήθησαν
τίποτε, τὸ δὲ δηµόσιον ἔχασε τὴν γῆν του.
Ἑποµένως λέγω, ὅτι δὲν πρέπει νὰ σᾶς ἀνησυχῇ ἡ ἰδέα
αὐτή. Ἂν τῳ όντι, ὅπερ εὔχοµαι καὶ ἐλπίζω, ζητηθῇ δυνάµει τοῦ νόµου αὐτοῦ ὅλη ἡ ἐθνικὴ γῆ, τότε τὸ δηµόσιον
ἀντ’ αὐτῆς θέλει λάβει τίτλους χρηµατικοὺς λίαν ἀσφαλεῖς,
διότι θὰ στηρίζωνται εἰς τὴν ὑποθήκην αὐτῆς τῆς ἰδίας γῆς,
τότε τὸ δηµόσιον ἀντὶ τῆς ἐπικαρπίας, τὴν ὁποίαν λαµβάνει
σήµερον, θέλει ἔχει σταθερὰν ἀπολαβὴν ἀπὸ τὸ χρεωλύσιον
καὶ τοὺς τόκους⋅ ἑποµένως δὲν θὰ στερῆται τῶν µέσων τοῦ
νὰ ἱκανοποιήσῃ ὅλας τὰς ἀπαιτήσεις τῶν ἀγωνιστῶν, ὅσαι
ἤθελον ἐκκαθαρισθῆ ἀπὸ τὴν ἐπιτροπὴν τοῦ ἀγῶνος.
ΛΕΚΚΑΣ. Ὅσον ὁ κύριος ὑπουργὸς τῶν οἰκονοµικῶν ἐπιθυµεῖ νὰ µὴ ἔχῃ νὰ κάµῃ µὲ ἐµὲ, τόσον εὐχαριστοῦµαι νὰ
τὸν κάµνω νὰ θαυµάζῃ ἐν τῇ σοφίᾳ του µὲ τὴν ἀµάθειαν
καὶ τὴν ἀπορίαν µου.
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ. ∆ὲν εἶπον τοιοῦτόν τι.
ΛΕΚΚΑΣ. Θέλω νὰ τὸν κάµω νὰ θαυµάζῃ πῶς µετὰ τὴν
χθεσινὴν ὁµιλίαν του τὴν ὁποίαν καὶ ἐγὼ ἐξετίµησα καὶ
ἐπῄνεσα ἦτο δυνατὸν νὰ ἐγερθῶσιν ἀντιῤῥήσεις. ∆υστυχῶς,
κύριε ὑπουργέ, τοιοῦτος εἶναι πλασµένος ὁ ἄνθρωπος⋅
ὑπάρχουν καὶ πνεύµατα πτωχά, θέλουν ἐξηγήσεις διὰ νὰ
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ἐννοήσουν τὸν βαθµὸν τῆς ἀληθείας, ἥτις ἐκφέρεται ἐξ ἑνὸς
καὶ µόνου σηµείου. Βεβαίως, κύριε ὑπουργέ, ἐπιζητεῖτε
τὴν λύσιν τοὺ ζητήµατος τῶν ἐθνικῶν γαιῶν. Ἐγὼ δὲν
σᾶς ἠδίκησα, καὶ ἐγὼ ἐπιθυµῶ τοῦτο⋅ ἀλλ’ ἠξεύρετε τί σᾶς
λέγω; ὅτι διὰ τοῦ νόµου τούτου δὲν θὰ φθάσητε εἰς τὸν
τετραγωνισµὸν τοῦ κύκλου. Ναί, λύεται, µᾶς λέγετε, δύναται ἕνας κύκλος νὰ ἦναι ἴσος µὲ ἕνα τετράγωνον, ἀλλὰ
δι’ αὐτοῦ τοῦ νόµου δὲν λύετε τὸ πρόβληµά σας.
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ. Νὰ τὸ ἀποδείξητε.
ΛΕΚΚΑΣ. Τώρα ἔρχεσθε µὲ ἕνα νόµον καὶ λέγετε, θέλοµεν τὴν διαθήκην, τὴν ἐντολὴν τῶν συνελεύσεων νὰ τὴν
πραγµατοποιήσωµεν⋅ καλῶς ὁρίσατε, καὶ ἡµεῖς αὐτὸ θέλοµεν. Ποῖον τὸ ἐξαγόµενον; ἐξ ὅλης τῆς Ἑλλάδος, ἐκ τῆς
γεωργικῆς τάξεως, ποῖοι εἶναι οἱ ἕξοντες τὴν εὐτυχίαν νὰ
ὠφεληθοῦν; τὸ εἴποµεν⋅ βλέπετε ὁ κύκλος ποῦ ἐκτείνεται;
ὄχι εἰς τὴν προσέγγισιν τῶν µαθηµατικῶν µετὰ τοῦ πολυγώνου⋅ ἀλλ’ εἰς ἄτοπον ἀπαγωγήν. ∆ὲν εἶπον οἱ πατέρες
µας εἰς ἡµᾶς τοιαύτην τινὰ ἰδέαν⋅ συµφωνῶ µὲ ὑµᾶς ὅτι ὅλη
ἡ Ἑλλὰς ἐπολέµησε, διὰ τοῦτο θέλοµεν ὅλοι οἱ Ἕλληνες
νὰ συµπεριληφθῶσιν εἰς τὸν νόµον, εἰ δυνατόν. Ἀλλὰ νὰ
µᾶς λέγητε ὅλοι οἱ Ἕλληνες ἐθυσιάσθησαν διὰ µίαν µερίδα ἀνθρώπων, δὲν σᾶς ἐννοῶ. Τί ἀκόµη ἐνεθυµήθην,
κύριε ὑπουργέ, καὶ ἔτι χειρότερον διὰ τὸ ἀποτέλεσµά µας.
∆ὲν µὲ λέγετε εἰς τὴν Λειβαδιά, εἰς τὰς Θήβας, ποῦ θὰ
εὕρητε γεωργοὺς νὰ µοιράσητε τῶν ἐκεῖ γαιῶν τὸ ὄγδοον,
τὸ δέκατον; Θὰ κάµητε λοιπὸν µὲ τὸν νόµον σας τοὺς
Φεουδάτους ἰσχυρούς, χωρὶς νὰ τὸ θέλητε. Βλέπετε λοιπὸν
ὅτι δὲν ἔφθασεν ἀκόµη ὁ κατάλληλος καιρός⋅ ἄλλως πρέπει νὰ σπουδασθῇ τὸ ζήτηµα⋅ ἂν δὲν ἐσπουδάσθη καὶ δὲν
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ἦλθεν εἰς τὴν λύσιν του, οἱ πάντες πταίοµεν. Πρῶτος
ἐγώ, τὸ ὁµολογῶ, ἔπταισα. Ἐπρόκειτο νὰ συζητηθῇ τὸ
περὶ Λαυρίου, καὶ ἐγὼ ὁ πέντε παραδιῶν ἄνθρωπος µόνον τότε ἀνέγνωσα τὸ περὶ πολιτείας τῶν Ἀθηνῶν ἐκ τοῦ
Ξενοφῶντος. Πρέπει νὰ κατανοήσωµεν λοιπὸν προηγουµένως τὰς ἰδέας καὶ ἴδωµεν ὁποῖα τὰ ἐλαττώµατα, ὁποῖα
τὰ κέρδη, ὁποῖαι αἱ ὠφέλειαι αἱ παραχθησόµεναι ἐκ τοῦ
νοµοσχεδίου τῶν φυτειῶν, καὶ τοιουτοτρόπως νὰ προχωρήσωµεν. Ἐκτὸς τοῦ ἀδικήµατος τὸ ὁποῖον θέλετε νὰ πράξητε θὰ ἐργασθῶµεν µόνον ἀντὶ τοῦ 1½ ἑκατοµµυρίου, διὰ
10.000 οἰκογενείας.
∆ΑΓΚΡΕΣ. Ὁκτώ.
ΛΕΚΚΑΣ. Ἐγὼ λέγω εἴκοσι, δὲν εἶναι δυνατὸν πλέον.
∆ιὰ τὴν Στερεὰν Ἑλλάδα ηὐτύχησα βῆµα πρὸς βῆµα νὰ
περιέλθω, οὐχὶ δὲ καὶ τὴν Πελοπόννησον⋅ εἰς τὴν Στερεὰν
ἣν γνωρίζω καθὼς τὴν καλύβην µου, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ
ἐργασθῶµεν παρὰ διὰ τριάντα χιλιάδες, πενῆντα χιλιάδες
κατοίκους. Αὐτὴ ἦτο ἡ ἰδέα τῶν µεγάλων ἀνδρῶν; Αὐτὸ
ἐζητοῦσαν; Πᾶν ἄλλο βέβαια παρὰ τοιοῦτόν τι. Ἐγώ, δὲν
ἔκαµα λόγον, ἐσίγησα, καὶ πιστεύσατέ µοι, µὲ λύπην µου,
περὶ ἀγωνιστῶν, διότι δυστυχῶς ἡ ἰδέα αὕτη κἄπως µὲ
στενοχωρεῖ⋅ ἀλλ’ ὅταν ἄλλος τὴν ἔῤῥιψεν, µοὶ εἶναι µοµφὴ
νὰ τὴν ἀφήσω, ἐγὼ δὲν εἶµαι ὁ αἴτιος, ὀ ἔντιµος συνάδελφός µου καὶ ὑπουργὸς τὴν ἔῤῥιψαν εἰς τὸ µέσον. Ἠθέλησε
κἄπως νὰ τὴν πλέψῃ κατὰ τὸ σύνηθες µὲ τὴν διπλωµατικὴν
τέχνην. Κύριοι, φρονῶ, ὅτι πρέπει αὐτὴ ἡ ἰδέα πλέον νὰ µὴ
ἐκφράζηται συνεχῶς, διότι ἀρκετὰ τὴν ἐνοχλήσαµεν, 30,
40, 50 ἔτη. ∆ὲν ἐγνώριζα, κύριοι, ὅτι θὰ ἔλθωµεν εἰς αὐτὸ
τὸ ἀντικείµενον διὰ νὰ σᾶς φέρω ἔγγραφα, ἐξ ὧν ἠθέλατε
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πεισθῇ, ὅτι ὁ Ζαΐµης, ὁ Κουντουριώτης, ὁ Μπουντούρης, ὁ
Ἰωάννης Βλάχος δὲν ὡµίλουν µὲ αὐτὴν τὴν γλῶσσαν, ἀλλ’
εἰς ἐκείνους τοὺς ἥρωας ἔλεγον, πράξατε ὅ,τι δύνασθε,
ἐλευθερώσατε τὸ ἔθνος καὶ ἡ πατρὶς ἀργὰ ἢ ὀγρήγορα θέλει ἀνταµείψει ἕνα ἕκαστον ἀναλόγως τῶν θυσιῶν καὶ τῶν
κόπων µας⋅ οὕτως ὡµίλουν οἱ γονεῖς µας, δὲν ἔλεγον οἱ
γονεῖς µας θὰ λάβωµεν χρήµατα, θὰ γείνῃ πρωτόκολλον.
Βλέπετε ὁποία διαφορὰ γλώσσης ἀπὸ γλῶσσαν⋅ γλῶσσα
ἀνδρῶν, γλῶσσα νάνων. Μάθετε, κύριοι, καὶ θὰ τὸ εἴπω
ἴσως διὰ τελευταίαν φοράν, καὶ αὐτὰ τὰ ὀλίγα λείψανα, τὰ
ὁποῖα ὑπάρχουν ἐκ τοῦ ἀγῶνος, ἐννόησαν πλέον ὅτι, ὅ,τι
καὶ ἂν πράττωµεν, τοὺς ἐµπαίζοµεν, τοὺς φενακίζοµεν,
καὶ αὐτοὶ δὲν µᾶς πιστεύουν πλέον. Πῶς θέλετε λοιπόν,
ἀφοῦ ἔχουν ὑπογραµµὸν τὴν µέχρι τοῦδε διαγωγήν µας,
ἀφοῦ ἀκόµη γνωρίζουν, ὅτι µόνον διὰ τῆς παραχωρήσεως
φαλαγγιτικῶν γραµµατίων ἱκανοποιήθησαν, καὶ ὅταν τὰ
ἑκαττοµµύρια τοῦ δανείου ἐπληµµύρησαν τὰ ταµεῖα τῆς
Ναυπλίας καὶ τῶν Ἀθηνῶν, θέλετε ἀκόµη νὰ τοὺς εἴπητε
ὅτι, ἀφοῦ διαθέσωµεν καὶ τὴν ἐθνικὴν γῆν, ἔχουν ἐλπίδας;
Μὰ δὲν εἶναι καλλίτερον… ἂς µὴ τὸ εἶπω. Κύριοι, συγχωρήσατέ µε, ἂν γίνωµαι ὀλίγον ὀχληρός, εἶναι ἡ κατάστασίς
µου τοιαύτη. Χωρὶς νὰ ἐνοχλήσω ἐπὶ πολὺ τὴν ὑποµονήν
σας, διὰ τὸν λόγον τὸν ἁπλοῦν, ὅτι ἡ γεωργικὴ τάξις,
δυστυχῶς ἐν Ἑλλάδι δὲν ἀνεπτύχθη ἐπὶ τοσοῦτον, ἰδίως
εἰς τὰς ἐπαρχίας, ὅπου ὑπάρχουν ἐθνικαὶ γαῖαι, καὶ διότι
διὰ τοῦ νόµου τούτου, οὐδὲν ἄλλο θὰ γείνῃ παρὰ µόνον θὰ
ληφθῇ µέριµνα, διὰ τῆς θυσίας ἁπάσης τῆς ἐθνικῆς γῆς,
πρὸς χάριν ὀλίγων, µεµετρηµµένων οἰκογενειῶν, ἐξαιρέσει
τῶν 16/20 τῆς Ἑλλάδος, καὶ διότι ὁ νόµος αὐτὸς εἶναι
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ἀδύνατον νὰ πραγµατοποιηθῇ, καὶ είς τοῦτο, πιστεύω, ὁ
κ. ὑπουργὸς τῶν Οἰκονοµικῶν πλέον νὰ πιστεύῃ, ὅτι δὲν
εἶµαι τόσον ἀµαθής, ὄχι µὲ 40 µὲ 140 ἐπὶ 10 ἔτη, διότι
τοῦτο λέγω ὡς ἀξιωµατικὸς τοῦ µηχανικοῦ, διὰ νὰ µὴ
δίδωµεν εἰς τὴν κοινωνίαν, εἰς τὸν τύπον νὰ λέγῃ, ὅτι οἱ
ἀντιπρόσωποί µας δὲν σκέπτονται ὅπως δεῖ καὶ σύµφωνα
µὲ τὴν ἐντολήν µας⋅ ἡ κοινωνία εἶναι σήµερον ἀνεπτυγµένη
καὶ σπουδάζει ὅλα τὰ ἔργα µας. ∆ι’ ὅλους αὐτοὺς τοὺς
λόγους, καὶ διὰ νὰ εἴµεθα εἰς τὸ σηµεῖόν µας, εἰς τὴν ἀξιοπρέπειάν µας, εἰς τὸ ὕψος µας, ἂς µὴ ἐπισπεύσωµεν ἁπλῶς
µόνον διὰ νὰ ἔχωµεν ἓν ὡραῖον χαρτὶ εἰς τὰς βιβλιοθήκας
µας. Ἔρχεται ἡ νέα σύνοδος µετὰ ἓν ἔτος, εἴτε µετὰ 2, 3,
καὶ σχηµατίζοµεν τὸν νόµον. Πρὶν δὲ καταβῶ ἀπὸ τοῦ
βήµατος, σᾶς παρακαλῶ πάντας νὰ µὴν νοµίζῃ οὐδεὶς ὅτι
εἶµαι ἐν ἀρχῇ ἐναντίος, µόνον τὴν ἀναβολὴν ζητῶ ἐφ’ ὅσον
ἀναπτυχθῶµεν. Ἂς λάβωσι τὴν καλοσύνην ὁ ὑπουργὸς τῶν
Ἐσωτερικῶν, ὁ ὑπουργὸς τῶν Οἰκονοµικῶν, ὁ ὑπουργὸς
τῶν Στρατιωτικῶν νὰ δώσουν εἰς τὴν ἑλληνικὴν κοινωνίαν
νὰ ἐννοήσῃ ὅτι ἡ σπουδὴ τῶν µαθηµατικῶν δὲν εἶναι σπουδὴ
πάρεργος, ἂς ἔχῃ κόπους καὶ πικρίας, φέρει πλοῦτον, καὶ
νὰ µὴ καταγίνωνται εἰς τὴν ἰατρικὴν καὶ τὰ νοµικά, ἀλλὰ
νὰ σπουδάσουν διὰ νὰ γείνουν γεωµέτραι.
ΜΙΛΗΣΗΣ. Νὰ περιµείνωµεν ὅσον νὰ µάθουν; ἕως πότε;
ΛΕΚΚΑΣ. Τρία ἔτη τὸ πολύ⋅ διὰ νοµικοὺς ὡς σᾶς, καὶ
τότε θὰ ἔχωµεν ἓν εἶδος κτηµατολογίου, διότι σήµερον
µὲ τὰς ἐκθέσεις τοῦ Γκίκα καὶ τοῦ Πέτρου δὲν κάµνοµεν
τίποτε, εἰµὶ παίζοµεν µὲ πᾶν ἱερόν.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ. Ὁ κύριος Κρεστενίτης.
Λ. ΚΡΕΣΤΕΝΙΤΗΣ. Χαίρω διότι ἡ ὁµιλία τοῦ κυρίου Λέκκα
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µ’ εὐκολύνει τὴν ἰδέαν τῆς ὁµιλίας µου. Μᾶς εἶπε διὰ τὰς
Θήβας καὶ τὴν Λειβαδειά, διὰ τοὺς φαλαγγίτας ἀργούς, οἱ
ὁποῖοι σήπονται εἰς τὰς πόλεις καὶ τὸν ὁρεινόν, οἱ ὕποπτοι
εἶναι ἐπιµελεῖς, ἀλλὰ δὲν ἔχουν γαίας. Τοῦ προτείνω καὶ
ἐγὼ ὅτι ἐπὶ τοῦ Παυσανίου 100 ἔτη µετὰ Χρηστὸν εἰς τὴν
Ἠλείαν ἐκατῴκουν 700.000 κάτοικοι. Ἔχοµεν γαίας πολλάς,
καὶ νὰ τοὺς περιορίσωµεν εἰς 60 στρέµµατα διὰ νὰ ἔλθουν
καὶ ἄλλοι⋅ ὁ ὑπουργὸς δὲν ἐννόησε ὅτι νὰ ἔχῃ περισσότερα
ἀφ’ ὅ,τι τοῦ ἀνήκει ὁ κάτοικος⋅ τὰ ἄλλα νὰ τὰ πάρουν ὅσοι
θέλουν νὰ γίνουν γεωργοί. Ἂν δὲν θέλουν, τότε νὰ πάρωµεν τὴν παροιµίαν τοῦ βοὸς καὶ τοῦ κυνός; Ὁ σκῦλος δὲν
ἤθελε νὰ φάγῃ πηγαίνει ὁ βοῦς νὰ φάγῃ τὸν ἐδάγκασε.
Λοιπὸν διότι δὲν θέλουν ἄλλοι πρέπει νὰ ἐµποδίζωµεν
τοὺς γεωργοὺς; Οἱ φαλαγγῖται, κύριοι, ἐπῆραν γραµµάτια
καὶ ἔγειναν γεωργοὶ καὶ ἐγεώργησαν⋅ ὅσοι δὲν ἤθελαν νὰ
γεωργήσουν ἐπώλησαν τὰ γραµµάτιά των. Εἶναι, κύριος
τόπος ἀφοῦ τελειώσει αὐτὸ καὶ εἶναι γαῖαι νὰ πάρουν καὶ
οἱ φαλαγγῖται καὶ ὅσοι θέλουν. Μόνος του λοιπὸν µᾶς
ἔδειξεν ὅτι εἶναι πολλαὶ γαῖαι⋅ καὶ πρέπει νὰ ταχύνωµεν
αὐτὸ τὸ ἔργον, διότι εἶναι ὠφέλιµον. Ἑβδοµήκοντα χιλιάδας γεωργοὶ εἶναι µόνον εἰς τὴν Πελοπόννησο.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ. Οἱ παραδεχόµενοι λοιπὸν ν’ ἀναβληθῇ ἡ συζήτησις τοῦ προκειµένου νοµοσχεδίου νὰ ἐγερθῶσι. (οὐδεὶς
ἐγείρεται).
ΛΕΚΚΑΣ. Τί εἴπετε, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ. Εἶπα νὰ ἐγερθῶσιν ὅσοι παραδέχονται τὴν
ἀναβολὴν καὶ οὐδεὶς ἠγέρθη.
ΛΕΚΚΑΣ. Μὰ δὲν ἐννόησαν φαίνεται…
ΤΣΩΚΡΗΣ. ∆ὲν εἶναι πλήρης ἡ Βουλή, κύριε Πρόεδρε!
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ΛΕΚΚΑΣ.

Ἰδοὺ σᾶς γίνεται ἡ παρατήρησις πῶς δὲν εἴµεθα

πλήρεις.
Εἶναι πληρεστάτη, εἶναι µέσα εἰς τὰ
δωµάτια οἱ βουλευταί!
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ. Ἡ ἔνστασις, κύριε Λέκκα, εἶναι µεταγενεστέρα τῆς ἐρωτήσεως τὴν ὁποίαν ἀπηύθυνα. Τώρα µάλιστα
τὸ ἐννοῶ⋅ νὰ ἐξέλθουν ἂν ἦναι εἰς τὰ δωµάτια βουλευταί⋅
διότι γίνεται ἔνστασις µὴ ἀπαρτίας. Τὸ βλέπω καὶ ἐγὼ ὅτι
ἔφυγαν πολλοί⋅ ἔχει δίκαιον ὁ κ. βουλευτής.
ΤΙΝΕΣ. Ν’ ἀναγνωσθῇ ὁ κατάλογος.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ. Πολὺ καλά⋅ ἀλλ’ ἐγὼ νοµίζω, ἂν µὲ ἐρωτᾶτε,
ὅτι ἀπαρτία δὲν ὑπάρχει, καὶ θὰ χάσωµεν καιρὸν µόνον.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ. Ὁρίστε, κύριε Τσώκρη, διὰ νὰ ἐπιτηρήσητε
(προσέρχεται).
ΜΙΛΗΣΗΣ. ∆ιατυπώσατε τὴν πρότασιν τοῦ κ. Λέκκα διὰ
νὰ γίνῃ δι’ ὀνοµαστικῆς κλήσεως ψηφοφορία καὶ οὕτω
βλέποµεν ἂν ἦναι ἀπαρτία.
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΙ. Βέβαια.
ΤΙΝΕΣ. Ἂς ἀναγνωσθῇ ὁ κατάλογος.
Ἐκφωνεῖται ὁ ὁνοµαστικὸς κατάλογος τῶν κυρίων βουλευτῶν.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ. 89 παρόντες⋅ ἀπαρτία δὲν ὑπάρχει.
Λύεται ἡ συνεδρίασις
Ὥρᾳ 5 παρὰ 15/60 Μ.Μ.
Λ. ΚΡΕΣΤΕΝΙΤΗΣ.
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ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΑΡ∆ΙΚΑ

Χαρίλαος Τρικούπης

Προγραµµατικές δηλώσεις (1882)
Ἀπὸ σπαθιὰ καὶ ὅπλα τὸ ἔθνος θὰ τραντάξῃ,
θὲ νὰ σεισθῇ ὁ Πόντος ἀπὸ θωρακωτὰ,
ὁ Βούλγαρος, ὁ Ρῶσσος, ὁ Τοῦρκος θὰ τροµάξῃ,
κι’ ἐµπρὸς ’στὴ δύναµί µας σκυφτὸς θὰ σταµατᾷ.
Θὰ λείψουν κι’ ἡ ἀρρώστειαις, ἡ φτώχιαις καὶ ἡ ψώρα,
κι’ ὅλο τὸν κόσµο θἄχῃ συνδροµητὴ ἡ Ὥρα.
Souris1

Το πολιτικό πλαίσιο

Όταν ο Χαρίλαος Τρικούπης (1832-1896)2 διορίστηκε πρωθυπουργός για πρώτη φορά στις 26 Απριλίου 1875, ταυτόχρονα αναδείχτηκε de facto αρχηγός του µικρού, ριζοσπαστικού πέµπτου κόµµατος, ενός κατεξοχήν κόµµατος στελεχών. Η γενεαλογία του
κόµµατος αυτού το συνδέει µε την παράταξη των Ορεινών της Εθνοσυνέλευσης του 1862 και µε το κόµµα του Αλέξανδρου Κουµουνδούρου, από το οποίο αποσπάστηκε το 1868. Εκτός Βουλής έως
το 1872 καθώς και το 1874 και µακριά από κυβερνητικές θέσεις
από το 1868, ο Τρικούπης ανέκτησε την ουσιαστική πρόσβασή του
στην εφαρµοσµένη πολιτική πράξη µε το διορισµό του στην πρωθυπουργία το 1875.3
Όπως είναι γνωστό, κεντρικός στόχος του Τρικούπη ήταν η δηµιουργία δικοµµατικού κοµµατικού συστήµατος, µέσω του οποίου
απέβλεπε στον εκσυγχρονισµό της χώρας. Η µέθοδος µε την οποία
οδήγησε την ελληνική πολιτική πραγµατικότητα προς αυτή την
κατεύθυνση, συνδυάζοντας, αφενός, κινήσεις πολιτικής τακτικής
και, αφετέρου, προγραµµατικό περιεχόµενο, αποτέλεσε ταυτόχρονα
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και την κυριότερη προϋπόθεση για την επικράτηση του δικοµµατισµού. Ο δικοµµατισµός και ο εκσυγχρονισµός, λοιπόν, υπήρξαν
δύο αλληλένδετα φαινόµενα.
Συγκεκριµένα, το άρθρο του «Τίς πταίει» της 29ης Ιουνίου 1874
και ο λόγος του Στέµµατος µε την εξαγγελία της αρχής της δεδηλωµένης τον Αύγουστο του 1875 συνιστούν τα πρώτα ορόσηµα των
κινήσεων του Χαρίλαου Τρικούπη στο δρόµο για το δικοµµατισµό.
Ωστόσο, το κείµενο που ακολουθεί, οι προγραµµατικές δηλαδή
δηλώσεις, µε τις οποίες ξεκίνησε την πρώτη µεγάλη του πρωθυπουργία στις 3 Μαρτίου 1882, συµπυκνώνουν την ολοκληρωµένη,
οργανικά διαρθρωµένη, πολιτική του πρόταση για το αναπτυξιακό
του πρόγραµµα. Το πρόγραµµα αυτό, όσο κανένα προηγούµενο
µεµονωµένο µέτρο, ήταν εκείνο που διατύπωσε και εξήγγειλε τις
συνολικές εκσυγχρονιστικές επιλογές, απέναντι στις οποίες κατά
τα επόµενα χρόνια, όχι µόνο το πολιτικό προσωπικό, αλλά, σε ένα
σηµαντικό µέτρο, και το ίδιο το εκλογικό σώµα, υποχρεώθηκαν
να χωριστούν σε δύο αντίπαλα στρατόπεδα, τα οποία κλήθηκαν
τα κόµµατα µε τη σειρά τους να οργανώσουν σε δύο κόµµατα στελεχών µεν, αλλά µε µαζικότερη από ό,τι στο παρελθόν αναφορά
στους ψηφοφόρους. Σε αυτήν ακριβώς την πόλωση πάνω στον άξονα
του εκσυγχρονισµού έγκειται η ουσία του ελληνικού δικοµµατικού
συστήµατος των δεκαετιών του 1880 και του 1890.
Με άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία του 59% των βουλευτικών
ψήφων τον Μάρτιο του 1882, ο Τρικούπης µπορούσε να προσβλέπει
σε χρόνια κυβερνητικής σταθερότητας για την πραγµατοποίηση
των εξαγγελλοµένων, κάτι που δεν είχε κατορθώσει καµία από
τις προηγούµενες κοινοβουλευτικές κυβερνήσεις. Χαρακτηριστικός
της προσέγγισης του Τρικούπη στην ίδια την εξουσία ήταν ο τρόπος
που την άσκησε κατά τη σύντοµη κυβερνητική του θητεία από τον
Μάρτιο έως τον Οκτώβριο 1880. Τότε βρισκόταν στην πρωθυπουργία µε την ανοχή της αντιπολίτευσης. Για να διατηρήσει λοιπόν τη
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θέση του υπέβαλε και πέρασε από τη Βουλή µόνο νοµοσχέδια που
είχαν ευρύτερη λαϊκή αποδοχή. Τέτοια µέτρα ήταν η κατάργηση
της απαρχαιωµένης δεκάτης στα σιτηρά, την οποία συνέδεσε µε
την εισαγωγή της φορολογίας πάνω στα ζώα του αρότρου, δηλαδή
το φόρο «ἐπὶ τῶν ἀροτριώντων κτηνῶν», καθώς και η µείωση
της στρατιωτικής θητείας, την οποία ο Τρικούπης συνέδεσε µε τον
εκσυγχρονισµό της οργάνωσης του στρατού.4 ∆ύο χρόνια αργότερα
όµως ο σχεδιασµός του πολιτικού προγράµµατος του Τρικούπη δεν
υπόκειτο σε τέτοιου είδους περιορισµούς τακτικής φύσης χάρη στη
σταθερή πολιτική του θέση µέσα στο Κοινοβούλιο.
Με την οµιλία του Τρικούπη της 4ης Μαρτίου 1882, την ηµέρα
που εµφανίζεται ενώπιον της Βουλής ως πρωθυπουργός, πρώτη
φορά εισάγεται στην ελληνική Βουλή ο νέος τύπος πολιτικού λόγου,
καθώς η οµιλία που εκφώνησε µε την ευκαιρία της εισαγωγής
των πρώτων του νοµοσχεδίων, έπαιρνε χαρακτήρα κυβερνητικών
προγραµµατικών δηλώσεων.5 Κατά συνέπεια, χάρη στη σύµπτωση
περιεχοµένου –του προγράµµατος– και πολιτικής συγκυρίας –της
σταθερής κυβέρνησης–, η οµιλία της 4ης Μαρτίου 1882 αποκτά ξεχωριστή και κεντρική πολιτική σηµασία, τόσο ως πολιτικό γεγονός
όσο και ως είδος πολιτικού λόγου. ∆ηµοσιεύτηκε την εποµένη στην
εφηµερίδα Ώρα, το κοµµατικό όργανο του Χαρίλαου Τρικούπη, ενώ
αναδηµοσιεύτηκε τις επόµενες ηµέρες και σε άλλες εφηµερίδες.
Ωστόσο, όσο και αν ο λόγος παραπέµπει στο συνολικό κυβερνητικό πρόγραµµα, αυτό γίνεται επιγραµµατικά. Η κατανόηση του
κειµένου ολοκληρώνεται µόνο αν ληφθούν υπ’ όψιν, αφενός τα όσα
γνώριζαν οι σύγχρονοι ακροατές και αναγνώστες για τα ελληνικά
δηµόσια πράγµατα, αφετέρου, και εκ των υστέρων, η νοµοθεσία
που ο Τρικούπης πέρασε από τη Βουλή κατά τη διάρκεια του
συνόλου της τετραετούς κυβερνητικής του θητείας. Είναι όµως
ενδεικτικό ότι, µε την εξαίρεση της Ώρας, ο υπόλοιπος φιλικός
προς τον Τρικούπη τύπος, που αναδηµοσίευσε το λόγο του, δεν
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φαίνεται να κατανόησε αρχικά τους στόχους και τις λεπτοµέρειες
του νέου κυβερνητικού προγράµµατος.6 Αν κρίνει όµως κανείς από
τον έµµετρο σατιρικό σχολιασµό του Γεώργιου Σουρή στο «Ευτυχία
- Συµφορά», απόσπασµα του οποίου παρατίθεται στην αρχή αυτού
του άρθρου, και στο βαθµό που ο σατιρικός ποιητής εξέφραζε την
πολιτική στιγµή, η κοινή γνώµη πρέπει να αποκόµισε την εντύπωση µιας επικείµενης σαρωτικής και καθολικής µεταρρύθµισης,
ευοίωνης ή δυσοίωνης ανάλογα µε την κοµµατική προτίµηση του
αναγνώστη.
Για την παγίωση της θέσης του, ο Τρικούπης δεν αρκέστηκε στην
αριθµητική του υπεροχή στη Βουλή. Θέλησε να κατοχυρώσει τη
θέση αυτή και στο επίπεδο της κοινής γνώµης µέσω του αναγνωστικού κοινού του δηµοσιογραφικού του οργάνου. Αξίζει εποµένως
να επισηµανθεί ο ρητορικός τρόπος µε τον οποίον ο νέος πρωθυπουργός πραγµατοποιούσε τη στροφή, που χαρακτήριζε την αλλαγή του
κοινοβουλευτικού του ρόλου, από την ηγεσία της αντιπολίτευσης
στην ευθύνη του κράτους. Την εποµένη της εκφώνησης του λόγου
η Ώρα ξεκινούσε τη σχετική ανάλυση µε έµφαση στο ηθικό πλεονέκτηµα, που αποσπούσε η πολιτική του µερίδα, επιλέγοντας7 δύο σηµεία του λόγου ως «πρῶτα» και επίµαχα πεδία αντιπαράθεσης:
α) το θεσµό της δικαιοσύνης:8
Πρῶτον ἴσως δίδεται εἰς τὴν ἑλληνικὴν κοινωνίαν τόσον παρρησιαστικὴ ἡ ἀπόδειξις, ὅτι ὑπάρχει καί πολιτικὴ µερὶς ἐν Ἑλλάδι
ἀγνοοῦσα τὴν χρῆσιν διπλῶν σταθµῶν καὶ µέτρων, ἀναλόγως
τῆς θέσεως, ἣν κατέχει ἐν τῇ πολιτείᾳ, καὶ µὴ ἔχουσα µίαν
γλῶσσαν πρὸς ἐκπόρθησιν τῆς ἐξουσίας καὶ ἄλλην γλῶσσαν
πρὸς διατήρησιν αὐτῆς. Ἡ ἑνότης τῶν γνωµῶν καὶ τὸ ἀψευδὲς
τῶν δηµοσίων ὑποσχέσεων, ἅτινα ἐν Ἑλλάδι ἐθεωροῦντο µέχρι τινὸς ὡς ὄνειρον, ἔλαβον χθὲς σάρκα καὶ παρέσχον καὶ
εἰς τοὺς µᾶλλον ἐφεκτικοὺς τὴν παρήγορον βεβαιότητα ὅτι,
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ἐὰν ὑπῆρξαν παρ’ ἡµῖν ἄνθρωποι ἀγωνισθέντες παντὶ σθένει
νὰ µετατρέψωσι τὴν πολιτικὴν εἰς τέχνην ὑπολογισµῶν καὶ
παλιµβουλίας, ὑπάρχουσι καὶ ἄλλοι πολιτευόµενοι ἐν πλήρει
φωτὶ καὶ ἀνίκανοι νὰ θεραπεύσωσι πόθους ἀγοραίας φιλαρχίας
διὰ τοιούτων µέσων⋅9
και β) την αρχή διάκρισης των εξουσιών:
Ὁ πρόεδρος τῆς κυβερνήσεως ὡµίλησε χθὲς περὶ τοῦ σεβασµοῦ
τῶν ἐξουσιῶν πρὸς ἀλλήλας, ὅστις δὲν δύναται νὰ ἀθετηθῇ χωρὶς
νὰ προκαλέσῃ ἐσωτερικὰς κρίσεις [...] [Η] Βουλὴ ἔχει καθῆκον
νὰ προνοήσῃ περὶ ὁριστικῆς ἀποσοβήσεως τῶν συγκρούσεων
καὶ τῶν ἐκτραχηλισµῶν, ὧν τὰς ὀλεθρίας συνεπείας τρανῶς
ἀπέδειξαν τὰ νῦν παρ’ ἡµῖν συµβαίνοντα. Ἐὰν ὅπως πᾶσα ἐξουσία
περιορισθῇ ἐντὸς τοῦ ὑπὸ τοῦ πολιτεύµατος διαγεγραµµένου κύκλου, εἶνε ἀνάγκη ἑνὸς µεγάλου παραδείγµατος, ἡ κυβέρνησις,
καθ’ ἃ ἐδήλωσε χθὲς ὁ κ. πρωθυπουργός, ὄχι µόνον δὲν θὰ εἶνε
διατεθειµένη νὰ ἀποτρέψῃ τὴν Βουλὴν ἀπὸ τῆς ἐκπληρώσεως
τοῦ καθήκοντος τούτου, ἀλλὰ καὶ δὲν θὰ διστάσῃ νὰ ἐκπληρώσῃ
τὰς ἐπιβεβληµένας αὐτῇ ὑποχρεώσεις ὡς ἀντιπρόσωπος τῆς
πλειονοψηφίας. Καὶ οὕτως ἐτηρήθη πιστῶς τὸ οὐσιωδέστατον
ἄρθρον τοῦ προγράµµατος, πρὸς ἐφαρµογὴν τοῦ ὁποίου ἠγωνίσθη
τόσον ἐκθύµως ὁ ἑλληνικὸς λαός, καὶ διεψεύσθη διὰ πρώτην
φορὰν τὸ κοινῶς πιστευόµενον, ὅτι οἱ νόµοι εἶνε δίκτυον, ὅπου
δὲν συλλαµβάνονται ἢ µόνον οἱ ἀσήµαντοι ἔνοχοι.10
Η ισχυρή όµως θέση του Χαρίλαου Τρικούπη στη Βουλή δεν ήταν
ούτε µόνο θέµα αριθµητικής υπεροχής ούτε µόνο ζήτηµα ηθικού
πλεονεκτήµατος. Η κυβέρνηση «της 3ης Μαρτίου», όπως ονοµατίστηκε κατά τη συνήθεια της εποχής, ήταν συνέπεια πολιτικών
και κοινωνικών διεργασιών, οι οποίες είχαν τεθεί σε κίνηση πριν
από αρκετά χρόνια. Όπως θα φανεί παρακάτω, απαιτήθηκαν µία
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εκτεταµένη κρίση του Ανατολικού Ζητήµατος και δύο εκλογικές
αναµετρήσεις, προκειµένου οι διεργασίες αυτές να καταλήξουν σε
πολιτικό αποτέλεσµα µε στοιχεία σταθερότητας.
Παρά την οξεία πολεµική που εξαπέλυε από τη θέση της αντιπολίτευσης εναντίον του Αλέξανδρου Κουµουνδούρου, του πρωθυπουργού
που έφερε σε πέρας τις διαπραγµατεύσεις για την προσάρτηση της
Θεσσαλίας και της Άρτας, ο Τρικούπης ήταν εκείνος που καρπώθηκε
άµεσα το αποτέλεσµα των εκλογών της 20ής ∆εκεµβρίου 1881.
Πέρα όµως από τη συγκεκριµένη κυβερνητική αλλαγή, πρέπει να
τονιστεί η γενικότερη τάση ανανέωσης του πολιτικού προσωπικού
µετά την Ανατολική Κρίση των ετών 1875-1878, η οποία συνιστά
καµπή στην ιστορία του ελληνικού πολιτικού συστήµατος.
Συγκεκριµένα, η αδυναµία του πολυκοµµατικού συστήµατος µε
το ξέσπασµα της Ανατολικής Κρίσης να διαχειριστεί το δοµικό δίληµµα του προσανατολισµού της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής,
να µετάσχει δηλαδή ή όχι η χώρα στις πολεµικές αναµετρήσεις
του Ανατολικού Ζητήµατος, ήταν καταλυτική. Με τη συγκρότηση
οικουµενικής κυβέρνησης στις 26 Μαΐου του 1877 υπό το ναύαρχο
Κωνσταντίνο Κανάρη, η ελληνική πολιτεία απέφυγε τον κίνδυνο
να µείνει ακυβέρνητη. Η λύση όµως αυτή αδρανοποίησε πολιτικά
ολόκληρη τη χώρα. Με επικείµενη την υπογραφή ανακωχής µεταξύ
της Ρωσίας και της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, η οικουµενική
κατέρρευσε µόλις χρειάστηκε να αναληφθούν πραγµατικές πολιτικές αποφάσεις, υπέρ δηλαδή µιας ευκαιριακής συµµετοχής στον
πόλεµο τον Ιανουάριο του 1878, από το ίδιο το Στέµµα και όχι
από την καταρρέουσα πολυκοµµατική κυβέρνηση. Μία από τις
συνέπειες, εποµένως, της Ανατολικής Κρίσης των ετών 1875-1878
στο ελληνικό πολιτικό σύστηµα ήταν η ολοκληρωτική απαξίωση
του υφιστάµενου κοµµατικού συστήµατος, που είχε κυριαρχήσει
στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό από την εποχή της καθεστωτικής
αλλαγής του Οκτωβρίου του 1862.11
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Οι πρώτες εκλογές µετά την κρίση, εκείνες της 23ης Σεπτεµβρίου
1879, δεν θα µπορούσαν παρά να συνιστούν έκφραση της ασυνέχειας
που προκάλεσαν οι παραπάνω εξελίξεις, καθώς έδωσαν Βουλή
που απαρτίζετο κατά τα 27%, δηλαδή αναλογία µεγαλύτερη από
έναν στους τέσσερις, από πρωτοεκλεγόµενους βουλευτές. Από τους
βουλευτές του 1879 µόνο 97 (ή 47% του συνόλου των 207 βουλευτών, δηλαδή λιγότεροι από τους µισούς) πέτυχαν στη συνέχεια να
επανεκλεγούν στις εκλογές που ακολούθησαν δύο χρόνια αργότερα.
Σε αυτούς ας προστεθεί η περαιτέρω ανανέωση της ελληνικής κοινοβουλευτικής ζωής το 1881 µε την εκλογή για πρώτη φορά του
46% του συνόλου των 245 βουλευτών –µεταξύ αυτών ήταν και οι
εκπρόσωποι των νέων εκλογικών περιφερειών.12 Κατά συνέπεια, η
τάση ανανέωσης νοηµατοδοτούσε την κυβερνητική αλλαγή της 3ης
Μαρτίου 1882 µε ευρύτερη κοινωνική και πολιτική σηµασία.

Το οικονομικό πλαίσιο
Παρά την ένταση του πολιτικού ανταγωνισµού και της σχετικής
ρητορικής, στον τοµέα της οικονοµίας, η συνέχεια ανάµεσα στις
κυβερνήσεις Κουµουνδούρου και Τρικούπη ήταν αξιοσηµείωτη. Ο
Τρικούπης κληρονόµησε από τον προκάτοχό του µια εθνική οικονοµία µε αποκατεστηµένες τις σχέσεις της µε το διεθνές πιστωτικό
σύστηµα. Ως πρωθυπουργός ο Αλέξανδρος Κουµουνδούρος είχε
ολοκληρώσει τις διαπραγµατεύσεις µε τους πιστωτές της χώρας,
το 1878 είχε διευθετήσει τις παλαιές δανειακές της υποχρεώσεις
και είχε προχωρήσει το 1879 σε δανεισµό 60 εκατοµµυρίων φράγκων µε σκοπό την άρση της αναγκαστικής κυκλοφορίας των
χαρτονοµισµάτων.13 Η πολιτική αυτή κατέστη άλλωστε εφικτή
χάρη στην πτώση των διεθνών επιτοκίων που επέφερε η Μεγάλη
Ύφεση, η διεθνής δηλαδή κρίση που σηµειώθηκε από το 1873
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και εξής, µεταξύ άλλων και λόγω αδυναµίας απορρόφησης κεφαλαίων από τις ισχυρές ευρωπαϊκές οικονοµίες. Συνέπεια της
διεθνούς κρίσης αποτέλεσε και η στροφή των ευρωπαϊκών εκβιοµηχανισµένων οικονοµιών σε επενδύσεις στις λιγότερο ανεπτυγµένες
οικονοµίες της περιφέρειας. Για τις χώρες λοιπόν αυτές, ιδιαίτερα
για τα κοινωνικά τους στρώµατα που είχαν υιοθετήσει ευρωπαϊκά
πρότυπα, η οικονοµική ανάπτυξη ταυτόχρονα µε το στρατιωτικό
εκσυγχρονισµό γινόταν πλέον εφικτό και εποµένως αξιόπιστο πρόγραµµα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στον τοµέα αυτόν η οικονοµική
πολιτική της Ελλάδας έµοιαζε µε εκείνη των άλλων χωρών της
περιοχής, όπως προηγουµένως της Αιγύπτου και της Οθωµανικής
Αυτοκρατορίας (και αργότερα της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας),
οι οποίες επίσης προχώρησαν σε εκσυγχρονιστικά προγράµµατα,
εξωτερικό δανεισµό, στρατιωτικούς και ναυτικούς εξοπλισµούς και
δηµόσια έργα. Η Οθωµανική Αυτοκρατορία άλλωστε αποτέλεσε
πεδίο ανταγωνισµού και εκτεταµένων επενδύσεων, τόσο πριν από
τη χρεωκοπία της το 1875, όσο και στη συνέχεια.
Η ελληνική δηµόσια οικονοµία όµως βρισκόταν επιπλέον σε
ιδιαίτερα ευνοϊκή θέση χάρη στη συγκυριακή έξαρση της σταφιδοκαλλιέργειας, που απέφερε, εκτός από ιδιωτικό πλούτο, και
συναλλαγµατικό όφελος από την απογείωση των εξαγωγών και
άµβλυνε τις συνέπειες της διεθνούς ύφεσης.14 Ωστόσο οι εξοπλιστικές ανάγκες της χώρας για τις πολεµικές της αναµετρήσεις
µε την Οθωµανική Αυτοκρατορία από την εποχή της Κρητικής
Επανάστασης του 1866 και εξής προκαλούσαν σοβαρή αιµορραγία
στους ελληνικούς προϋπολογισµούς.15 Τον Μάρτιο του 1882, λοιπόν,
αποτιµώντας την οικονοµική κατάσταση που κληρονόµησε από τους
προκατόχους του, ο Τρικούπης δήλωνε στη Βουλή:
Εἶνε αὕτη οὐχὶ εὐάρεστος, εἶνε τοιαύτη, ὥστε, οὐχὶ εὐκόλως
δυνάµεθα ἐν τῷ παρόντι νὰ ἐπιζητήσωµεν τὴν βάσιν τῆς καλῆς
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οἰκονοµικῆς καταστάσεως, τὸ ἰσοζύγιον τοῦ προϋπολογισµοῦ.
Ἀλλ’ οὐδὲν ἔχει τὸ ἀπελπιστικόν.16
Με αυτή τη µετριοπαθή φράση ο Τρικούπης µπόρεσε να µεταβεί
από την οξεία αντιπολιτευτική ρητορική των προηγούµενων ετών
στην ψυχραιµία της νέας του θέσης, αλλά από αυτή στη συνέχεια
να διολισθήσει σε µια υπερεκτίµηση των οικονοµικών δυνατοτήτων
της χώρας, όπως άρχισε να διαφαίνεται ήδη προς το τέλος της κυβερνητικής του θητείας και στη συνέχεια µε την οικονοµική κρίση
του 1885.17 Έτσι, το µεν Μάρτιο του 1882, παρά τις οµολογούµενες
δυσκολίες, µπορούσε να επιχειρήσει την εφαρµογή του προγράµµατος, που εξέθετε στη Βουλή. Τον Νοέµβριο του 1884 όµως µέσα σε
ένα οικονοµικό κλίµα µεγάλης αµφιβολίας αναφώνησε στη Βουλή
κατά την ψήφιση του προϋπολογισµού του 1885 τη δυσοίωνη φράση:
«Ἡ Ἑλλὰς θέλει νὰ ζήσῃ καὶ θὰ ζήσῃ».18
Με τα οικονοµικά αυτά δεδοµένα µπορεί εποµένως να υποστηριχτεί ότι ο προγραµµατικός λόγος της 4ης Μαρτίου 1882 εξέφραζε
τα αναπτυξιακά σχέδια του Τρικούπη, µε τρόπο που δεν θα µπορούσε να επαναλάβει σε επόµενες κυβερνητικές του θητείες.

Ο λόγος της 4ης Μαρτίου 1882
Η ίδια η προγραµµατική οµιλία του Χαρίλαου Τρικούπη µπορεί να
υπολογιστεί ότι ήταν διάρκειας µισής περίπου ώρας. Ανερχόµενος
στην εξουσία δύο µήνες µετά τις τελευταίες εθνικές εκλογές, για
να κλείσει το ζήτηµα της συνταγµατικής τάξης, την κατά γράµµα
δηλαδή εφαρµογή της αρχής της δεδηλωµένης, που ο ίδιος είχε
εισαγάγει πριν από εξίµισι χρόνια, ήδη από τις πρώτες του φράσεις,
επικαλέστηκε, όχι µόνο την πρόσφατη θετική «γνώµη τῆς Βουλῆς»,
αλλά και την αναγνώριση της έκφρασης της κοινοβουλευτικής γνώ-
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µης εκ µέρους του Στέµµατος µε τη φράση: «ὀλίγας λέξεις πρὸς τὴν
Βουλήν, ἧς τὴν γνώµην τὸ Στέµµα ἐνόµισε ὅτι ἱκανοποιεῖ καλοῦν
ἡµᾶς εἰς τὰ πράγµατα».19
Πέρα όµως από τον κοινοβουλευτικό Τύπο, για τον πρωθυπουργό
η κυβέρνησή του αποτελούσε έκφραση της γνώµης της «κοινωνίας
πανδήµου», όπως αυτή είχε εκφραστεί µέσα από τις τελευταίες
εκλογές, κοινωνία απέναντι στην οποία η κυβέρνηση είχε αναλάβει
«υποχρεώσεις», που συνοψίζονταν σε λίγες λέξεις: «ἡ ἀνόρθωσις
τοῦ νόµου».20 Η αφετηρία αυτή του επέτρεπε πρώτα να καταγγείλει
και να απαξιώσει την κυβερνητική διαχείριση των προκατόχων του
πριν περάσει, έπειτα από περίπου οκτώ λεπτά οµιλίας, στο καθ’
αυτό πρόγραµµά του.
Αν και σύντοµος,21 στη συνέχειά του ο λόγος της 4ης Μαρτίου συνόψιζε το εκσυγχρονιστικό πρόγραµµα, που επρόκειτο να ξετυλιχτεί
τα επόµενα χρόνια και άρθρωνε το σκεπτικό του εκσυγχρονισµού αυτού. Το σκεπτικό αυτό αναπτυσσόταν µε έναν κλιµακωτό τρόπο.22
Ειδικότερα, η δοµή των επιχειρηµάτων του Τρικούπη στο ουσιαστικότερο τµήµα του λόγου του, αυτό που εξαγγέλλει τη λογική των µελλοντικών µέτρων, προχωρεί µε αφετηρία τις γενικές
πολιτικές του αρχές και καταλήγει σταδιακά στις συγκεκριµένες
πολιτικές πρωτοβουλίες, από τις οποίες επιθυµούσε να ξεκινήσει
την υλοποίηση του προγράµµατος µε ψήφιση συγκεκριµένων νοµοσχεδίων. Ως γενική λοιπόν αρχή έθετε την αντιµετώπιση των
εθνικών κινδύνων:
[...] ἐν τῷ µέσῳ τῆς τοιαύτης ἐσωτερικῆς ἡµῶν καταστάσεως
ὀφείλοµεν νὰ ἀσχοληθῶµεν ἰδίως, οὐχὶ εἰς τὰ ἐσωτερκὰ ἡµῶν
πράγµατα, ἀλλ’ εἰς τὴν κατάστασιν τῶν πέριξ ἡµῶν χωρῶν,
ἐξ ὧν ὁ Ἑλληνισµὸς ἀπεκδέχεται τὸ µέλλον αὑτοῦ.23
Εδώ µπορεί κανείς να διερωτηθεί βάσιµα, µήπως στην προγραµµατική οµιλία του Τρικούπη υπάρχει αντίφαση ανάµεσα αφενός στην
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έναρξη των εξαγγελιών του πρωθυπουργού µε µια τόσο κατηγορηµατική προτεραιότητα στην εθνική, την εξωτερική, πολιτική,
και αφετέρου στη γνωστή προτεραιότητά του στη στροφή προς την
εσωτερική αναδιοργάνωση της χώρας, όπως αυτή άλλωστε αναπτύσσεται στη συνέχεια του λόγου –αν δηλαδή, ενώ πρώτα εξαγγέλλει απερίφραστα µια Primat der Aussenpolitik (πρωτοκαθεδρία
της εξωτερικής πολιτικής), στη συνέχεια της οµιλίας αναπτύσσει
αναλυτικότερα το πρόγραµµά του σύµφωνα µε µια Primat der
Innenpolitik (πρωτοκαθεδρία της εσωτερικής πολιτικής),24 πρόγραµµα το οποίο άλλωστε και υλοποίησε κατά τη διάρκεια του συνόλου
των πρωθυπουργικών του θητειών.
Στο πλαίσιο λοιπόν της εθνικής πολιτικής που διέγραψε αρχικά
ο Τρικούπης, προέβλεπε την ανάγκη να αντιµετωπιστεί η επόµενη
διεθνής κρίση στην περιοχή, που θα ακολουθούσε σύντοµα, και
ζητούσε η χώρα να µη βρεθεί ανέτοιµη, όπως είχε συµβεί στο
άµεσο παρελθόν. Στην περίπτωση αυτή θα κινδύνευε να «ἀπολέσει
ὅ,τι ἀνήκει εἰς ἡµᾶς⋅ καὶ ἀπολύοντες ὅ,τι ἀνήκει εἰς ἡµᾶς ἐκτὸς
ἡµῶν, θὰ ἀπολέσωµεν ὅ,τι ἀνήκει εἰς ἡµᾶς καὶ ἐντὸς αὐτοῦ τοῦ
βασιλείου»,25 µια στροφή που πρέπει να υπονοεί τον κίνδυνο και
για τη βιωσιµότητα ακόµη του ίδιου του εθνικού κράτους.
Στο σηµείο ακριβώς αυτό ο Τρικούπης πραγµατοποιούσε τη µετατόπιση του λόγου του αιωρούµενος ανάµεσα στην εξωτερική
πολιτική και το «ἐσωτερικὸν ζήτηµα», που «ἔχει σπουδαιότητα
µεγαλειτέραν ἐκείνης, ἣν θὰ εἶχεν, ἐὰν τὰ ἐξωτερικὰ πράγµατα
ἦσαν ὁµαλά». Ουσιαστικά πραγµατευόταν δύο αλληλένδετες εθνικές αξίες, την άµυνα και τη βιωσιµότητα. Οι προτεραιότητες των
στρατιωτικών και ναυτικών παρασκευών απαιτούσαν περίοδο ειρήνης, ενώ σκοπός της στρατιωτικής προετοιµασίας ήταν η άµυνα
του Ελληνισµού:
διότι χώρα ἑλληνικὴ δὲν εἶνε τὰ σύνορα τῆς Ἑλλάδος οὔτε ἐπὶ
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τῆς Ὄθρυος οὔτε κατὰ τὴν Ἐλασσῶνα⋅ ὅρια τοῦ βασιλείου ἐν τῷ
ζητήµατι τῆς ἀµύνης εἶνε αὐτὰ τὰ ὅρια τοῦ Ἑλληνισµοῦ.26
Λίγες ηµέρες αργότερα ο Τρικούπης αναφερόταν και πάλι στα
όρια του Ελληνισµού. Ο Ελληνισµός κατά τον Τρικούπη, αφενός
ξεπερνούσε τα όρια του ελληνικού κράτους, αφετέρου εξασφάλιζε
τη βιωσιµότητά του µόνο ξεπερνώντας αυτά τα όρια:
ὁ Ἑλληνισµός, ἵνα ζήσῃ, πρέπει νά ἔχῃ τήν ἀπόφασιν ἵνα πολεµήσῃ, καί [...] ἐν τῷ µέλλοντι ἀγῶνι ὅστις παρασκευάζεται
ἐν τῇ Ἀνατολῇ ἡ Ἑλλὰς εἶνε ἑτοίµη µεταξὺ τῶν πρώτων νὰ
χύσῃ τὸ αἷµα της, οὐχὶ µόνον πρὸς σωτηρίαν τοῦ Κράτους,
ὁποῖον εἶνε, ἀλλ’ ὑπὲρ παντὸς τοῦ Ἔθνους ἡµῶν.27
Με την επίκληση του δικαιώµατος στην άµυνα, η ρητορική της
Μεγάλης Ιδέας επενδυόταν από τον Τρικούπη µε την πολιτική της
νοµιµοφροσύνης στο διεθνές σύστηµα. Άλλωστε, ο πρωθυπουργός
προέβλεπε ότι η ειρήνη θα διαταράσσετο όχι από την ελληνική
πολιτική, αλλά «ἐκ τῆς ἐνεργείας ἄλλων», υπονοώντας τα ανταγωνιστικά προς τα ελληνικά εθνικά συµφέροντα βουλγαρικά.28 Γι’ αυτό
το λόγο στη συνέχεια τοποθετούσε στο κέντρο της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής τις αγαθές σχέσεις µε «τὴν γείτονα ∆ύναµιν», µια
περιφραστική φόρµουλα, µε την οποία από τότε γινόταν αναφορά
στην Οθωµανική Αυτοκρατορία χωρίς αυτή να κατονοµάζεται. Οι
αγαθές σχέσεις µε την Πύλη γίνονταν τόσο πιο αναγκαίες, καθόσον
αφενός θα ενίσχυαν τη θέση «τοῦ Ἑλληνισµοῦ» στην Οθωµανική
επικράτεια, αφετέρου διότι «ἔχοµεν ἐν τῷ µέσῳ ἡµῶν συµπολίτας
ἐκ τοῦ Ἔθνους ἐκείνου τοῦ γείτονος» µε εκπροσώπηση µάλιστα
και µέσα στην ελληνική Βουλή από τους µουσουλµάνους βουλευτές
της Θεσσαλίας.29
Η συνέχεια του λόγου ήταν αφιερωµένη στον εκσυγχρονισµό των
υποδοµών της χώρας. Ειδικότερα, η ειρήνη θα έδινε επιπλέον στη
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χώρα την ευκαιρία να πλησιάσει το επίπεδο πολιτισµού της Ευρώπης «δίδοντες ὤθησιν εἰς τὰ τῆς συγκοινωνίας καὶ εἰς πάντα τὰ
ἀφορῶντα εἰς τὴν ὑλικὴν πρόοδον, ἥτις ἀποτελεῖ τὰ νεῦρα τῆς ἐθνικῆς
ἐνεργείας».30 Στη σειρά των επιχειρηµάτων του πρωθυπουργού
η αποκατάσταση του ισοζυγίου του προϋπολογισµού αποτελούσε
την επόµενη, αµεσότερη προϋπόθεση, µε πρόβλεψη όµως για την
ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάµεων και µε ρητό στόχο τη µέσω
«τῶν πόρων τοῦ Ἔθνους ἐπαύξησιν τῶν πόρων τοῦ Κράτους».31
Με τη διατύπωση αυτή συνδέονταν η κοινωνική ευηµερία, οι πόροι
του έθνους, µε τα δηµόσια οικονοµικά, το κράτος. Τελικά δηλαδή
ο Τρικούπης εντόπιζε την άµεση προϋπόθεση του οικοδοµήµατος
της εθνικής του πολιτικής στην εθνική οικονοµική πολιτική.
∆ὲν εἶνε ζήτηµα λογιστικὸν τὸ ζήτηµα τοῦ προϋπολογισµοῦ, δὲν
εἶνε ζήτηµα ἀριθµῶν, οὐδὲ ζήτηµα πιστώσεων, δὲν εἶνε ζήτηµα
αὐξήσεως ἢ ἐλαττώσεως κεφαλαίων καὶ ἄρθρων τοῦ προϋπολογισµοῦ⋅ τὸ ζήτηµα τοῦ ἰσοζυγίου ἐν τῷ προϋπολογισµῷ εἶνε
ζήτηµα κοινωνικὸν καὶ πολιτικόν.32
Το ενδιαφέρον του Τρικούπη στη συνέχεια στρεφόταν στην κοινωνική σηµασία της εκσυγχρονιστικής προσπάθειας, την οποία εισηγείτο. Τώρα η χώρα ξεκινούσε την πορεία προς τον πολιτισµό, που
είχαν ήδη προ πολλού αναπτύξει οι χώρες της ∆υτικής Ευρώπης,
αξιοποιώντας τις νέες οικονοµικές δυνατότητες του έθνους, τα οικονοµικά στοιχεία, κατά την έκφρασή του, και προέβλεπε ταχύτερους
ρυθµούς ανάπτυξης από ό,τι οι χώρες εκείνες.33
Όλα αυτά στοιχειοθετούσαν το σκεπτικό των νοµοσχεδίων που
επρόκειτο να καταθέσει για ψήφιση στη Βουλή, τα οποία θα επιβάρυναν τους πολίτες µε θυσίες. Σκοπός των θυσιών θα ήταν η
ενίσχυση της βιοµηχανίας και των συγκοινωνιών. Η ψήφιση όµως
των νοµοσχεδίων κατά το επόµενο διάστηµα θα ήταν συνέπεια
της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, που διέθετε η κυβέρνηση. Με
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άλλα λόγια, ο Τρικούπης έθετε το κυβερνητικό του πρόγραµµα ως
πολιτικό ζήτηµα εµπιστοσύνης.34
Το ενδιαφέρον του Τρικούπη για τις συγκοινωνίες ως του κατεξοχήν συστατικού του σύγχρονου πολιτισµού έχει ξεχωριστή σηµασία. Πέρα από την ευρύτερα αποδεκτή αξία του σιδηρόδροµου
ως συµβόλου προόδου και εκσυγχρονισµού, ως δείκτη εισόδου στο
βιοµηχανικό πολιτισµό, η θέση του σιδηροδρόµου στο σκεπτικό του
Τρικούπη σχετίζεται µε την υλική υπόσταση που ο ίδιος έδινε στην
έννοια του πολιτισµού. ∆εν πρόκειται ασφαλώς για τις σαφώς διατυπωµένες θεωρίες της νεότερης πολιτικής επιστήµης για τη θέση
της τεχνολογίας των επικοινωνιών στις κοινωνικο-πολιτικές εξελίξεις.35 Ωστόσο, δίνοντας τόσο µεγάλη σηµασία στο σιδηρόδροµο,
ο Τρικούπης τοποθετούσε την τεχνολογία των επικοινωνιών στο
επίκεντρο της αναπτυξιακής του πολιτικής και προσδοκούσε από
τα συγκοινωνιακά δίκτυα ευρύτατες πολιτιστικές και κοινωνικές
συνέπειες.
Στο φύλλο της 8ης Μαρτίου, η Ώρα εξειδίκευε το σχέδιο του
Τρικούπη και την έµφαση που απέδιδε στην «ὑλικὴ καὶ ἠθικὴ
ἀνάπτυξη τῶν κυβερνωµένων», αποκαλύπτοντας λεπτοµέρειες του
προγράµµατος, που δεν βρίσκονταν στην οµιλία της 4ης Μαρτίου.36
Το αναγνωστικό κοινό της εφηµερίδας αποκτούσε έτσι προνοµιακή
πρόσβαση στις προθέσεις του πρωθυπουργού. Στο φύλλο λοιπόν αυτό
η έννοια της επικοινωνίας αναλυόταν διεξοδικά ως εξής:
Σήµερον ἡ εὐρυτέρα διάδοσις τῶν γνώσεων [...] ὁ ἐκ τῆς αὐξήσεως τῆς συγκοινωνίας συγχρωτισµὸς τῶν λαῶν πρὸς ἀλλήλους,
ἐπιβάλλουσιν εἰς τοὺς κυβερνῶντας τὰ Ἔθνη νὰ διανοίγωσιν
εὐρυτέρους ὁρίζοντας, ἡ δ’ ὑλικὴ καὶ ἠθικὴ ἀνάπτυξις τῶν κυβερνωµένων, ὀφείλει νὰ ὑπάρχῃ διηνεκὴς παντὸς πολιτευοµένου
σκέψις καὶ φροντίς.37
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Αυτές οι ιδέες, συνέχιζε η Ώρα, ερµηνεύοντας τον πρωθυπουργό,
θα υλοποιούνταν µε σύναψη δανείου για την κατασκευή οδικού και
σιδηροδροµικού δικτύου, λιµανιών για την ενοποίηση των επαρχιών σε ένα «σύµπλεγµα», κατά την έκφραση του αρθρογράφου,
στο οποίο θα διακινούνταν άνθρωποι και αγαθά, σύµφωνα µε τις
πραγµατικές ανάγκες του τόπου. Οι συγκοινωνιακές αρτηρίες και
οι γέφυρες θα συνέδεαν τις πόλεις της ενδοχώρας της Πελοποννήσου
µε τα παράλια κέντρα, θα εξυπηρετούσαν τις πόλεις της Στερεάς
Ελλάδας και τη Θεσσαλία. Άλλωστε, σηµείωνε το εν λόγω άρθρο,
η πρόσφατη εµπειρία µε τις δυσκολίες των στρατιωτικών µετακινήσεων από την έλλειψη των συγκοινωνιών έδειχνε τη σηµασία
των δικτύων για την «ἄµυναν καὶ τὴν ἀσφάλειαν τοῦ κράτους»
παράλληλα µε τις ανάγκες εξυπηρέτησης του εµπορίου.38

Συμπεράσματα
Ο λόγος της 4ης Μαρτίου περιλάµβανε τις προγραµµατικές δηλώσεις του Χαρίλαου Τρικούπη για την πρώτη του µεγάλη και
ταυτόχρονα δηµιουργικότερη κυβερνητική θητεία, που συνιστά µάλιστα και την τριετία αναφοράς της πολιτικής του σταδιοδροµίας.
Σε αυτή την οµιλία έθετε τα επιµέρους στοιχεία του προγράµµατος
στην υπηρεσία της εθνικής πολιτικής, για την οποία ο αλυτρωτικός
προσανατολισµός αποτελούσε παράλληλα άµυνα κατά των ανταγωνιστών για την τύχη των εδαφών της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας,
αλλά και λύση στην πιεστική ανάγκη για την εξασφάλιση της βιωσιµότητας του βασιλείου. Προϋπόθεση για την εξασφάλιση αυτού
του τελευταίου στόχου ήταν η ανάπτυξη της χώρας σε περίοδο
ειρήνης. Τελική, θεµελιώδης προϋπόθεση στο όλο προγραµµατικό
οικοδόµηµα του Τρικούπη ήταν ο υλικός, αλλά και πολιτιστικός,
εκσυγχρονισµός µέσω της ενοποίησης του εθνικού χώρου, δηλαδή
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πρώτα από όλα η σύνδεση όλης της χώρας µε δίκτυα επικοινωνιών
ανθρώπων και αγαθών, µε άλλα πάλι λόγια, ένα απαραίτητο βήµα
προς την εθνική συγκρότηση. Ο προγραµµατικός λόγος του Μαρτίου
του 1882 συνιστά την αµεσότερη έκφραση της αναπτυξιακής σύλληψης του Χαρίλαου Τρικούπη, πριν εισβάλει η οικονοµική κάµψη
µετά το 1885.
Κατερίνα Γαρδίκη
Πανεπιστήµιο Αθηνών
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ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ Θ΄ - ΣΥΝΟ∆ΟΣ Α΄
Συνεδρίασις 29, 4 Μαρτίου 1882



Εἰς τὴν ἔγγραφόν µου ἀνακοίνωσιν, κύριοι, περὶ τοῦ σχηµατισµοῦ τοῦ νέου ὑπουργείου,
ὀφείλω νὰ προσθέσω ὀλίγας λέξεις πρὸς τὴν Βουλήν, ἧς τὴν
γνώµην τὸ Στέµµα ἐνόµισεν ὅτι ἰκανοποιεῖ καλοῦν ἡµᾶς εἰς
τὰ πράγµατα. Ἡ γνώµη τῆς Βουλῆς εἶναι γνωστή, καίτοι
εἰσέτι δὲν ἤρξατο αὕτη τῶν ἐπισήµων αὐτῆς ἐργασιῶν, εἶναι
γνωστὴ ἐκ τῶν ἐκλογῶν κατὰ τὰς ὁποίας παρέστηµεν πάντες
καὶ ἀνελάβοµεν ὑποχρεώσεις ἀπέναντι τῆς κοινωνίας πανδήµους, εἶναι γνωστὴ καὶ ἐκ τῶν ἐξελέγξεων τῶν ἐκλογῶν
κατὰ τὰς ὁποίας ἐφάνη ἡ ἰδέα τὴν ὁποίαν περὶ τῶν πραγµάτων τῆς Πολιτείας εἶχεν οὐχὶ ἡ ἐπίσηµος Βουλή, ἀλλὰ
τὰ µέλη τῆς Βουλῆς τὰ ὀποῖα σήµερον ἀπαρτίζουσιν αὐτήν.
Ποία δὲ εἶναι ἡ γνώµη αὕτη; Ἡ γνώµη αὕτη συνοψίζεται
εἰς ὀλίγας λέξεις: ἡ ἀνόρθωσις τοῦ νόµου. Τὴν ἀνόρθωσιν
τοῦ νόµου ζητεῖ παρ’ ἡµῶν ἡ κοινωνία σήµερον. Ἡ κοινωνία
ζητεῖ φραγµοὺς κατὰ πάσης αὐθαιρεσίας, κατὰ πάσης ὑπερβασίας, κατὰ τῶν ὑπερβασιῶν τῆς Κυβερνήσεως, κατὰ τῶν
ὑπερβασιῶν παντὸς ἰσχύοντος καὶ κατὰ τῶν ὑπερβασιῶν τῆς
Βουλῆς, ζητεῖ τοὐτέστιν ἡ κοινωνία, ὅπως διὰ τῆς ἐκτελέσεως
τῶν ὑπαρχόντων νόµων καὶ διὰ τῆς ψηφίσεως νέων νόµων,
ἂν οἱ ὑπάρχοντες εἶναι ἀτελεῖς, περιορισθῇ ἑκάστη ἐξουσία
ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ (Πρωθυπουργός).
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ἐντὸς τοῦ κύκλου τῶν δικαιωµάτων αὐτῆς. Ὅπου ἐν τῷ
παρελθόντι ἐξουσία τις ὑπερέβη τὰ δικαιώµατα αὐτῆς, ἡ
ἐγγύησις, ἣν οἱ νόµοι παρέχουσι τῇ κοινωνίᾳ ἡ τιµωρία
πρέπει νὰ πραγµατοποιηθῇ, καὶ τὴν πραγµατοποίησιν ταύτην ἀπαιτεῖ παρὰ τῆς Βουλῆς ἡ κοινωνία. Εἰς τὸ ἔργον τοῦτο
τῆς Βουλῆς ἡ Κυβέρνησις κατὰ τὰ κοινοβουλευτικὰ νόµιµα
ἔχει ἴδια καθήκοντα καὶ τὰ καθήκοντα ταῦτα θέλει ἐπιτελέσει
πλήρη καὶ ἀνεπιφυλάκτως. Αἱ περιστάσεις, ἐν αἷς διατελεῖ
τὸ Κράτος, εἶναι τοσοῦτον σπουδαῖαι, ὥστε εἴπέρ ποτε σήµερον ἀπαιτεῖται τὸ ἔδαφος, ἐφ’ οὗ βαδίζοµεν, νὰ εἶναι
ἀσφαλές, καὶ δὲν δύναται νὰ εἶναι ἀσφαλές, ἐὰν φανῇ οἱοσδήποτε, ἀλλὰ πρὸ πάντων, ἐὰν φανῇ ἡ Βουλὴ µὴ ἔχουσα
τὴν ἀπόφασιν νὰ ἐπιτελέσῃ ἁπάσας αὐτῆς τὰς ὑποχρεώσεις,
ὅπως περιβάλῃ τὰς ἐν τῷ νόµῳ ἀναγεγραµµένας ἐγγυήσεις
διὰ πλήρους τοῦ κύρους. Αἱ κυβερνήσεις ἐν κοινοβουλευτικῇ
πολιτείᾳ ἐξασκοῦσιν ἐξουσίαν µεγίστην, διότι, ἂν ἡ Κυβέρνησις µὴ περιορισθῇ ἐντὸς τοῦ κύκλου, ὃν ὁ νόµος ὁρίζει εἰς
τὴν ἁρµοδιότητα αὐτῆς, τὰ ἐπακόλουθα εἶναι σπουδαιότατα,
ἀφοῦ ὅ,τι δήποτε καὶ ἂν πράξῃ ἡ Βουλὴ κατόπιν, δέν δύναται νὰ ἀποφύγῃ τὰς συνεπείας τῆς τοιαύτης ἐνεργείας. Ἐκ
τῶν ὑπερβασιῶν γεννῶνται δικαιώµατα τρίτων, καὶ ἂν ταῦτα µὴ ἀναγνωρισθῶσιν ἐπέρχεται ἀδικία, διότι οἱ ἰδιῶται
δὲν ἔχουσι τὰ µέσα, ἵνα ἀντιταχθῶσιν εἰς τὰ γενόµενα καὶ
ἀναγκάζονται νὰ ὑποκύπτωσιν εἰς αὐτά, θὰ ἐζηµιοῦντο ἄρα
ἀδίκως ἐὰν ἔβλεπον ἀκυρουµένας τὰς πράξεις, ἃς δὲν
ἐνήργησαν, ἀλλ’ εἰς ὧν ἐνέχονται τὰς συνεπείας. Ἀλλὰ πόσῳ
σπουδαιότερον δὲν ἀποβαίνει τοῦτο, ὅταν δὲν περιορίζηται
ἡ ὑπερβασία εἰς τὰς ἐσωτερικὰς σχέσεις τοῦ Κράτους, ἀλλ’
ἐπεκτείνεται καὶ εἰς τὰς ἐξωτερικὰς σχέσεις αὐτοῦ; Ἐὰν τὸν
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ἰδιώτην πολίτην Ἕλληνα σεβοµένη ἡ Βουλή, ἀναγκάζηται
νὰ ἀναγνωρίζῃ τὰς συνεπείας ἑκάστης, καθ’ ὑπέρβασιν ἐξουσίας κυβερνητικῆς πράξεως, πόσῳ µᾶλλον δὲν εἶναι δεσµευµένη, ὅταν ἡ ὑπερβασία ἐπήνεγκε τὰς συνεπείας αὐτῆς
ἀπέναντι ξένων; Ἀδύνατος εἶναι τότε καὶ διὰ τὴν Βουλήν
καὶ διὰ τὸ Ἔθνος πᾶσα ἐνέργεια ἐπανορθωτικὴ⋅ ὀφείλει τὸ
Ἔθνος νὰ ἀποδεχθῇ τὰ γενόµενα, ὀφείλει νὰ τὰ δεχθῇ ἐν
δικαιοσύνῃ καὶ ἐν εὐπρεπείᾳ, διότι ἀπέναντι τῶν ξένων
ἔταξεν ὡς ἀντιπρόσωπον καὶ πληρεξούσιον αὐτοῦ τὴν Κυβέρνησιν, ἀνάρµοστον δ’ εἶναι νὰ ἀποκηρύττῃ τὴν ὑπογραφὴν,
ἧς ἐπηγγέλθη ἐκ προνοµίων ὅτι θὰ ἀναγνωρίσῃ τὸ κῦρος.
Ἀπέναντι τῆς τοιαύτης τῆς Κυβερνήσεως ἐξουσίας τὸ κοινοβουλευτικὸν πολίτευµα δύο ἰδίως ἔθηκεν ἐγγυήσεις, πρώτην, ὅτι αἱ κυβερνήσεις προέρχονται ἐκ τῆς ἐµπιστοσύνης
τῆς Βουλῆς⋅ εἰς τὴν Βουλὴν ἀπόκειται νὰ χορηγῇ τὴν ἐµπιστοσύνην αὐτῆς εἰς ἐκείνους, οἵτινες ἐγγυῶνται ἐκ τῶν προηγουµένων αὐτῶν ὅτι δὲν θέλουσι τῆς ἐµπιστοσύνης ταύτης
καταχρασθῇ. Ἔχουσιν ἐκ τοῦ κοινοβουλευτικοῦ πολιτεύµατος οἱ βουλευταὶ καὶ ἄλλην ἐξουσίαν, ἔχουσι τὴν ἐξουσίαν,
κατόπιν τῶν γενοµένων νά τιµωρῶσιν εἰς παραδειγµατισµὸν
καὶ εἰς σωτηρίαν τοῦ πολιτεύµατος ἐν τῷ µέλλοντι. Εἴχοµεν
µέχρι τοῦδε κυβέρνησιν ἐκ τῆς ἐµπιστοσύνης τῆς Βουλῆς
προελθοῦσαν⋅ πῶς ἡ Κυβέρνησις διεχειρίσθη τὸ τῆς ἐµπιστοσύνης ταύτης, ἔργον τῆς Βουλῆς θὰ εἶναι νὰ τὸ ἐξετάσῃ.
Ἀλλ’ ἐξετάζουσα αὐτὸ θὰ ἔχῃ βεβαίως ὑπ’ ὄψιν ὅτι µόνη ἡ
αὐστηρότης δύναται νὰ διασώσῃ κατὰ τὰς παρούσας δυσχερεῖς
περιστάσεις, τὸ Κράτος ἀπὸ τοῦ κινδύνου, ὅπως καὶ ἐν τῷ
µέλλοντι ἀποδειχθῶσι φροῦδαι αἱ ἐλπίδες τῆς Βουλῆς ἐπὶ
τὰς κυβερνήσεις. Τὰ ἔργα, ἅτινα θέλουσιν ἐπιβληθῇ εἰς τὴν
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Κυβέρνησιν, τὴν ὁποίαν θὰ περιβάλῃ ἡ Βουλὴ διὰ τῆς ἐµπιστοσύνης της εἶναι τοσοῦτον σπουδαῖα, ὥστε οὐδεµίαν δύναται αὕτη εὐσυνειδήτως νὰ παραλείψῃ ἐγγύησιν, ὅτι τὰ
ἔργα ταῦτα θέλουσιν ἐπιτελεσθῇ µετὰ πάσης εὐσυνειδησίας.
Ποία εἶναι ἡ πολιτική, ἣν σήµερον κυβέρνησις ἑλληνικὴ
ὀφείλει νὰ ἀκολουθήσῃ; Ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνησις σήµερον
εὑρίσκεται ἀπέναντι καταστάσεως ἐσωτερικῆς, οὐχὶ εὐαρέστου⋅ παράλυσις εἰς πάντας τοὺς κλάδους τῆς ὑπηρεσίας.
Ἀλλ’ αἱ δυσχέρεια ἐκ τούτου δὲν εἶναι αἱ µεγαλύτεραι διότι
ταῦτα δὲν προσβάλλουσι τὰς ρίζας τοῦ ἐθνισµοῦ ἡµῶν καὶ
ἐνέργεια σύντονος καὶ συστηµατικὴ δύναται νὰ ἐπανορθώσῃ
τὰ κακῶς ἔχοντα. Οἱ κίνδυνοι οἱ µεγάλοι τῆς Ἑλλάδος εἶναι
πέριξ ἡµῶν, ἐκτὸς ἡµῶν. Ἡ κατάστασις τῆς Ἀνατολῆς εἶναι
ἐκείνη, ἥτις ἐπιβάλλει εἰς τὴν Κυβέρνησιν τὰς µεγίστας τῶν
ὑποχρεώσεων. Ἐὰν ἠδύνατο σήµερον ἡ Ἑλλὰς νὰ ἀφιερώσῃ
ἀποκλειστικῶς ἁπάσας αὐτῆς τὰς δυνάµεις εἰς τὰς ἐσωτερικὰς αὐτῆς πληγάς, ἡ θεραπεία τῶν κακῶν, τῇ συµπράξει
τῆς Βουλῆς, θὰ ἦτο σχετικῶς εὐχερὴς⋅ ἀλλ’ ὅ,τι καθιστᾷ τὰ
πράγµατα δεινότατα εἶναι ὅτι ἐν τῷ µέσῳ τῆς τοιαύτης ἐσωτερικῆς ἡµῶν καταστάσεως ὀφείλοµεν νὰ ἀσχοληθῶµεν
ἰδίως, οὐχὶ εἰς τὰ ἐσωτερικὰ ἡµῶν πράγµατα, ἀλλ’ εἰς τὴν
κατάστασιν τῶν πέριξ ἡµῶν χωρῶν, ἐξ ὧν ὁ ἑλληνισµὸς
ἀπεκδέχεται τὸ µέλλον αὐτοῦ. Ἡ κατάστασις τῆς Ἀνατολῆς
εἶναι ἐπισφαλής, οἱαδήποτε δ’ ἂν ᾖ τῶν νῦν ἀνωµαλιῶν ἡ
ἔκβασις εἶναι βέβαιον, εἶναί τι, ὅπερ δὲν ἐπιδέχεται ἐν τοῖς
πολιτικοῖς ὑπολογισµοῖς ἀµφιβολίαν, ὅτι ταχεῖα θέλει εἶσθαι
ἡ κρίσις τῶν πέριξ ἡµῶν πραγµάτων, καὶ ἂν ἐν τῇ κρίσει
ταύτῃ εὑρεθῶµεν ἡµεῖς ἀπαράσκευοι, θέλοµεν ἀπολέσει ὅ,τι
ἀνήκει εἰς ἡµᾶς⋅ καὶ ἀπολλύοντες ὅ,τι ἀνήκει εἰς ἡµᾶς ἐκτὸς
116

ΟΜΙΛΙΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ

ἡµῶν, θὰ ἀπολέσωµεν ὅ,τι ἀνήκει εἰς ἡµᾶς καὶ ἐντὸς αὐτοῦ
τοῦ Βασιλείου. Πρόκειται, κύριοι, περὶ τῶν ὅλων, καὶ ἀπέναντι τοιαύτης καταστάσεως τὸ ἐσωτερικὸν ζήτηµα ἔχει
σπουδαιότητα µεγαλυτέραν ἐκείνης, ἣν θὰ εἶχεν, ἐὰν τὰ
ἐξωτερικὰ πράγµατα ἦσαν ὁµαλά⋅ διότι ἡ ἐσωτερικὴ ἀποκατάστασις εἶναι ἡ βάσις ἐφ’ ἧς θὰ στηριχθῶµεν, ἵνα ἐνεργήσωµεν καὶ ἐξωτερικῶς. Εἰς θυσίας θὰ ὑποβληθῇ τὸ Ἔθνος
µεγίστας, εἰς θυσίας, χάριν τῆς παρασκευῆς τῶν δυνάµεων
αὐτοῦ κατά τε ξηρὰν καὶ θάλασσαν⋅ ὀφείλει δὲ τὰς θυσίας
ταύτας ψηφίζουσα ἡ Βουλή, νὰ φροντίσῃ ὅπως ἀνταποκριθῶσι
πρὸς τοὺς σκοπούς, πρὸς οὓς γίνονται, καὶ ὅπως αἱ ἐπαγγελίαι
τῶν κυβερνήσεων περὶ ἐκπληρώσεως τῶν σκοπῶν τούτων
µὴ εἶναι ἐπαγγελίαι µαταιωθησόµεναι. Ἐπὶ τῶν στρατιωτικῶν, ἄρα, καὶ ναυτικῶν παρασκευῶν τῆς χώρας, καθῆκον
ἔχει ἡ νέα κυβέρνησις νὰ ἀσχοληθῇ ἀνενδότως⋅ ἀλλ’ ἵνα
δυνηθῇ νὰ πράξῃ τοῦτο ἔχει ἀνάγκην ἀπόλυτον εἰρήνης⋅ ἔχει
ἀνάγκην τὸ κράτος τῆς εἰρήνης, οὐχὶ χάριν τῶν ἀπολαύσεων,
ἃς αὕτη ἐπιτρέπει οὐδὲ καὶ χάριν ὅσων ὑπόσχεται ἡ εἰρήνη
εἰς τὴν ἐσωτερικὴν ἀνάπτυξιν τῆς χώρας, ἔχει ἀνάγκην
µᾶλλον ἀπαραίτητον τῆς εἰρήνης, ἵνα δυνηθῇ ὑπὸ τὴν αἰγίδα
αὐτῆς νὰ παρασκευασθῇ πρὸς τὴν ἄµυναν τῆς χώρας πρὸς
τὴν ἄµυναν τοῦ ἑλληνισµοῦ, διότι χώρα ἑλληνικὴ δὲν εἶναι
τὰ σύνορα τῆς Ἑλλάδος οὔτε ἐπὶ τῆς Ὄρθρυος οὔτε κατὰ τὴν
Ἐλασσῶνα⋅ ὅρια τοῦ Βασιλείου ἐν τῷ ζητήµατι τῆς ἀµύνης
εἶναι αὐτὰ τὰ ὅρια τοῦ ἑλληνισµοῦ. Τὴν εἰρηνικὴν ἄρα
πολιτικὴν ὀφείλει ν’ ἀσπασθῇ ἐν τοιαύτῃ ἐννοίᾳ ἡ Κυβέρνησις⋅ ὀφείλει νὰ ἐπιδιώξῃ τὰς ἀγαθὰς σχέσεις πρὸς πάσας τὰς
ξένας ∆υνάµεις, ἰδίως δὲ ὀφείλει νὰ ἐπιδιώξῃ τὰς ἀγαθὰς
σχέσεις πρὸς τὴν γείτονα ∆ύναµιν. Αἱ ἀγαθαὶ σχέσεις πρὸς
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τὴν γείτονα ∆ύναµιν εἶναι ἓν τῶν µέσων δι’ ὧν δύναται
ἄριστα νὰ ἐνισχυθῇ ὁ ἑλληνισµὸς διὰ τοὺς ἀγῶνας, οὓς
παρασκευάζουσιν εἰς αὐτὸν ἄλλοι, καὶ αἱ φιλικαὶ αὗται
σχέσεις σήµερον ἐλπίζοµεν ὅτι εἶναι µᾶλλον κατορθωταὶ ἢ
ἄλλοτε, διότι σήµερον ἔχοµεν ἐν τῷ µέσῳ ἡµῶν συµπολίτας
ἐκ τοῦ Ἔθνους ἐκείνου τοῦ γείτονος καὶ ἔχοµεν καὶ ἐν αὐτῇ
τῇ Βουλῇ συναδέλφους ἐξ αὐτοῦ παρακαθηµένους ἐνταῦθα
ἐπ’ αἰσίοις. ∆ιὰ τῆς εἰρηνικῆς ἐν γένει πολιτικῆς, διὰ τῆς
φιλικῆς πρὸς τὰς ξένας ∆υνάµεις συµπεριφορὰς καὶ ἰδίως
πρὸς τὴν γείτονα ∆ύναµιν, θὰ ἀποκτήσωµεν τὴν θέσιν, ἥτις
εἶναι ἀναγκαία, ἵνα δυνηθῶµεν νὰ ἑτοιµάσωµεν τὰς δυνάµεις
ἡµῶν ὅσον ἔνεστι τάχιον, ἵνα µὴ εὐρεθῶµεν ἀπαράσκευοι
ἐν τῇ ὥρᾳ, καθ’ ἣν ἤθελε παύσει ἡ εἰρήνη ὑφισταµένη οὐχὶ
ἐξ ἐνεργείας ἡµῶν, οἵτινες ἔχοµεν ἀνάγκην αὐτῆς ἐπὶ πολὺν
χρόνον, ἀλλ’ ἐκ τῆς ἐνεργείας ἄλλων, µόνος δὲ κίνδυνος
εἶναι, µὴ παύσῃ πρὶν δυνηθῶµεν νὰ συµπληρώσωµεν τὴν
παρασκευήν. Ἐν τῇ εἰρηνικῇ ταύτῃ πολιτικῇ θὰ εὕρωµεν τὴν
εὐκαιρίαν, ὅπως συντάξωµεν τὰς δυνάµεις ἡµῶν κατὰ ξηρὰν
καὶ κατὰ θάλασσαν, ἐπαυξήσωµεν δὲ κατὰ τὸ ἐφικτὸν καὶ
τὰς ἐσωτερικὰς τῆς χώρας δυνάµεις, φέροντες αὐτὴν ὅσον
ἔνεστι εἰς τὸ ὕψος τοῦ σηµερινοῦ τῆς Εὐρώπης πολιτισµοῦ,
δίδοντες ὤθησιν εἰς τὰ τῆς συγκοινωνίας καὶ εἰς πάντα τὰ
ἀφορῶντα εἰς τὴν ὑλικὴν πρόοδον, ἥτις ἀποτελεῖ τὰ νεῦρα
τῆς ἐθνικῆς ἐνεργείας. Ὀφείλοµεν ἰδίως νὰ δώσωµεν πᾶσαν
ἡµῶν τὴν προσοχὴν εἰς τὴν οἰκονοµικὴν κατάστασιν. Εἶναι
αὕτη οὐχὶ εὐάρεστος, εἶναι τοιαύτη, ὥστε οὐχὶ εὐκόλως
δυνάµεθα ἐν τῷ παρόντι νὰ ἐπιζητήσωµεν τὴν βάσιν τῆς
καλῆς οἰκονοµικῆς καταστάσεως, τὸ ἰσοζύγιον τοῦ προϋπολογισµοῦ. Ἀλλ’ οὐδὲν ἔχει τὸ ἀπελπιστικόν. Ἐὰν ἡ γενικὴ
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τοῦ Κράτους πολιτικὴ εἶναι τοιαύτη, ὁποίαν διέγραψα, δυνάµεθα διὰ καταλλήλου τῶν οἰκονοµικῶν ἡµῶν πραγµάτων
διευθετήσεως νὰ ἐπιτύχωµεν οὐχὶ ἀµέσως, ἀλλ’ ἐν χρόνῳ
οὐχὶ πόρρω ἀπέχοντι, τὴν ἀποκατάστασιν τοῦ ἰσοζυγίου ἐν
τῷ προϋπολογισµῷ. Ὅ,τι πρέπει νὰ ἐπιζητῶµεν σήµερον
εἶναι οὐχὶ ἐπίδειξις πλαστοῦ ἰσοζυγίου, ἀλλὰ πρέπει νὰ
ἐπιζητῶµεν σήµερον ἐν τῇ πολιτικῇ τοῦ Κράτους τὴν ὁδὸν
ἥτις θέλει φέρει ἀφεύκτως εἰς τὸ ἰσοζύγιον, ἐὰν ἐµµείνωµεν
ἀκραδάντως ἐν αὐτῇ ὀφείλοµεν ἐν τῇ διαρρυθµίσει τῶν
οἰκονοµικῶν νὰ ἐπιζητήσωµεν αὐτὴν διὰ τῆς ὅσον ἔνεστι
ἐλαττώσεως τῶν δαπανῶν, ἐπιτρεπούσης, ὅµως πλήρη τὴν
ἀνάπτυξιν τῶν παραγωγικῶν δυνάµεων τῆς χώρας, ἀλλ’
ὀφείλοµεν κυρίως νὰ ἀποβλέπωµεν εἰς τὴν διὰ τῆς αὐξήσεως
τῶν παραγωγικῶν δυνάµεων, τῶν πόρων τοῦ Ἔθνους
ἐπαύξησιν καὶ τῶν πόρων τοῦ Κράτους. Τοῦτο εἶναι τὸ µέγα
ἔργον, εἰς ὃ ὀφείλει νὰ ἀφιερωθῇ ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνησις.
∆ὲν εἶναι ζήτηµα λογιστικὸν τὸ ζήτηµα τοῦ προϋπολογισµοῦ,
δὲν εἶναι ζήτηµα ἀριθµῶν, οὐδὲ ζήτηµα πιστώσεων, δὲν
εἶναι ζήτηµα αὐξήσεως ἢ ἐλαττώσεως κεφαλαίων καὶ ἄρθρων
τοῦ προϋπολογισµοῦ⋅ τὸ ζήτηµα τοῦ ἰσοζυγίου ἐν τῷ προϋπολογισµῷ εἶναι ζήτηµα κοινωνικὸν καὶ πολιτικόν⋅ ἐὰν τὴν
πολιτικὴν ἡµῶν ἔχωµεν ἠθικήν, ἔχωµεν εὐσταθῆ πρὸς τὰς
ἰδέας τὰς ὁποίας ἀναγνωρίζοµεν ὡς ὀρθάς, θέλοµεν δυνηθῇ
νὰ ἐπιτρέψωµεν εἰς τὸ Κράτος νὰ προαγάγῃ ἑαυτὸ καὶ τοῦτο
ἐν µέτρῳ µεγαλυτέρῳ ἢ τὰ ἄλλα κράτη τῆς Εὐρώπης τὰ
συγχρόνως µεθ’ ἡµῶν βιοῦντα⋅ ἡ Ἑλλὰς εὑρίσκεται ἔτι ἐν
τοῖς σπαργάνοις καὶ πᾶσα ἡ ἀνάπτυξις αὐτῆς εἰσέτι δὲν
ἐπραγµατώθη. ∆ὲν διατελοῦµεν εἰς τὴν θέσιν εἰς τὴν ὁποίαν
διατελοῦσι τὰ κράτη, τὰ ὁποῖα ζῶσιν ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ καὶ
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τῷ πολιτισµῷ πρὸ αἰώνων⋅ ἡµεῖς σήµερον ἀρχόµεθα ποιοῦντες χρῆσιν τῶν οἰκονοµικῶν στοιχείων τοῦ Ἔθνους, διὰ
τῆς ἐνισχύσεως ἄρα, τὴν ὁποία δυνάµεθα νὰ δώσωµεν καὶ
Κυβέρνησις καὶ Βουλὴ εἰς τὰς δυνάµεις τὰς παραγωγικὰς
τοῦ Κράτους, ἔχοµεν νὰ ἐλπίζωµεν πολὺ µεγαλύτερα ἀποτελέσµατα ἐκείνων, τὰ ὁποῖα ἡ τοιαύτη ἐνίσχυσις ἀποφέρει
εἰς ξένα κράτη. ∆ιὰ τοῦτο πᾶσα θυσία τὴν ὁποίαν ἠθέλοµεν
ζητήσει παρὰ τῆς Βουλῆς πρὸς τὸν σκοπὸν τῆς ἐνισχύσεως
τῶν βιοµηχανικῶν δυνάµεων τοῦ τόπου, τῆς συγκοινωνίας
καὶ πάντων τῶν µέσων, δι’ ὧν προάγεται ἡ ὑλικὴ δύναµις,
ἔχω τὴν πεποίθησιν, ὅτι θέλει ἐπιψηφισθῇ προθύµως παρὰ
τῆς Βουλῆς καὶ ὅτι ἡ Βουλὴ θέλει µᾶς χορηγήσει καὶ ὡς
πρὸς τοῦτο τὴν ἐµπιστοσύνην, τὴν ὁποίαν ἀπεκδεχόµεθα
παρ’ αὐτῆς καὶ ἐπὶ πάντων τῶν ἄλλων. Καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις
κλάδοις τῆς ὑπηρεσίας, οἵτινες δὲν εἶναι ὀλιγώτερον σπουδαῖοι τοῦ στρατιωτικοῦ καὶ ναυτικοῦ κλάδου, ὅπως καὶ τοῦ
οἰκονοµικοῦ, θέλοµεν ὑποβάλει εἰς τὴν Βουλὴν τὰ µέτρα δι’
ὧν ἐλπίζοµεν ὅτι καὶ τὰ τῆς ἐκπαιδεύσεως καὶ τὰ τῆς
ἐκκλησίας θέλουσι διαρρυθµισθῇ δεόντως. Ἰδίως περὶ ἓν
ὀφείλοµεν νὰ ἀσχοληθῶµεν ἤδη ἀµέσως ἀπὸ τῶν πρώτων
βηµάτων, εἰς τὰ τῆς ἀποκαταστάσεως τῶν νέων ἐπαρχιῶν⋅
αἱ ἐπαρχίαι ἐκεῖναι διατελοῦσιν ἐν ἐκρύθµῳ καταστάσει, ἐν
καταστάσει ἀρχετύπῳ τοὐτέστι διοικοῦνται ἄνευ νόµων. Ἐξεδόθησαν παρὰ τῆς Κυβερνήσεως διατάγµατα κανονίζοντα
τὰ τῆς νοµοθεσίας ἐν ταῖς χώραις ἐκείναις διατάγµατα
ἄκυρα, οὐδεµίαν ἔχοντα ἢ δυνάµενα νὰ ἀποκτήσωσιν ἰσχύν,
ἑποµένως εὑρισκόµεθα ὡς πρὸς αὐτὰς δοικητικῶς ἀπέναντι
τοῦ χάους. Καὶ πρῶτον καθῆκον τῆς Κυβερνήσεως σήµερον
εἶναι νὰ ζητήσῃ παρὰ τῆς Βουλῆς, ὅπως κανονίσῃ τὰ τῆς
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ἐννόµου καταστάσεως τῶν χωρῶν ἐκείνων. Πρὶν ἢ δοθῇ
ἔννοµον ἔδαφος εἰς τὰς ἐνεργείας τῆς κυβερνήσεως αὐτόθι,
νοµίζω ὅτι δὲν ἐπιτρέπεται εἰς τὴν Βουλὴν νὰ ἐπιληφθῇ
οὐδεµιᾶς ἄλλης ἐργασίας. Ὀφείλοµεν εἰς τοὺς νέους ἡµῶν
συµπολίτας νὰ παράσχωµεν τὸ µέγιστον τῶν εὐεργετηµάτων
τῆς Πολιτείας, τὴν εὐνοµίαν, καὶ δὲν δύνανται νὰ θεωρηθῶσι
βιοῦντες ἐν εὐνοµίᾳ ἐκεῖνοι, οἵτινες ἔχουσιν ὡς κανόνα ἐν
τῇ διοικήσει αὐτῶν θεσµοὺς παρὰ τὰς διατάξεις τοῦ Συντάγµατος ἐπιβληθέντας εἰς αὐτούς. Παρασκευάσαµεν, ἄρα,
νοµοθετικὸν µέτρον, τὸ ὁποῖον ὑποβάλλοµεν εἰς τὴν ἔγκρισιν
ὑµῶν, ἀφορῶν εἰς τὴν κανονικὴν διαρρύθµισιν τῶν πραγµάτων τῶν νέων ἐπαρχιῶν⋅ διὰ τοῦ νοµοσχεδίου τούτου
προτείνοµεν τὴν ἐπέκτασιν ἐπὶ τὰς νέας χώρας πάσης τῆς
ἐν τῷ λοιπῷ Βασιλείῳ ἰσχυούσης νοµοθεσίας, συνάµα δὲ
προτείνοµεν καὶ πάντα τὰ µέτρα, τὰ ὁποῖα εἶναι προσωρινῶς
ἀναγκαῖα µέχρις οὗ ἐφαρµοσθῶσιν ἐκεῖ τὰ ἐνταῦθα κείµενα.
∆ιότι δὲν ἀρκεῖ νὰ εἴπωµεν ἐγκύρως, ὅτι οἱ ἑλληνικοὶ νόµοι
ἰσχύουσιν ἀπὸ ἡµέρας ὡρισµένης ἐν ταῖς νέαις ἐπαρχίαις,
ἵνα καὶ οἱ νόµοι οὗτοι ἀµέσως πραγµατοποιηθῶσιν⋅ ὡς πρὸς
πολλὰ ὑπάρχει ἀνάγκη µέτρων παρασκευαστικῶν τῆς
ἐκτελέσεως. Αὐτὴ ἡ δηµοτικὴ διοίκησις τῆς χώρας ἀπαιτεῖ
δηµοτικὴν διαίρεσιν, δηµοτικὰς ἐκλογὰς καὶ ἐγκατάστασιν
τῶν νέων ἀρχῶν⋅ µέχρι τοῦ χρόνου ἄρα καθ’ ὃν θὰ δυνηθῇ
νὰ λειτουργήσῃ ὁ νόµος, ἔδει προσωρινῶς νὰ κανονισθῶσι
διὰ νόµου τὰ τῆς διοικήσεως τῆς χώρας ἐκείνης, πᾶσαι δὲ
αὗται αἱ προσωριναὶ διατάξεις περιλαµβάνονται ἐν τῷ νοµοσχεδίῳ, τὸ ὁποῖον ὑποβάλλοµεν σήµερον εἰς ὑµᾶς.
Πλὴν τούτου ὑποβάλλοµεν εἰς τὴν Βουλὴν σήµερον καὶ
ἕτερον νοµοσχέδιον, ἀφορῶν εἰς τὴν διαρρύθµισιν τῶν σχέ121
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σεων ἡµῶν ὡς πρὸς τὰ νέας χώρας ἀπέναντι τῶν ξένων
∆υνάµεων, τοὐτέστιν ὑποβάλλοµεν εἰς τὴν Βουλὴν τὴν
συµβάσιν περὶ τῶν νέων συνόρων.
Ὁ κύριος ἐπὶ τῶν Οἰκονοµικῶν ὑπουργὸς θὰ ὑποβάλῃ εἰς
τὴν Βουλὴν νοµοσχέδιον περὶ πιστώσεως διὰ τὸν τρέχοντα
µῆνα καὶ περὶ κανονισµοῦ τῶν δαπανῶν διὰ πιστώσεως διὰ
τοὺς δύο τελευταίους µῆνας, καὶ τὸ νοµοσχέδιον τοῦτο εἶναι
ἐπίσης ὅπως καὶ τὰ ἄλλα ἀναγκαῖον, διότι εὑρισκόµεθα ἐν
µηνὶ Μαρτίῳ καὶ δὲν δυνάµεθα νὰ προβῶµεν νοµίµως εἰς
οὐδεµίαν δαπάνην.
Ταῦτα εἶναι τὰ µέτρα, τὰ ὁποῖα σήµερον θέλοµεν ὑποβάλει εἰς τὴν Βουλήν. Ἐντὸς λίαν βραχέος χρόνου θέλοµεν
ὑποβάλει καὶ τὰ ἄλλα µέτρα, τὰ ὁποῖα ὑπαγορεύονται ἐκ
τοῦ συστήµατος τῶν ἰδεῶν ἡµῶν. Ἔχω δὲ τὴν πεποίθησιν
ὅτι ἡ Βουλὴ καὶ εἰς ταῦτα καὶ εἰς ἐκεῖνα θέλει παράσχει
εἰς ἡµᾶς πλήρη τὴν συνδροµὴν αὐτῆς. Ἀπέδειξεν ἡ Βουλὴ
ὅτι εἶχεν ἐµπιστοσύνην εἰς ἡµᾶς, ἐνόσῳ διετελοῦµεν ἐν ταῖς
τάξεσι τῆς Ἀντιπολιτεύσεως⋅ ἐλπίζω δὲ ὅτι καὶ ἡµεῖς, ἐν
ταῖς τάξεσιν ἤδη τῆς Συµπολιτεύσεως θέλοµεν ἀποδείξει
πρὸς τὴν Βουλὴν καὶ πρὸς τὸ Ἔθνος ὅτι αἱ ἐπαγγελίαι ἡµῶν
ἦσαν ἀληθεῖς καὶ ὅτι ἐπὶ τῶν ἐπαγγελιῶν ἡµῶν ἐννοοῦµεν
νὰ πολιτευθῶµεν, ἐπιδιώκοντες τὴν εὐηµερίαν τοῦ τόπου.
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Ελευθέριος Βενιζέλος και Λορέντζος Μαβίλης

Αγορεύσεις για τη γλώσσα
στη Β΄ (∆ιπλή) Αναθεωρητική Βουλή (1911)
Οι κοινοβουλευτικοί όροι
Το ελληνικό Kοινοβούλιο για πρώτη φορά κλήθηκε να αντιµετωπίσει το ζήτηµα της γλώσσας, ακριβέστερα να ανταποκριθεί στο
αίτηµα να προστατεύσει µε το ειδικό κύρος του και τη νοµοθετική
εξουσία του την καθαρεύουσα ελληνική γλώσσα, το 1907 και µε
µεγαλύτερη ένταση το 1911 κατά την αναθεωρητική διαδικασία του
Συντάγµατος του 1864. Κατά την τελευταία αυτή περίσταση τρεις
συνεδριάσεις της Β΄ (∆ιπλής) Αναθεωρητικής Βουλής (στις 25, 26
και 28 Φεβρουαρίου 1911) αφιερώθηκαν στο γλωσσικό⋅ έγιναν 48
αγορεύσεις πληρεξουσίων και σηµειώθηκαν υπέρ τις 160 διακοπές
και σύντοµες παρεµβάσεις⋅ συνολικά περισσότερο από το ένα πέµπτο
των 362 βουλευτών εκφράστηκαν µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο
κατά τη διάρκεια της συζήτησης⋅ ένα «ἅγιον ἀλλ’ ἀνιαρὸν ἔργον»,1
όπως επιγραµµατικά συνόψισε ο τέως πρωθυπουργός Στέφανος
∆ραγούµης στο τέλος της µακράς και επίπονης διαδικασίας. Το
αποτέλεσµα ήταν αφενός η προσθήκη στο αναθεωρηµένο κείµενο
του Συντάγµατος του άρθρου 107, σύµφωνα µε το οποίο « Ἐπίσηµος
γλῶσσα τοῦ Κράτους εἶναι ἐκείνη εἰς τὴν ὁποίαν συντάσσονται
τὸ πολίτευµα καὶ τῆς Ἑλληνικῆς νοµοθεσίας τὰ κείµενα. Πᾶσα
πρὸς παραφθορὰν ταύτης ἐπέµβασις ἀπαγορεύεται»⋅ η συµπλήρωση
αφετέρου στο τέλος του άρθρου 2 του Συντάγµατος µε το εδάφιο
«Τὸ κείµενον τῶν ἁγίων γραφῶν τηρεῖται ἀναλλοίωτον⋅ ἡ εἰς
ἄλλον γλωσσικὸν τύπον ἀπόδοσις τούτου, ἄνευ τῆς προηγουµένης
ἐγκρίσεως καὶ τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ
Ἐκκλησίας, ἀπαγορεύεται ἀπολύτως».
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Από όλη αυτή την πυκνή και εξαιρετικής έντασης2 διαδικασία
δύο αγορεύσεις αναδεικνύονται⋅ από τη µια ο λόγος του βουλευτή
Κέρκυρας ποιητή Λορέντζου Μαβίλη επιβάλλεται µε τον ιδεαλισµό
και τη συνεκτική ηθικότητά του⋅ από την άλλη η αγόρευση του πρωθυπουργού Ελευθέριου Βενιζέλου, η οποία ουσιαστικά προδιέγραψε
τους όρους της εξέλιξης, τους αναβαθµούς της πολιτικής αντιµετώπισης του γλωσσικού ζητήµατος και των θεσµικών απολήξεών
της ιδίως στην περιοχή της εκπαίδευσης, προβλέποντας επιπλέον
πόσο βασανιστική θα ήταν η πορεία ολοκλήρωσης της γλωσσικής
αυτοσυνειδησίας των ελληνικών κοινωνιών.3 Από τους υπόλοιπους
οµιλητές ευδιάκριτη από ποιοτική άποψη είναι η αγόρευση µελών
του µικρού Λαϊκού Κόµµατος, «των Κοινωνιολόγων», όπως επικράτησε να ονοµάζονται, του Αλέξανδρου Παπαναστασίου, του
Πέτρου Αραβαντινού ή του Κωνσταντίνου ∆εµερτζή. Θα σηµείωνα
επίσης την ιδιότυπη αγόρευση του βουλευτή Ζακύνθου Πέτρου Κουλούµπαρδου. Όλες αυτές οι αγορεύσεις ξεχωρίζουν µε την έννοια
ότι, κι αν ακόµη φωτίζουν δευτερεύουσες ή περιφερειακές πτυχές
του ζητήµατος ή κι αν ακόµη η ρητορική οικονοµία τους εµφανίζεται ατελής, αντέχουν στο χρόνο. ∆εν είναι χωρίς σηµασία ότι οι
αγορητές, που τις εκφώνησαν, τοποθετήθηκαν κατά του αιτήµατος
της συνταγµατικής προστασίας της καθαρεύουσας γλώσσας.
Και οι άλλοι; Τι αποµένει από τις φλογερές οµιλίες του Θεµιστοκλή Μιχαλόπουλου, εισηγητή της τροπολογίας για την υπεράσπιση της καθαρεύουσας, του έµπειρου θεολόγου Μιχαήλ Γαλανού,
του εκπαιδευτικού Ιωάννη Πατσουράκου ή του εκρηκτικού Λάκωνα
Ευστράτιου Κουλουµβάκη; Οι µαχητικοί αυτοί άνδρες χάνονται
κυριολεκτικά µέσα στις σελίδες των λίγων ειδικών βιβλίων της
κοινοβουλευτικής ιστορίας µας µε τρόπο σκληρό και διόλου αντίστοιχο ούτε µε το πάθος τους για την υπεράσπιση των γλωσσικών
και των άλλων απόψεών τους ούτε µε τη σχετική επιτυχία τους
στην περίπτωση της συζήτησης για το γλωσσικό.
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Θα δούµε αναλυτικά παρακάτω πού εντοπίζεται αυτό το στοιχείο
της επιτυχίας τους⋅ επειδή όµως στις σελίδες που θα ακολουθήσουν
θα παρουσιάσουµε την έκφραση του γλωσσικού ζητήµατος µέσα στην
αίθουσα του Κοινοβουλίου κατά το 1911, θα θέλαµε να µείνουµε
λίγο ακόµη στο φορτισµένο τοπίο της Β΄ (∆ιπλής) Αναθεωρητικής
Βουλής, που προέκυψε από τις εκλογές της 26ης Νοεµβρίου 1910
και απαρτιζόταν, όπως είπαµε, από 362 βουλευτές. Το Κόµµα των
Φιλελευθέρων, που είχε ιδρυθεί µόλις δύο µήνες προηγουµένως,
στις 22 Αυγούστου, µε επικεφαλής τον Ελευθέριο Βενιζέλο είχε
καταλάβει τις 307 έδρες (84%), οι «αγροτικοί υποψήφιοι» 28 (8%),
7 (2%) οι «Κοινωνιολόγοι», 7 (2%) οι λεγόµενοι «Συντακτικοί»
και οι «Ανεξάρτητοι» (εκπρόσωποι των παλαιών κοµµάτων που δεν
πειθάρχησαν στην απόφαση των σχηµατισµών τους για αποχή από
την εκλογική διαδικασία) 13 (6%).4 ∆εν ήταν όµως µόνο η µεγάλη
πλειοψηφία µε την οποία το νεοσύστατο κόµµα κέρδισε στις εκλογές⋅
ο άνεµος της ανανέωσης που έφερνε στο Κοινοβούλιο ο νέος κοµµατικός σχηµατισµός είχε επιπλέον χαρακτηριστικά: οι περισσότεροι
από τους εκλεγέντες όφειλαν την αρχή της σταδιοδροµίας τους σε
πολιτικά γεγονότα µετά το 1909 και µόνο το 32,3%, δηλαδή 117
βουλευτές, είχαν εκλεγεί και στην προηγούµενη εκλογική αναµέτρηση της 8ης Αυγούστου του 1910. Το 87% του Σώµατος των
βουλευτών της Αναθεωρητικής Βουλής δεν είχαν εκλεγεί ποτέ πριν
από το 1910. Όσο για την κυβέρνηση που σχηµάτισε ο Ελευθέριος
Βενιζέλος, αυτή απαρτίστηκε από πολιτικούς που δεν είχαν ποτέ
έως τότε καταλάβει υπουργικό αξίωµα.5
Η ριζική ανανέωση του πολιτικού δυναµικού της χώρας απηχεί
αντίστοιχης υφής κοινωνικά αιτήµατα και ακουµπά σε κοινωνικό
κλίµα έτοιµο για αλλαγές. Οι καταγγελίες κατά του παλαιοκοµµατισµού, που είχαν διατυπωθεί ήδη στη διακήρυξη του Στρατιωτικού
Συνδέσµου κατά το «προνουντσιαµέντο» στου Γουδή το 1909 και
ό,τι επακολούθησε, δίνουν µια εικόνα αυτού του κλίµατος. Κατά
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τα άλλα η αναθεωρητική συνταγµατική διαδικασία του 1911 και η
λίγο προγενέστερη ίδρυση του Κόµµατος των Φιλελευθέρων έχουν
τη σφραγίδα του Βενιζέλου⋅ αποτελούν συστατικά στοιχεία της
ραγδαίας ανόδου του και µπορούν να σταθούν δίπλα στις µεγάλες
επιτυχίες του στον τοµέα της εξωτερικής πολιτικής, την ένωση της
Κρήτης, την επέκταση του κράτους στην Ήπειρο και τη Μακεδονία.
Έχει επιπλέον επισηµανθεί ότι οι πρακτικές του Κόµµατος των
Φιλελευθέρων και η κυβερνητική σταθερότητα που εξασφάλισε
ο Βενιζέλος κατά τις κρίσιµες αυτές περιστάσεις της ζωής του
ελληνικού κράτους, υποχρέωσαν τους συντηρητικούς αντιπάλους
του στη σύµπηξη ενός συνασπισµού, από τον οποίο προέκυψε το
λεγόµενο µοναρχικό κόµµα µετά τη διαφωνία του Βενιζέλου και
του βασιλιά Κωνσταντίνου σχετικά µε τη θέση της χώρας κατά τον
Α΄ Παγκόσµιο Πόλεµο.6
Θα διαπιστώσουµε στα επόµενα µε ποιους τρόπους η συζήτηση στο
Κοινοβούλιο σχετικά µε την προστασία της καθαρεύουσας απεικονίζει τα ενδεχόµενα ιδεολογικά πεδία, όπου θα εκφραστεί αργότερα
αυτή η αντιπαράθεση, και κατά τούτο η σηµασία της συζήτησης
εµφανίζεται µεγαλύτερη από όσο θα ανέµενε κάποιος. Η γλωσσική
αντιπαράθεση στη Βουλή είναι εκείνη που αναδεικνύει περισσότερο
από οποιαδήποτε άλλη κοινοβουλευτική διαδικασία τις ιδεολογικές
κρυσταλλώσεις του υπό διαµόρφωση ενιαίου αντιβενιζελικού πόλου.7
Αυτή η δυνατότητα της κοινοβουλευτικής διαχείρισης του γλωσσικού ζητήµατος το 1911 γίνεται πιο σαφής, αν συνυπολογίσουµε ότι
είχαν ήδη προηγηθεί γεγονότα που προσανατόλιζαν και κατά κάποιο
τρόπο προανήγγελλαν την επικείµενη εµπλοκή των πολιτικών σε
αυτό το ανώτατο θεσµικό επίπεδο: το 1901 η κυβέρνηση Θεοτόκη
είχε ήδη παραιτηθεί ύστερα από το θόρυβο που είχαν ξεσηκώσει οι
δηµοσιεύσεις των µεταφράσεων των Ευαγγελίων σε απλή γλώσσα
και ήταν ακόµη νωπός στην κοινή γνώµη ο κλονισµός της κυβέρνησης Ράλλη έπειτα από τις ταραχές που προκάλεσε η παράσταση
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της «Ορέστειας» σε πεζή µετάφραση στο τότε Βασιλικό Θέατρο
στις 30 ∆εκεµβρίου 1903.8 Όπως µπορούµε να διαπιστώσουµε
από τις αγορεύσεις των πληρεξουσίων του 1911, τα γεγονότα του
1901 και του 1903 είχαν παρατεταµένη επίδραση στην κοινωνική
και την πολιτική ζωή.9 Και από την άποψη αυτή είναι χρήσιµο να
εντάξουµε στον ιστορικό ορίζοντα της συζήτησης του 1911 όχι µόνο
τα γεγονότα του 1901 και 1903 αλλά και την απόπειρα νοµοθετικής
κατοχύρωσης του γλωσσικού αρχαϊσµού το 1907, η οποία επίσης
οφείλεται στα γεγονότα εκείνα.
Το 1907 η αφορµή για την εµπλοκή της Βουλής παρουσιάστηκε
κατά τη συζήτηση σχετικά µε την αναβάθµιση της ποιότητας των
σχολικών βιβλίων µέσω της εφαρµογής µιας διαδικασίας, η οποία
προωθούσε το κοινό εγκεκριµένο από το κράτος διδακτικό βιβλίο
και συνεπώς την οµοιοµορφία των διδασκόµενων αντικειµένων
στα σχολεία της Επικράτειας. Το πρόβληµα βέβαια δεν ήταν νέο,
είχε απασχολήσει από τη δεκαετία του 1870 σε µεγάλη έκταση
τα όργανα χάραξης της εκπαιδευτικής πολιτικής στις ελληνικές
κοινότητες του οθωµανικού κράτους κυρίως ως πρόβληµα ελέγχου
και αργότερα προληπτικής (αυτο)λογοκρισίας. Σε ανάλογο πλαίσιο
και το 1907 σηµειώνεται η πρώτη απόπειρα νοµικής κατοχύρωσης
του γλωσσικού αρχαϊσµού µε τον όρο «καθαρεύουσα γλώσσα»⋅
επιπλέον όµως οι κρατικές υπηρεσίες και ιδίως οι σχολικοί θεσµοί
αναγνωρίζονται από τότε µε τον πιο επίσηµο τρόπο ως το δυνητικό
νέο πεδίο της σοβούσας γλωσσικής αντιπαράθεσης. Η πρόθεση των
προτεινόντων βουλευτών, του Κυριακούλη Μαυροµιχάλη και των
Παπαµιχαλόπουλου και Κουντουριώτη, δεν τελεσφόρησε. Η Βουλή
ύστερα από τις αγορεύσεις των Καφαντάρη, ∆ραγούµη, Θεοτόκη
και Λεβίδη αναγνώρισε ότι «ἡ γλῶσσα ἡµῶν ἔχει τὰς βάσεις της
εἰς τὴν Ἐθνικὴν συνείδησιν, οὐδένα δὲ κίνδυνον διατρέχοµεν, ὥστε
νὰ θέλωµεν νοµοθετικῶς νὰ τὴν προασπίσωµεν».10
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Ο κοινοβουλευτικός λόγος υπέρ της καθαρεύουσας
Στις συζητήσεις του 1911 η ίδια εκτίµηση για τους φανταστικούς
κινδύνους που δήθεν απειλούν τη γλώσσα αποτελεί το επιχείρηµα
µε το οποίο η Επιτροπή επί των αναθεωρητέων διατάξεων του
Συντάγµατος απορρίπτει την αντίπαλη τροπολογία του Θ. Μιχαλόπουλου. Η κοινοβουλευτική αυτή τακτική δεν απέδωσε παρά
την υποστηρικτική σύντοµη επιχειρηµατολογία του προέδρου της
Επιτροπής, διαπρεπούς νοµοµαθούς Κωνσταντίνου Ρακτιβάν, και
κυρίως την ειδική αγόρευση του κοινωνιολόγου Π. Αραβαντινού.11
Φαίνεται ότι η ηγεσία των Φιλελευθέρων και οι Κοινωνιολόγοι δεν
µπόρεσαν να σταθµίσουν από την αρχή της συζήτησης ότι «τὸ ζήτηµα [...] βαθέως συγκινεῖ τὸν ἑλληνικὸν λαόν» ή σύµφωνα µε την
αναλυτικότερη εκτίµηση του Στέφανου ∆ραγούµη «ἥ τε παραχθεῖσα
κίνησις καὶ ἡ γεννηθεῖσα δυσπιστία τῆς κοινῆς συνειδήσεως πείθουσι
τὸ συνέδριον τοῦτο [=την Αναθεωρητική Βουλή] ὅτι δὲν δύναται
νὰ ἐξέλθῃ τῆς δυσχερείας ἄνευ καθιερώσεως προστασίας περιττῆς
[για την καθαρεύουσα]».12
Οι ακόλουθοι εξωτερικοί παράγοντες επέδρασαν και συνέβαλαν
στη διόγκωση της ευαισθησίας της κοινής γνώµης:
α) Η συνεχιζόµενη οργανωτική και συγγραφική δραστηριότητα
του καθηγητή του Πανεπιστηµίου Αθηνών Γεώργιου Μιστριώτη13
µε έσχατα ως προς την αναθεωρητική συνταγµατική διαδικασία το
λόγο του στη µεγάλη αίθουσα του Πανεπιστηµίου Αθηνών στις 24
Ιανουαρίου 1911 «Περί εννόµου αµύνης της εθνικής γλώσσης»,14
ενώ το οµόθεµο «Υπόµνηµα προς την Κυβέρνησιν περί εγγραφής εν
τω συντάγµατι άρθρου περί αµύνης της γλώσσης»15 είχε προηγηθεί
κατά ένα σχεδόν χρόνο. Οι υπόλοιπες δηµόσιες παρεµβάσεις του
Μιστριώτη, που αναδηµοσιεύονται στον πέµπτο τόµο των Ρητορικών Λόγων του, διαφωτίζουν για τα καθέκαστα της µεγάλης
οργανωτικής δεξιότητάς του.
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β) Η αποφασιστική στράτευση του ίδιου του Πατριάρχη Ιωακείµ
Γ΄ υπέρ της «ιεράς» αµετάφραστης γλώσσας των Ευαγγελίων και
της λειτουργίας,16 καθώς και η ολοφάνερη πλειοδοσία του υπέρ της
αρχαΐζουσας γλώσσας.17 Είχαν βεβαίως προηγηθεί αναταράξεις στην
Εκκλησία της Ελλάδος από την εφεκτική στάση που είχε τηρήσει
ο τότε µητροπολίτης Αθηνών Προκόπιος σχετικά µε τη µετάφραση
των Ευαγγελίων⋅18 θα ήταν εντελώς περιττό να σηµειώσουµε ότι
οι επιλογές του Ιωακείµ συναρτώνται και µε κινήσεις σε άλλα µέτωπα της πατριαρχικής πολιτικής και ιδίως σε εκείνα που αφορούν
στα υπόλοιπα πατριαρχεία της Ανατολής,19 στις σχέσεις και στους
ανταγωνισµούς των εκκλησιών στα Βαλκάνια, αλλά και ειδικότερα
στις εντάσεις της οµογενειακής πολιτικής καθηµερινότητας µέσα
στην Πόλη, µολονότι τίποτα από αυτά δεν αφήνει σαφή ίχνη στις
αγορεύσεις των πληρεξουσίων το 1911.
γ) Μια ανάλογη διάθεση µερίδας του Τύπου να εµπλακεί στις
εξελίξεις σχετικά µε τη γλωσσική διαµάχη και να τις προβάλει µε
κάθε τρόπο.20 Σε γενικές γραµµές η στάση αυτή των εφηµερίδων
χαρακτηρίζεται από περιγραφές λαϊκιστικές, µε όλες τις υπερβολές, παραθλάσεις και παρεξηγήσεις που θα περίµενε κανείς από
τέτοιες κινήσεις. Είναι γεγονός ότι οι πληρεξούσιοι που εξέφρασαν
τις θέσεις τους υπέρ του γλωσσικού καθαρισµού το 1911 εξαρτούν
ή διανθίζουν τους λόγους τους σε αρκετά σηµεία από τις περιγραφές αυτές των εφηµερίδων της εποχής, ενώ εκείνοι που στέκονται
επιφυλακτικοί ή και αρνητικοί ορισµένες φορές απέναντι σ’ αυτή την
αίολη εµπιστοσύνη στον τύπο είναι ελάχιστοι.21 ∆εν θα ήταν υπερβολή να ειπωθεί ότι ο γλωσσικός καθαρισµός συγκεκριµενοποίησε
ένα εµπλουτισµένο συγκρουσιακό περιβάλλον κατά την πρώτη δεκαετία του 20ού αιώνα, µέσα στο οποίο ο ελληνικός τύπος αναδείχθηκε
ως ο ισχυρός παράγοντας µορφοποίησης και διεκπεραίωσης αυτής
της µεγάλης εκλαϊκευτικής εκστρατείας γύρω από τα ζητήµατα
της ιδεολογίας και του πολιτισµού στην ελληνική κοινωνία του
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φθίνοντος 19ου και του αρχόµενου 20ού αιώνα.22 Σε µια σταθερή
κύµανση οι εφηµερίδες που εξέφρασαν τις θέσεις του γλωσσικού καθαρισµού κινούνταν µε εξαιρετική ευελιξία ανάµεσα στις καταγγελίες κατά των ξένων και εγχώριων οργάνων του πανσλαβισµού, την
εργαλειακή χρήση επιλεκτικών τµηµάτων της ελληνικής ιστορίας,
τις ιερεµιάδες κατά του ηθικού εκτραχηλισµού και της φυλετικής
παρακµής. Αν αναζητούµε συνεπώς ένα συγκροτηµένο λίγο πολύ
ιδεολογικό µηχανισµό και τις απηχήσεις του στους πολίτες ιδίως
των Αθηνών, θα πρέπει να τον εντοπίσουµε στις συγκεκριµένες
εφηµερίδες και στο αναγνωστικό κοινό τους⋅ αυτές επιχείρησαν να
αναπληρώσουν την απουσία των παλαιών κοµµάτων από τα έδρανα
της Β΄ Αναθεωρητικής Βουλής και κατόρθωσαν να παραγάγουν το
αξιολογότερο αντίβαρο23 στον ανακαινιστικό άνεµο που ξεσήκωσε το
Κίνηµα στου Γουδή, η ανάθεση της διακυβέρνησης της χώρας στον
Ελευθέριο Βενιζέλο και τέλος η ίδια η συνταγµατική αναθεωρητική
διαδικασία του 1911.
Στο µέτρο που η τελευταία δεν απέδωσε απλώς τη συγκροτηµένη
πολιτική έκφραση των αδιαφοροποίητων αιτηµάτων του προγράµµατος του Στρατιωτικού Συνδέσµου, όπως ήθελε ο Αλέξανδρος Σβώλος,24 αλλά τη θεµελιώδη νοµοθετική προϋπόθεση για την προώθηση
και την ψήφιση ενός ολόκληρου πλέγµατος εκσυγχρονιστικών µέτρων
σχετικών µε τις δοµές και τις λειτουργίες της δηµόσιας διοίκησης,
της δικαιοσύνης, της οικονοµικής-κοινωνικής ζωής,25 το αποτέλεσµα
της συνταγµατικής µεταρρύθµισης αναδείχθηκε σε παράγοντα µε
παρατεταµένη χρονική παρουσία στην ελληνική κοινωνική ζωή. Αντίστοιχα ο γλωσσικός καθαρισµός, έχοντας τότε εκφραστεί γεµάτος
δυναµισµό στο επίπεδο των ιδεών και των προσώπων ως αντίπαλο
πολιτικό αίτηµα, υπερβαίνει και αυτός τα όρια της συγκυρίας µέσα
στην οποία ανδρώθηκε και θέτει τις προϋποθέσεις για την παρατεταµένη ρυθµιστική παρουσία του και στις ιδεολογικές ζυµώσεις και
στην εκπαιδευτική και ευρύτερα στην πολιτική πραγµατικότητα.26
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Μέσα στο περιβάλλον της Αναθεωρητικής Βουλής η παρουσία
του γλωσσικού καθαρισµού φαίνεται ότι διαθέτει υπερκοµµατική
έκφραση ή (σε µετριοπαθέστερη διατύπωση) θα µπορούσε να ανιχνευθεί η ορισµένη διεισδυτικότητά του ακόµη και σε βουλευτές
και παράγοντες του Κόµµατος των Φιλελευθέρων,27 γεγονός που
αναµένει την ειδική ερµηνεία του. Προς αυτή την κατεύθυνση θα
σηµειώναµε ότι η απουσία των παλαιών κοµµάτων από τα κοινοβουλευτικά έδρανα λειτούργησε ενισχυτικά προς την αδιαφοροποίητη
διάχυση των ιδεών του γλωσσικού καθαρισµού, στο µέτρο που και
οι ιδεολογικές πλευρές του τελευταίου παρέµειναν συγκεχυµένες
και η εκπόνηση του φιλελεύθερου προγράµµατος, του «ἔργου τῆς
ἀνορθώσεως», φαίνεται ότι δεν µπόρεσε να λειανθεί µέσα από τις
κοινοβουλευτικές αντιπαραθέσεις και να συµπεριλάβει ή να προβλέψει όλες τις παρεπόµενες µετακινήσεις και ανασυνθέσεις στο
πεδίο της ιδεολογίας. Για το λόγο αυτό ο Βενιζέλος, κλείνοντας την
αγόρευσή του για τη γλώσσα, α) οµολογεί ότι δεν είχε εκτιµήσει
σωστά τις δυσκολίες που θα αντιµετώπιζε ως πρωθυπουργός⋅ β)
θεωρεί ότι το γλωσσικό πρέπει να σταµατήσει να απασχολεί την πολιτική επικαιρότητα⋅ γ) παραδέχεται ότι σε αντίθετη περίπτωση «ὁ
ἀνορθωτικὸς ἀγὼν [θα] ἐµαταιοῦτο»⋅ δ) καλεί τους βουλευτές του
κόµµατός του σε συσπείρωση, σε εγρήγορση και σε ετοιµότητα.28
Οι προηγούµενες διαπιστώσεις πλαισιώνουν, αλλά δεν συνιστούν
αξιολόγηση των επιχειρηµατολογιών και της κοινοβουλευτικής
τακτικής των καθαριζόντων βουλευτών. Οι αγορεύσεις τους χαρακτηρίζονται από αδυναµίες ιστορικιστικής και γενικότερα πραγµατολογικής υφής. ∆εν είναι δυνατό λόγου χάρη να οµοφωνήσουν για
πόσο χρονικό διάστηµα το ελληνικό έθνος έµεινε υπό καθεστώς δουλείας, µολονότι η περίοδος της υποδούλωσης είναι κρίσιµη για την
επιχειρηµατολογία τους σχετικά µε την παραφθορά της γλώσσας⋅
δεν είναι επίσης δυνατό να πείσουν µε συγκροτηµένο τρόπο για την
προτίµηση που υποτίθεται ότι δείχνουν οι άνθρωποι του λαού προς
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τις λόγιες χρήσεις της γλώσσας. Τέτοιες αδυναµίες µας επιβάλλουν
να µην µπορούµε να αντιστοιχίσουµε τις επιχειρηµατολογίες τους
µε τις επιστηµονικές εξελίξεις που χαρακτηρίζουν τον ύστερο 19ο
αιώνα (κυρίως µε την επικράτηση του επιστηµονικού θετικισµού)⋅
σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις ανιχνεύουµε ένα πρωτόλειο εµπειρισµό που εύκολα καταλήγει στην περιπτωσιολογία.29 Επιπλέον,
ενισχυτικός παράγοντας στην ίδια κατεύθυνση θα µπορούσε να
θεωρηθεί η αποξένωση από τις επιστηµονικές εξελίξεις στο πεδίο
της γλωσσολογίας. Είναι χαρακτηριστική από την άποψη αυτή
η απουσία αναφοράς στις αγορεύσεις υπέρ της καθαρεύουσας στο
µοναδικό καθηγητή της ελληνικής γραµµατικής (γλωσσολογίας)
στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, τον Γεώργιο Χατζιδάκι⋅ ήταν εξάλλου
ο µόνος που θα µπορούσε να υψώσει ένα επιστηµονικό ανάχωµα
αντιµετώπισης του Ψυχάρη, αλλά τότε ακόµη κρατούσε µια κυµαινόµενη στάση παρά τις προσπάθειες του Γεώργιου Μιστριώτη να
τον κρατήσει κοντά του και παρά τις ενστάσεις που διατυπώνονται
και από το βήµα της Βουλής σύµφωνα µε τις οποίες ο Χατζιδάκις
«δὲν ἠθέλησεν ὁ ἴδιος νὰ δυνηθῇ νὰ ἀποδώσῃ εἰς τὴν κοινωνίαν
καρποὺς ἐκ τῆς διδασκαλίας αὐτοῦ […] ἴσως διότι εἶχεν ὑποχρέωσιν
εἰς ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι τοῦ παρέσχον εὐεργεσίας, ἀνθρώπους
ἀντιθέτους πρὸς τοὺς ἐπὶ τοῦ προκειµένου ὀρθὰς ἰδέας ἔχοντας».30
Έτσι η υποστήριξη του γλωσσικού καθαρισµού στο επιστηµονικό
πεδίο διεκπεραιώνεται κυρίως µε επιχειρήµατα των µέσων του
19ου αιώνα και ειδικότερα µε πληροφορίες και γνώσεις αντληµένες
από το έργο του Μιστριώτη. Και σε ό,τι αφορά στην παλαιότερη
επιστηµονική παραγωγή αρκεί να σηµειώσουµε ότι ο εισηγητής
της τροπολογίας για την προστασία της καθαρεύουσας, βουλευτής
Αττικής και Βοιωτίας, Θ. Μιχαλόπουλος, καταφεύγει στο έργο του
περισσότερο γνωστού ως θρησκειολόγου παρά ως γλωσσολόγου Max
Müller, του ξεχασµένου πια σήµερα Lazarus και του γλωσσολόγου
επίσης και καθηγητή του Μιστριώτη, Georg Kurtius, και από
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αυτούς αρδεύεται δευτερεύουσες τεκµηριώσεις και επιχειρήµατα
σε βάρος της οικονοµίας του λόγου του και κυρίως σε βάρος της
αποδεικτικής του αξίας⋅ από την άλλη µεριά το έργο του ίδιου του
Μιστριώτη θα µπορούσε να θεωρηθεί επαρκές ως προς τα σχετικά
µε την κλασική ελληνική φιλολογία, αλλά ήταν εξαιρετικά αδύνατο
ως προς τη βυζαντινή φιλολογία και ουσιαστικά ανίσχυρο απέναντι
σε όλες εκείνες τις συνεχιστικές προσεγγίσεις της ελληνικότητας,
οι οποίες είχαν εγκαινιαστεί µια δυο γενιές προηγουµένως, µετά
δηλαδή από το έργο του Σπυρίδωνα Ζαµπέλιου και την ολοκλήρωση
της Ιστορίας του Κωνσταντίνου Παπαρρηγόπουλου.31
Οι δυσκολίες των υπέρµαχων της καθαρεύουσας δεν είναι µόνο
επιστηµικής υφής, παρουσιάζουν και άλλου είδους κενά: σε µια
εποχή λόγου χάρη που το Μακεδονικό είναι σε έξαρση οι καθαρίζοντες βουλευτές επιµένουν στην περιχαράκωση µέσα στα όρια της
ελληνικής επικράτειας και αγνοούν τις ιδιότυπες εκφράσεις της
εθνικής αυτοσυνειδησίας ξενόφωνων ελληνικών πληθυσµών σε περιοχές έξω από τα τότε σύνορά µας: «Τὸ ἡµέτερον Σῶµα δὲν εἶναι
ἁπλῶς πολιτικὸν Σῶµα, ἀλλὰ καὶ συνέδριον ἐθνικὸν καὶ ἑποµένως
νὰ ἀκούωνται αἱ ἀρχαὶ ἐκεῖναι ἐπὶ τῇ βάσει τῶν ὁποίων τὸ γράµµα
τοῦ Συντάγµατος δύναται νὰ καταστῇ πρακτική, πολιτικὴ καὶ
ἐθνικὴ ζωή» διακηρύσσει ο Μ. Γαλανός32 και ο εισηγητής Θ. Μιχαλόπουλος θεωρούσε ότι «εἶναι καὶ ἡ γλῶσσα ἓν ἐκ τῶν µεγίστων
ἀγαθῶν ἔθνους τινός, εἶναι αὐτὴ ἡ ψυχὴ τοῦ ἔθνους».33 Από το
σηµείο αυτό ξεκινούν και εξακτινώνονται ευδιάκριτα οι ακόλουθες
συσπειρώσεις:
α) η σχέση της γλώσσας µε την Εκκλησία: « Ὑπῆρχεν ὅµως καθ’
ὅλον τὸ διάστηµα τῆς χιλιετοῦς [;] δουλείας συνδετικὸς κρῖκος
ὡς γλῶσσα ὅλου τοῦ Γένους, ἡ γλῶσσα τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τῶν
ἐκκλησιαστικῶν κανόνων. Ὅτε ἐγεννᾶτο, ὅτε ἠρραβωνίζετο, ὅτε
ἐνυµφεύετο ὁ Ἕλλην, ἤκουε πανταχοῦ τὴν ἐπίσηµον γλῶσσαν, τὴν
γλῶσσαν τοῦ Εὐαγγελίου. Αὐτὴ λοιπὸν ἡ ἐθνικὴ γλῶσσα οὐδὲν
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ἕτερον εἶναι ἢ ὁ συνδετικὸς κρίκος τῶν διαφόρων ἑλληνικῶν φύλων
κατὰ τοὺς αἰῶνας τῆς δουλείας».34
β) Εφόσον λοιπόν υπάρχει αυτή η δραστήρια επικοινωνιακά σε
όλη τη διάρκεια των αιώνων κοινή ελληνική γλώσσα, τότε έπεται
ότι η γλώσσα των «µαλλιαρών» είναι µια νέα γλώσσα, η οποία, αν
αντικαταστήσει την παλιά, θα µας φέρει στο επίπεδο των «πρωτογόνων φυλών» του Αµαζονίου και της Νοτίου Αφρικής, οι οποίες
αλλάζουν γλωσσικό ιδίωµα από γενιά σε γενιά.35
γ) Πώς θα µπορούσε να συµβεί κάτι τέτοιο; Η κατάσταση της
«ελληνικής φυλής» δυστυχώς το επιτρέπει: η θεωρία του εκφυλισµού των Ελλήνων εµφανίζεται πλέον δεδοµένη και συνιστά ένα
θέµα που αναπτύσσεται και από άλλους οµιλητές (τον Ι. Βέρροιο,
τον Αλ. Φωτήλα, τον Ι. Πατσουράκο).
δ) Στην ίδια γραµµή ο βουλευτής Λακωνίας Ε. Κουλουµβάκης
επέµενε περισσότερο σε ένα γλωσσολογικό προοδευτικό αγνωστικισµό (υπάρχει εξέλιξη στη γλώσσα, αλλά δεν γνωρίζουµε ποια
θα είναι): δεν µπορεί να υπάρξει πρόοδος, αν αποκοπούµε από το
παρελθόν, ιδίως το πρόσφατο παρελθόν των εκατό χρόνων, δηλαδή
από την εποχή του Κοραή και εξής. Και για να δείξει εναργέστερα
τη σκέψη του συµπληρώνει: «Πῶς δυνάµεθα νὰ τὴν ἀπορρίψωµεν
πᾶσαν [την πρόοδο από τότε]; ∆ιατὶ τότε νὰ µὴ κρηµνίσωµεν τὰς
οἰκίας πᾶσας; ∆ιατί νὰ µὴν κόψωµεν τὰ δένδρα τὰ φυτευθέντα
ἔκτοτε; Ποῖα εἶναι ἡ κατάστασις εἰς τὴν ὁποίαν θὰ καταλήξωµεν;
Τοῦτο λέγων δὲν ἀντιτάσσοµαι εἰς τὴν ἐξέλιξιν τῆς γλώσσης οὔτε
εἶναι δυνατὸν νὰ ἀντιταχθῶ. Πῶς εἶναι δυνατὸν ν’ ἀντιταχθῇ τις
εἰς τοῦτο; Ἀλλ’ ἀντιτάσσοµαι εἰς τοῦτο, ὅτι δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ
ἐγκαταλείψωµεν τὸ ἐκ τοῦ παρελθόντος κεφάλαιον. Αὐτὸ θὰ ἦτο
καταδίκη τῆς θεωρίας τῆς ἐξελίξεως καὶ βεβαίως καταδίκη πάσης
προόδου».36
ε) Ποιοι το κάνουν αυτό;
ε1) Όσοι βρέθηκαν και σπούδασαν στο εξωτερικό και δεν διατή-
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ρησαν «την ελληνικήν ψυχήν»⋅ ο αγορητής απευθύνεται στο συνάδελφό του Περ. Καραπάνο και τον συµβουλεύει: «Πρὸ παντὸς πρέπει νὰ εἶσθε Ἕλληνες καὶ κατόπιν Γερµανοὶ καὶ κοσµοπολῖται».37
Η αποστροφή συνδέεται µε τις εκτιµήσεις που είχε εκφράσει ο
ίδιος προηγουµένως για τα µέλη της Κοινωνιολογικής Εταιρείας:
µολονότι κανείς τους δεν µπορεί να κατηγορηθεί ως αρνησίπατρις,
δεν είναι ωστόσο σε θέση να αντιληφθεί ούτε τι συµβαίνει στις
επαρχίες του κράτους ούτε πολύ περισσότερο έχει «τὴν ἰδέαν τοῦ
µεγάλου Ἑλληνισµοῦ, δὲν αἰσθάνεται τὰς αὐτὰς ὑποχρεώσεις τοῦ
Ἑλληνισµοῦ» και αυτό του στερεί «τὴν δύναµιν καὶ τὸ σθένος νὰ
ὑπερασπίσῃ τὰ ἴδια καὶ νὰ πολεµήσῃ τὰ ἀντίθετα».
ε2) Οι προηγούµενοι και όσοι τους ακολουθούν παρακινηµένοι από
µια τυφλή διάθεση νεωτερισµού: «Λοιπὸν δὲν νοµίζετε ὅτι αὐτοὶ οἱ
νεωτερισταὶ […] ἀγνοοῦντες ἐντελῶς τί γίνεται εἰς τὴν Μεσσηνίαν,
εἰς τὴν Λακωνίαν, εἰς τὰ Καλάβρυτα καὶ εἰς τὴν Λαµίαν, ὅτι αὐτοὶ
ἀποτελοῦσιν αὐτόχρηµα δηµόσιον κίνδυνον; Νεωτερισταὶ εἰς τὴν
θρησκείαν, νεωτερισταὶ εἰς τὴν οἰκογένειαν, νεωτερισταὶ εἰς τὴν
ἠθικήν, νεωτερισταὶ εἰς τὴν γλῶσσαν, νεωτερισταὶ εἰς τὰ πάντα!».38
Όλοι αυτοί εντοπίζονται σε µια ευδιάκριτη κοινωνική κατηγορία:
είναι «ευυπόληπτα πρόσωπα», τα οποία εµπλέκονται άµεσα σε
διαδικασίες µεταβολής της αξιολογίας και της κοινωνικής ζωής
γενικά.39 Τα πρόσωπα αυτά µπορεί να είναι και παράγοντες µε
µεγάλη οικονοµική δύναµη (λόγου χάρη ο Αλέξανδρος Πάλλης),40
κοινωνική εµβέλεια (ο Ίων ∆ραγούµης)41 ή και πολιτική εξουσία
(ο υπουργός Παιδείας της κυβέρνησης Βενιζέλου Αλέξανδρος Αλεξανδρής),42 ωστόσο οι οπαδοί της καθαρεύουσας µπορούν ακόµη να
τους βάλουν «εἰς τὴν θέσιν των».43
ε3) Και αυτή όµως η τόσο αδρή διασύνδεση του δηµοτικιστικού
κινήµατος µε ριζοσπαστικές επιδιώξεις και βίαιους εκσυγχρονισµούς
ωθεί τους καθαρίζοντες αγορητές να µην µπορούν να διαγνώσουν
τις δυναµικές που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του δηµοτικιστικού
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κινήµατος, το οποίο ήδη έχει αρχίσει να αποκτά χαρακτηριστικά
κοινωνικής και πολιτισµικής συλλογικής έκφρασης,44 και µε έπαρση
να επαναλαµβάνουν µέσα στο Κοινοβούλιο δύο απολύτως αµφισβητήσιµες κατηγορίες: οι µαλλιαροί είναι πουληµένοι,45 όργανα ξένων
δυνάµεων που απεργάζονται το µέλλον του Ελληνισµού,46 και οι
ενέργειές τους αποκαλύπτουν την παραφροσύνη τους.47 Η πρώτη κατηγορία εκτοξεύεται γενικευτικά, χωρίς δηλαδή την επανάληψη των
λεπτοµερειών του 1901 για τα «ρούβλια» µε τα οποία, υποτίθεται,
πλήρωνε το πανσλαβιστικό κέντρο τα όργανά του στην Ελλάδα κατά
τα Ευαγγελικά. Η δεύτερη κατηγορία προφανώς δεν υποδηλώνει
παρά το ερµηνευτικό αδιέξοδο της καθαρευουσιάνικης ρητορικής,
αδιέξοδο που γίνεται ιδιαιτέρως έκτυπο, αν συνυπολογιστούν δύο
επιπλέον δεδοµένα: α) η δυσκολία των βουλευτών να εκφράσουν
µε ποσοτικά δεδοµένα τη δηµοτικιστική απειλή (είναι µόνο κάποιοι
επιφανείς πολίτες; Είναι µερικοί χειρότεροι ή καλύτεροι λογοτέχνες
και ανάµεσά τους ο Παλαµάς,48 αλλά και ο βουλευτής Λορέντζος
Μαβίλης; Είναι υπάλληλοι του κράτους µολυσµένοι από το µαλλιαρισµό, όπως µερικοί καθηγητές του Πανεπιστηµίου, ένας δικαστής
που εξέδωσε µια απόφασή του γραµµένη στη δηµοτική49 και ένας
εκπαιδευτικός;) β) η δυσκολία τους να εκτιµήσουν τις θεσµικές διαστάσεις του µαλλιαρισµού: πρόκειται για εφηµερίδες που προσφέρουν
βήµα στους δηµοτικιστές, όπως η Ακρόπολις και η Νέα Ηµέρα της
Τεργέστης;50 Μήπως το ζήτηµα αφορά στο Ανώτερο Παρθεναγωγείο του Βόλου και στη δράση του παιδαγωγού και µέλους των
Κοινωνιολόγων, Αλέξανδρου ∆ελµούζου;51 Ίσως πρόκειται για τη
σύσταση του Εκπαιδευτικού Όµιλου [1910] και τα ιδρυτικά του
µέλη, µεταξύ των οποίων εµφανίζεται και ο υπουργός της Παιδείας
Απόστολος Αλεξανδρής; Πρόκειται για τη Φοιτητική Συντροφιά
και το αίτηµά της για σύσταση Πρότυπου ∆ηµοτικού Σχολείου,
καθώς και για το ρόλο που διαδραµατίζει σ’ αυτή ο γιος του τέως
πρωθυπουργού και διπλωµάτης Ίων ∆ραγούµης; Πρόκειται τέλος
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και για µέλη του ίδιου του Κοινοβουλίου, που έχουν το θράσος να
δηλώνουν «δηµοτικιστές»;
Οι δυσκολίες αυτές σε συνδυασµό µε τις προηγούµενες επισηµάνσεις αποκαλύπτουν το κύριο ιδεολογικό φορτίο της ρητορικής
των καθαριζόντων βουλευτών: ενδιαφέρονται να κατοχυρώσουν τη
διεισδυτικότητα και την πειστικότητα των επιχειρηµάτων τους, εξασφαλίζοντας απλώς και µόνο νέες αγκυρώσεις στις αντιλήψεις περί
του ελληνικού έθνους και του εθνικού κράτους του, αντιλήψεις οι
οποίες είχαν διαµορφωθεί κατά τα µέσα του 19ου υπό τη στέγη της
Μεγάλης Ιδέας. ∆εν έχουµε συνεπώς να κάνουµε µε συστηµατικούς
εκσυγχρονισµούς, δεν έχουµε να αναζητήσουµε την ολοκληρωµένη
έκφραση νέων αντιλήψεων περί της εθνικής ταυτότητας, σύστοιχων λόγου χάρη µε τις αλλαγές που επισυµβαίνουν στη Γαλλία
κατά την Τρίτη ∆ηµοκρατία⋅52 εκείνο που ενδιαφέρει, το πρόβληµα
που καλούνται οι πληρεξούσιοι να αντιµετωπίσουν είναι αυτό που
θα ονοµάζαµε πρόβληµα ενίσχυσης της συνέχειας της ελληνικής
πολιτισµικής ζωής, η οποία αντιλαµβάνονται ότι κινδυνεύει µέσα
στον άνεµο των αλλαγών και των µετατοπίσεων και χρειάζεται
περαιτέρω ενίσχυση των συνδετικών της στοιχείων, ώστε να αυξηθεί
η αντοχή της. Είναι αυτονόητο ότι οι αγκυρώσεις για τις οποίες µιλούµε δεν επηρεάζουν την ποιότητα των συνδεόµενων µελών, απλώς
ενισχύουν τη συµπερίληψή τους σε ένα κάπως συνεκτικό σύνολο και
µε αυτό τον αποκλειστικό τρόπο επιδιώκεται η παράταση της ζωής
τους. Για το λόγο αυτό και σε κάθε επιµέρους επιχειρηµατολογία
θα µπορούσαν να εγερθούν και εγέρθηκαν κατά τη διάρκεια των
εργασιών της Αναθεωρητικής Βουλής ποικίλες ενστάσεις. Για τον
ίδιο λόγο όµως οι αγορεύσεις αυτές εµφανίζουν συνέχεια και µια
λαϊκιστικής υφής ευκολία διείσδυσης στα κοινωνικά στρώµατα της
πρωτεύουσας χωρίς την ανάγκη περαιτέρω στοχαστικών διεργασιών.
Από την άλλη πλευρά και στο επίπεδο της πρακτικής πολιτικής
είναι απολύτως εµφανής στη σκέψη των καθαριζόντων βουλευτών
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η ανάγκη λήψης διοικητικών µέτρων, όχι µόνο περιστολής του δηµοτικιστικού φαινοµένου, αλλά και διωγµού των φορέων του. Αυτή
η επιλογή δεν είναι άγνωστη. Στον ευρωπαϊκό χώρο συνδέθηκε µε
το ρόλο της Πρωσίας, τη διακυβέρνηση του Bismarck κατά την ενοποίηση της Γερµανίας και συνεπέφερε την εγκαθίδρυση ενός αυστηρά
συγκεντρωτικού κράτους⋅ κορυφαίες εκφράσεις της πολιτικής αυτής
από την άποψη που µας ενδιαφέρει υπήρξαν ο Kulturkampf (µε το
«Νόµο του Μαΐου» [1873], µε τον οποίο οι ιερείς της Καθολικής
Εκκλησίας περνούν υπό τον έλεγχο του κράτους, και µε το Νόµο
του 1875 που απαγορεύει τη δράση των θρησκευτικών ταγµάτων),
καθώς και τα µέτρα περιορισµού της ενσωµάτωσης των Εβραίων
στη γερµανική κοινωνία, τα οποία εγκαινιάστηκαν αµέσως µετά
τις νίκες των Γερµανών στους πολέµους µε τους Γάλλους.53 Αντίστοιχα στη Γαλλία της οκταετίας της διακυβέρνησης του François
Pierre Guillaume Guizot (1840-1848) ανάλογες πολιτικές καταστολής επιδιώχτηκε να διατηρήσουν άκαµπτη την πολιτική δοµή,
προβάλλοντας το ιδανικό «της νόµιµης και ισχυρής ελευθερίας»
σε συνδυασµό µε την αρχή «της τακτικής και µε διάρκεια διακυβέρνησης», δεν µπόρεσαν όµως να αποτρέψουν το επαναστατικό
ξέσπασµα του 1848.54
Η διάθεση κατοχύρωσης της κρατικής λειτουργίας µέσω του ιδεολογικού ελέγχου των δηµοσίων υπαλλήλων αποτελεί την έσχατη
επιλογή για ορισµένους από τους καθαρίζοντες το 1911. Ο Ε.
Κουλουµβάκης µε τη νοµική παιδεία του αντιλαµβάνεται πρώτος
ότι εκεί πρέπει να εστιαστούν οι προσπάθειες κατοχύρωσης της
καθαρεύουσας: καταγγέλλει συνεπώς τους υπάρχοντες δηµοτικιστές
δηµόσιους υπαλλήλους µε προεξέχον παράδειγµα τον Παλαµά και
ζητά µε ειδική τροπολογία να απαγορευτεί η οποιαδήποτε δραστηριότητα υπέρ της δηµοτικής από όσους εργάζονται ή κατέχουν
δηµόσια θέση. Αυτή η πολιτική επιλογή µπορεί να έχει τις αναφορές
της στην ευρωπαϊκή πολιτειακή σκέψη ή µπορεί να εκκινεί από
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µεµονωµένα περιστατικά ή µπορεί τέλος να υποδεικνύει µια διάθεση
περιφρούρησης των παραδοσιακών κρατικών δοµών χωρίς προσλήψεις και εκσυγχρονισµούς προς όφελος του ανερχόµενου Κόµµατος
των Φιλελευθέρων⋅ όλα αυτά µπορεί να ισχύουν, αλλά συνάµα
συνιστούν οµολογία ότι δεν υφίσταται κανένας κίνδυνος για την ελληνική γλώσσα. Επιπλέον (και αυτή η πλευρά είναι σηµαντική από
την άποψη της πολιτικής ιδεολογίας) η τροπολογία Κουλουµβάκη
συνιστά «ανελευθέραν αξίωσιν», όπως έδειξε ο Π. Αραβαντινός55
στην αγόρευσή του, και συνεπώς απαράδεκτη στο πλαίσιο µιας
φιλελεύθερης αντίληψης, η οποία επιδιώκεται να εδραιωθεί στην
ελληνική πολιτική και κοινωνική ζωή µετά το 1909.

“In modo misto genuino”
Ερχόµαστε λοιπόν στο τρίτο µέρος της παρουσίασής µας, όπου
επιδιώκουµε να διερευνήσουµε τα στοιχεία που υποδεικνύουν το
ριζοσπαστισµό της δηµοτικιστικής προοπτικής, όπως αυτή παρουσιάζεται µέσα στο κοινοβούλιο το 1911. Με άλλα λόγια όλες οι
εννοιολογικές συγκροτήσεις και οι επιχειρηµατολογίες και οι προτάσεις των καθαριζόντων βουλευτών, που είδαµε έως τώρα, βρίσκουν κάποιου είδους απόκριση στις αγορεύσεις ανοιχτά δηλωµένων
εκπροσώπων του δηµοτικισµού, όπως λόγου χάρη του Αλέξανδρου
Παπαναστασίου ή του Κωνσταντίνου Μάνου ή του ποιητή Λορέντζου
Μαβίλη; Και πώς έπειτα από αυτή την αντιµαχία προωθείται η
προσέγγιση του ίδιου του Ελευθέριου Βενιζέλου;
Ας ακούσουµε πρώτα έναν κουρασµένο βουλευτή, οπαδό της καθαρεύουσας, που «δυσανασχετεῖ δι’ αὐτὰ τὰ ὁποῖα γίνονται». Ισχυρίζεται λοιπόν ο Θ. Πετραλιάς σε µια σύντοµη διακοπή του: «Μὲ
σχολειὰ καὶ µὲ παραφράσεις καὶ µὲ τέτοια τίποτε δὲν γίνεται».56 Ο
βουλευτής επιγραµµατικά διατυπώνει την πιο ουσιαστική ένσταση
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στις δηµοτικιστικές προσπάθειες εκείνη την εποχή. Κατ’ αρχάς
ορθά συλλαµβάνει ότι η προτεραιότητα του δηµοτικιστικού ρεύµατος έχει περάσει από την περιοχή της δηµιουργικής λογοτεχνίας
και εντοπίζεται πλέον στην εκπαίδευση, στα σχολειά⋅ ορθά επίσης
αντιλαµβάνεται τη µεγάλη πρόκληση που αντιµετωπίζουν οι δηµοτικιστές λόγιοι, όχι απλώς να ξαναζωντανέψουν τα αρχαία κείµενα
και να τα παρουσιάσουν προσιτά στους σύγχρονους Έλληνες, αλλά
να εξυψώσουν τη λαϊκή γλώσσα στο επίπεδο που να µπορεί να εκφράσει τα πιο σύνθετα νοήµατα του φιλοσοφικού στοχασµού και του
επιστηµονικού λόγου. Από εκεί και πέρα όµως τι ακριβώς εννοεί ο
βουλευτής µε τη λέξη «τίποτε»; Μήπως ότι η δηµοτικιστική προοπτική δεν είναι ιδιαιτέρως σηµαντική και δεν µπορεί να συνεισφέρει
στη βελτίωση, την αλλαγή της κοινωνικής, της πολιτισµικής ζωής
στη χώρα; Τότε για ποιους λόγους γίνεται όλη αυτή η διαµάχη;
Στα ερωτήµατα αυτά έρχεται να απαντήσει µια προσωπικότητα
κύρους, ο ποιητής Λορέντζος Μαβίλης (1860-1912). Είναι ο ίδιος
φορέας της επτανησιακής λογοτεχνικής παράδοσης που ξεκίνησε από
τον Σολωµό και βασίστηκε στη γλώσσα του δηµοτικού τραγουδιού,
τη λαϊκή γλώσσα. Η σχέση του Μαβίλη µε τον εθνικό ποιητή είναι
µέσω του Ιάκωβου Πολυλά, πρώτου εκδότη και σχολιαστή των
σολωµικών ποιηµάτων, αλλά και µέντορα του ίδιου του Μαβίλη
στην πολιτική⋅ για να χρησιµοποιήσουµε λοιπόν έναν όρο δανεισµένο
από την κοινωνική ψυχολογία, η αγόρευση του Μαβίλη φαίνεται
«υπερκαθορισµένη» και ως προς τις αισθητικές-γλωσσικές και ως
προς τις πολιτικές αρχές της. Ο αυριανός ήρωας που θυσιάζει τη
ζωή του για την απελευθέρωση της Ηπείρου στη µάχη του ∆ρίσκου
(1912) ανέρχεται στο βήµα της Βουλής µε αιδώ κι ένα πρόδηλο
αίσθηµα αξιοπρέπειας και προσωπικής ελευθερίας. Μιλάει αργά.
Είναι η πρώτη αγόρευσή του στο Κοινοβούλιο και ίσως για το λόγο
αυτό δίνει το στίγµα του⋅ δηλώνει δηµοτικιστής, υπέρµαχος της
Ιδέας⋅ αναφέρεται στο Σολωµό και στον Πολυλά.
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Θεωρεί τη συζήτηση στη Βουλή «ἀναξιοπρεπή, διὰ τὸ ἀνελεύθερον
τῆς προτάσεως [των καθαριζόντων βουλευτών]». ∆ύο είναι τα επιχειρήµατα που αιτιολογούν την εκτίµησή του: α) δεν είναι δυνατό
η συνταγµατική κοινοβουλευτική διαδικασία να αποτελέσει πεδίο
αµφισβήτησης «τῆς εὐγενεστέρας τῶν ἐλευθεριῶν, τῆς ἐλευθερίας
τῆς γλώσσης»⋅ είναι σαν να γίνεται η συζήτηση «περὶ ἑνὸς γλωσσοδέτου, ὁ ὁποῖος θὰ ἐπιβληθῇ εἰς τὴν γλῶσσαν οὐχὶ τῶν ἀτόµων,
ἀλλὰ τοῦ ἔθνους ὁλοκλήρου»⋅ β) επαναλαµβάνει ένα επιχείρηµα
του Κοραή: η γλώσσα είναι αναπαλλοτρίωτο «κτῆµα τοῦ ἔθνους»,57
στο οποίο «µετέχουν ὅλα τὰ µέλη τοῦ ἔθνους µὲ δηµοκρατικὴν
[...] ἰσότητα» και κανείς εκτός από το χρόνο δεν έχει δικαίωµα να
«µεταβάλλῃ τῶν ἐθνῶν τὰς διαλέκτους».
Στη συνέχεια δείχνει ότι είναι αναξιοπρεπές «ἡ γλῶσσα, τὴν
ὁποίαν ὁµιλεῖ ὁ Ἑλληνισµὸς ὁλόκληρος ἀπὸ ἄκρου εἰς ἄκρον, ἀπὸ
Κερκύρας µέχρι τοῦ Καυκάσου, [να] χαρακτηρίζεται ὡς χυδαία».
Και καταλήγει µε την περίφηµη φράση: «Χυδαία γλῶσσα δὲν
ὑπάρχει⋅ ὑπάρχουσι χυδαῖοι ἄνθρωποι». Η επιγραµµατική αυτή
διατύπωση του επιτρέπει να εξειδικεύσει και να στρέψει τα βέλη του
προς εκείνους που χαρακτηρίζουν τη γλώσσα του λαού «δουλική»⋅
επικαλείται το Γ. Χατζιδάκι και υποστηρίζει ότι η περίοδος της
δουλείας δεν επέδρασε παρά µόνο στο λεξιλόγιο της γλώσσας χωρίς να τη µεταβάλει ουσιαστικά. Η σκέψη του Μαβίλη στο σηµείο
αυτό συνηχεί µε το επιχείρηµα του Α. Παπαναστασίου: « Ἔµαθον
ἀκόµη [...] ὅτι δὲν εἶναι ἡ λεγοµένη δηµοτικὴ γλῶσσα ἀποτέλεσµα
τῆς µακρᾶς δουλείας, τῆς ἀµαθείας τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἀλλ’
εἶναι τοὐναντίον ἡ γραφοµένη γλῶσσα ἀποτέλεσµα τῆς µακρᾶς
δουλείας τῆς δηµιουργικῆς ἀδυναµίας αὐτοῦ».58 Ακολουθεί µια
κάπως εκτενής διατύπωση εναντίον εκείνων που κατηγορούν τους
δηµοτικιστές «ὅτι εἶναι προδόται, ἄνθρωποι ἀπεµπολοῦντες τὰ συµφέροντα τῆς πατρίδος ἀντὶ χρηµάτων». Ο Μαβίλης θεωρεί υπεύθυνο
το Μιστριώτη για τη διάδοση αυτών των σπερµολογιών και ζητάει
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την κλήτευσή του από κάποιο πειθαρχικό όργανο, προκειµένου ο
τελευταίος «νὰ καταγγείλῃ ποῖοι εἶναι αὐτοὶ οἱ προδόται νὰ τοὺς
τιµωρήσωµεν» και µε τον τρόπο αυτό επαναφέρει στο προσκήνιο
το βούλευµα, που δηµοσιεύτηκε στον τύπο της 25ης Ιανουαρίου
1904, του Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Μπενή-Ψάλτη κατά του
Μιστριώτη για τα Ορεστειακά.
Πρέπει να σηµειώσουµε ότι κατά τη συζήτηση του 1911 οι ονοµαστικές αναφορές στο Μιστριώτη είναι ελάχιστες έως µηδενικές,
ιδίως από τους βουλευτές οι οποίοι συστηµατικά προβάλλουν τις
θέσεις και τις επιχειρηµατολογίες του. Η µείωση του Μιστριώτη
κατά κάποιο τρόπο είχε προετοιµαστεί µε τη διοχέτευση στις εφηµερίδες πληροφοριών σχετικά µε τη στιχοµυθία που είχε ο ίδιος µε
το Βενιζέλο υπέρ της αρχαΐζουσας γλώσσας. Του είχε ειπωθεί από
τον πρωθυπουργό ότι υπάρχουν πολλών ειδών καθαρεύουσες και
συνεπώς θα έπρεπε η Βουλή να επιλέξει να υπερασπίσει µια από
αυτές, εγκρίνοντας συνάµα και τη γραµµατική της. Το περιστατικό το επικαλέστηκε στην αγόρευσή του ο Κωνσταντίνος Μάνος
και αργότερα και ο ίδιος ο Βενιζέλος, ο πρώτος όµως στάθηκε πιο
δεικτικός και επιδίωξε να αφαιρέσει από το Μιστριώτη την αυθεντία του σχετικά µε τη γλώσσα.59 Η αναφορά λοιπόν του Μαβίλη
στο βασικό εκπρόσωπο του αρχαϊσµού δεν θα πρέπει να θεωρηθεί
απρόοπτη ή τυχαία⋅ εξάλλου βρίσκεται στο τέλος του πρώτου µέρους
της αγόρευσής του, στο οποίο ο ποιητής επιδίωξε να ξεκαθαρίσει το
τοπίο πριν να τοποθετηθεί µε συγκεκριµένο και σαφή τρόπο σχετικά
µε τις δύο προτεινόµενες τροπολογίες.
Ως προς την πρώτη σχετικά µε το απαραβίαστο της γλώσσας των
ιερών κειµένων είναι κατηγορηµατικός: «Οὐδείς, οὐδ’ ὁ ἀπιστότερος
ἐξ ἡµῶν [...] ἀκροώµενος τῶν ἱερῶν φθόγγων τῆς λειτουργίας δὲν
δύναται ἢ νὰ συγκινῆται, διότι ἐννοεῖ κατὰ τὴν στιγµὴν ἐκείνην
οὐ µόνον ὅτι εἶναι χριστιανὸς µετὰ τῶν ἄλλων, καὶ ἄνθρωπος καὶ
ἀδελφός, ἀλλ’ ὅτι εἶναι καὶ Ἕλλην. ∆ιὰ τοῦτο οὐδεὶς διενοήθη
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ποτέ νὰ ἐπιβουλευθῇ τὴν γλώσσαν τῆς Ἐκκλησίας». Ύστερα από
αυτή τη δήλωση, η οποία έχει και µια απόχρωση που αναδεικνύει
την κοινωνική, την πανανθρώπινη και οικουµενική διάσταση του
Χριστιανισµού, ακολουθεί µια πολύ ισχυρότερη ανάπτυξη κατά
την οποία δείχνεται ότι δεν είναι σωστό η Ορθόδοξη Εκκλησία να
εκκοσµικεύει τη δράση της και να εµπλέκεται «ἄκουσα» σε παιχνίδια (µικρο)πολιτικής. Η επιχειρηµατολογία του είναι ενδιαφέρουσα: Η «συνείδησις τοῦ ἔθνους τὴν [=την Ορθόδοξη Εκκλησία]
ὕψωσε καὶ ὅπου πάντοτε ἔµεινε», επειδή [η Εκκλησία] υπήρξε
πάντοτε φιλελεύθερη και δεν αντιτάχθηκε ποτέ στην πρόοδο του
πνεύµατος. Συνεπώς προσφέρουν πολύ κακή υπηρεσία όσοι «πείθουσι τὴν Ἐκκλησίαν ὅτι καὶ ἡ γλῶσσα αὐτῆς κινδυνεύει καὶ [την]
φέρουσι ἀντιµέτωπον τοῦ προοδευτικοῦ πνεύµατος τῆς ἐλευθερίας
τοῦ πνεύµατος». Επιπλέον «διαπράττουσιν ἔγκληµα ἐκεῖνοι οἱ
ὁποῖοι µεταχειρίζονται τὴν στυγερὰν συκοφαντίαν ὅτι δηµοτικιστὴς
σηµαίνει καὶ ἄθρησκος», εφόσον επιχειρούν να εισαγάγουν «ἐν τῷ
Ἑλληνικῷ κόσµῳ» την πάλη «µεταξὺ τῆς ἐλευθερίας τοῦ πνεύµατος
καὶ τῆς Ἐκκλησίας», η οποία χαρακτήρισε ολόκληρη την ανάπτυξη
του πολιτισµού της ∆ύσης.
Η ακρίβεια και η ευστοχία των διατυπώσεων του Μαβίλη εντυπωσιάζει ακόµη και σήµερα, ωστόσο µέσα στην αίθουσα του Κοινοβουλίου το 1911, ο αγορητής επιδιώκει να αποκρούσει προηγούµενες
τοποθετήσεις, οι οποίες δεν αρκούνταν απλώς να κινδυνολογήσουν
εν ονόµατι του οικουµενικού πατριάρχη Ιωακείµ Γ΄60 ή να αναφερθούν σε κατασταλτικές αποφάσεις του έναντι των δηµοτικιστών,61
αλλά έφταναν στο σηµείο να αντιπαραθέσουν τις εκτιµήσεις και τις
ενέργειές του προς τις επιλογές της ελληνικής διπλωµατίας.62
Ως προς τη δεύτερη προτεινόµενη τροπολογία ο Μαβίλης προσφέρει µια διπλή απάντηση. Κατ’ αρχάς επαναλαµβάνει την ουσία
της τοποθέτησης του Κ. Ρακτιβάν, που είδαµε προηγουµένως, και
θεωρεί ότι υπάρχει ήδη ένα επαρκές πειθαρχικό νοµικό πλαίσιο

145

ΤΕΤΡΑ∆ΙΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

που αποτρέπει τις αντιδεοντολογικές συµπεριφορές των δηµοσίων
υπαλλήλων. Τα Βασιλικά ∆ιατάγµατα του 1905 και 1908 που επικαλείται, αναφέρονται ρητά στις δραστηριότητες των εκπαιδευτικών,
γεγονός που φανερώνει ότι ο Μαβίλης έχει πλήρη συνείδηση σχετικά
µε το ποιο είναι το ουσιαστικό διακύβευµα και πού στοχεύουν οι
καθαρίζοντες βουλευτές µε τις τροπολογίες που προτείνουν. Το
σχολείο αναδεικνύεται µε τον πιο σαφή τρόπο ως το κύριο πεδίο
στο οποίο µεταφέρεται η γλωσσική διαµάχη.
Στη συνέχεια ακολουθεί µια εξαιρετικά µεγάλη περίοδος απαρακολούθητη στη σύνταξή της, αρκετά όµως σαφής ως προς τα επιµέρους νοήµατά της. Ο Μαβίλης θεωρεί ότι οι πολίτες σε ένα
δηµοκρατικό καθεστώς, που στηρίζεται αδιακρίτως στην ίση ψήφο
όλων, πρέπει να έχουν µορφωθεί µε τη βοήθεια ενός οργάνου κοινής
συνεννόησης, µε το οποίο θα γίνεται «ἡ ἀνταλλαγὴ ἰδεῶν καὶ
αἰσθηµάτων». Τέτοιο όργανο µπορεί να υπάρξει θεωρητικά µε δύο
τρόπους, ή θα υψώσει κάποιος µεµιάς τους ανθρώπους στο επίπεδο
των µορφωµένων ή θα ακολουθήσει µια πιο σύνθετη διαδικασία.
Επειδή όµως κανείς δεν µπορεί να επιβάλει στο λαό ν’ αλλάξει τη
γλώσσα του, η πρώτη από τις δυνατότητες δεν υφίσταται⋅ αποµένει
η δεύτερη, η οποία περιλαµβάνει: α) τη βαθµιαία «ανύψωση» της
γλώσσας του λαού, την «καλλιέργειά» της και την «αποκάθαρσή»
της και β) µια αντίστροφη κίνηση κατά την οποία η θεωρούµενη
επίσηµη γλώσσα (δηλαδή η γλώσσα των µορφωµένων) θα πρέπει
να υποστεί µια βαθµιαία προσαρµογή («προσάρµοσις»)63 προς τη
γλώσσα του λαού. Μέσα από αυτή τη διαδικασία θα «ἐπέλθῃ ἡ
ποθουµένη συνάντησις, τὸ ποθούµενον µῖγµα ἐκεῖνο, τὸ ὁποῖον θὰ
ἀποτελέσῃ τὴν µίαν γλῶσσαν τοῦ ἔθνους, ἡ ὁποία θὰ ἔχῃ ἐν ἑαυτῇ
ὁλόκληρον τὴν κληρονοµίαν τοῦ παρελθόντος, διότι αὐτὴ εἶναι
ἡ καλλιτέρα περγαµηνὴ καὶ ἡ λαµπροτέρα καὶ ἡ ἀφθαρτοτέρα
περγαµηνὴ τοῦ ἔθνους ἡµῶν».64
Ο ποιητής διευκρινίζει αµέσως ορισµένες πλευρές από αυτό το
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θεωρητικό σχήµα: α) άλλο πράγµα είναι η γλώσσα που µαθαίνουµε
από τα βιβλία ως ξένη και άλλο η γλώσσα που παραδίδεται από
τον πατέρα στο γιο ανά τους αιώνες. Η διαφορά οφείλεται στο ότι
η λεγόµενη µητρική γλώσσα δεν είναι µόνο ικανή να πλουτίσει και
να καλλιεργήσει το νου, αλλά είναι γενικότερα ψυχοκινητική⋅ β) η
τελευταία αυτή ιδιότητα της γλώσσας έχει σχέση µε την ανάπτυξη
του αισθήµατος της κοινωνικής ευθύνης, της αλληλεγγύης και της
αυτοθυσίας για το κοινό καλό, που χαρακτηρίζουν τους Έλληνες⋅
γ) το σχολείο ευτυχώς δεν µπόρεσε να διεισδύσει και να διαστρέψει
αυτά τα ακριβά αισθήµατα, επειδή ο ελληνικός λαός δεν φοιτά για
πολύ καιρό σε αυτό⋅ αντιθέτως όσοι έµειναν περισσότερο χρόνο στα
θρανία εµφανίζουν ελαττώµατα, που χαρακτηρίζουν την παρούσα
κοινωνική ζωή, επειδή το σχολείο αφήνει τους µαθητές ανερµάτιστους, κλεισµένους στο ατοµικό συµφέρον τους, χωρίς γνήσια και
υψηλά αισθητικά ενδιαφέροντα⋅ δ) απαραίτητη προϋπόθεση για την
επιτυχηµένη ανάπτυξη του σχήµατος που προτείνεται είναι η ύπαρξη
ελευθερίας στην έκφραση των διαφόρων ρευµάτων των ιδεών. Τότε
µόνο θα υπάρξουν οι αναγκαίες και απαραίτητες συγκρούσεις από
τις οποίες θα προκύψουν οι όροι για τη συνέχιση της δηµιουργίας
της ελληνικής φυλής, µιας δηµιουργίας, η οποία θα τη φέρνει
ολοένα και πιο κοντά στον «πανύψιστον προορισµόν της», επειδή
θα φωτίζεται και θα θερµαίνεται από το παρελθόν της.
Στις προηγούµενες επεξεργασίες, όπως άλλωστε και σε ολόκληρη
την αγόρευση του Μαβίλη, αναγνωρίζουµε την ευδιάκριτη επιρροή
του γερµανικού κυρίως φιλελευθερισµού και των γλωσσικών επιλογών του Humboldt (1767-1836). Η επιρροή αυτή είναι και άµεση
και έµµεση από το ποτάµι της επτανησιακής πολιτικής και λογοτεχνικής παράδοσης, από το έργο του Ιάκωβου Πολυλά, του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη, του Αντώνιου Φατσέα κ.ά. Ο φιλελευθερισµός του
Μαβίλη είναι ανθρωπιστικός, προσβλέπει στην ηθική που τελειοποιεί
τον πολίτη⋅ αναπτύσσει την ολοκληρωµένη ατοµικότητα, η οποία θα
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καταστήσει τον άνθρωπο ικανό για αριστεία προς όφελος του κοινού
καλού. Αντίστοιχα η προσοχή µε την οποία ο Μαβίλης προσδιορίζει
την πολιτισµική διάσταση της γλώσσας, την οργανική ενότητά της
µε τη σκέψη, τις ιδέες και τα συναισθήµατα του ελληνικού λαού,
αναδεικνύει την ίδια προέλευση των κατευθυντήριων ιδεών του.
Κοντά σε αυτές τις γενικές ιδέες το σχήµα της συνάντησης της λαϊκής και της λόγιας γλώσσας υποδηλώνει µια µετακίνηση από τον
Πολυλά των σολωµικών Προλεγοµένων και της Φιλολογικής µας
γλώσσας προς το Ροΐδη των Ειδώλων65 και αυτή η µετακίνηση,
όπως θα δούµε στη συνέχεια, έχει ιδιαίτερη πολιτική σηµασία στο
πλαίσιο της συζήτησης για τη γλώσσα.
Ακροτελεύτια παρατήρηση σχετικά µε την υποδοχή της αγόρευσης
του Μαβίλη από τους δηµοτικιστικούς κύκλους θα ήταν ότι ο
Μανόλης Τριανταφυλλίδης στην Απολογία της ∆ηµοτικής (1914)
συµπεριλαµβάνει το Μαβίλη στους εκπροσώπους του επτανησιακού
δηµοτικισµού και ανθολογεί από την αγόρευσή του όχι το σχήµα
της διπλής «προσαρµόσεως» της δηµοτικής και της λόγιας γλώσσας
(το οποίο άλλωστε είναι ξένο προς την επτανησιακή δηµοτικιστική
παράδοση), αλλά τις αναφορές του στα ζητήµατα της εκπαίδευσης
χωρίς να τις ανάγει στο βασικό ερµηνευτικό σχήµα του.66
Όταν ο πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος ανέρχεται στο βήµα
κατά το τέλος της τριήµερης συζήτησης, το σώµα των πληρεξουσίων
έχει κουραστεί. Οι τελευταίες αγορεύσεις, µολονότι διατηρούσαν
ακέραιο το µαχητικό πνεύµα τους, παρουσίαζαν µεγάλο βαθµό
επανάληψης και χαµηλής ποιότητας επιχειρήµατα.
Ο πρωθυπουργός αρχίζει την αγόρευση µε µια σειρά ιστορικιστικών-καταστατικών θέσεων, οι οποίες συγκροτούν την αντίληψή
του για την εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας. Από τις θέσεις του
ορισµένες έχουν ήδη υποστηριχτεί και από άλλους οµιλητές, άλλες
όχι⋅ µερικές υποδηλώνουν απλώς µια διαφορετική προσέγγιση στο
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ζήτηµα και άλλες εµφανίζουν πολική αντίθεση µε προγενέστερες
τοποθετήσεις. Φαίνεται συνεπώς εύλογο να υποθέσουµε ότι οι θέσεις
αυτές είναι το αποτέλεσµα προσωπικών κατά βάση διαβασµάτων,
µορφωτικών και συγγραφικών εµπειριών, θεωρητικών και πολιτικών επεξεργασιών, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δεν εξυπηρετούν τη
συγκεκριµένη πολιτική προοπτική που ο ίδιος ο Βενιζέλος προσδίδει
στην οµιλία του µέσα στη δεδοµένη συγκυρία.
Η πρώτη θέση αφορά στην παραδοχή της ύπαρξης διγλωσσίας,67
η οποία όµως θεωρείται αποτέλεσµα της δουλείας⋅68 η τελευταία
προκάλεσε τη διακοπή της παραγωγής «φιλολογικῶν ἔργων ἀξίων
λόγου»,69 τα οποία και θα ανέστελλαν κατά κάποιο τρόπο τις
αλλαγές στους γλωσσικούς τύπους70 και θα παρακολουθούσαν τις
εξελίξεις της προφορικής οµιλίας. Η δυσχέρεια που προκλήθηκε
έγινε αισθητή µετά την απελευθέρωση «διὰ τὴν ἔλλειψιν γραπτῆς
γλώσσης ἀνταποκρινοµένης πρὸς ὅλας τὰς ἀνάγκας τοῦ νέου
ἐλευθέρου πολιτικοῦ βίου».71
Η δεύτερη θέση αναφέρεται στις γλωσσικές επιλογές που τέθηκαν
στην ελληνική κοινωνία: α) επάνοδος στην αρχαία γλώσσα β)
προσαρµογή του γραπτού λόγου στον προφορικό και γ) «διὰ τῆς
ἀποκαθάρσεως τοῦ προφορικοῦ λόγου <να> ἐπιδιωχθῇ ὁ ἐξευγενισµὸς τῆς γλώσσης».72 Στη συνέχεια ο οµιλητής αναφέρεται
στις υπερβολές του αρχαϊστικού γλωσσικού ρεύµατος, υπερβολές
που στέρησαν από ορισµένα άρτια λογοτεχνήµατα ακόµα και την
καταξίωση73 και παράλληλα αναγνωρίζει την παρουσία της δηµοτικής γλώσσας στην ποίηση.
Η θέση αυτή υποστηρίζεται από αναφορές στα Είδωλα του Ε.
Ροΐδη, στα κείµενα του Γ. Χατζιδάκι και στις αντιλήψεις του Γ.
Ψυχάρη. Οι θεωρητικές αυτές επιτεύξεις επιτρέπουν στον Βενιζέλο
να διευκρινίσει περισσότερο την άποψή του: εντοπίζει συνάφεια στις
θέσεις του Ροΐδη και του Χατζιδάκι και επισηµαίνει ότι και οι δύο
δεν θέλησαν «νὰ ἐγκαταλείψωµεν ἀµέσως τὸν γραπτὸν λόγον, τὴν
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καθαρεύουσαν, διὰ νὰ παραλάβωµεν τοὺς τύπους τῆς δηµοτικῆς
καὶ εἰς τὸν πεζὸν λόγον», αλλά «νὰ προσανατολισθῶµεν σκοπιµώτερον [...] προσπαθοῦντες κατὰ τὸ δυνατὸν νὰ ἁπλουστεύσωµεν
[την γραφοµένην γλώσσαν], ἵνα καταστῇ δυνατὴ µίαν ἡµέραν ἡ
προσέγγισις ἡ πληρεστέρα πρὸς τὸν προφορικόν [λόγον]».74 Ο
Ψυχάρης, αντίθετα προς αυτή την τάση, µολονότι διαπιστώνεται
η συνάφεια ως προς τα επιστηµονικά πορίσµατά του µε το έργο
του Χατζιδάκι, «παρεσύρθη ἀπὸ τὸ αἴσθηµα τοῦ ὀρθολογισµοῦ,
τοῦ δογµατισµοῦ», «ἐστερεῖτο γνησίου Ἑλληνικοῦ γλωσσικοῦ
αἰσθήµατος», «παρεῖδεν ἐντελῶς ὅλην τὴν λογίαν παράδοσιν» «καὶ
ἐπεχείρησε νὰ ἐξοµαλύνῃ τὴν δηµοτικὴν γλῶσσαν καὶ νὰ πλουτίσῃ
αὐτήν, διὰ νὰ τὴν καταστήσῃ ὄργανον πρόσφορον πρὸς ἄµεσον χρησιµοποίησιν καὶ ἐν τῷ πεζῷ λόγῳ». Η εκτίµηση για τον Ψυχάρη
ολοκληρώνεται µε ειδική αναφορά στους µαθητές και τους οπαδούς
του, οι οποίοι όχι µόνο θέλησαν να αντικαταστήσουν λέξεις της λόγιας που είχαν περάσει στη δηµοτική, αλλά έφτασαν να συντάξουν
γραµµατική µε παράδοξες ορολογίες.75 Η «γλωσσοπλαστικὴ τάσις»
τους ονοµάστηκε «µαλλιαρισµός».
Έπειτα από αυτές τις βασικές θέσεις ο Βενιζέλος παρουσιάζει τις
εκτιµήσεις του για τα αίτια των παλαιότερων και των πρόσφατων
αναταράξεων που προκάλεσε η γλωσσική διαµάχη. Εφαρµόζει ένα
απλουστευτικό διαλεκτικό σχήµα θέσης και άρσης:
υπερβολικός λογιοτατισµός –
υπερβολική αντίδραση κατά του λογιοτατισµού –
αντίδραση κατά του µαλλιαρισµού [= Ευαγγελικά και Ορεστειακά].
Ο Βενιζέλος θεωρεί ότι η απουσία πολιτικής παρέµβασης, η
οποία θα στόχευε όχι στην προστασία του Ευαγγελίου, αλλά «νὰ
καθησυχάσῃ τὴν κοινὴν συνείδησιν», θα απέτρεπε ή θα περιόριζε το
συνδυασµό γλωσσικού και θρησκευτικού ζητήµατος και την εκµετάλλευσή του «δι’ ἄλλους σκοπούς». Ποιοι είναι αυτοί οι σκοποί; Ο
πρωθυπουργός συγκεκριµενοποιεί: είναι ο γλωσσικός κοµµατισµός
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του Μιστριώτη κατά των συναδέλφων του στο Πανεπιστήµιο, που
προκάλεσε όχι µόνο τα κατά κάποιο τρόπο ερµηνεύσιµα Ευαγγελικά, αλλά και τα εντελώς παράλογα Ορεστειακά. Συνεχίζει την
αναφορά του στο Μιστριώτη και παρουσιάζει εκτενώς τη συζήτηση
που είχε µαζί του, όταν ο πρώτος του ζήτησε να τεθεί ειδική διάταξη στο Σύνταγµα για την προστασία της αρχαΐζουσας γλώσσας,
επισηµαίνοντας ότι ο ίδιος δεν συµµεριζόταν τους κινδύνους κατά της
γλώσσας και συνεπώς θεωρούσε περιττή την αναγραφή τέτοιας διάταξης.76 Κλείνει το σχετικό τµήµα της αγόρευσής του λέγοντας ότι
µετά την άκαρπη παρέµβαση του Μιστριώτη, ο τελευταίος επιδίωξε
«διὰ τῆς κοινῆς γνώµης νὰ ἐπιτύχῃ τὴν ἐπιβολὴν πρὸς ἐπιψήφισιν
τῆς διατάξεως αὐτῆς». Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός αναφέρεται
στην παράσταση του εισηγητή της τροπολογίας Θ. Μιχαλόπουλου, ο
οποίος τον ενηµέρωσε για την πρόθεσή του να υποβάλει τη σχετική
πρόταση και ζήτησε τη γνώµη του. Ο Βενιζέλος επανέλαβε στον
βουλευτή την αρχική θέση του για το περιττό του πράγµατος και
του δήλωσε ότι θα µπορούσε η Βουλή να συζητήσει και να αποφασίσει σχετικά. Έτσι και έγινε, ωστόσο ένα γεγονός ήρθε να ταράξει
αυτή την απόλυτα νόµιµη διαδικασία, η «ἀπόπειρα στασιασµοῦ»,
η οποία καλλιεργήθηκε µε την Έκκληση της Επιτροπείας προς
έννοµον άµυνα της εθνικής γλώσσης στις 24 Φεβρουαρίου 1911
και µε τις εµπρηστικές δηλώσεις του Μιστριώτη στα µαθήµατά
του, σύµφωνα µε τις οποίες, αν δεν περιληφθεί ειδικό άρθρο για
τη γλώσσα στο Σύνταγµα, «θὰ κληθῇ ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς εἰς τὸ
Πεδίον τοῦ Ἄρεως διὰ νὰ καταλύσῃ τὴν παροῦσαν Βουλήν»⋅ και
εκφράστηκε µε µια «συµπλοκή εις το λαϊκόν θεωρείον» της Βουλής
κατά την αγόρευση του Μαβίλη⋅ µε την απόφαση των φοιτητών
να οργανώσουν συλλαλητήριο «εις τα Προπύλαια» και µε το ίδιο
το συλλαλητήριο στις 27 Φεβρουαρίου⋅ σ’ αυτό συµµετείχαν ορισµένοι από τους καθαρίζοντες βουλευτές και εξελίχτηκε σε πορεία
προς την Οµόνοια, τα Ανάκτορα, το σπίτι του Βενιζέλου στην οδό
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Απόλλωνος. Οι κυβερνητικές εκτιµήσεις αποκαλύπτουν σαφέστερα
την προοπτική της διαδήλωσης απ’ ό,τι ο ίδιος ο Βενιζέλος στην
αγόρευσή του: «ο πολύς κόσµος ο συµµετασχών απετελείτο από
φίλους των κοµµάτων επιδιωκώντων σκοπούς πολιτικούς».77
Τα γεγονότα αυτά ώθησαν τον Πρωθυπουργό να εγκαταλείψει
την ανεκτική στάση του (δηλαδή να αφήσει τη Βουλή να καταλήξει
σε κάποιου είδους δέσµευση υπέρ της γλώσσας που δήθεν κινδύνευε)
και να παρέµβει µε συγκεκριµένο τρόπο. Η θεωρητική βάση της
πολιτικής που επέλεξε είναι η εξής: α) « Ἡ γλῶσσα τοῦ Ἑλληνικοῦ
Λαοῦ καὶ ἡ καθαρὰ καὶ ἡ δηµοτικὴ εἶναι µία γλῶσσα, ἡ Ἑλληνική,
αὐτὴ αὕτη ἡ ἀρχαία ἐν τῇ ἐξελίξει, τὴν ὁποίαν ὑπέστη»⋅ β) «ἐφ’
ὅσον ἔχοµεν διγλωσσίαν», «θὰ ἤµεθα ὑποχρεωµένοι, ὅσα µέτρα
καὶ ἂν λάβωµεν νοµοθετικά, νὰ τὴν [= «τὴν συζήτησιν, τὴν πάλην
καὶ τὴν διαµάχην περὶ τοῦ γλωσσικοῦ ζητήµατος»] ὑφιστάµεθα
[...] καὶ θὰ τὴν ἔχωµεν εἰς µακρὸν ἀκόµη µέλλον»⋅ γ) εφόσον δεν
είναι δυνατό να επιλυθεί το γενικό πρόβληµα της διγλωσσίας µε
νοµοθετικά µέτρα, µπορούν µόνο να αντιµετωπισθούν επιµέρους
ή ειδικές πλευρές του, οι οποίες έχει διαπιστωθεί ότι βαραίνουν
υπερβολικά στην κοινωνική και την πολιτική ζωή.
Ποιες είναι αυτές οι επιµέρους ή ειδικές πλευρές του γλωσσικού
ζητήµατος και ποιες πολιτικές υπαγορεύουν;
α) Η θρησκευτική ζωή: η αποδέσµευση του γλωσσικού ζητήµατος
από τα εκκλησιαστικά πράγµατα.
β) Η κοινωνική ζωή:
β1) η κατοχύρωση της ατοµικής ελευθερίας στα ζητήµατα της
γλωσσικής επιλογής και
β2) του δηµιουργικού γραψίµατος είτε στην περιοχή της λογοτεχνίας είτε σε οποιαδήποτε άλλη έκφραση.
γ) Η κρατική λειτουργία:
γ1) η αναγνώριση της καθαρεύουσας ως «επισήµου γλώσσης του
Κράτους», «ἐν σχέσει δηλαδὴ πρὸς τὸ Σύνταγµα καὶ τοὺς νόµους» και
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γ2) η συµµόρφωση του έργου που παράγεται στις δηµόσιες υπηρεσίες µε την επίσηµη γλώσσα του κράτους,
γ3) χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι αποκλείονται από τη δηµόσια
υπηρεσία υπάλληλοι λόγω των γλωσσικών τους πεποιθήσεων.
δ) Η εκπαίδευση: ιδιαιτέρως οι εκπαιδευτικοί οι επιφορτισµένοι
µε τη γλωσσική διδασκαλία θα πρέπει σχολαστικά να τηρούν τη
δέσµευσή τους προς την επίσηµη γλώσσα του κράτους.
Στο τελευταίο τµήµα της αγόρευσής του ο Βενιζέλος επανέρχεται
για να διατυπώσει αναλυτικότερες σκέψεις για τη διγλωσσία. Νοµίζω ότι αυτό το τµήµα είναι και το πιο προσωπικά διατυπωµένο.
Ο πρωθυπουργός επαναλαµβάνει την εκτίµηση ότι το πρόβληµα
της διγλωσσίας θα παραµείνει για πολλές γενεές ακόµη, επειδή
«ἡ δηµοτικὴ γλῶσσα δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἐπαρκέσῃ σήµερον εἰς
τὰς ἀνάγκας τοῦ γραπτοῦ λόγου». Η αιτία δεν είναι η «πτωχεία»
της (η οποία άλλωστε µπορεί να θεραπευτεί ακόµη περισσότερο,
αν οι αναφοµοίωτες ξένες λέξεις αντικατασταθούν από ελληνικές
και αν αρδεύεται από το αρχαίο ελληνικό λεξικό, προσαρµόζοντας
τις προσλήψεις αυτές στο τυπικό της) αλλά το ότι η χρήση της στον
πεζό λόγο «προκαλεῖ ἓν αἴσθηµα γλωσσικῆς δυσφορίας, τὸ ὁποῖον
εἶναι διὰ τὴν γενεὰν ἡµῶν, καὶ θὰ εἶναι διὰ πολὺν ἀκόµη χρόνον,
ὑποθέτω, ἀκατανίκητον». Ωστόσο η κατεύθυνση θα είναι µία, η
εξάλειψη της διγλωσσίας, η οποία θα προέλθει από τη σύµπτωση
του γραπτού µε τον προφορικό λόγο. Ποιο θα είναι το σηµείο αυτής
της σύµπτωσης; Ο Βενιζέλος απαντάει: « Ἡ γλῶσσα, τὴν ὁποίαν οἱ
µορφωµένοι κάτοικοι τῆς Ἑλλάδος ὁµιλοῦσιν ἐν συναστροφῇ πρὸς
ἀλλήλους ἀβιάστως». Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την εξασφάλιση αυτής της µελλοντικής («τοῦ µέλλοντος, δυστυχῶς, τοῦ
ἀπωτέρου») σύµπτωσης; Προσώρας είναι η κατοχύρωση της ανοχής
απέναντι στις γνώµες των άλλων χωρίς καµιά γλωσσική υπερβολή
και στο µέλλον η εµφάνιση µεγάλων συγγραφέων, οι οποίοι µε
το έργο τους θα µπορέσουν να επιταχύνουν τη σύµπτωση αυτή.
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Οι αγορεύσεις του Μαβίλη και του Βενιζέλου κινούνται στην ίδια
γραµµή και, αν δεν τις θεωρήσουµε συµπληρωµατικές, µπορούµε
τουλάχιστον να πούµε ότι φωτίζουν τον ίδιο δρόµο σε διαφορετικά
σηµεία και µε διαφορετική ένταση η κάθε µια.78 Κοινός στόχος τους
είναι η αποδιάρθρωση, η αποσύνδεση των στοιχείων που απαρτίζουν
το αρνητικό, το «στασιαστικό», όπως λέει ο Βενιζέλος, κοινωνικό
φαινόµενο της εµµονής στο γλωσσικό αρχαϊσµό. Ετερογενή στοιχεία
κατά τη γνώµη τους, όπως, λόγου χάρη, τα σχετικά µε την ακεραιότητα της φυσιογνωµίας της ορθόδοξης πίστης και της λατρείας,
συνδέθηκαν µε το ζήτηµα της «διγλωσσίας» και αυτό είναι µια
πραγµατικότητα την οποία οφείλουν να αντιµετωπίσουν και άµεσα
και να αποτρέψουν την επανεµφάνισή της. Άλλοτε πάλι διαπιστώνονται πλευρές του γλωσσικού ζητήµατος, των οποίων η διαχείριση
εξαρτάται από τα περιθώρια ελευθερίας, που µια σύγχρονη και
δηµοκρατική κοινωνία θα ήθελε να απολαµβάνει. Όλοι µπορεί να
µη συµφωνούν σχετικά µε το εύρος, µε τα όρια της ελευθερίας. Αυτό
όµως είναι ζήτηµα πολιτικής επιλογής. Τρίτο κοινό στοιχείο των
δύο αγορεύσεων είναι το ξεδίπλωµα ενός κοινού οράµατος για τη
γλώσσα της ελληνικής κοινωνίας: η «ἀνύψωσις» της δηµοτικής προς
την καθαρεύουσα και η αντίστροφη «προσάρµοσις» της δεύτερης προς
την πρώτη θα αποδώσει «τὴν γλῶσσα τὴν ὁποίαν οἱ µορφωµένοι
κάτοικοι τῆς Ἑλλάδος ὁµιλοῦσιν ἐν συναναστροφὴ πρὸς ἀλλήλους
ἀβιάστως».
Ύστερα από αυτές τις θεωρητικές διαπιστώσεις θέση έχουν οι
ειδικότερες πολιτικές διαστάσεις τους:
Α) Με τη δεδοµένη συνταγµατική επιλογή σχετικά µε την προστασία της γλώσσας των Ευαγγελίων όντως αποσυνδέθηκε το θρησκευτικό από το γλωσσικό ζήτηµα, χωρίς βεβαίως αυτό να σηµαίνει
ότι η γλώσσα της λατρείας δεν συνεχίζει να αποτελεί παράγοντα
επιβίωσης της παλαιότερης ελληνικής γλώσσας στην κοινωνική
και την πολιτισµική ζωή των Ελλήνων, συνιστώντας µάλιστα ένα
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συµπαγές γλωσσικό υλικό, το οποίο κινείται ουσιαστικά έξω από
τις διαδικασίες της «προσαρµόσεως». Θα ήταν ενδεχοµένως υπερβολική, αλλά όχι αναπόφευκτη η σκέψη ότι µε την πολιτική αυτή
το ελληνικό κράτος δεν συνεισέφερε σε διαδικασίες εκσυγχρονισµού
και γλωσσικού εκδηµοκρατισµού της λατρευτικής ζωής στην ελληνόφωνη Ορθοδοξία, ανάλογες λόγου χάρη µε αυτές που εγκαινίασε
η Καθολική Εκκλησία το 1962 µε τη Β΄ Βατικάνεια Σύνοδο.
Β) Η πολιτική πάλι της συνταγµατικής κατοχύρωσης της καθαρεύουσας ως επίσηµης γλώσσας του κράτους δεν χαρακτηρίζεται
τόσο από το στοιχείο της διάρκειας, όσο από το στοιχείο της απορρόφησης των κοινωνικών εντάσεων από την κρατική λειτουργία.79
Συγκρούσεις, όπως τα Ευαγγελικά, δεν έχουµε στην ελληνική
κοινωνική ζωή µετά το 1911, η αντιπαράθεση όµως για τη γλώσσα µεταφέρθηκε στο σχολείο και εξελίχθηκε σε µείζον στοιχείο
διαµόρφωσης της εκπαιδευτικής πολιτικής, συσπειρώνοντας κοντά
της ένα πλήθος παιδαγωγικών επεξεργασιών, ρυθµίσεων της σχολικής ζωής, σχεδιασµού των σχολικών θεσµών και κυρίως των
µηχανισµών και των διαδικασιών µετάδοσης της γνώσης. Αυτή η
δυναµική εξέλιξη δεν είναι εντελώς ορατή για τους βουλευτές το
1911. Με εξαίρεση την αγόρευση του Π. Αραβαντινού βρίσκεται έξω
από τον ορίζοντα των υπολοίπων και η εκπαίδευση των ξενόφωνων
Ελλήνων και η συσχέτιση της αποδοτικότητάς της µε τη διδασκαλία
στη δηµοτική γλώσσα⋅80 το ίδιο ισχύει και για κάθε άλλο εκπαιδευτικό εκσυγχρονισµό. Κι όµως και η εκπαιδευτική ανάπτυξη
στις ελληνικές κοινότητες του οθωµανικού κράτους και ειδικότερα
στους χώρους, όπου οι εθνικοί ανταγωνισµοί συµπεριλάµβαναν το
σχολείο στις προτεραιότητές τους (λ.χ. στη Μακεδονία),81 υποδείκνυε την κατεύθυνση που έπρεπε να ακολουθηθεί.82 Παραλλήλως
και στην ισχνή ελληνική παιδαγωγική βιβλιογραφία της εποχής
υπήρχαν βιβλία και άρθρα, όπως του Ιωακείµ Παυλίδη, Πρακτικόν
σύστηµα δηµοτικής εκπαιδεύσεως παρά τοις Ελλησιν, ήτοι, ∆ιδα-
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κτική και παιδαγωγική δια πλήρη δηµοτικά σχολεία µετά τεχνικής
εκπαιδεύσεως (Αθήνα, εκ του τυπογραφείου Αλεξ. Παπαγεωργίου,
1895) και του Γεωργίου Παπασωτηρίου Μελέτη περί δηµοτικής
εκπαιδεύσεως: ήτοι τι θα εκέρδιζεν η κοινωνία, αν ήσαν καλύτερα
τα δηµοτικά σχολεία; (Αθήνα, Αλικιώτης, 1907), που ήταν γνωστά,
δεν εγγράφονταν στη δηµοτικιστική παράδοση, αλλά δεν προκαλούσαν καµία µετακίνηση στις αγκυλωµένες εκπαιδευτικές απόψεις.
Τέλος η ίδια διαπίστωση θα µπορούσε να ισχύσει και για τις πιο
προωθηµένες διεργασίες που σηµειώνονταν στους δηµοτικιστικούς
κύκλους και θα προετοιµάσουν την τρίτη φάση ανάπτυξης του δηµοτικιστικού κινήµατος, την κοινωνική⋅ και αυτές απουσίασαν από
τη Βουλή του 1911, καταπνιγµένες από το επιβλητικό σχήµα του
Ροΐδη σχετικά µε τον «καθαρισµὸν τῆς καθαρευούσης».
Γ) Συναφές προς τα παραπάνω είναι και το ζήτηµα του γενικότατου χαρακτηρισµού της αντιµετώπισης του γλωσσικού ζητήµατος το
1911 ιδίως από τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Στη βιβλιογραφία επικρατεί
η εκτίµηση ότι η πολιτική που ακολουθήθηκε ήταν ένας εκτονωτικός
συµβιβασµός, ο οποίος έγινε: α) µε την προσδοκία της διαµόρφωσης
καλύτερων συνθηκών για την κατίσχυση της δηµοτικής γλώσσας⋅ β)
εξυπηρετούσε το ξεδίπλωµα του πολιτικού προγράµµατος του Βενιζέλου «για την αναγέννηση της ελληνικής φυλής»⋅83 και ειδικότερα
γ) «το πρωτεύον την εποχή εκείνη εθνικὸ ζήτηµα» µε θυσία όµως
των αστικών κοινωνικών οραµάτων⋅84 ή δ) απλώς «την εξασφάλιση
της πολιτικής εξουσίας από τον ίδιο το Βενιζέλο, [η οποία] περνούσε
πρώτιστα από την ολοκλήρωση των εργασιών της Β΄ Αναθεωρητικής
Βουλής, δηλαδή την ψήφιση του νέου Συντάγµατος».85 Ορισµένοι
σύγχρονοι προς τα γεγονότα δηµοτικιστές είναι κατηγορηµατικά
αρνητικοί στις αξιολογήσεις τους απέναντι στο γεγονός,86 ενώ ο
Αλέξανδρος Παπαναστασίου σηµειώνει αργότερα (1933) ότι η ψήφιση
του άρθρου 107 αποτέλεσε σηµείο τριβής των Κοινωνιολόγων µε το
Βενιζέλο⋅ ο Παπαναστασίου θεωρεί επιπλέον ότι ο πρωθυπουργός
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οδηγήθηκε στην απόφασή του, «ενώ ήτο σύµφωνος µαζί µας»,
επειδή «δεν ήθελε να έλθη εις σύγκρουσιν µε τους τότε συνεργάτας
του, όπως τον µακαρίτην ∆ηµητρακόπουλον και άλλους».87 Προσωπικά θα επέµενα σε µία προκαταρκτική εκτίµηση του ασφυκτικά
περιοριστικού πλαισίου µέσα στο οποίο διεξάγεται η συζήτηση για
τη γλώσσα το 1911. Το πλαίσιο αυτό είναι περιοριστικό και από την
άποψη των θεωρητικών δυνατοτήτων των συµµετεχόντων στη συζήτηση, όπως αποκαλύπτουν και οι επεξεργασίες των καθαριζόντων
και οι εµµονές των υπέρµαχων της κοινής γλώσσας προς τα Είδωλα
του Ροΐδη. Το πλαίσιο επίσης είναι περιοριστικό, επειδή δεν ήταν σε
θέση να προβλέψει τις αλλαγές που προκάλεσε η γενική µεταβολή
των όρων ύπαρξης του ελληνικού κράτους κατά τα αµέσως επόµενα
χρόνια: η εκπαίδευση των ξενόφωνων ελληνικών πληθυσµών έγινε
εσωτερικό πρόβληµα της χώρας⋅ το ίδιο και η ανάδυση κοινωνικών
διεκδικήσεων για τους προσανατολισµούς του σχολείου⋅ και τα δύο
προϋπέθεταν την αντιµετώπιση του γλωσσικού. Ό,τι µε άλλα λόγια
προσπαθούν και επιδιώκουν να αντιµετωπίσουν οι µεταγενέστερες
κυβερνήσεις των Φιλελευθέρων στην περιοχή της εκπαίδευσης, δεν
φαίνεται να υπάρχει συγκροτηµένο στον πολιτικό ορίζοντα του 1911
ή τουλάχιστον υπάρχει µόνο ως ασθενής ένδειξη. Τι υπάρχει το 1911;
Υπάρχουν προσδοκίες, προβλέψεις και οραµατισµοί⋅ αυτοί ωθούν
στην ανάληψη συγκεκριµένων πολιτικών πρωτοβουλιών, χωρίς πάντοτε να µπορούν να σταθµιστούν όλες οι επικείµενες εξελίξεις και
οι νέοι παράγοντες που αναδεικνύει η πλουσιότατη από την άποψη
των µεταβολών ελληνική κοινωνική ζωή των πρώτων δεκαετιών
του 20ού αιώνα.
Χάρης Ν. Μελετιάδης
Πάντειο Πανεπιστήµιο
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του διὰ τὸ µέγα τοῦτο καὶ ζωτικὸν ζήτηµα. Ἔχω λοιπὸν δικαίωµα νὰ εἴπω
ὅτι δὲν ἔχουν αὐτοὶ τὸν µονοπωλιακὸν πατριωτισµὸν καὶ ὅτι πλανῶνται
περὶ τὴν ἀντίληψιν τοῦ πατριωτισµοῦ τῶν ἄλλων» (Ε.τ.Σ., 1911, σ. 752)
Πρβλ. Κυριακόπουλος, Ηλίας Γ. (επιµ.), Ανδρέας Μιχαλακόπουλος, Λόγοι
κοινοβουλευτικοί, Αθήνα, χ.ε., 1962, τόµος Α΄, σ. 54.
18. Λεπτοµερή εξιστόρηση βλ. Κωνσταντινίδης, Τα Ευαγγελικά.
19. Ο µόνος υπαινιγµός που διατυπώνεται είναι η υπενθύµιση του Μ.
Γαλανού ότι «ἡ Μεγάλη τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία εἶναι κεκηρυγµένη ἀπ’
αἰώνων διὰ πράξεων ἐπισήµων ἐναντίον πάσης τοῦ Εὐαγγελίου µεταφράσεως» (Ε.τ.Σ., 1911, σ. 672), η οποία, ναι µεν ανάγεται στην καταδίκη της
µετάφρασης του Μάξιµου Καλλιπολίτη (1672), στην ουσία όµως επανέρχεται
στο πλαίσιο της εκλογής αραβόφωνου στο πατριαρχείο Αντιοχείας και στον
ανταγωνισµό του Οικουµενικού Πατριαρχείου µε τη ρωσική πολιτική στην
περιοχή (βλ. ∆ιάλλα, Άντα, «Ευαγγελικά και Πανσλαβισµός: ο παράδοξος
συσχετισµός», στο: Ευαγγελικά (1901) και Ορεστειακά (1903), νεωτερικές
πιέσεις και κοινωνικές αντιστάσεις, σσ. 53 κ.εξ.
20. Ήδη από το 1904 ο Γεώργιος Μιστριώτης επισηµαίνει τη συµβολή
«των δηµοσιογράφων» στην άνδρωση του κινήµατος του γλωσσικού αρχαϊσµού και συνέχιζε «επέστη δ’ ο καιρός, ίνα καί η πολιτεία επιβάλη την
στιβαράν αυτής χείρα» (βλ. Μιστριώτης, Γεώργιος Θ., Εισαγωγαί εις τας
τραγωδίας του Σοφοκλέους, Αθήνα, Τυπογραφείον Π. ∆. Σακελλαρίου,
1904, σ. 8).
21. Βλ. λόγου χάρη Ε.τ.Σ., 1911 σ. 650.
22. Βλ. ενδεικτικά πώς ο βουλευτής Β. Μιχαλέας συσχετίζει την κυκλοφοριακή καθίζηση των φιλικών προς τους δηµοτικιστές εφηµερίδων, ό.π., σ.
677⋅ επιπλέον την τουλάχιστον παράδοξη άποψη του βουλευτή Αθ. Χρηστίδη
« Ἔστε βέβαιοι, Κύριοι, ὅτι οἱανδήποτε ἀπόφασιν [σχετικά µε την προστασία
της καθαρεύουσας] καὶ ἂν λάβῃ τὸ συνέδριον [=η Αναθεωρητική Βουλή] θὰ
ἔλθῃ θαρραλέα καὶ πάνοπλος ἡ δηµοσιογραφία, ἡ ὁποία διερµηνεύει τὰς
θελήσεις τοῦ λαοῦ, καὶ θὰ πατάξῃ τοὺς διαφθορεῖς τῆς γλώσσης […] θὰ
ἴδητε ποίαν θέσιν θὰ λάβῃ ὁ τύπος, ἡ ἀνεπίσηµος αὐτὴ δύναµις τοῦ λαοῦ,
ἡ ὁποία σπουδαίως ἐπιδρᾷ ὡς ἀκοίµητος φρουρὸς ἐφ’ ὅλων τῶν ζητηµάτων
καὶ τῶν ἐθνικῶν καὶ τῶν τοῦ Κράτους» (Ε.τ.Σ., 1911, σ. 686). Στην έρευνα
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παρατηρείται µια διάθεση θεωρητικοποίησης του φαινοµένου, βλ. λόγου
χάρη Μαυρογορδάτος, Γιώργος Θ., Μελέτες και κείµενα για την περίοδο
1909-1940, Αθήνα - Κοµοτηνή, Εκδόσεις Αντωνίου Ν. Σάκκουλα, χ.χρ., σ.
23 και σε µια συγκριτική προοπτική Τσουκαλάς, Κωνσταντίνος, Κοινωνική
ανάπτυξη και κράτος (Η συγκρότηση του δηµοσίου χώρου στην Ελλάδα),
Αθήνα, Θεµέλιο, 1999, σσ. 144-153.
23. Ο πληρεξούσιος Θαλής Κουτούπης καταγγέλλει από το βήµα της
Βουλής ότι η συζήτηση δεν αφορά στο γλωσσικό ως επιστηµονικό ζήτηµα,
«ἀλλὰ ζήτηµα πολιτικόν, ὑποκινούµενον οὐχὶ ὑπὸ ἀνδρῶν φρονούντων ὅτι
<δια>τρέχει κίνδυνον ἡ γλῶσσα, ἀλλὰ ὑπὸ ἐκείνων, οἵτινες ἐνδιαφερόµενοι ν’
ἀνατρέψωσι τὴν παροῦσαν κυβέρνησιν προσπαθοῦσι νὰ µεταφέρωσι τὸ ζήτηµα
ἀπὸ τῆς Βουλῆς εἰς τοὺς δρόµους καὶ ἐπαναλάβουν τὰς λυπηρὰς σκηνὰς τῆς
ἐποχῆς ἐκείνης [= των Ευαγγελικών]» (Ε.τ.Σ., 1911, σ. 693). Ο ίδιος ο
Ελ. Βενιζέλος επιλέγει µια παραπλανητικά ήπια διατύπωση κατηγορώντας
αποκλειστικά το Γ. Μιστριώτη ότι εκµεταλλεύτηκε το γλωσσικό ζήτηµα
για να κατατροπώσει τους αντιπάλους του µέσα στο Πανεπιστήµιο (Ε.τ.Σ.,
1911, σ. 740). Αν δεχτούµε αυτή την ερµηνεία, τότε δεν είναι δυνατό να
εξηγήσουµε ούτε τη µεγάλη διάδοση των επιχειρηµάτων του Μιστριώτη
στον τύπο ούτε πολύ περισσότερο την ευλαβική σχεδόν επανάληψή τους από
τους υποστηρικτές της καθαρεύουσας µέσα στο Κοινοβούλιο.
24. Σβώλος, Αλέξανδρος, Τα ελληνικά Συντάγµατα, 1822-1952, Αθήνα,
Εκδόσεις Στοχαστής, 1972, σ. 45.
25. Βλ. την παρουσίαση ∆ουβής, Μ. και Γ. Παπαϊωάννου, Το νέον Σύνταγµα. Το ιστορικόν της αναθεωρήσεως του Συντάγµατος και τα επίσηµα
κείµενα, Αθήνα, Καλλιτεχνική Επιθεώρησις, 1911. Αλιβιζάτος, Νίκος Κ.,
«Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και ο συνταγµατικός εκσυγχρονισµός της χώρας»,
στο: Μαυρογορδάτος, Γιώργος και Χρήστος Χατζηιωσήφ, Βενιζέλος και
αστικός εκσυγχρονισµός, Ηράκλειο, Πανεπιστηµιακές εκδόσεις Κρήτης,
1988, σσ. 35 κ.εξ.
26. Η πρώτη ουσιαστική υπέρβαση στις πολιτικές κοινωνικού αποκλεισµού
που υποστήριξε στο σχολείο ο γλωσσικός καθαρισµός σηµειώνεται µόλις το
1959 µε την εκπαιδευτική µεταρρύθµιση του Κ. Καραµανλή και οριστικά
το 1976 µε την καθιέρωση της δηµοτικής.
27. Βλ. ενδεικτικά την αγόρευση του Μ. Γαλανού (Ε.τ.Σ., 1911, σσ. 671676) και γενικά Χατζηιωσήφ, Χρήστος, «Η βενιζελογενής αντιπολίτευση
στο Βενιζέλο και η πολιτική ανασύνταξη του αστισµού στο µεσοπόλεµο»,

162

ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

στο: Μαυρογορδάτος, Γιώργος και Χρήστος Χατζηιωσήφ, Βενιζελισµός και
αστικός εκσυγχρονισµός, Ηράκλειο, Πανεπιστηµιακές εκδόσεις Κρήτης,
1988, σσ. 439-458.
28. Ε.τ.Σ., 1911, σ. 744.
29. Ή και στη µυθολογία, πρβλ. Τριανταφυλλίδης, Μανόλης, ∆ηµοτικισµός και αντίδραση [= Άπαντα, τόµος 6], Θεσσαλονίκη, χ.ε., 1960, σσ.
200 κ.εξ.
30. Ε.τ.Σ., 1911, σ. 652. Η θέση αυτή προέρχεται από το βουλευτή ∆.
Κουλούµπαρδο και φαίνεται ότι απηχεί τη γενικότερη εκτίµηση των Επτανησίων λογίων για το Χατζιδάκι. Πρβλ. τη σχετική κριτική του Μαβίλη
παρακάτω σηµ. 76.
31. Και ο βουλευτής Ζακύνθου ∆ιονύσιος Κουλούµπαρδος (βλ. Ε.τ.Σ.,
1911, σ. 654) και ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου (Ε.τ.Σ., 1911, σ. 688)
επιχειρηµατολογούν ότι η δηµοτική γλώσσα έχει τις ρίζες στο Βυζάντιο και
σε αυτό κανείς δεν τους αντικρούει.
32. Ε.τ.Σ., 1911, σ. 639. Ο αντίλογος από τον Κοινωνιολόγο Θρ. Πετµεζά: « Ἡ ἐθνικὴ ἀντιπροσωπεία ἀντιπροσωπεύει τὰς πολιτικὰς τάσεις
τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, δὲν ἀντιπροσωπεύει τὴν ἐθνότητα ὡς ἐθνότητα, δὲν
δύναται νὰ ἐµποδίσῃ τὴν ἀνάπτυξιν, τὴν ζωτικότητά της, νὰ ἐµποδίσῃ τὴν
ἐξέλιξίν της, πᾶς δὲ ἄλλα φρονῶν ἐπιβάλλει θέλησιν δεσπότου ἐπὶ τῶν
ἀντιφρονούντων».
33. Ό.π., σ. 647. Οφείλουµε να επισηµάνουµε ότι από τέτοιες ή άλλες
ανάλογες διατυπώσεις δεν προκύπτει ότι η σύγκρουση ανάµεσα στην καθαρεύουσα και τη δηµοτική εντοπιζόταν στο ότι κάθε µια από αυτές διεκδικούσε
«to represent the nation» (Mackridge, Peter, “A language in the image of
the nation: Modern Greek and some parallel cases”, στο: Beaton, Roderick
και David Ricks, The Making of Modern Greece: Nationalism, Romanticism
and the Uses of the Past (1797-1896), Farnham, Ashgate, 2009, σ. 181).
34. Ε.τ.Σ., 1911, σ. 659 (αγόρευση Ι. Πατσουράκου), πρβλ. ανάλογες
διατυπώσεις, στην αγόρευση του Γ. Βερροίου, σ. 666.
35. Ό.π., 1911, σ. 647.
36. Ε.τ.Σ., σ. 655. Αποτελεί σταθερό τόπο στη ρητορική των οπαδών του
γλωσσικού αρχαϊσµού η εργασία για την αποκάθαρση της γλώσσας που έχει
συντελεσθεί από την εποχή του Κοραή και εντός του ελληνικού κράτους.
Πρβλ. λ.χ. Μιστριώτης, Ρητορικοί Λόγοι, 1909, τόµος Γ΄, σσ. 193-194.
37. Ε.τ.Σ., 1911, σσ. 655-656. Πρβλ. την ακόµη πιο ισχυρή γενίκευση
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του Ι. Βερροίου, ο οποίος θεωρούσε ότι µε το Σύνταγµα «πρέπει νὰ δηµιουργήσωµεν πολίτας, τοὺς ὁποίους σήµερον, ἂς τὸ ὁµολογήσωµεν εἰλικρινῶς,
πολίτας µὲ ἑλληνικὸν χαρακτῆρα, δὲν ἔχοµεν» (ό.π., σ. 665). Θα πρέπει
όµως να σηµειωθεί ότι ήδη από το 1895 η κριτική για την κακή κατάσταση
της χώρας συµπεριλάµβανε και τον κοσµοπολιτισµό ως αίτιο. Βλ. λ.χ. εφ.
Εστία φ. 215 στις 3 Οκτωβρίου 1895 κύριο άρθρο µε τίτλο «Έθνος και
στρατός», απ’ όπου και η έκκληση προς τους αξιωµατικούς: «έχετε τα
µέσα δια του παραδείγµατος και της επιβολής σας εις τον εξελληνισµόν
των Ελλήνων».
38. Ε.τ.Σ., 1911, σ. 655. Πρβλ µια πιο περιορισµένη τοποθέτηση από
τον Αθ. Χρηστίδη (ό.π., σ. 685) «Ἀλλὰ τί λέγουσιν οἱ νεωτερισταί; Κάτω
αἱ βιβλιοθῆκαι, κάτω ἡ ἱστορία, κάτω ἡ γλῶσσα».
39. Θα δώσουµε ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα. Το 1910 είχε κυκλοφορήσει από µια οµάδα νεαρών ποιητών (ανάµεσά τους και ο Ναπολέων
Λαπαθιώτης, γιος του γνωστού στρατηγού και µέλους του στρατιωτικού
Συνδέσµου) το βραχύβιο και δυσεύρετο σήµερα περιοδικό Ανεµώνη, όργανο,
υποτίθεται, των οπαδών του Όσκαρ Ουάιλντ στην Ελλάδα⋅ στο τελευταίο
γνωστό τεύχος του υπήρχε και το ποίηµα του Κ. Παλαµά «Τα παραδοµένα».
Το περιοδικό ξεσήκωσε µια κυριολεκτικά εµπρηστική αρθρογραφία από τον
Σπύρο Μελά, τον Γ. Τσοκόπουλο και τον Πολύβιο ∆ηµητρακόπουλο, οι οποίοι συν τοις άλλοις ζητούσαν και την παρέµβαση του εισαγγελέα για προσβολή
της δηµοσίας αιδούς. Βλ. λεπτοµέρειες Παπακώστας, Γιάννης, Φιλολογικά
σαλόνια, φιλολογικά καφενεία και στέκια της Αθήνας (1880-1930), Αθήνα,
Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 1988, σσ. 152-154. Το περιοδικό θεωρείται προϊόν εκφυλισµού και ανηθικότητας («ιµµοραλισµού») και ως τέτοιο στεγάζεται
στην αγόρευση του Ευστρ. Κουλουµβάκη: «Παραπλανηθέντες ἔφηβοι πρὸ
ἔτους περίπου ἐξέδωκαν ἐν µέσαις Ἀθήναις περιοδικὸν ὑπὸ τὸν τίτλον “Ανεµώνη” ὑµνοῦντες τί νοµίζετε; Ἐκτρόπους ὁρµάς, ὑµνοῦντες καὶ ἀνακηρύττοντες αὐτὰς κατὰ τρόπον ἀληθῶς ἀπίστευτον» (Ε.τ.Σ., 1911, σ. 639).
40. Ό.π., 1911, σ. 694.
41. Ε.τ.Σ., 1911, σ. 662.
42. Ό.π., 1911, σ. 662.
43. Βλ. λόγου χάρη την αγόρευση Μ. Γαλανού, Ε.τ.Σ., 1911, σ. 673
και την επιγραµµατική διατύπωση του Θ. Πετραλιά για τις ενέργειες των
δηµοτικιστών: «ἐγὼ νοµίζω ὅτι πρέπει νὰ τεθῇ φραγµὸς εἰς αὐτά, τὰ ὁποῖα
γίνονται [...] καὶ µάλιστα ὅταν γίνωνται ἀπὸ πρόσωπα, τὰ ὁποῖα εἶναι
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εὐυπόληπτα καὶ τὰ ὁποῖα πρέπει νὰ τεθῶσιν εἰς τὴν θέσιν των», Ε.τ.Σ.,
1911, σ. 644.
44. Μόνο ο Μ. Γαλανός προβάλλει στην αγόρευσή του µια θεωρία συνωµοσίας, η οποία αιτιολογεί τη διάδοση του δηµοτικισµού⋅ σύµφωνα µε
αυτή οι «ἐχθροὶ τῆς καθαρευούσης ἀγρεύουσιν εἰς τὰ δίκτυά των τόσους
ἐπισήµους ἄνδρας» Ε.τ.Σ., 1911, σ. 673.
45. «Τῶν µισθάρνων ἀνθρώπων ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι τὸ πρῶτον παρουσιάσθησαν ὡς στρεβλωταὶ τῆς γλώσσης», Ε.τ.Σ., 1911, σ. 660.
46. «Οἱ ἐχθροὶ οὗτοι τῆς πατρίδος, κατέχοντες τὰ ὑψηλότερα πολλάκις
ἀξιώµατα τῆς Πολιτείας, προσπαθῶσι δι’ αὐτῶν νὰ µεταδώσωσι τὴν χυδαϊκὴν
γλῶσσαν εἰς ὅλον τὸν Ἑλληνισµόν», Ε.τ.Σ., 1911, σ. 666. Πρβλ. Ε.τ.Σ.,
1911, σ. 663 και ιδίως την κατακλείδα της αγόρευσης του Ι. Πατσουράκου,
ο οποίος αφού διάβασε τα ονόµατα των ιδρυτών του Εκπαιδευτικού Οµίλου
αναφώνησε « Ἰδού ἐνώπιον ὑµῶν οἱ ἀληθεῖς ἐχθροὶ τοῦ Γένους», Ε.τ.Σ.,
1911, σ. 664.
47. Βλ. από την αγόρευση του Κουλουµβάκη: «∆ὲν πρόκειται περὶ ζητήµατος ἐπουσιώδους, πρόκειται περὶ µιᾶς διανοητικῆς διαστροφῆς», Ε.τ.Σ.,
1911, σ. 656⋅ την αγόρευση Φωτήλα: «ἐνεφανίσθησαν ἀνισόρροποί τινες,
προεξάρχοντος ἀνισορρόπου τινὸς Ψυχάρη ὀνόµατι» (Ε.τ.Σ., 1911, σ. 657)⋅
στην αγόρευση Πατσουράκου αποδεδειγµένα ανισόρροπος θεωρείται ο Σπυρίδων Λάµπρος (Ε.τ.Σ., 1911, σ. 660) και στην αγόρευση Γαλανού ύστερα
από µια µάλλον ατυχή αναφορά στον Σοπενχάουερ ακούγεται: «Καὶ ἡ ἐποχὴ
ἡ ἰδική µας ἐµφανίζει εἰς πολλὰς ὀµάδας τὰς µᾶλλον παραδόξους νοσηρότητας, καὶ ἀπὸ µίαν ἐξ αὐτῶν κατέχονται οἱ πολέµιοι τῆς καθαρευούσης»
(Ε.τ.Σ., 1911, σ. 674). Πρβλ. επίσης τη χαρακτηριστική καταγγελία του
Κοινωνιολόγου Θαλή Κουτούπη: « Ὑπῆρξαν διάφοροι ρήτορες, οἵτινες ἀπὸ
τοῦ βήµατος τούτου ἀπεκάλεσαν τοὺς ἔχοντας ὡρισµένας ἰδέας ὡς πρὸς τὴν
γλῶσσαν ἀνισορρόπους, φρενοβλαβεῖς, ἐκφύλους», Ε.τ.Σ., 1911, σ. 692.
48. Ο Κωστής Παλαµάς µε τη δηµοτικιστική αρθρογραφία του είναι
κάρφος στα µάτια των καθαριζόντων: «κράτιστος µὲν ἑλληνιστὴς ἐξ
ἐπαγγέλµατος καὶ µεµελετηµένης προαιρέσεως, στρεβλωτὴς καὶ ὑβριστὴς
[...] τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης», Ε.τ.Σ., 1911, σ. 650. Βρίθουν οι ονοµαστικές
αναφορές σ’ αυτόν και η δηµόσια θέση του ως Γραµµατέα του Πανεπιστηµίου
αποτελεί το χαρακτηριστικότερο σύµπτωµα της αβελτηρίας της δηµόσιας
διοίκησης απέναντι στο µαλλιαρισµό. Από αυτό το σηµείο προκαλούνται
ποικίλες επιχειρηµατολογίες, προκειµένου να ελεγχθούν τα (γλωσσικά)
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φρονήµατα των δηµοσίων υπαλλήλων και οπωσδήποτε να αποφευχθεί η
δηµόσια έκφρασή τους. Θα δούµε στη συνέχεια ότι όλες αυτές οι κινήσεις
στοχεύουν εντέλει στους εκπαιδευτικούς.
49. Ε.τ.Σ., 1911, σ. 678.
50. Ό.π., σ. 655.
51. Ολόκληρη σχεδόν η αγόρευση του Μ. Μπουφίδη αναφέρεται στο
Ανώτερο Παρθεναγωγείο του Βόλου και τον Αλέξανδρο ∆ελµούζο. Στην
αγόρευση αυτή απαντά κυρίως ο Α. Παπαναστασίου και ο Ι. Τσιριµώκος.
52. Ο πρόδηλα λαϊκός, αντιιστορικιστικός χαρακτήρας της Τρίτης Γαλλικής ∆ηµοκρατίας εντυπωσιάζει τη διεισδυτική σκέψη του Λορέντζου Μαβίλη, ο οποίος θεωρεί όµως ότι και «το όλως αντίθετον πνεύµα έχει µεγάλην
δύναµιν εν Γαλλία», όπως υποδεικνύει και η υπόθεση Ντρέυφους «καθ’
ην ετίθετο ως αρχή ότι η ιδέα της πατρίδος είναι ανωτέρα της ιδέας της
ανθρωπότητος» και το γεγονός «ότι ο Μιστράλ, ο µέγιστος ποιητής της
σηµερινής Γαλλίας, καταδικάζεται σχεδόν εις την αφάνειαν εκ φόβου µη η
ελευθέρα καλλιέργεια εις Προβηγκίαν της γλώσσης φέρει την διάσπασιν του
έθνους» (βλ. «Απόσπασµα από δοκίµιον περί γλώσσης», στο: Πυλαρινός
Θ. (επιµ.), Λορέντσου Μαβίλη τα κριτικά κείµενα, Αθήνα, Σύλλογος προς
διάδοσιν ωφελίµων βιβλίων, 2007, σσ. 186-187. Βλ. επίσης γενικά Noiriel,
Gérard. À quoi sert “l'identité nationale, Marseille”, Agone, 2007, και
την παλιότερη λιγότερο πολεµική εργασία του État, nation et immigration,
Paris, Éditions Belin, 2001.
53. Στην αγόρευση του Μ. Γαλανού γίνεται ένας υπαινιγµός θαυµασµού
προς την αποτελεσµατικότητα της «γερµανικής επιστρατεύσεως» (Ε.τ.Σ.,
1911, σ. 672).
54. Στην Ελλάδα τις πολιτικές ιδέες του Guizot φέρνει η έγκαιρη µετάφραση
του δοκιµίου του De la démocratie en France (1849) από τον Ι. ∆. Βρατσάνο
µε τίτλο Περί της ∆ηµοκρατίας εν Γαλλία, σύγγραµµα του Κ. Γκυζώτου,
Αθήνα, Τύποις Ιωάννου Α. Βακαλοπούλου, 1851. Στη βιβλιοθήκη Βενιζέλου
υπάρχει µια κατηγορία ιστορικών γαλλικών έργων του 19ου αιώνα και ανάµεσά τους τα σηµαντικότερα έργα του Guizot. Βλ. Kitromilides, Paschalis M.,
“Venizelos’ Intellectual Projects and Cultural Interests”, στο: Kitromilides,
Paschalis M. (επιµ.), Eleftherios Venizelos, The Trials of Statesmanship,
Edinburgh, Edinburgh University Press Ltd, 2006, σ. 378.
55. Ε.τ.Σ., 1911, σσ. 682-683.
56. Ό.π., σ. 644.
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57. Πρβλ. από την αγόρευση του Κοινωνιολόγου Θρ. Πετµεζά: «Νοµίζω
ὅτι ἡ γλῶσσα τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ εἶναι κτῆµα αὐτοῦ ἀναφαίρετον, εἶναί τι,
τὸ ὁποῖον δὲν δύναται νὰ δηµιουργήσῃ ἄλλος τις παρὰ ὁ Ἑλληνικὸς λαός»
(Ε.τ.Σ., 1911, σ. 679).
58. Ό.π., σ. 688.
59. «Θὰ ἠδύναντο οἱ Κύριοι, οἱ ὁποῖοι µεταχειρίζονται τοὺς τύπους αὐτούς,
νὰ µετεχειρίζοντο ἁπλούστατα τοὺς τύπους “ἡ ἀποκρηά, τῆς ἀποκρηᾶς, τὴν
ἀποκρηάν”, τοὺς ὁποίους µεταχειρίζεται ὁ κ. Πωπ [...] Νοµίζω ὅτι ἐὰν
ἔγραφον τοὺς τύπους αὐτοὺς θὰ ἔµπλεκαν ἴσως µὲ τὸν κ. Μιστριώτην, ἀλλὰ
δὲν θὰ ἔµπλεκαν βεβαίως µὲ τὴν γραµµατικήν», ό.π., σ. 665.
60. Ε.τ.Σ., 1911, σ. 677.
61. Ό.π., 1911, σσ. 651, 652.
62. Από την αµέσως προηγούµενη αγόρευση του ∆. Γκλαβά: « Ἔχω τὴν
µεγαλειτέραν ὑπόληψιν [...] πρὸς τὸν ἱεράρχην ἐκεῖνον [= τον Ιωακείµ],
διότι [...] ἐκεῖνος ἠδυνήθη διὰ τῶν πρεσβυτικῶν του διόπτρων νὰ κατανοήσῃ
περισσότερον παντὸς ἄλλου τὰ πράγµατα τῆς ὁµόρου ἐπικρατείας [= του
τουρκικού κράτους], περισσότερον τοῦ διπλωµατικοῦ µονυέλου τῆς ἑλληνικῆς
διπλωµατίας», Ε.τ.Σ., 1911, σ. 688.
63. Η λέξη δεν υπάρχει στα λεξικά της αρχαίας ελληνικής ούτε στο
Επίτοµο λεξικό της Ελληνικής του Σκαρλάτου Βυζαντίου ούτε στη συλλογή
των Αθησαυρίστων λέξεων του Κουµανούδη. Τη βρίσκω µόνο στο λεξικό
του Félix Désiré Dehèque, Dictionnaire grec moderne français, Paris, Jules
Duplessis et Cie, 1825, όπου µεταφράζεται ως ajustement, adaptation
και στο: Lowndes, John, A Modern Greek and English Lexikon, Corfu,
1837, όπου συσχετίζεται µε τη λέξη "προσάρµοσµα” και µεταφράζεται ως
“accomodation, agreement, concord, adapting”.
64. Ο Μ. Τριανταφυλλίδης χαρακτηρίζει τον Μαβίλη «απόστολο ενός
εθνικιστικού δηµοτικισµού» στο: Τριανταφυλλίδης, Μανόλης, Απολογία
της ∆ηµοτικής, 1914, ∆ελτίο του Εκπαιδευτικού Όµιλου (∆.Ε.Ο.) 4, σ. 72
[= Άπαντα, τόµος 6, Θεσσαλονίκη, χ.ε., 1960, σ. 141].
65. Βλ. την κριτική του Πολυλά στα Είδωλα του Ροΐδη (1893) και το
εισαγωγικό απόσπασµα από το έργο του «Περί γλώσσης» (1894), στο:
Βαλέτας, Γιώργος (επιµ.), Ιάκωβος Πολυλάς. Άπαντα, Αθήνα, Εκδόσεις
Ν. ∆. Νίκα, β΄ εκδ. 1959, σσ. 308 κ.εξ., 322 κ.εξ. Βλ. επίσης Πολυχρονάκης, ∆ηµήτρης, Ο κριτικός ιδεαλισµός του Ιάκωβου Πολυλά, Ηράκλειο,
Πανεπιστηµιακές εκδόσεις Κρήτης, 2002, σσ. 245-249.
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66. Τριανταφυλλίδης, Μανόλης, Απολογία της ∆ηµοτικής, 1914, ∆ελτίο του Εκπαιδευτικού Όµιλου (∆.Ε.Ο.) 4, σ. 72-73 [= Άπαντα, τόµος 6,
Θεσσαλονίκη, χ.ε., 1960, σ. 141].
67. Πρβλ. την αγόρευση Π. Αραβαντινού, Ε.τ.Σ., 1911, σ. 684.
68. Αντίθετα ο Α. Παπαναστασίου, ό.π., σ. 667.
69. Όπως και ο Παπαναστασίου, ό.π., 1911, σ. 668.
70. Αντίθετα ο Μαβίλης.
71. Υπονοεί το διάταγµα της Αντιβασιλείας του 1836 «περὶ τῆς µορφώσεως τοῦ γραφικοῦ ὕφους», για το οποίο µίλησε ο Ι. Πατσουράκος (Ε.τ.Σ.,
1911, σ. 662).
72. Η ορολογία ανάλογη µε το σχήµα της «προσαρµόσεως» του Μαβίλη.
73. Ο Βενιζέλος αναφέρεται στη «γλῶσσα τῶν Βυζαντίων» χωρίς να
είναι σαφές αν επαναλαµβάνει την παραδοσιακή (λόγια) εκτίµηση για την
ποιότητα της γλώσσας των Κωνσταντινουπολιτών και εµφανίζεται να αναγνωρίζει κατά κάποιο τρόπο τα πλεονεκτήµατα της ενισχυµένης γλωσσικής
διδασκαλίας που χαρακτήριζε το πρόγραµµα των ελληνικών εκπαιδευτηρίων
στην Πόλη ή απλώς εννοεί τα έργα του ∆ηµητρίου [Χατζηασλάνη] Βυζαντίου,
του Αλεξάνδρου Βυζαντίου ή του ∆ηµητρίου Σκαρλάτου Βυζαντίου.
74. Και αργότερα ο Βενιζέλος, το 1914, κατά την επίσκεψή του στην
Αλεξάνδρεια, αναφέρει: «παραδέχοµαι τα συµπεράσµατα του Ροΐδη» βλ.
πρόχειρα (Τριανταφυλλίδης, Μανόλης, «Η γλώσσα µας στην κοινωνική
ζωή», στο: ∆ελτίο Εκπαιδευτικού Οµίλου, 1916, τόµος 6 [= Άπαντα, τόµος
4, σ. 287]). Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο δηµοτικιστικός προσανατολισµός
του Βενιζέλου, που κυρίως τεκµαίρεται από τις επιλογές δηµοτικιστών στις
υψηλές θέσεις του Υπουργείου Παιδείας, απαιτεί περαιτέρω διερευνήσεις και
ως προς τους θεωρητικούς εκσυγχρονισµούς του και ως προς τις πρακτικές
απολήξεις του.
75. Υπαινίσσεται το βιβλίου του Φιλήντα, Μένιου, Γραµµατική της Ρωµαίικης γλώσσας, Αθήνα, Τυπογραφείο «Η νοµική», 1907.
76. Ο Βενιζέλος επαναλαµβάνει την τοποθέτηση του Κ. Ρακτιβάν ως
προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τις προτάσεις αναθεώρησης
του Συντάγµατος, που είδαµε στην αρχή της παρουσίασής µας. Πρβλ. επίσης
την εξιστόρηση του Μιστριώτη (Ρητορικοί λόγοι, τόµος Ε΄, σσ. 9-10).
77. Βλ. λόγου χάρη Εφ. Εστία, φ. 6124, 25 Φεβρουαρίου 1911 και φ.
6126, 27 Φεβρουαρίου του 1911, και αναλυτικές περιγραφές στην εφ. Χρόνος,
φ. 2668, 28 Φεβρουαρίου 1911.
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78. Υπάρχει η µαρτυρία του Στέφανου Γρανίτσα, σύµφωνα µε την οποία
κατά τη συζήτηση του Ιανουαρίου 1911 στα γραφεία του Εκπαιδευτικού
Οµίλου (βλ. παραπάνω σηµ. 12) «ευρήκαν σωστή τη γνώµη του Μαβίλη
να µην παρασύρουµε τον Βενιζέλο σε φανερόν αγώνα, διότι ήταν κίνδυνος
να τον χάσουµε ολότελα» (Γρανίτσας, Στέφανος, «Ο Βενιζέλος και ο νεοελληνικός υστερισµός» Ο Νουµάς, 6 ∆εκεµβρίου 1912, σσ. 490-494). Πρβλ.
ανάλογες εκτιµήσεις του ίδιου του Μαβίλη σε επιστολή του από το Κάιρο
προς την Ελένη Θεοτόκη στις 11 Απριλίου 1911, βλ. Λορέντσου Μαβίλη τα
κριτικά κείµενα, σ. 268. Μπορούµε εποµένως να θεωρήσουµε ότι η σύµπτωση των επιχειρηµάτων των δύο πολιτικών δεν είναι τυχαία. Αν πάντως
θα επιµέναµε να εντοπίσουµε τα σηµεία της διαφοροποίησης των δύο αντιλήψεων, θα λέγαµε ότι ο Μαβίλης δεν συµµεριζόταν τον ιστορικισµό της
προσέγγισης του Βενιζέλου, τον οποίο απέδιδε στην επιρροή των κειµένων
του Γ. Χατζιδάκη (βλ. Λορέντσου Μαβίλη τα κριτικά κείµενα, σ. 186),
ούτε την εκτίµηση προς το έργο του Κοραή (Λορέντσου Μαβίλη τα κριτικά
κείµενα, σ. 184)⋅ εντόπιζε τέλος ως αιτίες της επικράτησης «της τεχνητής
µορφής της γλώσσης» [= της καθαρεύουσας] «τας πρακτικάς απαιτήσεις
του πολιτειακού βίου» και τη δηµιουργία ενός γραφειοκρατικού στρώµατος
«των οποίων συµφέρον είναι να διαιωνισθή η σηµερινή κατάστασις και το
µέγα χάσµα το χωρίζον εγγραµµάτους και αγραµµάτους ή ηµιαγραµµάτους» (Λορέντσου Μαβίλη τα κριτικά κείµενα, σ. 185). Γενικότερα ως
προς τις απόψεις του Βενιζέλου, βλ. Κριαράς, Εµµανουήλ, «Ο Ελευθέριος
Βενιζέλος και η δηµοτική γλώσσα», Πρακτικά της Ακαδηµίας Αθηνών,
τόµος 57 (1982), σσ. 547-571.
79. Βλ. λόγου χάρη τις εκτιµήσεις για την εκπαιδευτική πολιτική του
Βενιζέλου από την άποψη της κρατικής λειτουργίας: ∆ηµαράς, Αλέξης,
«Προθέσεις των πρώτων κυβερνήσεων Βενιζέλου (1910-1913) στα εκπαιδευτικά, ενδείξεις από νοµοθετικά κείµενα», στο: Βερέµης, Θάνος και
Οδυσσέας ∆ηµητρακόπουλος, Μελετήµατα γύρω από τον Βενιζέλο και την
εποχή του, Αθήνα, Εκδόσεις Φιλιππότη, 1980, σσ. 21-47.
80. Ε.τ.Σ., 1911, σσ. 683-684.
81. Τριανταφυλλίδης, Μανόλης, «Η γλώσσα µας στα σχολεία της Μακεδονίας», στο: ∆ελτίο Εκπαιδευτικού Οµίλου, 1916, τόµος 5 (1915), σσ.
11-46 [= Άπαντα, τόµος 4, σσ. 253-283].
82. Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης [= Ευθύµιος Γ. Μπουντώνας], Σχολικά προγράµµατα και διδακτικαί οδηγίαι, (τόµος Α΄, Το νηπιαγωγείον
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των ξενόφωνων ελληνικών κοινοτήτων, Τόµος Β΄. Το κοινόν δηµοτικόν
σχολείον), Αθήνα, χ.ε. 1908. Πρβλ. Ε.τ.Σ., 1911, σ. 683.
83. Τα α) και β) συνιστούν εκτιµήσεις του ίδιου του Βενιζέλου το 1914
(Τριανταφυλλίδης, «Η δηµοτική στην κοινωνική ζωή», σ. 286).
84. Φραγκουδάκη, Άννα, «Η καθαρεύουσα στο Σύνταγµα του 1911: όταν
η πατρίδα υπερισχύει πολιτικά της κοινωνίας», στο: Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών
και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» Χανιά, Η εκπαιδευτική πολιτική
στα χρόνια του Ελευθερίου Βενιζέλου, Αθήνα, Ελληνικά Γράµµατα, 2007,
σσ. 57, 61 και εκτενώς Φραγκουδάκη, Άννα, Ο Εκπαιδευτικός ∆ηµοτικισµός
και ο γλωσσικός συµβιβασµός του 1911, Ιωάννινα, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων,
Επιστηµονική Επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής ∆οδώνη, Παράρτηµα, αρ.
10 (1977), σσ. 115 κ.εξ.
85. Νούτσος, Χαράλαµπος, «Τα όρια του βενιζελικού εκσυγχρονισµού στη
σχολική γνώση (1913-1931)», στο: Εθνικό Ιδρυµα Ερευνών και Μελετών
«Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» Χανιά, Η εκπαιδευτική πολιτική στα χρόνια του
Ελευθερίου Βενιζέλου, Αθήνα, Ελληνικά Γράµµατα, 2007, σ. 237.
86. Βλ. Φραγκουδάκη, Ο Eκπαιδευτικός, passim.
87. Λευκοπαρίδης, Ξενοφών Α. (επιµ.), Αλέξανδρος Παπαναστασίου,
Έργα, Αθήνα, χ.ε., 1988, σσ. 748-749. Βαρύτερες εκφράσεις χρησιµοποίησε
το 1924 στην αγόρευσή του σχετικά µε το γλωσσικό στην ∆΄ Αναθεωρητική Βουλή (Λευκοπαρίδης, Αλέξανδρος Παπαναστασίου, Έργα, σ. 403).
Σχετικά µε το Νικόλαο Π. ∆ηµητρακόπουλο, βλ. απαξιωτικές κρίσεις και
σε επιστολή του Μαβίλη από την Αθήνα στις 5 Ιουλίου 1911: «Ο Βενιζέλος
περιστοιχίζεται από κατεργαρέους και µετά τον ∆ηµητρακόπουλο αποκαλύπτεται τοιούτος τώρα ο Στράτος» (Λορέντσου Μαβίλη τα κριτικά κείµενα,
σ. 270). Ο ∆ηµητρακόπουλος σύµφωνα µε τη µαρτυρία του Κορδάτου ήταν
γνωστός οπαδός της καθαρεύουσας (βλ. Κορδάτος, Γιάννης, Ιστορία του
γλωσσικού µας ζητήµατος, Αθήνα, Εκδόσεις Μπουκουµάνη, β΄ εκδ. 1973
[1943], σ. 255).
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
Β΄ ∆ΙΠΛΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗ
Συνεδρίασις 36, 26 Φεβρουαρίου 1911



Κύριοι Βουλευταί, ἐξαιτοῦµαι τὴν ἐπιείκειάν
σας διὰ τὴν ῥητορικὴν ἀνεπάρκειαν, τὴν ὁποίαν θὰ παρατηρήσετε εἰς τὸν λόγον µου. Τὰς γνώµας µου ὄµως παρακαλῶ
νὰ ἐπικρίνετε µεθ’ ὅλης τῆς αὐστηρότητος⋅ ἀρκεῖ ἡ ἐπίκρισις
νὰ εἶναι ἰσόρροπος, κατὰ τὴν καθιερωθεῖσαν φράσιν.
Εἶµαι, Κύριοι, κατὰ τῆς παραδοχῆς τῶν δύο προτάσεων,
αἵτινες ὑπεβλήθησαν εἰς τὴν Βουλὴν περὶ εἰσαγωγῆς ἄρθρων
εἰς τὸ Σύνταγµα πρὸς περιφρούρησιν δῆθεν τῆς κινδυνευούσης γλώσσης, τῆς Ἐκκλησίας ἀφ’ ἑνός, τῆς Πολιτείας
ἀφ’ ἑτέρου⋅ ἐνόµιζον µάλιστα, ὅτι ἡ συζήτησις δὲν ἔπρεπε
νὰ γίνῃ, ἀλλ’ ὅτι ἔπρεπε νὰ ἀποκρουσθῇ δι’ ἀναστάσεως,
ὅπως προβλέπει ὁ Κανονισµός, ὡς ἀπαράδεκτος ἡ πρότασις
αὕτη. Τοῦτο δέ, ὄχι διότι ἤθελον ἐγὼ ν’ ἀποφύγω τοιαύτην
συζήτησιν. Εἶµαι µαθητὴς καὶ ὑπῆρξα ἐπὶ πολλὰ ἔτη φίλος
τοῦ Ἰακώβου Πολυλᾶ, τοῦ ἑπτάκις ἐκλεγέντος βουλευτοῦ
Κερκύρας, ἑνὸς τῶν πολιτευτῶν τῶν ὑποστηριξάντων τὸν
πρῶτον Τρικούπην καὶ ἐγκαταλείψαντος αὐτόν, ὅταν µετέβαλε γνώµας, τοῦ ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος δὲν ἐδέχθη ποτὲ
Ὑπουργεῖον, διότι δὲν ἤθελεν ἴσως νὰ εὑρεθῇ ποτὲ εἰς
Λ. ΜΑΒΙΛΗΣ.
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θέσιν νὰ ἔλθῃ εἰς συµβιβασµὸν µὲ τὴν συνείδησίν του, τοῦ
ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος ἦτο καὶ αὐτὸς ἄκρος φίλος καὶ µαθητὴς
τοῦ ∆ιονυσίου Σολωµοῦ, τοῦ ποιητοῦ τοῦ ἐθνικοῦ ὕµνου.
Ἀνήκω λοιπὸν εἰς τὴν σχολὴν ἐκείνην καὶ ὄχι εἰς τὰς µετέπειτα ἀναφανείσας, σήµερον δέ, ὁπότε τὸ ζήτηµα τίθεται εἰς τρόπον, ὥστε νὰ φαίνεται ὅτι ἐπισείονται φόβητρα
ἐρυθρά, ἂν θέλετε, κατὰ τῶν ὀπαδῶν τοῦ Σολωµοῦ, χρέος
τιµῆς θεωρῶ νὰ κατέλθω καὶ ἐγὼ εἰς τὸν καλὸν ἀγῶνα
καὶ νὰ δηλώσω ἀπὸ τοῦ βήµατος τούτου, πρὸς ὃ ἀτενίζει ὁ
Ἑλληνισµὸς ὁλόκληρος, καὶ εἶµαι εὐτυχής, ὅτι δύναµαι νὰ
τὸ πράξω, ὅτι εἶµαι δηµοτικιστής.
Ι. ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ. Ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους.
Λ. ΜΑΒΙΛΗΣ. ∆ὲν ἤθελον νὰ ἔλθῃ αὐτὴ ἡ συζήτησις, ἀλλ’
οὐχὶ χάριν ἐµοῦ, οὔτε διότι νοµίζω, ὅτι ἡ Ἰδέα κινδυνεύει, διότι ἡ Ἰδέα µετὰ πάντα διωγµὸν παρουσιάζεται
λαµπροτέρα, καὶ τέσσαρα ἢ πέντε µόλις ἔτη µετὰ τὰς βαρβάρους σκηνὰς τῶν Ὀρεστειακὼν εἴχοµεν τὴν παράστασιν τῆς «Ἀντιγόνης» εἰς τὸ Ἑλληνικὸν θέατρον, κατὰ τὴν
ὁποίαν πρώτην φορὰν µετὰ χιλιετηρίδας Ἑλληνικαὶ καρδίαι
ᾑσθάνθησαν τὸ κάλλος τῆς ἀρχαίας τέχνης. Οὔτε χάριν τῆς
Ἰδέας, ἀλλὰ χάριν τῆς ἀξιοπρεπείας τῆς Βουλῆς.
Ι. ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ. Εἶναι δύο-τρεῖς µαλλιαροὶ ἐγκάθετοι,
οἱ ὁποῖοι µας ταράττουσι συνεχῶς.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ. Νὰ τοὺς βγάζητε ὅλους ἔξω. (Θόρυβος καὶ
φωναὶ ἐκ τῶν ἀκροατηρίων «ἔξω οἱ µαλλιαροί»).
Θ. ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ. Νὰ κενωθῶσι τὰ θεωρεῖα, κύριε Πρόεδρε⋅
δὲν εἶναι κατάστασις αὐτή.
Κ. ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ. Νὰ φύγωσιν ὅλοι ἀπὸ τὰ θεωρεῖα.
Ν. ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΗΣ. Ἂν τὰ θεωρεῖα δὲν κενωθῶσιν, ἡ συνε172
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δρίασις δὲν θὰ ἐξακολουθήσῃ. (Θόρυβος καὶ ἀντεγκλήσεις
ἐν τῇ αἰθούσῃ, σύρραξις δὲ τῶν ἀντιφρονούντων ἐν τίνι τῶν
ἀκροατηρίων. Τὴν ἕδραν τοῦ Προέδρου καταλαµβάνει ὁ
Πρόεδρος κ. Ν. Στράτος ἀντὶ τοῦ µέχρι τῆς στιγµῆς κατέχοντος αὐτὴν ἀντιπροέδρου κ. Θ. Παπαϊωάννου).
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ. ∆ιακόπτεται ἡ συνεδρίασις ἐπὶ 5 λεπτά.
Μετὰ τὴν διακοπὴν.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ. Ἐπαναλαµβάνεται ἡ συνεδρίασις. Ὁ κ. Μαβίλης ἔχει τὸν λόγον.
Λ. ΜΑΒΙΛΗΣ. Ἂν ὄχι χάριν ἐµοῦ οὔτε χάριν τῆς Ἰδέας,
ἀλλὰ χάριν τῆς ἀξιοπρεπείας τῆς Βουλῆς, δὲν ἐπετρέπετο
τοιαύτη συζήτησις. Καὶ θεωρῶ ἀναξιοπρεπῆ τὴν συζήτησιν ταύτην ἐν τῇ Ἑλληνικῇ Βουλῇ διὰ τὸ ἀνελεύθερον τῆς
προτάσεως.
ΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ. Τί λέγει;
ΕΤΕΡΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ. Λέγει τὴν πρότασιν ἀνελεύθερον.
ΤΙΝΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΑΙ. Μὴ διακόπτετε.
ΕΤΕΡΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΑΙ. Μᾶς λέγουν ἀνελευθέρους.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ. Ἐφ’ ὅσον δὲν ἐννοεῖτε νὰ ἀφήσητε τοὺς ῥήτορας
νὰ ἀγορεύωσιν, εἶσθε ἀνελεύθεροι.
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΑΙ. Εὖγε, εὖγε.
Λ. ΜΑΒΙΛΗΣ. Ἐθνικὸν συνέδριον ὡς τὸ ἡµέτερον συντάττει
µὲν θεσµοὺς καὶ νόµους, ἀλλὰ παρέχει καὶ εἰς τὰς συγχρόνους καὶ τὰς ἐπερχοµένας γενεὰς καὶ εἰς τὴν λοιπὴν
ἀνθρωπότητα µίαν εἰκόνα τοῦ πολιτισµοῦ κατὰ τὴν στιγµὴν
ταύτην ἐν τῷ ἔθνει. Καὶ ποίαν ἰδέαν θέλετε νὰ σχηµατίσῃ
ἡ σύγχρονος καὶ ἡ µέλλουσα ἀνθρωπότης περὶ ἐθνικοῦ
συµβουλίου, τὸ ὁποῖον ἀνέχεται νά τεθῇ ἐν ἀµφιβόλῳ ἡ
εὐγενεστέρα τῶν ἐλευθεριῶν, ἡ ἐλευθερία τῆς γλώσσης;
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Ἤκουσα πολλοὺς κοπτοµένους ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας τοῦ λόγου, ἀλλ’ εἶναι ἀκόµη πολὺ µεγαλείτερον αὐτὸ τὸ ὁποῖον
ἀπαιτεῖ ἡ πρότασις ἐκείνη. ∆ὲν πρόκειται πλέον οὔτε περὶ
κλεψύδρας οὔτε περὶ φιµώτρου⋅ πρόκειται περὶ ἑνὸς γλωσσοδέτου, ὁ ὁποῖος θὰ ἐπιβληθῇ εἰς τὴν γλῶσσαν οὐχὶ τῶν
ἀτόµων, ἀλλὰ τοῦ ἔθνους ὁλοκλήρου. (Ἀναγινώσκει):
«Πρᾶγµα τῇ ἀληθείᾳ παράδοξον πῶς δὲν ἐσυλλογίσθησαν
ποτέ οἱ µιξελληνίζοντες, ὅτι ἡ γλῶσσα εἶναι ἓν ἀπὸ τὰ
ἀναπαλλοτρίωτα τοῦ ἔθνους πράγµατα. Ἀπὸ τὸ κτῆµα τοῦτο
µετέχουν ὅλα τὰ µέλη τοῦ ἔθνους µὲ δηµοκρατικήν, νά εἴπω
οὕτως, ἰσότητα⋅ κανείς, ὅσον ἤθελεν εἶσθαι σοφός, οὔτε ἔχει
οὔτε δύναται πόθεν νὰ λέξῃ πρὸς τὸ ἔθνος⋅ «Οὕτω θέλω
νὰ λαλῇς, οὕτω νὰ γράφῃς». Ὅστις ἐπαγγελλόµενος νά
γράφῃ εἰς τὴν κοινὴν γλῶσσαν µακρύνεται τόσον ἀπὸ τὸν
κοινὸν τρόπον τοῦ λέγειν, ἐκεῖνος ζητεῖ πρᾶγµα, τὸ ὁποῖον
οὐδ’ ὁ σκληρότερος τύραννος εἶναι καλὸς νὰ κατορθώσῃ.
Γυµνώνει ἀπὸ τὰ ὑπάρχοντά του τὸν πολίτην ὁ τύραννος,
δύναται καὶ τέκνα καὶ γυναῖκα νὰ τοῦ ἐπάρῃ, ἐµπορεῖ νὰ
τὸν ἐξορίσῃ ἢ καὶ νὰ τὸν θανατώσῃ⋅ ἀλλὰ δὲν ἐµπορεῖ νὰ
τοῦ ἀλλάξῃ τὴν γλῶσσαν⋅ αὐτὴν λαλεῖ εἰς τὴν πατρίδα του,
αὐτὴ τὸν συνοδεύει καὶ εἰς τὴν ἐξορίαν. Μόνος ὁ καιρὸς
ἔχει τὴν ἐξουσίαν νὰ µεταβάλλῃ τῶν ἐθνῶν τὰς διαλέκτους,
καθὼς µεταβάλλει καὶ τὰ ἔθνη⋅ καὶ ὅστις πρὶν τοῦ καιροῦ
σπουδάζει µὲ τὴν βίαν νὰ ἀλλάξῃ τὴν γλῶσσαν, εἰς αὐτὸν
δύναταί τις νὰ προσαρµόσῃ ὅ,τι ἔλεγεν ὁ ταλαίπωρος Αἵµων
πρὸς τὸν τύραννον αὐτοῦ πατέρα:
« Ὅστις γὰρ αὐτὸς ἢ φρονεῖν µόνος δοκεῖ, ἢ γλῶσσαν, ἣν
οὐκ ἄλλος, ἢ ψυχὴν ἔχειν, οὗτοι διαπτυχθέντες ὤφθησαν
κενοί». (Σοφ. Ἀντιγ. 709).
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Αὐτά, Κύριοι, εἶναι λόγοι µιᾶς δόξης τῆς Ἑλλάδος, τοῦ
Ἀδαµαντίου Κοραῆ, τοῦ ὁποίου τὸ ὄνοµα συχνὰ ἤκουσα νὰ
ἐπικαλοῦνται οἱ τὰ ἀντίθετα φρονοῦντες. Ὄχι µόνον διὰ τὸ
ἀνελεύθερον θὰ ἦτο ἀναξιοπρεπὴς ἡ πρότασις, ἀλλὰ διότι ἐν
τῷ συνεδρίῳ τούτῳ ἕνεκα αὐτῆς τῆς προτάσεως χαρακτηρίζεται ἀτιµωρητὶ ἡ γλῶσσα, τὴν ὁποίαν ὁµιλεῖ ὁ Ἑλληνισµὸς
ὁλόκληρος ἀπὸ ἄκρου εἰς ἄκρον, ἀπὸ Κερκύρας µέχρι τοῦ
Καυκάσου, χαρακτηρίζεται ὡς χυδαία. Χυδαία γλῶσσα
δὲν ὑπάρχει⋅ ὑπάρχουσι χυδαῖοι ἄνθρωποι, καὶ ὑπάρχουσι
πολλοὶ χυδαῖοι ἄνθρωποι ὁµιλοῦντες τὴν καθαρεύουσαν.
Ὀνοµάζεται ἡ γλῶσσα δουλική, ἐνῷ, ἂν ἐρωτήσητε τὸ µέγιστον τῶν νεοελληνιστῶν, τὸν καθηγητὴν κ. Χατζιδάκιν, θὰ
σᾶς εἴπῃ ὅτι ἡ δουλεία ὀλίγιστα ἐπέδρασεν ἐπὶ τῆς γλώσσης,
µόνον εἰς τὸ λεκτικόν, τὴν ἐξέλιξην καὶ τὴν διαµόρφωσιν
τῆς ὀνοµαζοµένης δουλικῆς καὶ χυδαίας ἡµῶν γλώσσης.
Ἀναξιοπρεπὲς ἐπίσης –καὶ αὐτὸ εἶναι ἴσως τὸ σπουδαιότερον– διότι ἀνεχόµεθα νὰ ὑποστηρίζηται, ὅτι ἐν τῷ µέσῳ
ἡµῶν ὑπάρχουσι προδόται, ἄνθρωποι ἀπεµπολοῦντες τὰ
συµφέροντα τῆς πατρίδος τῶν ἀντὶ χρηµάτων. ∆ὲν πιστεύω
νὰ ὑπάρχῃ τίποτε ἐξευτελιστικώτερον ἑνὸς ἔθνους, τὸ ὁποῖον
ἐπὶ πολὺν χρόνον ἤθελεν ἀνεχθῇ νὰ συζητῇ ψυχρῶς περὶ
τῆς ὑπάρξεως ἢ µὴ προδοτῶν, ἴσως καὶ ἐν τῷ χώρῳ τούτῳ,
ὅπου ἀντιπροσωπεύεται. ∆ιότι ἐκεῖ καταλήγουσι, Κύριοι,
ὅλαι αἱ ἀναφοραὶ καὶ ὅλα τὰ ἄρθρα, τὰ ὁποῖα δηµοσιεύονται
κατ’ αὐτὰς ὑπὲρ τῆς διασώσεως τῆς καθαρευούσης γλώσσης.
Εἰς πᾶσαν ἀναφορὰν καὶ εἰς πᾶν ἄρθρον θὰ εὕρητε παρενθέσεις, ὅτι οἱ πλεῖστοι εἶναι θύµατα, ὅτι τινὲς ἐν συνειδήσει,
τινὲς ἀσυνειδήτως καταστρέφουσι τὸ ἔθνος των, πάντοτε ὅτι
οἱ µὲν εἴµεθα βλᾶκες καὶ ἀνισόρροποι καὶ ἔκφυλοι, οἱ δὲ
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πουληµένοι. Τὸ σηµερινὸν µάλιστα «Σκρίπ», Κύριοι, ἔχει
µίαν συνέντευξιν µὲ τὸν γεραρὸν καθηγητὴν τῶν Ἑλληνικῶν
γραµµάτων κ. Μιστριώτην, ὁ ὁποῖος διατείνεται ὅτι γνωρίζει πολλούς, οἱ ὁποῖοι λαµβάνουσι πολλὰς ἐπιταγὰς ἐκ
῾Ρωσίας. Ὁ κ. Μιστριώτης εἶναι ἀνώτερος ὑπάλληλος, εἰς
τὰ µάτια τοῦ λαοῦ, εἶναι ὁ φρουρὸς καὶ ὁ ἀµύντωρ τῆς
Ἑλληνικῆς γλώσσης, καὶ δύνασθε νὰ φαντασθῆτε ὁποίαν
ζηµίαν κατεργάζεται ἡ ἐνστάλαξις αὐτοῦ τοῦ δηλητηρίου
ἐπὶ δωδεκαετίαν ὁλόκληρον εἰς τὰς καρδίας τοῦ λαοῦ, ὁ
ὁποῖος πείθεται καὶ δὲν δύναται παρὰ νὰ πεισθῇ, ὅτι ἐν
τῇ πρωτευούσῃ τοῦ Ἑλληνικοῦ Βασιλείου καὶ ἐν ὅλῳ τῷ
Κράτει ὑπάρχουσι προδόται κατέχοντες µάλιστα καὶ θέσεις
ἀµειβοµένας ὑπὸ τῆς Πολιτείας.
Ἐρωτῶ, Κύριοι, διατὶ δὲν λαµβάνεται µέτρον οὐδέν, διὰ νὰ
παύσῃ αὐτὸ τὸ κακόν; ∆ιατὶ δὲν ἐρωτᾶται ὁ κ. καθηγητής,
διατὶ δὲν ἀνακρίνεται πειθαρχικῶς –διότι ἴσως δικαστικῶς
δέν εἶναι δυνατὸν κατὰ τοῦ κειµένους νόµους νὰ γίνῃ τοῦτο-,
διατὶ δὲν τῷ ἐπιβάλλεται νὰ καταγγείλῃ ποῖοι εἶναι αὐτοὶ
οἱ προδόται νὰ τοὺς τιµωρήσωµεν, νὰ µείνωµεν τοὐλάχιστον
ἡµεῖς οἱ ἄλλοι ἀπηλλαγµένοι αὐτῆς τῆς κατηγορίας; ∆ὲν
ἤθελον οὕτω προληφθῇ πολλὰ δυσάρεστα; Ὑπάρχει ἔκθεσις
εἰσαγγελέως, Κύριοι, τοῦ µακαρίτου Μπενὴ Ψάλτη, ἡ ὁποία
χαρακτηρίζει τὸν κ. καθηγητὴν ὡς ἀκαταλόγιστον.
Π. ΑΛΕΞΑΚΗΣ. Ἦτο ἀσέβεια αὐτὸ τοῦ αἰσχίστου εἴδους,
ἀσέβεια ἡ ὁποία κατεδικάσθη.
ΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ. Ἀσέβεια ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος ἐτρελλάθη.
ΕΤΕΡΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ. Ἦτο τρελλὸς ἔκτοτε.
Π. ΑΛΕΞΑΚΗΣ. Ὁ Μιστριώτης εἶναι ἡ δόξα τῆς Ἑλλάδος.
Λ. ΜΑΒΙΛΗΣ. Ἐν ὅσῳ καταγγέλλει τόσον ἀορίστως δὲν
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εἶναι δυνατὸν νὰ εἶναι ἡ δόξα τῆς Ἑλλάδος. Ἀλλ’ ἡ συζήτησις δυστυχῶς ἔγινε, Κύριοι, καὶ πρέπει νὰ ἐξενέγκω
καὶ ἐγὼ τὴν ταπεινήν µου γνώµην, ἳνα δικαιολογήσω τὴν
ψῆφον µου. Νοµίζω, Κύριοι, ὅτι ἡ γλῶσσα τῆς Ἐκκλησίας
ποτὲ δὲν ἐκινδύνευσεν οὔτε τώρα κινδυνεύει.
Πάντες ἔχοµεν, καὶ νοµίζω ὅτι δὲν ὑπάρχει Ἕλλην µὴ
σεβόµενος τὴν Ἑλληνικὴν θρησκείαν, πάντες, λέγω, ἔχοµεν
τὴν θρησκείαν ὡς τὸν συνεκτικὸν δεσµὸν ὁλοκλήρου τοῦ
ἔθνους καὶ κατὰ τοὺς αἰῶνας τῆς παρελθούσης δουλείας καὶ
ἐν τῷ παρόντι καὶ ἐν τῷ µέλλοντι. Πάντες φρονοῦµεν περὶ
τῆς Ἐκκλησίας, ὅτι καθὼς λέγει εἷς θεσπέσιος στίχος τοῦ
Αἰσχύλου: «κρεῖσσον δὲ πύργου βωµός, ἄρρηκτον σάκος».
Οὐδείς, οὐδ’ ὁ ἀπιστότερος ἐξ ἡµῶν ἀκόµη, καὶ εἰς τὸ πενιχρότερον ἐρηµοκλήσιον τῆς ἐξοχῆς ἀκροώµενος τῶν ἱερῶν
φθόγγων τῆς λειτουργίας δὲν δύναται ἢ νὰ συγκινῆται,
διότι ἐννοεῖ κατὰ τὴν στιγµὴν ἐκείνην οὐ µόνον ὅτι εἶναι
χριστιανὸς µετὰ τῶν ἄλλων, καὶ ἄνθρωπος καὶ ἀδελφός,
ἀλλ’ ὅτι εἶναι καὶ Ἕλλην. ∆ιὰ τοῦτο οὐδεὶς διενοήθη ποτὲ
νὰ ἐπιβουλευθῇ τὴν γλῶσσαν τῆς Ἐκκλησίας.
Λ. ΡΟΥΦΟΣ ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ. ∆ὲν ἐγένετο ἀπόπειρα; ∆ὲν ἐγένετο µετάφρασις τοῦ Εὐαγγελίου;
Λ. ΜΑΒΙΛΗΣ. Οὐδεὶς διενοήθη ποτὲ νὰ ἐπιβουλευθῇ ἢ νὰ
µεταβάλῃ τὴν γλῶσσαν τῆς Ἐκκλησίας⋅ ἀλλὰ τὴν Ἐκκλησίαν
τὴν θέλοµεν ὑψηλά, ἐκεῖ, ὅπου ἡ συνείδησις τοῦ Ἔθνους τὴν
ὕψωσε, καὶ ὅπου πάντοτε ἔµεινε, διότι κατ’ ἀντίθεσιν πρὸς
ἄλλας θρησκείας ἡ ἰδική µας ὑπῆρξε πάντοτε φιλελευθέρα,
καὶ δὲν ἀντετάχθη ποτὲ εἰς τὴν πρόοδον τοῦ πνεύµατος.
Ἀλλά, Κύριοι, δυστυχῶς οἱ ἐχθροὶ ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι νοµίζουσιν ὅτι ἐκτελοῦσιν ἔργον ἐθνικὸν καλλιεργοῦντες ἐκτὸς
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τῆς ἐπισήµου γλώσσης καὶ τὴν οἰκογενιεακὴν γλῶσσαν, καὶ
τὴν λαϊκὴν γλῶσσαν, τὴν γλῶσσαν τοῦ Ἑλληνικοῦ ἔθνους,
εἰς τὴν ὁποίαν ἐξωτερικεύονται τὰ ὡραιότατα καὶ θαυµάσια
δηµοτικὰ ἄσµατα, οἱ ἐχθροὶ ἐκείνων, µὴ δυνάµενοι διὰ
τῶν τετριµµένων πλέον καὶ ἀχρήστων ἐπιχειρηµάτων περὶ
διασπάσεως τῆς φυλῆς καὶ περὶ ζηµίας ἐπικειµένης καὶ
ἐπαπειλούσης τὸ ἔθνος, ἐν ᾗ περιπτώσει ἤθελε καλλιεργηθῇ
καὶ αὐτὴ ἡ γλῶσσα, βλέποντες ὅτι ουδὲν δύνανται πλέον
νὰ κατορθώσωσιν µὲ ἐκεῖνα τὰ ἐπιχειρήµατα, πείθουσι τὴν
Ἐκκλησίαν, Κύριοι, ὅτι καὶ ἡ γλῶσσα αὐτῆς κινδυνεύει, καὶ
φέρουσι, Κύριοι, ἄκουσαν τὴν θρησκείαν ἀντιµέτωπον τοῦ
προοδευτικοῦ πνεύµατος τῆς ἐλευθερίας τοῦ πνεύµατος.
Γνωρίζετε, Κύριοι, ὅτι ἡ ἱστορία ὁλοκλήρου τοῦ πολιτισµοῦ
τῆς ∆ύσεως εἶναι ἡ ἱστορία τῆς πάλης µεταξὺ τῆς ἐλευθερίας
τοῦ πνεύµατος καὶ τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτὸ οὐδέποτε θὰ συµβῇ ἐν τῷ Ἑλληνικῷ κόσµῳ, καὶ διαπράττουσιν ἔγκληµα
ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι, ἵνα ἐπιτύχωσι τοὺς σκοτίους σκοπούς των,
µεταχειρίζονται τὴν στυγερὰν συκοφαντίαν ὅτι δηµοτικιστὴς
σηµαίνει καὶ ἄθρησκος.
Ι. ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ. Ποίους σκοτίους σκοπούς;
Λ. ΜΑΒΙΛΗΣ. Ἀλλὰ κινδυνεύει, Κύριοι, ἡ γλῶσσα ἡ ἐπίσηµος τοῦ Κράτους; Ἐὰν ἤθελε κινδυνεύει, ἡ ἐκάστοτε πλειοψηφία τῆς Βουλῆς δύναται ἐλευθέρως νὰ ψηφίσῃ νόµους
καὶ ἐφαρµόσῃ νόµους, διότι ἀναγνωρίζω καὶ δὲν δύναµαι
νὰ πράξω ἄλλως παρὰ νὰ ἀναγνωρίσω, ὅτι ἡ Πολιτεία
ἔχει δικαίωµα νὰ διαρρυθµίσῃ τὴν ἐπίσηµον αὐτῆς γλῶσσαν. Καὶ ὑπάρχουσι τοιοῦτοι νόµοι. Κατὰ το 1905 εῖχεν
ἐκδοθῇ Β. ∆ιάταγµα περὶ ἐποπτικοῦ συµβουλίου τῆς Μέσης
Ἐκπαιδεύσεως, τὸ ὁποῖον ἐτιµῶρη τοὺς λειτουργοὺς τῆς
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Μέσης Ἐκπαιδεύσεως, ἐὰν ἀναµιγνύονται εἰς τὰς ἐγχωρίους
πολιτικὰς διαµάχας. Αὐτὸ ἀπηλείφθη, καὶ εἰς τὸ ∆ιάταγµα
τοῦ 1908 ἐθεωρήθη καλὸν νὰ ἐπιτραπῇ εἰς τοὺς λειτουργοὺς
τῆς Μ. Ἐκπαιδεύσεως νὰ ἀναµιγνύωνται εἰς τὰς ἐγχωρίους
πολιτικὰς διαµάχας, ἀλλ’ ἐπεβλήθησαν πειθαρχικαὶ ποιναὶ
εἰς πολλὰς ἄλλας περιστάσεις, καὶ ἐν ἄρθρῳ 14: «ἐὰν δεικνύωσι τάσιν ὁπωσδήποτε ἐξωτερικευµένην κατὰ τῆς προσιδιαζούσης εἰς τε τὰ σχολεῖα καὶ τοὺς λειτουργοὺς αὐτῶν
Ἑλληνικῆς γλώσσης». ∆ὲν τὴν θεωρῶ πολὺ φιλελευθέραν,
διότι αὐτὸ τὸ «ὁπωσδήποτε ἐξωτερικευοµένην» δύναται
νὰ ἐρµηνευθῇ κατὰ πολλοὺς τρόπους καὶ δύναται καὶ
καταχρηστικῶς νὰ ἐφαρµοσθῇ.
Γ. ΠΩΠ. Ἠξεύρετε πῶς ἐφηρµόσθη;
Λ. ΜΑΒΙΛΗΣ. Ἔπρεπε νὰ ἐφαρµοσθῇ, καὶ αὐτὸ ἐξαρτᾶται
ἀπὸ τὴν ἑκάστοτε ἀντιπροσωπείαν τοῦ ἔθνους, νὰ ἀπαιτήσῃ
ἀπὸ τὰς Κυβερνήσεις νὰ ἐκτελῶσι τοὺς κειµένους νόµους
καὶ τὰ ∆ιατάγµατα. Ἄλλως καὶ οἱ θεσµοὶ του Συντάγµατος
καταπατοῦνται, καὶ ἡ πεποίθησίς µου εἶναι ὅτι πολὺ ὀλίγον
ἐλειτούργησε τὸ Σύνταγµα ἀπὸ τῆς ἐποχῆς τῆς θεσπίσεως
αὐτοῦ.
Γ. ΠΩΠ. ∆ι’ αὐτὸ ἔγινε καὶ ἡ ἐπανάστασις.
ΣΤ. ∆ΡΑΓΟΥΜΗΣ. Βλέπω ὅτι πρόκειται νὰ λήξῃ ἡ ἀγόρευσις
τοῦ κ. Βουλευτοῦ, ὅστις καὶ πρώτην φορὰν ἀνῆλθε τὸ βῆµα
καὶ βραδέως ὁµιλεῖ, καὶ ζητῶ ὑπὲρ αυτοῦ καὶ ὑπὲρ ἡµῶν
νὰ ἐπιτραπῇ τὸ αὐτὸ προνόµιον καὶ εἰς αὐτόν, ὅπερ καὶ εἰς
τὸν κ. Γαλανόν.
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΑΙ. Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ. Ἐγώ, κύριε Βουλευτά, χωρὶς νὰ ἐρωτήσω τὴν
Βουλὴν προσεµέτρησα τὸν χρόνον τῆς διακοπῆς. Λοιπὸν
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συναινεῖ ἡ Βουλὴ, ἵνα παραταθῇ ἡ ἀγόρευσις τοῦ κ. Μαβίλη
ἐπὶ ἓν τέταρτον εἰσέτι;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΑΙ. Μάλιστα, µάλιστα.
Λ. ΜΑΒΙΛΗΣ. Εἰπὼν σκοτίους σκοποὺς δὲν ἀνέφερον αὐτὰς
τὰς λέξεις δι’ οὐδένα παρόντα, ἐννοεῖται, ἀλλὰ διὰ τοὺς
γεννήσαντας τὰς πρώτας φήµας. ∆ὲν θέλω νὰ ὑποτεθῇ ὅτι
ἐγὼ ἠθέλησα νὰ ἐξυβρίσω τινάς.
Κινδυνεύει ἡ γλῶσσα τοῦ ἐπισήµου Κράτους, Κύριοι, ἐάν,
ἀφοῦ δηµοκρατούµεθα, ὑπάρχουσιν ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι νοµίζουσιν, ἀφοῦ ἐκάστη ψῆφος καὶ του τελευταίου ἀγρότου
ἀκόµη βαρύνει ἐπὶ τῆς τύχης τοῦ Ἔθνους, νοµίζουσιν, ὅτι
πρέπει ὡς τάχιστα νὰ µορφωθῇ αὐτὸ τὸ ἔθνος, καὶ ἐπειδὴ
ἐσχηµάτισαν τὴν γνώµην, ὅτι, ἀφοῦ αὐτὸ δύναται νὰ γίνῃ
µόνον δι’ ἑνὸς ὀργάνου συνεννοήσεως κοινοῦ, καὶ ἀφοῦ
ἐπείσθησαν ὅτι, διὰ νὰ ὑπάρχῃ τοιοῦτον, ἓν ἐκ τῶν δύο πρέπει νὰ συµβῇ, ἢ νὰ ὑψώσῃ κανεὶς ὁλόκληρον τὸ ἐπίπεδον τοῦ
ἔθνους τῶν 8 ἢ 10 ἑκατοµµυρίων Ἑλλήνων εἰς τὸ ὕψος, εἰς 8
εὑρίσκεται ἡ µεµορφωµένη τάξις, ὥστε νὰ δύναται νὰ γίνῃ ἡ
ἀπαιτουµένη ἀνταλλαγὴ ἰδεῶν, αἰσθηµάτων, τὸ ὁποῖον εἶναι
ἀνθρωπίνως ἀδύνατον, καθὼς –τὸ λέγει ὁ Κοραῆς, διότι
τὴν γλῶσσαν ἑνὸς λαοῦ δὲν κατώρθωσε κανεὶς τύραννος νὰ
µεταβάλῃ– ἀφοῦ αὐτὸ εἶναι ἀδύνατον, ἐπείσθησαν ὅτι δὲν
ὑπάρχει παρὰ ὁ ἄλλος τρόπος τῆς βαθµιαίας ἀνυψώσεως
ἀφ’ ἑνὸς τῆς γλώσσης τοῦ λαοῦ, καλλιεργείας τῆς γλώσσης
τοῦ λαοῦ, ἀποκαθάρσεως αὐτῆς, καὶ ἐξ ἄλλου µιᾶς προσαρµόσεως βαθµιαίας καὶ αὐτῆς τῆς νῦν ὑπὸ τῆς πλειοψηφίας
θεωρούµενης ὡς ἐπισήµου γλώσσης, ὥστε νὰ ἐπέλθῃ ἡ ποθουµένη συνάντησις, τὸ ποθούµενον µῖγµα ἐκεῖνο, τὸ ὁποῖον
θὰ ἀποτελέσῃ τὴν µίαν γλῶσσαν τοῦ ἔθνους, ἡ ὁποία θὰ ἔχει
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ἐν ἑαυτῇ ὁλόκληρον τὴν κληρονοµίαν τοῦ παρελθόντος, διότι
αὐτὴ εἶναι ἡ καλλιτέραν περγαµηνὴ καὶ ἡ λαµπροτέρα καὶ
ἀφθαρτοτέρα περγαµηνὴ τοῦ ἔθνους ἡµῶν, Κύριοι. ∆ὲν εἶναι
ἡ γλῶσσα, τὴν ὁποίαν ἐκ τῶν βιβλίων δύναται νὰ µάθῃ καὶ
εἳς ξένος ἄνθρωπος, ἀλλὰ ἡ γλῶσσα ἡ παραδοθεῖσα ἀπὸ
πατρὸς εἰς υἱὸν διὰ τῶν αἰώνων. Καὶ δι’ αὐτῆς τῆς γλώσσης
µόνον εἶναι δυνατὸν ὄχι µόνον νὰ φωτισθῇ ἡ διάνοια τοῦ
λαοῦ, ἀλλὰ νὰ µορφωθῇ ἡ καρδία του, νὰ µάθῃ νὰ θυσιάζῃ
ἓν µέρος τοῦ ἐαυτοῦ του καὶ τῶν ὑπαρχόντων του ἐν ἀνάγκῃ
διὰ τὸ κοινὸν καλόν, νὰ µάθῃ τὴν αὐταπάρνησιν καὶ τὴν
αὐτοθυσίαν, τὴν ὁποίαν ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς ἔχει πάντοτε,
διότι ἡ ἐνέργεια του σχολείου εὐτυχῶς ἔµεινε µόνον ἐν
τῇ ἐπιφανείᾳ καὶ δὲν ἔθιξε τὰ µυχιαίτατα αὐτοῦ. Ἀλλὰ,
Κύριοι, ἐκεῖνοι, ἐπί τῶν ὁποίων ἐπέδρασαν ἐπὶ πλειότερον
χρόνον τὰ σχολεῖα µας, ἔφεραν τὴν εἰκόνα, τὴν ὁποίαν
ἐχοµεν ἐκτετυλιγµένην ἐνώπιον ἡµῶν κατὰ τὴν τελευταίαν
δεκαετηρίδα⋅ ἔχοµεν τὰς καταχρήσεις, ἔχοµεν τὰς ψευδεῖς
καταµηνύσεις, ἔχοµεν τὰς συκοφαντίας.
Ι. ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ. Μὴν τὰ λέγετε αὐτά, κύριε συνάδελφε.
Ἡ ἐπίδρασις τῶν σχολείων ἔφερε τὰς καταχρήσεις;
Λ. ΜΑΒΙΛΗΣ. Ἔχοµεν τοὺς ἀπαλλαγέντας, Κύριοι. ∆ιότι
τὸ σχολεῖον ἐγκαταλείπει τὸν µαθητὴν ἀνερµάτιστον καὶ ἢ
δὲν µανθάνει νὰ γνωρίζῃ τίποτε ἀνώτερον τοῦ συµφέροντός
του καὶ δὲν συνηθίζει νὰ διαβάζῃ οὔτε ἓν ποίηµα εἰς ὅλην
τὴν ζωήν του καὶ δὲν δύναται νὰ ἐννοήσῃ τὸν Παλαµᾶν, ἢ
καταφεύγει εἰς τὰ ξένα µυθιστορήµατα διδάσκοντα αυτὸν
νὰ µισῇ ὅ,τι ἑλληνικόν.
Ι. ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ. Τί λέγετε, καλέ; νὰ µισῶσι πᾶν ἐλληνικὸν µανθάνουσιν εἰς τὰ σχολεῖα;
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Ἄφετε, Κύριοι⋅ ἐλευθερίαν, µόνον ἐλευθερίαν
ζητοῦµεν εἰς τὰ διάφορα ῥεύµατα ἰδεῶν, ἐκ τῆς συγκρούσεως τῶν ὁποίων θέλει γεννηθῇ ὁ σπινθήρ, ὁ ὁποῖος βαθµηδὸν
µεγεθυνόµενος θὰ εἶναι ὁ ποιητὴς τῆς φυλῆς, ὁ συνενῶν ἐν
ἑαυτῷ πᾶσαν τὴν θερµότητα καὶ ὅλον τὸ φῶς τοῦ παρελθόντος τῆς φυλῆς, καὶ δι’ αὐτῆς τῆς θερµότητος καὶ δι’ αὐτοῦ
τοῦ φωτὸς θὰ καταυγάσῃ καί θὰ θερµάνῃ τὴν φυλὴν εἰς τὸν
δρόµον της πρὸς τὸν πανύψιστον προορισµόν της.
Λ. ΜΑΒΙΛΗΣ.
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Ὁ Πρωθυπουργὸς Ε. Βενιζέλος δηλοῖ: Ἡ ὑπέρλαµπρος κληρονοµία τῆς ἀρχαίας φιλολογίας, τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς φιλολογίας, ἀλλὰ καὶ ἡ ἐπὶ αἰῶνας ἀπώλεια τῆς ἀνεξαρτησίας
τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους ἐκληροδότησαν εἰς αὐτὸ παρὰ τὴν
ὑπέρλαµπρον ἐκείνην κληρονοµίαν καὶ τὸ µέγα ἀτύχηµα
τῆς διγλωσσίας, διγλωσσίας τὴν ὁποίαν ἐγέννησεν ὄχι ἡ
µεταβολὴ τῶν τύπων τῆς ἀρχαίας γραµµατικῆς, τὴν ὁποίαν
µεταβολὴν ἦτο ἀναπόδραστον νὰ φέρῃ ὁ χρόνος ἐν τῇ µακρᾷ
αὑτοῦ περιφορᾷ, ἀλλὰ διότι διὰ τὴν ὑποδούλωσιν τοῦ γένους
ἔπαυσαν πλέον νὰ παράγωνται ἔργα φιλολογικὰ ἄξια λόγου, τὰ ὁποῖα ἀφ’ ἑνὸς µὲν θὰ ἠδύναντο νὰ ἀναστέλλωσιν
ἐν µέτρῳ τινὶ τὴν περαιτέρω µεταβολὴν τῶν τύπων τῆς
λαλουµένης γλώσσης, ἀφ’ ἑτέρου δὲ θὰ παρηκολούθουν
τὴν λαλουµένην γλῶσσαν, ὅπως εὑρίσκωνται διαρκῶς εἰς
ἐπαφὴν µετ’ αὐτῆς. Καὶ ὅτε ἐπῆλθε µετὰ τὸν ἀγῶνα τῆς
ἀνεξαρτησίας ἡ ἀνάστασις τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, ἡ ἀπελευθέρωσις τῆς γωνίας ταύτης, τὸ Ἔθνος κληθὲν εἰς νέον
ἐλεύθερον πολιτικὸν βίον ἐδοκίµασε τὴν δυσχέρειαν, ἥτις
ἦτο φυσικὸν νὰ παρουσιασθῇ εἰς αὐτὸ διὰ τὴν ἔλλειψιν
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γραπτῆς γλώσσης ἀνταποκρινοµένης πρὸς ὅλας τὰς ἀνάγκας
τοῦ νέου ἐλευθέρου πολιτικοῦ βίου.
Αἱ γνῶµαι, αἱ ὁποῖαι τότε διετυπώθησαν, ὑπῆρξαν τρεῖς,
ὡς εἶναι γνωστόν. Ἄλλοι ἐζήτησαν ἁπλῶς καὶ καθαρῶς,
ὅπως ὡς γραπτὴ γλῶσσα τοῦ Ἔθνους χρησιµεύσῃ ἡ ἀρχαία γλῶσσα, ἄλλοι ἐζήτησαν, ὅπως ὁ γραπτὸς ἡµῶν
λόγος προσαρµοσθῇ πρὸς τὸν προφορικὸν καὶ ἄλλοι πρωτοσταντοῦντος τοῦ µεγάλου Κοραῆ ἐπεδίωξαν, ὅπως διὰ
τῆς ἀποκαθάρσεως τοῦ προφορικοῦ λόγου ἐπιδιωχθῇ ὁ
ἐξευγενισµὸς τῆς γλώσσης καὶ ὅπως ἡ καθαρεύουσα, ὡς
βραδύτερον ὠνοµάσθη ἡ γλῶσσα, ἀποβῇ τὸ γραπτὸν ἰδίωµα
τοῦ Ἑλληνικοῦ Βασιλείου. Ἡ τελευταία γνώµη ὑπῆρξεν ἡ
κρατήσασα. Τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ παραφθορὰ τῶν ἀρχαίων
τύπων τῆς γραµµατικῆς, ἡ µεταβολή, τὴν ὁποίαν ἐπέφερον
οἱ αἰῶνες, συνέπεσε πρὸς ἐποχὴν δουλείας τοῦ Ἑλληνικοῦ
Ἔθνους, ἡρµηνεύθη ὡς σηµαῖνον ὅτι ἡ ἀλλοίωσις τῶν τύπων
ἀπετέλει φθορὰν καὶ ἐκχυδαϊσµὸν τῆς γλώσσης. Οἱ τύποι
τοῦ ἀρχαίου ἐτυµολογικοῦ ἔλαβον ἐν τῇ φαντασίᾳ τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους µίαν ὑπερκόσµιον ἐκτίµησιν, καὶ ὅλη ἡ
λαµπρότης τῆς ἀρχαίας φιλολογίας ἐθεωρήθη συνδεόµενη
πρὸς ὡρισµένον γραµµατικὸν τυπικόν, ὑπῆρξε δὲ τοσαύτη ἡ
λατρεία πρὸς τοὺς τύπους τῆς ἀρχαίας γραµµατικῆς, ὥστε
καὶ ἡ διδασκαλία τῶν ἀρχαίων συγγραφέων ἐπὶ µακρὰν
ἤδη σειρὰν ἐτῶν νὰ ἀποβλέψῃ κυρίως εἰς τὸ τυπικόν, εἰς τὸ
γραµµατικὸν τοῦτο µέρος ἐπὶ θυσίᾳ ὅλης τῆς οὐσίας, τὴν
ὁποίαν περιεῖχον τὰ ἀθάνατα συγγράµµατα τῶν προγόνων
µας. Ἡ δηµοτικὴ ὅµως γλῶσσα δὲν ἀπεσκορακίσθη⋅ ἐγένετο
χρῆσις αὐτῆς καὶ γίνεται ἐν τῇ ποιήσει. Ὅσον ἀφορᾷ τὸν
γραπτὸν λόγον ἐπεβιβάσθηµεν ἐπὶ πλοίου καὶ ἀνεπετάσαµεν
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τὰ ἰστία κατευθυνόµενοι εἰς τὴν γλῶσσαν, ἂν ὄχι παλαιοτέραν, ἀλλὰ τοὐλάχιστον τοῦ Ξενοφῶντος, καὶ µόλις µετὰ
µακρὰν σειρὰν δεκαετηρίδων παρετηρήσαµεν ὅτι τὸ ταξίδιον
τοῦτο δὲν ἦτο δυνατὸν νὰ φθάσῃ εἰς πέρας, ὅτι ὅσον χρόνον
καὶ ἂν ἐπεµένοµεν νὰ πλέωµεν πρὸς τὸ τέρµα ἐκεῖνο, ἦτο
ἀδύνατον ὁ µονολεκτικὸς µέλλων νὰ ἀναβιώσῃ καὶ ὁ παρακείµενος καὶ ὁ ὑπερσυντελικός. Ἀλλ’ ἐµάθοµεν ἔτι καὶ
ἄλλα πράγµατα⋅ ἐµάθοµεν διὰ τῆς προόδου τῶν φώτων,
διὰ τῶν διδαγµάτων τῆς γλωσσολογίας, ὅτι δὲν ἔχει τίποτε
νὰ κερδίσῃ τὸ Ἔθνος µας, καὶ ἂν ἀκόµη ἦτο δυνατὸν νὰ
ἀναβιώσῃ ὁ µονολεκτικὸς µέλλων ἢ ὁ παρακείµενος ἢ ὁ
ὑπερσυντελικός.
Ἀλλ’ ἡ ὑπερβολὴ τοῦ λογιωτατισµοῦ δὲν ἄφηνε τοὐλάχιστον
νὰ ἀπολαµβάνωµεν τὴν γλῶσσαν ἐκείνην τὴν καθαρεύουσαν, τὴν ὁποίαν ἐχειρίσθησαν κάλαµοι θαυµάσιοι, δύναµαι
νὰ εἴπω, καὶ ἡ ὁποία ἐν τῇ γλώσσῃ τῶν Βυζαντίων, ἵνα µὴ
ἀναφέρω ἄλλους, παρουσίασε κάλλος ἁµιλλώµενον πρὸς
πᾶσαν ἄλλην γλῶσσαν.
Τὴν λέµβον, τὴν ὁποίαν εἴχοµεν παραλάβει ἐκ τῆς ἀρχαίας
γλώσσης, µᾶς ἐδίδασκον ὅτι ἐκάµνοµεν λάθος ἐπὶ τόσα ἔτη
νὰ τὴν ὀνοµάζωµεν «ἡ λέµβος». Ἔπρεπε νὰ γίνῃ «ὁ λέµβος». Ὁ ὑπερσυντελικὸς ἔπρεπε νὰ γίνῃ ὑπερσυντέλικος. Ἡ
καθοµιλουµένη γλῶσσα ἦτο ἔγκληµα νὰ λέγηται καθοµιλουµένη⋅ ἔπρεπε νὰ γίνῃ καθωµιλουµένη ἢ καθηµαξευµένη.
Καὶ ὅτε ἡ ἐντεῦθεν ἀηδία ὑπερεπλεόνασε, τότε ἐπαρουσιάσθη
εἰς φῶς τὸ ἔργον τοῦ ‘Ροΐδου, τὰ Εἴδωλα, τὸ ὁποῖον, ἂν δὲν
εἶναι ἔργον καθαρῶς ἐπιστηµονικόν, ἂν κατ’ ἐρασιτεχνικὸν
τρόπον πραγµατεύεται τὸ γλωσσικὸν ζήτηµα, ἔρριψεν ὅµως
ἀρκετὸν φῶς, διὰ νὰ πεισθῶσι πάντες ὅτι ἡ λεγοµένη φθορὰ
185

ΤΕΤΡΑ∆ΙΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

τῆς γλώσσης εἶναι ἀλλοίωσις φυσιολογική, ὅτι ἡ πολυτυπία
δὲν εἶχε καµµίαν σχέσιν πρὸς τὸν πολιτισµὸν ἑνὸς λαοῦ
µεταχειριζοµένου τὸ πολύτιµον τυπικόν, ὅτι ἡ δηµοτικὴ
γλῶσσα εἶναι γλῶσσα πλουσιωτάτη⋅ ἀλλ’ ὁ ‘Ροΐδης, ὅστις
ἦτο καὶ δοκιµώτατος λογογράφος, διακηρύξας τὴν ἀλήθειαν
αὐτὴν δὲν παρεγνώρισεν ἐν τούτοις καὶ τὴν κατάστασιν, ἡ
ὁποία εἶχε δηµιουργηθῇ ἐκ τοῦ ἐπὶ µακρὸν κρατήσαντος
καθεστῶτος, καὶ ἀντὶ νὰ προτείνῃ ὄπως τὸ ἐπρότειναν ἄλλοι
βραδύτερον, νὰ ἐγκαταλείψωµεν ἀµέσως τὸν γραπτὸν λόγον, τὴν καθαρεύουσαν, διὰ νὰ παραλάβωµεν τοὺς τύπους
τῆς δηµοτικῆς καὶ εἰς τὸν πεζὸν λόγον, ἔχων ὀξύτατον
τὸ γλωσσικὸν αἴσθηµα συνέστησε µόνον νὰ προσπαθήσωµεν τοῦ λοιποῦ νὰ προσανατολισθῶµεν σκοπιµώτερον, µὴ
ἐπιδιώκοντες νὰ φέρωµεν τὴν γλῶσσαν ἡµῶν, τὴν γραφοµένην εἰς τὸ τυπικὸν τῆς ἀρχαίας γραµµατικῆς, ἀλλὰ
προσπαθοῦντες κατὰ τὸ δυνατὸν νὰ ἁπλουστεύσωµεν αὐτήν,
ἵνα καταστῇ δυνατὴ µίαν ἡµέραν ἡ προσέγγισις ἡ πληρεστέρα πρὸς τὸν προφορικόν, καὶ προέτεινε νὰ ἀφήσωµεν
τοὺς µέσους µέλλοντας, τοὺς ἀορίστους καὶ ἄλλα τινά, τὰ
ὁποῖα γνωρίζετε.
Μίαν παρένθεσιν ἔχω νὰ κάµω⋅ λυποῦµαι, διότι ἀπὸ τοῦ
βήµατος τούτου καὶ φέρων τὸ ἀξίωµα, τὸ ὁποῖον φέρω,
ἀσχολοῦµαι εἰς τοιαύτην ὁµιλίαν⋅ ἀλλ’ ἐλπίζω νὰ ἀναγνωρίσῃ
ἡ Βουλὴ ὅτι ὡς ἐκ τῆς ἐκτάσεως, τὴν ὁποίαν ἔλαβεν ἡ συζήτησις ἐπὶ τοῦ ζητήµατος, ὅπερ µᾶς ἀπασχολεῖ, εὑρίσκοµαι
εἰς τὴν ἀνάγκην, καίπερ µὴ εἰδικὸς νὰ πραγµατευθῶ τὸ
γλωσσικὸν ζήτηµα. Περίπου κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον ὁ
καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστηµίου καὶ ὁ ἐγκριτώτατος γλωσσολόγος, ὁ τιµῶν τὸ Ἑλληνικὸν ἐπιστηµονικὸν ὄνοµα καὶ
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ἐν τῇ ξένῃ ὁ κ. Χατζηδάκις, διετύπου µετὰ κύρους πλέον
ἀναλόγους ἀρχὰς καὶ ἐδίδασκεν ὅτι ἡ ἁπλοποίησις τῶν
τύπων, ἡ ὁποία εἰσῆλθεν εἰς τὴν λαλουµένην γλῶσσαν, ἦτο
ἐξέλιξις φυσιολογική, ἡ ὁποία δὲν ἦτο καθόλου ἀτύχηµα.
Ἀλλὰ καὶ ὁ κ. Χατζηδάκις, καίπερ τοῦτο διδάσκων, καίπερ ἀναγνωρίζων ὅλον τὸν πλοῦτον τῆς δηµοτικῆς γλώσσης, δὲν προέτεινε νὰ ἐγκαταλείψωµεν τὴν καθαρεύουσαν
ἀµέσως, ὅπως καὶ εἰς τὸν γραπτὸν λόγον µεταχειριζώµεθα
τὴν δηµοτικήν. Ἐδίδαξε συγχρόνως ὅτι ἡ λογία παράδοσις
φέρει τὴν καθαρεύουσαν ὡς ἐξέλιξιν καὶ αὐτῆς τῆς Ἀττικῆς
καὶ ὕστερον τῆς κοινῆς γλώσσης διὰ µέσου τῶν αἰώνων, ὡς
ἐξέλιξιν γενοµένην ὑπὸ τοῦ λογίου Ἑλληνικοῦ κόσµου.
Ἐννοεῖται ὅτι καὶ ἡ διδασκαλία τοῦ Χατζιδάκι, εἴπερ τις
καὶ ἄλλη, συνετέλεσεν ὅπως κατανοηθῇ ὅτι ἡ διεύθυνσις, τὴν
ὁποίαν εἴχοµεν λάβει πρὸς τὴν γλῶσσαν τοῦ Ξενοφῶντος,
ἦτο σφαλερὰ καὶ ὅτι πρὸς ἄλλην διεύθυνσιν ἔπρεπε νὰ
φερώµεθα τοῦ λοιποῦ. Ὁ κ. Χατζιδάκις µάλιστα ῥητῶς
ἀναγνωρίζει ὅτι «ὑπῆρξε δυστύχηµα µέγα ὅτι ἀπὸ αἰῶνος
ἢ µᾶλλον δύο ἢ τριῶν αἰώνων ἦσαν ἄγνωστα τὰ πορίσµατα
ταύτης τῆς γλωσσολογικῆς ἐπιστήµης καὶ ὅτι ἔκτοτε δὲν
ἐπεδιώχθη ἡ προσαρµογὴ τοῦ γραπτοῦ λόγου πρὸς τὸν
προφορικόν, ἀλλ’ ἔκρινεν, ἐπαναλαµβάνω, ὅτι ἕνεκα τῆς
λογίας παραδόσεως δὲν ἦτο τοῦτο δυνατὸν νὰ γίνῃ σήµερον.
Ὡς ἀντίδρασις κατὰ τοῦ λογιωτατισµοῦ ἐπαρουσιάσθη τρίτος
γλωσσολόγος, τοῦ ὁποίου τὸ ὄνοµα καταντᾷ µετά τινος
δειλίας νὰ προφέρῃ τις εἰς τὰς σηµερινὰς ἡµέρας. Εἶναι ὁ κ.
Ψυχάρης ὅστις γλωσσολογικῶς ἐδίδαξε τὰ αὐτὰ µὲ τὸν κ.
Χατζιδάκιν, ἀλλ’ ὅστις παρεσύρθη ἀπὸ τὸ αἴσθηµα τοῦ ὀρθολογισµοῦ, τοῦ δογµατισµοῦ, ὅστις πρὸς τούτοις ἐστερεῖτο
187

ΤΕΤΡΑ∆ΙΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

γνησίου Ἑλληνικοῦ γλωσσικοῦ αἰσθήµατος, ὅστις παρεῖδεν
ἐντελῶς ὅλην τὴν λογίαν παράδοσιν καὶ ὅλον τὸ καθεστώς,
τὸ ὁποῖον εἶχε δηµιουργηθεῖ ἀπὸ τοσούτων δεκαετηρίδων
καὶ ὅστις ἐπεχείρησε νὰ ἐξοµαλύνῃ τὴν δηµοτικὴν γλῶσσαν
καὶ νὰ πλουτίσῃ αὐτήν, διὰ νὰ τὴν καταστήσῃ ὄργανον
πρόσφορον πρὸς ἄµεσον χρησιµοποίησιν καὶ ἐν τῷ πεζῷ
λόγῳ.
Χωρὶς καθόλου νὰ ὑποτιµῶ ὅλην τὴν µεγάλην ἐπιστηµονικὴν ἀξίαν τοῦ ἀνδρὸς δὲν εἶναι δυνατὸν παρὰ νὰ διακηρύξω ὅτι ἡ ἐπίδρασις αὐτοῦ ὑπῆρξεν ἐν πολλοῖς ὀλεθρία διὰ
τὴν ἐξέλιξιν τὴν γλωσσικὴν ἐν Ἑλλάδι, ὄχι δὲ τόσον αὐτοῦ,
ὅσον τῶν µαθητῶν καὶ ὀπαδῶν του, ὀπαδῶν οἱ ὁποῖοι
ἄγοντες, ὅπως συνήθως συµβαίνει, εἰς τὰς ἀκρότητας τὴν
διδασκαλίαν τοῦ διδασκάλου ἐπεδίωξαν καὶ τὴν ἱστορίαν τοῦ
Ἑλληνισµοῦ νὰ ὀνοµάσωσιν ἱστορίαν τῆς ‘Ρωµηοσύνης καὶ
τὴν Κυβέρνησιν τῆς χώρας, τὴν ὁποίαν Κυβέρνησιν ὀνοµάζει
ὁ λαός, νὰ τὴν ὀνοµάσωσι Κουβέρνο, οἱ ὁποῖοι κατέληξαν
µέχρι τῶν βδελυγµάτων, ἃς µοὶ ἐπιτραπῇ ἡ ἔκφρασις, µιᾶς
γραµµατικῆς, ἡ ὁποία ἐπεδείχθη καὶ πρὸ ὑµῶν µὲ τοὺς
ἤχους τοὺς «τριµµένους» καὶ τοὺς «µισότριβους»!
Εἶναι φυσικὸν ἡ ἄλλη αὐτὴ ὑπερβολὴ τῆς ἀντιδράσεως
κατὰ τοῦ λογιωτατισµοῦ νὰ φέρῃ καὶ αὐτή, ὅπως εἶχε φέρει καὶ ὁ λογιωτατισµός, τὴν ἀντίδρασίν του, νὰ φέρῃ καὶ
αὐτὴ ἡ ὑπερβολὴ τὴν κατ’ ἀνάστροφον λόγον ἀντίδρασιν.
Ἡ νέα ἀντίδρασις κατὰ τοῦ µαλλιαρισµοῦ, ὅπως ἀπεκλήθη
ἡ γλωσσοπλαστικὴ αὕτη ἀτυχὴς προσπάθεια τῶν περὶ τὸν
κ. Ψυχάρην, ἡ νέα αὐτὴ ἀντίδρασις ἐκορυφώθη κατὰ τὴν
ἐποχὴν τῶν Εὐαγγελιακῶν, ὁπότε διὰ τῆς παραφράσεως εἰς
τὸ ἰδίωµα τοῦτο τὸ γλωσσοπλαστικὸν καὶ τοῦ Εὐαγγελίου
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ἐπῆλθεν ἡ γνωστὴ ἐκείνη ἔκρηξις τῆς κοινῆς ἀγανακτήσεως,
ἡ ὁποία ἤγαγεν εἰς µίαν µικροεπανάστασιν.
Ἀτυχῶς καὶ µετὰ τὴν πάροδον τῆς ὀξυτάτης ἐκείνης καταστάσεως καὶ µετὰ τὰ διδάγµατα, τὰ ὁποῖα παρεῖχεν
αὕτη, οὐδὲν µέτρον ἐλήφθη σχετικὸν τοὐλάχιστον πρὸς τὰς
ἀποπείρας αὐτὰς πρὸς µετάφρασιν τοῦ Εὐαγγελίου, µετάφρασιν τὴν ὁποίαν οἱ κανόνες τῆς Ἐκκλησίας ἀπαγορεύουσιν
ἄνευ ῥητῆς ἐγκρίσεως αὐτῆς τῆς Ἐκκλησίας, δὲν ἐπῆλθε,
λέγω, ἡ λῆψις κανενὸς µέτρου, τὸ ὁποῖον κρίνω ὅτι ἦτο
ἐπιβεβληµένον, ὄχι διότι φοβοῦµαι ἐπάνοδον ταχεῖαν προσπαθείας πρὸς ἐκχυδαϊσµὸν καὶ πάλιν τοῦ Εὐαγγελίου,
ἀλλὰ διότι ἡ µέριµνα αὕτη θὰ ἠδύνατο νὰ καθησυχάσῃ τὴν
κοινὴν συνείδησιν, ὥστε νὰ παύσῃ τοῦ λοιποῦ ἢ τοὐλάχιστον
νὰ καταστῇ δυσχερεστέρα ἡ ἐκµετάλλευσις τοῦ γλωσσικοῦ
ζητήµατος, ὡς συνδυαζοµένου καὶ µὲ τὸ θρησκευτικόν, δι’
ἄλλους σκοπούς.
Λέγων ἡ ἐκµετάλλευσις τοῦ γλωσσικοῦ ζητήµατος δι’
ἄλλους σκοποὺς δὲν θὰ ὁµιλήσω περικεκαλυµµένως καὶ
λυποῦµαι, διότι αἱ περιστάσεις, ὑπὸ τὰς ὁποίας τελοῦµεν
τὰς τελευταίας ἡµέρας, θὰ µὲ ἀναγκάσωσι νὰ µεταχειρισθῶ
µετά τινος αὐστηρότητος ἄνδρα, τὸν ὁποῖον καὶ διὰ τὴν
ἡλικίαν, τὴν ὁποίαν φέρει, καὶ διὰ τὴν ἀφοσίωσίν του πρὸς
τὰ Ἑλληνικὰ γράµµατα, θὰ εἶχον πᾶσαν ἐπιθυµίαν νὰ
µεταχειρισθῶ µετ’ εὐλαβείας ἰδιαιτέρας. Τὸ ζήτηµα ἐξεµεταλλεύθη ἀρχικῶς ὁ κοµµατισµός, ὄχι ὁ πολιτικός, ἀλλ’
ὁ γλωσσικός. Ὁ κ. Μιστριώτης ἦτο ἀρχηγὸς µιᾶς σχολῆς
φιλολογικῆς, γλωσσικῆς, εἶχε δὲ ἀντιπάλους, φαίνεται –δὲν
ἠξεύρω καλὰ ἐντελῶς τὰ πράγµατα ὅσον ἀφορᾷ τὰ πρόσωπα, κατὰ τὰ λοιπὰ εἶνα ἀκριβὴς ἡ διήγησίς µου–, εἶχεν
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ἀντιπάλους, φαίνεται, εἰς ἄλλην σχολὴν φιλολογικήν, γλωσσικήν, ὅπως θέλετε ὀνοµάσατέ την, τὸν κ. Πολίτη, τὸν κ. Λάµπρον, τὸν κ. Χατζιδάκιν. Καὶ ὅπως ἐπιβάλῃ διὰ τῆς βίας τὰς
γνώµας αὑτοῦ οὐδεµίαν εὐκαιρίαν ἀχρησιµοποίητον ἀφῆκεν.
Καὶ διὰ τοῦτο ὀλίγα ἔτη µετὰ τὰ Εὐαγγελιακὰ ἦλθον τὰ
Ὀρεστειακά⋅ ἂν δὲ τὰ πρῶτα ἦσαν δικαιολογηµένα ἐκ τῆς
βαθυτάτης συγκινήσεως, ἣν προεκάλεσε παρὰ τῷ Ἑλληνικῷ
Λαῷ ἡ γνώµη ὅτι τὸ ἱερὸν αὐτοῦ βιβλίον ἐπεβουλεύετο πρὸς
ἐκχυδαϊσµόν, τὰ Ὀρεστειακὰ δὲν εἶχον πλέον κανένα λόγον, κανέναν σκοπόν. Συνεκίνησαν βαθύτατα τὴν Ἑλληνικὴν
κοινωνίαν καὶ ἔφεραν µέχρι τῆς χύσεως ἀκόµη αἵµατος διὰ
τίνα λόγον, Κύριοι; ∆ιότι εἷς λόγιος εἶχε µεταφράσει τὴν
« Ὀρέστειαν» εἰς τὸ δηµοτικὸν ἰδίωµα καὶ ἐπρόκειτο νὰ γίνῃ
ἡ παράστασις αὐτῆς εἰς τὸ Βασιλικὸν θέατρον.
Ὅτε συνεκλήθη ἡ διπλὴ Βουλή, δὲν ἠξεύρω ἂν ὅτε συνεκλήθη καὶ ἡ πρώτη διπλὴ Βουλή, πάντως ὅµως µετὰ τὴν
σύγκλησιν τῆς δευτέρας, ὁ κ. Μιστριώτης πρὸς ἐπιβράβευσιν
τοῦ ἀγῶνος, τὸν ὁποῖον διεξῆγε µετὰ τὰ Εὐαγγελιακὰ ὑπὲρ
τῶν φιλολογικῶν τοῦ ἰδεῶν, ἠθέλησε νὰ ἐπικαλεσθῇ καὶ τὴν
παρέµβασιν τῆς διπλῆς Βουλῆς. Ἦλθε πρὸς συνάντησίν µου
εἰς τὸ Ὑπουργεῖον τῶν Ναυτικῶν καὶ µὲ παρεκάλεσε νὰ φροντίσω, ὅπως ἀναγραφῇ εἰς τὸ Σύνταγµα διάταξις ὁρίζουσα
ὅτι ἐπίσηµος γλῶσσα τοῦ Κράτους εἶναι ἡ Ἑλληνικὴ –σηµειωτέον ὅτι κανένα λόγον δὲν µοὶ ἔκαµε περὶ τοῦ ζητήµατος τοῦ
Εὐαγγελίου ἢ τῆς µεταφράσεως τῶν Γραφῶν, ὅτι ἡ αἴτησις
τοῦ κ. Μιστριώτου περιωρίζετο εἰς τὸ νὰ ἀναγραφῇ εἰς τὸ
Σύνταγµα, ὅτι ἡ ἐπίσηµος γλῶσσα εἶναι ἡ Ἑλληνική–, καὶ
ὅτε παρετήρησα ὅτι τὸ πρᾶγµα δὲν ἀµφισβητεῖται, τότε µοὶ
ἐξηγήθη ὅτι λέγων Ἑλληνικὴν ὁ κ. Καθηγητὴς ἐννοεῖ τὴν
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καθαρεύουσαν. Ἐπεκαλέσθη ὁ κ. Μιστριώτης τὰ γενόµενα
ἀλλαχοῦ, ἐν τῇ ἰδιαιτέρα µου πατρίδι, τῇ Κρήτῃ, ἐν Τουρκίᾳ,
εἰς ἄλλα µέρη. Τῷ ἐξήγησα τοὺς λόγους, διὰ τοὺς ὁποίους
ἐκεῖ καθιεροῦται µία γλῶσσα ὡς ἐπίσηµος κατ’ ἀντίθεσιν
ἄλλων γλωσσῶν, ἄλλων ἐθνοτήτων βιουσῶν εἰς τὰ Κράτη
αὐτά, καὶ τέλος, ὅτε ἔβλεπον ὅτι δὲν κατώρθουν νὰ πείσω
αὐτόν, τῷ εἶπον: Κύριε καθηγητά, µὲ αὐτὴν τὴν διάταξιν, τὴν ὁποίαν ζητεῖτε νὰ συστήσω εἰς τὴν Βουλήν, ὅπως
περιλάβῃ εἰς τὸ Σύνταγµα, διάταξιν, τὴν ὁποίαν θεωρῶ
ὅλως διόλου ξένην εἰς πολιτικὸν Σύνταγµα…
Θὰ παρακαλέσω νὰ λείψωσι τὰ χειροκροτήµατα ἰδιαιτέρως διὰ τὸν λόγον τὸν ἰδικόν µου⋅ ἄλλως τε τόσα πολλὰ
χειροκροτήµατα ἠκούσθησαν κατὰ τὴ διαρκεια αὐτῶν τῶν
ἡµερῶν, ὥστε νὰ δύναται νὰ γίνῃ κάποια διακοπὴ αὐτῶν.
…Εἶπον λοιπὸν εἰς τὸν κ. καθηγητήν, ὅτε δὲν τὸν ἔπεισα
κατὰ τὰ λοιπά⋅ Κύριε καθηγητά, µὲ αὐτὸ τὸ ὁποῖον ζητεῖτε
νὰ θέσωµεν εἰς τὸ Σύνταγµα, καὶ τὸ ὁποῖον εἶναι ἀλλότριον
πρὸς τὸν Συνταγµατικὸν Χάρτην τὸν πολιτικόν, δὲν κερδίζετε τίποτε. Ἀπὸ τοὺς φόβους, τοὺς ὁποίους ἔχετε, οὐδόλως
ἐξασφαλίζεσθε⋅ διότι τότε µόνο θὰ ἠσφαλίζεσθε, ἂν ἦτο
δυνατὸν νὰ φέρητε καὶ τὴν γραµµατικὴν αὐτῆς τῆς καθαρευούσης, διὰ νὰ ψηφισθῇ καὶ αὐτὴ ὡς µέρος τοῦ Συντάγµατος.
Ι. ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ. Ὄχι δά…
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρωθυπουργός). Κύριε Πατσουράκε, ὅλοι
ἔχετε τὰς ἰδέας σας⋅ µόνος ἐγὼ δὲν θὰ στερηθῶ τοῦ δικαιώµατος νὰ ἔχω τὰς ἰδικάς µου. ∆ιότι εἶπον εἰς τὸν κ. καθηγητήν, ὅτι τότε µόνον δύνασθε νὰ ἀσφαλισθῆτε ὁπωσδήποτε
ἀπὸ τῆς φυσικῆς καὶ ἀναποτρέπτου περαιτέρω ἐξελίξεως
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τῆς γλώσσης, ἂν διὰ διατάξεως νοµοθετικῆς καθιεροῦτε
ὡρισµένους τύπους, τοὺς νῦν, τοὺς ὁποίους θὰ περιέχῃ ἡ
γραµµατική σας, καὶ τῶν ὁποίων ἡ παράβασις θὰ ἦτο τέλος
πάντων αὐστηρῶς εἰς τὸ µέλλον ἀπηγορευµένη τοὐλάχιστον
ἐν τῷ ἐπισήµῳ γραπτῷ λόγῳ.
Ἐξήγησα ἀκόµη, προσπάθησα δηλαδὴ νὰ ἐξηγήσω, πρὸς
τὸν κύριον καθηγητήν, ὅτι ἡ γλῶσσα ἡ Ἑλληνικὴ οὐδένα
κίνδυνον εἶναι δυνατὸν νὰ διατρέξῃ ἀπὸ τὰς ἀποπείρας
τῶν λεγοµένων µαλλιαρῶν, καὶ διεβεβαίωσα αὐτόν, ὅτι
οὐδαµῶς συµµερίζοµαι τοὺς φόβους του περὶ κινδύνων κατὰ
τῆς γλώσσης. Ὁ κ. καθηγητὴς ἀπῆλθε καὶ ἐπεζήτησε, καθ’
ὃ ἄλλως τε εἶχε δικαίωµα, κατὰ τὸν προσήκοντα τρόπον
γενοµένης τῆς ἐργασίας, διὰ τῆς κοινῆς γνώµης νὰ ἐπιτύχῃ
τὴν ἐπιβολὴν πρὸς ἐπιψήφισιν τῆς διατάξεως αὐτῆς. Ὅτε πρό
τινων ἡµερῶν τὸ πρῶτον παρουσιάσθη τὸ ζήτηµα τοῦτο εἰς
τὴν Βουλήν, ὁ ἀξιότιµος Βουλευτὴς ἐξ Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας
κ. Μιχαλόπουλος µὲ ἐπεσκέφθη κατ’ οἶκον, ἂν ἐνθυµῶµαι
καλῶς, ἵνα µοὶ ἀνακοινώσῃ, ὅτι ἐπρόκειτο νὰ ὑποβάλῃ εἰς
τὴν διπλὴν Ἀναθεωρητικὴν Βουλὴν πρότασιν σχετικὴν πρὸς
τὸ ζήτηµα αὐτὸ τῆς γλώσσης καὶ µὲ ἠρώτησεν ἂν θὰ εἶχον
ἀντίρρησιν τινα κατὰ τῆς ὑποβολῆς τοιαύτης προτάσεως.
Ἐδήλωσα πρὸς αὐτόν, ὅτι, καίτοι ἐνόµιζον ὅτι τοιαύτη πρότασις δὲν εἶχε τὴν θέσιν της εἰς τὸ Σύνταγµα, οὐδὲν ἄτοπον
ὅµως ἔβλεπον, ὅπως τὴν πρότασιν ταύτην ὑποβάλω εἰς τὴν
Βουλήν, ἳνα προκληθῇ συζήτησις, καὶ ἐκ τῆς συζητήσεως
αὐτῆς κανονισθῇ καὶ ἡ ἀπόφασις τῆς Βουλῆς. Ἀλλ’ ἐνῷ,
κύριοι Βουλευταί, ἡ ὅλη συζήτησις, ἡ ὁποία διεξάγεται ἐν
τῷ περιβόλῳ τούτῳ, παρ’ ὅλην τὴν ἀπὸ τοῦ βήµατος τούτου κατ’ ἐναλλαγὴν παρέλασιν τῶν ὑπὲρ τῆς ἀναγραφῆς
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τοιαύτης διατάξεως καὶ κατ’ αὐτῆς ἐν ἴσῳ ἀριθµῷ, ἐνῷ ἡ
ὅλη συζήτησις καταφώρως ὑπεδείκνυεν, ὅτι ἡ Βουλὴ ἦτο
διατεθειµένη νὰ εἰσακούσῃ εὐµενῶς τὴν ὑποβληθεῖσαν πρότασιν καὶ ἑποµένως οὐδεὶς λόγος ὑπῆρχε πρὸς στασιασµούς,
ἀπόπειρα στασιασµοῦ ἤρξατο γινοµένη χθές.
Ἤρξατο γινοµένη ἀπόπειρα στασιασµοῦ, καὶ θὰ προσθέσω
ἀκόµη, Κύριοι, καίτοι τὸ πρᾶγµα λεχθὲν καὶ ὑπ’ ἄλλων
προεκάλεσε δυσµενῆ ἐντύπωσιν ἐν τῷ περιβόλῳ τούτῳ,
ὅτι ἐγένετο πλὴν τῆς ἀποπείρας στασιασµοῦ καὶ ἀπόπειρα
πολιτικῆς ἐκµεταλλεύσεως ἑνὸς ζητήµατος, τὸ ὁποῖον θίγει
βαθύτατα τὴν Ἑλληνικὴν ψυχήν, τὸ ὁποῖον ἔφεραν εἰς τὸν
περίβολον τοῦτον ὅλοι ὅσοι τὸ ἔφεραν ἀπὸ χρηστοτάτου συνειδότος, τὸ ὁποῖον ἐξήγειρε τὸν φοιτητικὸν καὶ µαθητικὸν
κόσµον καὶ µέγα µέρος τοῦ λαοῦ ἐν καλῇ τῇ πίστει, ἀλλὰ
τὸ ὁποῖον ἐπιστεύθη ὅτι ἀκριβῶς διότι συνεκίνει τόσον βαθέως τὴν ἐθνικὴν ψυχὴν θὰ ἦτο δυνατὸν νὰ χρησιµοποιηθῇ
εὐθέτως καὶ πρὸς ἄλλους ἀναµολογήτους σκοπούς. Θὰ ἦτο
δὲ τυφλός, Κύριοι, ὅστις δὲν θὰ ἀνεγνώριζε σήµερον, ὅτι ἡ
κοινὴ γνώµη κυρίως µὲν ἐν τῇ πρωτευούσῃ, ἀλλὰ πιθανώτατα καὶ ἡ ἐν ταῖς ἐπαρχίαις, παραπλανωµένη κατὰ τὸ ἕτερον
µέρος, τὸ ἀφορῶν τὴν γλῶσσαν τῶν Ἱερῶν Γραφῶν, παραπλανωµένη περὶ τῆς ὑπάρξεως ἀληθῶν καὶ πραγµατικῶν
καὶ ἐπικειµένων κινδύνων κατὰ τῆς γλώσσης ἡµῶν, ἀξιοῖ
ὅπως ληφθῶσι προστατευτικὰ µέτρα ὑπὲρ αὐτῆς. Καὶ
ἐρωτᾶται ἤδη ποία πρέπει νὰ εἶναι ἡ ἀπόφασις τῆς Βουλῆς
ἐπὶ τοῦ ζητήµατος, τὸ ὁποῖον ἀπασχολεῖ ἤδη αὐτὴν τρίτην
ταύτην ἡµέραν; Νοµίζω λοιπὸν πρὸ παντὸς ἀναγκαῖον νὰ
συστήσω εἰς τὴν Βουλήν, ὅπως διὰ συνταγµατικῆς διατάξεως, ἡ ὁποία θὰ ἀποτελέσῃ παράγραφον τοῦ 2 ἄρθρου τοῦ
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Συντάγµατος ὁρισθῇ ὅτι: «ἀπαγορεύεται ἀπολύτως ἡ εἰς
ἄλλον λεκτικὸν τύπον ἀπόδοσις τοῦ κειµένου τῶν Ἱερῶν
Γραφῶν ἄνευ τῆς ἐγκρίσεως, τῆς συναινέσεως, τῆς γνώµης
τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει ἁγίας καὶ Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ
Ἐκκλησίας».
Ἐδοκιµάσαµεν δυσκολίαν τινὰ ἐν τῇ διατυπώσει ταύτῃ τοῦ
ἄρθρου, διότι δὲν ἐνοµίσαµεν, ὅτι ἐπετρέπετο νὰ εἴπωµεν
ὅτι ἀπαγορεύεται ἡ µετάφρασις εἰς τὴν νέαν Ἑλληνικήν,
καθόσον ἀκραδάντως πιστεύω, ὅτι ἡ γλῶσσα τοῦ Ἑλληνικοῦ
Λαοῦ καὶ ἡ καθαρὰ καὶ ἡ δηµοτικὴ εἶναι µία γλῶσσα, ἡ
Ἑλληνική, αὐτὴ αὕτη ἡ ἀρχαία ἐν τῇ ἐξελίξει, τὴν ὁποίαν
ὑπέστη. Ὥστε, ἐπαναλαµβάνω, δὲν ἐνόµισα, ὅτι ἠδύνατο νὰ
γίνῃ χρῆσις τῆς λέξεως µετάφρασις διὰ τὴν εἰς ἄλλο ἰδίωµα
τῆς γλώσσης αὐτῆς ἀπόδοσιν τοῦ κειµένου τῶν Γραφῶν. Ἡ
διάταξις τοῦ ἄρθρου τούτου ἀνταποκρίνεται πρὸς ἀνάγκην,
τὴν ὓπαρξιν τῆς ὁποίας κατέδειξε τὸ πρόσφατον παρελθόν,
νοµίζω δ’ ὅτι διὰ τῆς διατάξεως ταύτης θ’ ἀποφεύγηται
τοῦ λοιποῦ, ὅπως ἐν τῇ περαιτέρῳ συζητήσει καὶ τῇ πάλῃ
καὶ διαµάχῃ περὶ τοῦ γλωσσικοῦ ζητήµατος, τὴν ὁποίαν
δυστυχῶς θὰ ἤµεθα ὑποχρεωµένοι, ὅσα µέτρα καὶ ἂν λάβωµεν νοµοθετικά, νὰ τὴν ὑφιστάµεθα ἐφ’ ὅσον ἔχοµεν διγλωσσίαν, καὶ θὰ τὴν ἔχωµεν εἰς µακρὸν ἀκόµη µέλλον, θὰ
συντελέσῃ ἡ διάταξις αὕτη, ὥστε τοῦ λοιποῦ ἐν τῇ περαιτέρῳ
συζητήσει νὰ φύγῃ ἐκ τοῦ µέσου τὸ ζήτηµα τὸ θρηκευτικόν,
καὶ µόνον νὰ ἀντιµετωπίζηται τὸ ζήτηµα τὸ ἐθνικόν, τὸ
ὁποῖον ἐπίσης παρεµβάλλεται ἐν τῇ συζητήσει.
Ἀλλὰ θὰ µὲ ἐρωτήσετε: κρίνω ἀρκετὸν τοῦτο καὶ µόνον;
Ἐάν, κύριοι Βουλευταί, ἔλειπεν ἡ παραπλάνησις τῆς κοινῆς γνώµης, ἡ προκαλουµένη ἐκ τοῦ ἀβασίµου φόβου, ὅτι
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ἡ γλῶσσα κινδυνεύει, ἡ γλῶσσα ἡ ἐπίσηµος τοῦ Κράτους,
θὰ ἐνόµιζον ἐντελῶς ἀρκετὴν τὴν διάταξιν ταύτην, τὴν
ψήφισιν τῆς ὁποίας ἔλαβον τὴν τιµὴν νὰ ὑποβάλω εἰς τὸ
συνέδριον τοῦτο. Ἀλλ’ ἐφ’ ὅσον ὑπάρχει καὶ τὸ στοιχεῖον
τοῦτο, τὸ ὁποῖον δὲν δυνάµεθα νὰ παρίδωµεν, νοµίζω,
ὅτι θὰ ἦτο δυνατὸν διὰ τῆς ἀποδοχῆς µιᾶς προτάσεως, ἡ
ὁποία ὑπεβλήθη εἰς τὴν Βουλήν, νὰ ἐπιτύχωµεν µὲν τὴν
ἀναγνώρισιν καὶ τὴν καθιέρωσιν τῆς ἐπισήµου γλώσσης
διὰ ψηφίσµατος, ἔχοντος ἴσον κῦρος πρὸς τὰς διατάξεις
τοῦ Συντάγµατος, χωρὶς ὅµως καὶ νὰ περιλάβωµεν εἰς
ἓν πολιτικὸν Σύνταγµα τὸν περιστατικὸν τοῦτον νόµον.
Ὑπεβλήθη ἓν ψήφισµα, τὸ ὁποῖον περίπου δύναται νὰ χρησιµεύσῃ ὡς βάσις τῆς ἀποφάσεως ἡµῶν (ἀναγιγνώσκει): « Ἡ
Ἀναθεωρητικὴ Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων ὑπ’ ὄψει ἔχουσα…».
Ἀλλὰ λέγων ὅτι τὸ ψήφισµα τοῦτο ἠδύνατο νὰ θεσπισθῇ
ὑπὸ τῆς διπλῆς Βουλῆς, ἵνα ἀνταποκριθῇ πρὸς τὴν ἀνάγκην
τῶν περιστάσεων νοµίζω ὅτι, ἐὰν ἐν αὐτῷ τῷ Συντάγµατι
περιελαµβάνοµεν τοιαύτην διάταξιν, ὁ ἱστορικὸς τοῦ µέλλοντος, ὅστις θὰ ἔκρινε τὸ Σύνταγµά µας, θὰ προσέκρουεν
εἰς αὐτὴν τὴν διάταξιν, οὐχὶ κρίνων αὐτὴν πρὸς τὸ συµφέρον ἡµῶν. Ἀλλά, κύριοι Βουλευταί, ἐὰν νοµίζητε, ὅτι ἡ ἐν
ψηφίσµατι ἰδιαιτέρῳ διατύπωσις τῆς διατάξεως ταύτης περὶ
καθιερώσεως τῆς ἐπισήµου γλώσσης δὲν θὰ ἦτο ἀρκετὴ
ὅπως κατευνάσῃ τὴν ἐξεγηγερµένην κοινὴν γνώµην, τὴν
παραπλανωµένην κοινὴν γνώµην, δὲν θὰ εἰσηγούµην µὲν
τὸ πρᾶγµα, ἀλλ’ οὐδεµίαν θὰ εἶχον ἀντίρρησιν, ὅπως ἡ
Βουλὴ ἀντὶ ψηφίσµατος ἰδιαιτέρου περιλάβῃ τὴν περὶ τούτου
διάταξιν ἐν τῷ Συντάγµατι.
Εἶναι ἀνάγκη, Κύριοι, νὰ προνοήσωµεν, ὅπως ἀφαιρεθῇ
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τοῦ λοιποῦ ἀπὸ τῆς ἐκµεταλλεύσεως τὸ ἔδαφος τοῦτο τὸ
ἰδιαίτερον, καὶ τὸ ὁποῖον ἀποδεικνύεται ἐκ τῆς πείρας τοῦ
παρελθόντος ὀλισθηρόν.
Ἐὰν δὲν εἶχον ἀντίρρησιν κατὰ τῆς ἀναγραφῆς, ὡς µὴ προσαδούσης εἰς πολιτικὸν Σύνταγµα, ἀναγνωρίζω συγχρόνως
καὶ ὅτι ἡ διάταξις αὕτη δὲν περιέχει κανένα κίνδυνον κατὰ
τῆς γλώσσης τοῦ λαοῦ καὶ τῆς λαλουµένης γλώσσης, διότι
ἡ πρόνοια λαµβάνεται µόνον περὶ τῆς ἐπισήµου γραπτῆς
γλώσσης. Ἀλλ’ οὐδαµῶς ἐντεῦθεν πρόκειται νὰ παρακωλυθῇ
ἡ ἀνάπτυξις καὶ ἡ χρησιµοποίησις τῆς δηµώδους γλώσσης,
καὶ ὡς γλώσσης γραπτῆς διὰ τὴν λυρικήν, ἐπικὴν καὶ
δραµατικὴν ποίησιν ἢ καὶ διὰ πάντα ἄλλον σκοπόν. Οὐδὲ
δύναται κανεὶς νὰ ἀρνηθῇ, Κύριοι, ὅσον καὶ ἂν ἐλευθεριάζῃ
εἰς τὰς ἰδέας, ὅσον καὶ ἂν ἔχῃ ἀντιθέτους γνώµας γλωσσικάς, περὶ τῆς ἀξίας τῆς δηµοτικῆς ἐν σχέσει πρὸς τὴν
καθαρεύουσαν, οὐδεὶς δύναται λέγω, νὰ ἀµφισβητήσῃ ἐπὶ
στιγµὴν ὅτι ἐπίσηµος γλῶσσα τοῦ Κράτους εἶναι ἡ λεγοµένη καθαρεύουσα, τῆς ὁποίας ἐλπίζω ὅµως τὴν διατύπωσιν
µᾶλλον νὰ ἀκολουθήσετε, οἱανδήποτε ἀπόφασιν καὶ ἂν
λάβητε, τοιαύτην ἣν ὑπέδειξα, δηλαδὴ καθορίζοντες αὐτὴν
ἐν σχέσει πρὸς τὸ Σύνταγµα καὶ τοὺς νόµους.
ΕΥΣΤΡ. ΚΟΥΛΟΥΜΒΑΚΗΣ. Μοὶ ἐπιτρέπετε;
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ. Ὄχι. Ὡµιλήσατε τρίς⋅ διεκόψατε εἰκοσάκις
καὶ τρίς⋅ νοµίζω ὅτι εἶναι ἀρκετόν, ἵνα µὴ ἀπασχολῆτε τὴν
Βουλὴν περισσότερον.
Ἐλπίζω λοιπόν, ὅτι καὶ οἱ ἔχοντες µᾶλλον ἀντιθέτους
γνώµας πρὸς ἐκείνας, ἡ ἐπικράτησις τῶν ὁποίων θὰ φέρῃ
τὴν ἀναγραφὴν τοιαύτης διατάξεως, θὰ ἀναγνωρίσωσιν ὅτι
οἱ δηµόσιοι ὑπάλληλοι εἶναι ὑποχρεωµένοι εἰς τὴν γλῶσσαν
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ταύτην νὰ ἐκτελῶσιν ὅλην τὴν ὑπηρεσίαν καὶ τὴν γλῶσσαν
ταύτην νὰ σέβωνται ἐν τῇ ὑπηρεσίᾳ. Ἡ ψήφισις τοῦ ψηφίσµατος ἢ ἡ καθόρισις συνταγµατικῆς διατάξεως, ἐὰν
τοῦτο ἤθελεν ἐπικρατήσει, φέρει ὡς συνέπειαν ταῦτα, τὰ
ὁποῖα ὑποστηρίζω ἀπὸ τοῦ βήµατος τούτου, ἡ Κυβέρνησις
δὲ ἐκείνη, ἡ ὁποία δὲν θὰ συνῆγε τὰς λογικὰς συνεπείας
τῆς ἀπαγορεύσεως, ὁποίας τὰς ὑποστηρίζω, ἐκείνη θὰ εἶχε
νὰ δώσῃ λόγον φυσικὰ εἰς τὴν ἀντιπροσωπείαν τοῦ τόπου,
οὐδ’ ὑποθέτω ὅτι ἡ τοιαύτη ἢ τοιαύτη διατύπωσις ἄνευ τῆς
ἐφαρµογῆς ὑπὸ τῶν ὑπευθύνων µᾶς ἀσφαλίζει. Ὁσουσδήποτε
νόµους καὶ ἂν ψηφίσωµεν, ἐὰν δὲν ἔχωµεν ἐµπιστοσύνην
πρὸς τοὺς ἀσκοῦντας τὴν ἐκτελεστικὴν ἐξουσίαν καὶ πρὸς
ἡµᾶς αὐτοὺς τοὺς ἐλέγχοντας αὐτὴν –ὁµιλῶ ὡς Βουλευτὴς
ἤδη–, δὲν εἶναι δυνατὸν παρὰ νὰ τρέχωµεν τὸν κίνδυνον νὰ
µὴ ἐφαρµοσθῶσι τὰ ἀποφασισµένα.
Ἀλλ’ ἔχω, κύριοι Βουλευταί, καθῆκον ταῦτα δεχόµενος
νὰ διακηρύξω µὲ τὸν ἐντονώτερον τρόπον, ὡς ἔχω µάλιστα
τὴν τιµὴν νὰ προΐσταµαι τοῦ Φιλελευθέρου κόµµατος, ὅτι
εἶναι ἀδύνατον νὰ δεχθῶ ὅτι τὸ συνέδριον τοῦτο δύναται νὰ
φθάσῃ, ὅπως ἀπαγορεύσῃ εἰς τὸν δηµόσιον ὑπάλληλον ἔξω
τῆς ὑπηρεσίας του τὴν χρησιµοποίησιν καὶ τῆς δηµοτικῆς
διὰ τὰ φιλολογικά του ἔργα.
Ἡ ὑποβληθεῖσα, κύριοι Βουλευταί, πρότασις ὑπὸ τοῦ Βουλευτοῦ Λακωνίας, ὅπως ὡρισµέναι γλωσσικαὶ ἰδέαι ἀποτελῶσι στιγµατισµὸν πολιτικὸν Ἑλλήνων πολιτῶν καὶ ἀνικανότητα πρὸς ἀνάληψιν ἀρχῆς, εἶναι ἀναξία τοῦ συνεδρίου
τούτου, εἶναι ὅµως ἀναξία πρὸ παντὸς τοῦ Φιλελευθέρου
κόµµατος, ἀπὸ τὴν πλειονοψηφίαν τοῦ ὁποίου ζητεῖται νὰ
θεσπισθῇ τοιαύτη διάταξις.
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Τὸ ἄρθρον 3ον τοῦ Συντάγµατος, τὸ ὁποῖον χθὲς κατ’
ἀναθεώρησιν ἀκόµη ἐψηφίσαµεν, λέγει ὅτι ὅλοι οἱ Ἕλληνες
εἶναι ἴσοι ἀπέναντι τοῦ νόµου καὶ εἶναι δεκτοὶ εἰς τὰς δηµοσίας ἀρχὰς πάντες οἱ πολῖται Ἕλληνες.
Πῶς δι’ ὡρισµένας ἰδέας, εἴτε φιλολογικάς, εἴτε γλωσσικάς, εἴτε φιλοσοφικάς, εἴτε ἐπιστηµονικάς, εἴτε θρησκευτικάς, εἴτε καὶ ἀκόµη πολιτικάς, δύνασθε νὰ δεχθῆτε ὅτι
εἷς πολίτης Ἕλλην ἀποκλείεται ἀπὸ τῆς ἐξασκήσεως τοῦ
πολιτικοῦ του δικαιώµατος, δὲν εἶναι ἱκανὸς νὰ ἀναλάβῃ
δηµοσίαν ἀρχήν; Τοιαύτην πρότασιν, κύριοι Βουλευταί,
εἶµαι ἀπολύτως βέβαιος ὅτι τὸ συνέδριον τοῦτο δὲν εἶναι
δυνατὸν νὰ ψηφίσῃ, διότι, ἐὰν πρὸς τὴν κοινὴν γνώµην
πεπλανηµένης, ἐξεγηγερµένην δ’ ἐν πάσῃ περιπτώσει ἐν
καλῇ πίστει ἐπιβάλληται ἀνασκόπησις, ὅπως καθησυχάσῃ
δὲν εἶναι δυνατὸν ἡ ἀνασκόπησις αὕτη, κύριοι Βουλευταί, νὰ
φθάσῃ µέχρι τοῦ σηµείου, ὅπως ψηφίζοντες καὶ καθιεροῦντες
ἐλεύθερον πολίτευµα καταντήσωµεν νὰ ψηφίσωµεν τὰς
τυραννικωτέρας καὶ ἀναχρονιστικωτέρας διατάξεις. Ἀλλὰ
τοῦτο θέτων ὡς βάσιν τῶν σκέψεών µου καὶ διεκδικῶν ὑπὲρ
τοῦ δηµοσίου ὑπαλλήλου, ὁ ὁποῖος ἐν τῇ ἐνασκήσει τῆς
ὑπηρεσίας τοῦ συµµορφοῦται ἀπολύτως πρὸς τὰς ἐπιταγάς,
αἵτινες πηγάζουσιν ἐκ τῆς καθιερώσεως ὑπὸ τοῦ Συντάγµατος ὡς ἐπισήµου γλώσσης τῆς γλώσσης τῆς νοµοθεσίας µας,
ἔχω τὸ καθῆκον διεκδικῶν ὑπὲρ τοῦ δηµοσίου ὑπαλλήλου,
ὁ ὁποῖος τυχὸν νὰ εἶναι καὶ λογογράφος ἢ ποιητής, τὸ δικαίωµα ὅπως τὰ προϊόντα αὐτοῦ τὰ φιλολογικὰ γράφῃ εἰς
οἱανδήποτε γλῶσσαν τῷ ἀρέσκει.
∆. ΧΡΥΣΟΣΤΑΛΗΣ. Ὄχι τὴν µαλλιαρήν, κύριε Πρόεδρε!
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ. Κύριε Χρυσοστάλη, καὶ εἰς αὐτὴν ἀκόµη
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τὴν Τουρκικὴν καὶ τὴν Ἀρµενικήν, ἂν θέλῃ, καὶ εἰς πᾶσαν
γλῶσσαν, διότι εἶναι δικαίωµά του.
…∆ιεκδικῶν λοιπόν, λέγω, ὑπὲρ τοῦ δηµοσίου ὑπαλλήλου
τὸ δικαίωµα τοῦτο, ὅπως ἐκτὸς τῆς ὑπηρεσίας του ἀκωλύτως
γράφῃ τὰ φιλολογικὰ αὐτοῦ προϊόντα εἰς τὸ ἰδίωµα, τὸ
ὁποῖον εἶναι ἀρεστὸν εἰς αὐτόν, ἔχω τὸ δικαίωµα ὡς
ἐκπροσωπῶν τὴν Κυβέρνησιν τῆς χώρας νὰ εἴπω πρὸς τὸν
δηµόσιον ὑπάλληλον ὅτι ἡ Πολιτεία δικαιοῦται παρέχουσα εἰς αὐτὸν ὅλην ταύτην τὴν ἐλευθερίαν, ἀναγνωρίζουσα
ἀκόµη εἰς αὐτὸν τὸ δικαίωµα τῆς κριτικῆς, τῆς συζητήσεως ὑπὲρ τῶν ἰδεῶν του τῶν φιλολογικῶν, ἔχω, λέγω,
τὸ δικαίωµα ἐκ µέρους τῆς Πολιτείας νὰ ἀξιώσω παρ’
αὐτοῦ, ὅπως διὰ τῆς διαγωγῆς του µὴ προκαλῇ σκάνδαλα.
Θὰ ἀπαντήσω εἰς τὴν διαφαινοµένην ἀπορίαν. Ὀνοµάζω
σκάνδαλον, Κύριοι, τὴν ἐν µέσῳ τῆς κινήσεως αὐτῆς καὶ
τῆς συγκινήσεως τῶν πνευµάτων γενοµένην ὑπὸ δηµοσίου
ὑπαλλήλου ἐπιδεικτικὴν καὶ προκλητικὴν δήλωσιν, ἡ ὁποία
ἦτο πρόκλησις σήµερον πρὸς τὴν κοινὴν γνώµην. Ἀλλὰ
συγχρόνως, ἐπειδὴ ὁµιλῶ περὶ ὑπαλλήλων, ἔχω ἐξ ἴσου τὸ
καθῆκον νὰ εἴπω καὶ πρὸς ἄλλην κατηγορίαν ὑπαλλήλων,
ὅτι πρέπει νὰ προσέξωσιν, ὅπως µὴ διὰ τῆς πολιτείας αὐτῶν
καὶ τῆς διαγωγῆς αὐτῶν γίνωνται ἀφορµὴ συνταράξεων
λαϊκῶν.
Θὰ µοὶ ἐπιτρέψητε νὰ ἐπανέλθω ὀλίγον εἰς τὰ περὶ δηµοσίων ὑπαλλήλων, ὑπὲρ τῶν ὁποίων ἐζήτησα ἀκώλυτον
τὸ δικαίωµα οὐ µόνον τὰ φιλολογικά των ἔργα νὰ γράφωσιν εἰς τὴν δηµοτικὴν ἢ καὶ ἀκόµη εἰς τὴν µαλλιαρήν,
ὅπως εἶπε κάποιος, καὶ τὸ δικαίωµα νὰ ὑποστηρίζωσι τὰς
γνώµας των, µὴ προκαλοῦντες σκάνδαλα, ἐλησµόνησα νὰ
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εἴπω, ὅτι δὲν εἶναι δυνατὸν παρὰ νὰ γίνῃ µία ἐξαίρεσις, ὡς
πρὸς ὡρισµένην κατηγορίαν ὑπαλλήλων, τῶν ἐντεταλµένων
τὴν διδασκαλίαν τῆς γλώσσης, διὰ τοὺς ὁποίους, ὅπως διὰ
τοὺς ἀξιωµατικοὺς πρὸ ὀλίγου ὡµίλησε κάποιος, ὑπάρχει
ἐντελῶς ἀσυµβίβαστον τὸ νὰ ἐντέλλωνται καὶ ἀναλαµβάνωσι
τὴν διδασκαλίαν ἐν τοῖς σχολείοις τῆς ἐπισήµου γλώσσης
καὶ νὰ ὑποστηρίζωσιν ἔξω τῆς ὑπηρεσίας αὐτῶν, ὅτι αὐτὴ
ἡ γλῶσσα εἶναι κακὴ καὶ βδέλυγµα καὶ ὀλεθρία ἢ καὶ δὲν
ἠξεύρω τι.
∆ι’ ἐκείνους λοιπὸν ἐκ τῶν ὑπαλλήλων τῆς ∆ηµοσίας
Ἐκπαιδεύσεως, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἐντεταλµένοι τὴν διδασκαλίαν τῆς γλώσσης, εἶναι προφανὲς ὅτι ἡ ἐλευθερία αὐτὴ εἶναι
ἐντελῶς ἀσυµβίβαστος πρὸς τὸ καθῆκον αὐτῶν.
Ἀλλὰ θὰ ἔλεγέ τις, κύριοι Βουλευταί, µήπως ἆρά γε διὰ
τῶν µέσων αὐτῶν, τὰ ὁποῖα ὑποδεικνύονται καὶ τὰ ὁποῖα
εἶναι δυνατὸν νὰ ληφθῶσι, χωρὶς νὰ προσκρούσωµεν εἰς τὰ
ἔµφυτα δίκαια τοῦ ἀνθρώπου, τὴν ἐλευθερίαν τῆς σκέψεως,
µήπως διὰ τῶν µέτρων τούτων εἴµεθα ἀπολύτως βέβαιοι,
ὅτι τοῦ λοιποῦ θὰ παύσῃ πᾶσα περὶ γλώσσης συζήτησις
καὶ πᾶς ἐντεῦθεν κίνδυνος; Ὄχι, δυστυχῶς, κύριοι Βουλευταί. Τὸ δυστύχηµα τῆς διγλωσσίας εἶναι προωρισµένον
νὰ βαρύνῃ ὄχι µόνον τὴν γενεὰν τὴν ἰδικήν µας, ἀλλὰ καὶ
πολλὰς ἀκόµη γενεάς, φοβοῦµαι. Ἡ δηµοτικὴ γλῶσσα δὲν
εἶναι δυνατὸν νὰ ἐπαρκέσῃ σήµερον εἰς τὰς ἀνάγκας τοῦ
γραπτοῦ λόγου, ὄχι διὰ τὴν ἔλλειψιν πλούτου αὐτῆς, διότι
ἡ δηµοτικὴ γλῶσσα δύναται καθαιροµένη βεβαίως ἀπὸ
πάσης ξενικῆς λέξεως, ἡ ὁποία δὲν συνυφάνθη µετ’ αὐτῆς
τόσον, ὥστε νὰ ἀποτελέσῃ µέρος αὐτῆς ἀναπόσπαστον, καὶ ἡ
ὁποία δύναται νὰ ἀντικατασταθῇ µὲ ἄλλην Ἑλληνικωτέραν,
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ἡ δηµοτικὴ γλῶσσα, λέγω, ἐκτὸς τοῦ ἑαυτῆς πλούτου δύναται νὰ πλουτίζηται ἐκ τοῦ ἀκενώτου λεξικοῦ τῆς ἀρχαίας
γλώσσης, τῶν λέξεων µόνον προσαρµοζοµένων πρὸς τὸν
τύπον τῆς δηµοτικῆς. Οὐχὶ λοιπὸν ἡ πτωχεία τῆς δηµοτικῆς
εἶναι ἡ κωλύουσα, ὅπως αὕτη ἐπαρκέσῃ εἰς τὰς ἀνάγκας
τοῦ πεζοῦ λόγου, ἀλλὰ τὸ γεγονός, ὅτι ἅµα ὡς γίνῃ χρῆσις
τῆς γλώσσης ταύτης, καὶ οὕτω πλουτιζοµένης, εἰς ἔργα ἐπιστηµονικὰ καὶ φιλοσοφικὰ καὶ εἰς τὸ πλεῖστον τοῦ πεζοῦ
λόγου, προκαλεῖ ἓν αἴσθηµα γλωσσικῆς δυσφορίας, τὸ
ὁποῖον εἶναι διὰ τὴν γενεὰν ἡµῶν, καὶ θὰ εἶναι διὰ πολὺν
ἀκόµη χρόνον, ὑποθέτω, ἀκατανίκητον. Ὅσην δὲ ἡδονὴν
αἰσθανόµεθα, ὅσην αἰσθανόµεθα, καὶ ὑποθέτω ὅτι ὅλοι συναισθανόµεθα, διὰ τὴν µνησίαν δηµοτικὴν ἡµῶν ποίησιν, διὰ τὰ
ἀθάνατα δηµοτικὰ τραγούδια, διὰ τὸν ὕµνον τοῦ Σολωµοῦ,
διὰ τὴν ποίησιν τοῦ Βαλαωρίτου, ὅσην ἡδονὴν αἰσθανόµεθα,
τόσην δυσφορίαν, ἐπαναλαµβάνω, αἰσθανόµεθα, ὅταν αὐτὴν
ταύτην τὴν γλῶσσαν τὴν ἴδωµεν χρησιµοποιουµένην δι’ ἓν
σύγγραµµα ἐπιστηµονικὸν ἢ φιλοσοφικόν.
∆ιὰ τοῦτο εἶπον ὅτι εἴµεθα ὑποχρεωµένοι ἐπὶ µακρὸν χρόνον ἀκόµη, ὄχι ἡµεῖς, ἀλλὰ τὸ Ἔθνος εἶναι ὑποχρεωµένον
ἐπὶ µακρὸν χρόνον νὰ ὑφίσταται τὰ δεινὰ τῆς διγλωσσίας.
Ἀλλ’ οὐδεµία ὑπάρχει ἀµφιβολία, Κύριοι, ὅτι ἡ κατεύθυνσις
πρέπει νὰ τείνει εἰς ἐξάλειψιν τῆς διγλωσσίας. Πῶς θὰ
κατορθωθῇ νὰ γίνῃ ἡ σύµπτωσις αὕτη τοῦ γραπτοῦ λόγου
πρὸς τὸν προφορικόν; ∆ὲν εἶναι εὔκολον ν’ ἀπαντήσῃ τις.
Τὸ ἐπ’ ἐµοὶ κρίνω, ἀφοῦ ὅλοι ἐτόλµησαν ὑποθέσεις καὶ διὰ
τὸ µέλλον, κρίνω ὅτι ἡ γλῶσσα τοῦ µέλλοντος ἡ γραπτὴ
θὰ εἶναι, ὅπως εἶπε καὶ ἄλλος ἀπὸ τοῦ βήµατος τούτου
ῥήτωρ, ἡ γλῶσσα, τὴν ὁποίαν οἱ µορφωµένοι κάτοικοι
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τῆς Ἑλλάδος ὁµιλοῦσιν ἐν συναστροφῇ πρὸς ἀλλήλους
ἀβιάστως. Λέγω ἐν συναναστροφῇ πρὸς ἀλλήλους καὶ δὲν
λέγω ἀπὸ τοῦ βήµατος τούτου, ἡ ἀπὸ τοῦ ἄµβωνος, διότι
ἡ ἀπὸ τοῦ βήµατος τούτου ἢ ἀπὸ τοῦ ἄµβωνος, εἶναι ἡ
καθαρεύουσα, ἐνῷ ἡ ἄλλη, τὴν ὁποίαν ὁµιλοῦσι δύο µορφωµένοι ἄνθρωποι ἀβιάστως, ἐν συναστροφῇ, εἶναι ὁ κεκαθαρµένος προφορικὸς, ἀλλὰ ζωντανὸς λόγος, πρὸς τὸν
ὁποῖον δύναται νὰ συµπέσῃ ἡ γραπτὴ γλῶσσα. Ὑποθέτω
λοιπὸν ὅτι ἡ εὐκταία σύµπτωσις τοῦ γραπτοῦ πρὸς τὸν
προφορικὸν λόγον, ὁ ὁποῖος θὰ καταργήσῃ τὴν παρ’ ἡµῖν
διγλωσσίαν, ἡ ὁποία ἔχει ὅρια πολὺ τροµερώτερα παρὰ τὰ
ἀλλαχοῦ ὑπάρχοντα, θὰ ἐπέλθῃ κατὰ τοιοῦτον τρόπον, διὰ
τῆς συµπτώσεως τοῦ γραπτοῦ λόγου πρὸς τὸν προφορικὸν
αὐτὸν τῶν ἀβιάστως ἐν συναστροφῇ ὁµιλούντων µορφωµένων ἀνθρώπων. Ἀλλ’ ἡ ἐξέλιξις αὕτη, ὅσον ἐνδέχεται
νὰ προΐδῃ τις, θὰ εἶναι βραδυτάτη, καὶ µόνον µεγάλοι
δηµιουργοί, µεγαλοφυεῖς ποιηταὶ πρὸ παντός, συγγραφεῖς
κατὰ δεύτερον λόγον θὰ εἶναι ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι θὰ δυνηθῶσι
νὰ συντάµωσι, νὰ συντέµωσιν ἤθελον νὰ εἴπω, τὸν χρόνον
τοῦτον, ὁ ὁποῖος µᾶς χωρίζει ἀπὸ τὴν σύµπτωσιν τῶν δύο
γλωσσῶν, ἡ ὁποία, ἐπαναλαµβάνω, ἔσται τοῦ µέλλοντος
τοῦ ἀπωτέρου δυστυχῶς, κατόρθωµα.
Ἀλλ’ ἐν τῷ µεταξύ, κύριοι Βουλευταί, ἓν ἔχω δικαίωµα
νὰ ἐπικαλεσθῶ ἀπὸ τοῦ βήµατος τούτου⋅ ἀνοχὴν τῶν µὲν
πρὸς τὰς γνώµας τῶν δέ. Ἡ ἀδιαλλαξία, ὁ φανατισµός,
µετὰ τῶν ὁποίων διεξάγεται ἡ γλωσσικὴ συζήτησις, ἔχω τὸ
δικαίωµα νὰ εἴπω καὶ νὰ κηρύξω, ὅτι εἶναι ξένα ἐντελῶς
πρὸς τὸ ἀληθὲς Ἑλληνικὸν πνεῦµα, τὸ ὁποῖον παρέσχεν εἰς
ἡµᾶς ἀκριβῶς τὰ ἀριστουργήµατα τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς
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φιλολογίας. Καὶ διὰ τοῦτο αἰσθάνοµαι ἰδιαιτέραν πάντοτε
θλῖψιν, καὶ δύναµαι νὰ εἴπω ἀγανάκτησιν, ὅταν βλέπω
ἀκριβῶς τοὺς ἀνθρώπους ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι δι’ ὅλου τοῦ
βίου των ἀνατρέφονται µὲ τὰ Ἑλληνικὰ γράµµατα –καὶ
ἐννοεῖτε τίνα ὑπαινίττοµαι, ἐκτὸς τοῦ Βουλευτηρίου τούτου–, νὰ µὴ ἔχωσι µαλαχθεῖσαν τὴν ψυχὴν αὐτῶν διὰ τῆς
ἐπηρείας τῆς ἐλευθερίας τοῦ πνεύµατος τοῦ Ἑλληνικοῦ
καὶ νὰ δεικνύωσιν ἐν τῇ ὑπερασπίσει τῶν ἰδεῶν των τὴν
ἀδιαλλαξίαν, τὴν ὁποίαν δεικνύουσιν.
Ἀλλ’ ἔχω τὸ καθῆκον ἀκόµη νὰ συστήσω πρὸς τὸν δηµοτικισµόν, πρὸς τοὺς θαυµαστὰς τῆς ἀθανάτου δηµοτικῆς µας
γλώσσης, προσοχὴν ἀπὸ τοῦ κινδύνου τοῦ µαλλιαρισµοῦ.
Ὁ µαλλιαρισµός, ὁ ὁποῖος δύναται καὶ αὐτὸς νὰ ἐλαύνηται
ἀπὸ εὐγενεστάτας διαθέσεις –ἀποκρούω ἀπολύτως τὰς
ῥιπτοµένας αὕτως ἀνευθύνως κατηγορίας, ὅτι αὐτοὶ οἱ
ἄνθρωποι εἶναι ὄργανα ξένων ἐπὶ χρήµασιν, ἀλλ’ εἶναι πάρεργον τὸ ζήτηµα τοῦτο–, µαλλιαρισµὸς ἐν πάσῃ περιπτώσει
εἶναι ὁ µεγαλείτερος ἐχθρὸς οὐχὶ τῆς καθαρευούσης, τὴν
ὁποίαν εἶναι ἀδύνατον νὰ ἐπηρεάσῃ, ἀλλὰ τῆς δηµοτικῆς,
διότι ἡ σύγχυσις, ἡ ὁποία ἐπέρχεται ἐκ µέρους τῶν µὴ
βαθύτερον ἐξεταζόντων τὰ πράγµατα µεταξὺ τῶν γνησίων ὀπαδῶν τῆς ἀληθοῦς δηµοτικῆς γλώσσης πρὸς τοὺς
ἐξαµβλωτὰς τῆς γλώσσης ταύτης καὶ γλωσσοκατασκευαστάς, ἡ σύγχυσις αὕτη εἶναι ἡ παραβλάπτουσα καὶ κινδυνεύουσα νὰ ἀνακόψῃ τὴν πρόοδον τῆς δηµοτικῆς γλώσσης,
τῆς ὁποίας ἡ πρόοδος εἶναι ἀπολύτως ἀναγκαία, διὰ νὰ
σµικρυνθῇ τὸ χάσµα, τὸ χωρίζον τὰς δύο γλώσσας, ὥστε
νὰ ἐπιτύχωµεν ταχυτέραν τὴν σύµπτωσιν αὐτῶν.
Ἐλπίζω, Κύριοι, ὅτι, ἂν αἱ συστάσεις µου αὗται ἀκουσθῶσι,
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θὰ κατορθώσωµεν νὰ ἀποκτήσωµεν τὴν ἐσωτερικὴν γαλήνην τῶν πνευµάτων, τῆς ὁποίας τόσην ἀπαραίτητον
ἔχοµεν ἀνάγκην, διὰ νὰ ἀγάγωµεν εἰς πέρας τὸν ἀγῶνα
τῆς ἀνορθώσεως. Καὶ ὁµιλήσας µέχρι τῆς στιγµῆς ταύτης
πρὸς ὁλόκληρον τὴν Βουλὴν δὲν θὰ καταγορηθῶ βεβαίως,
ἂν ἀπευθύνω καὶ ἰδιαιτέραν ἔκκλησιν πρὸς ἐκείνους τῶν
ἀξιοτίµων συναδέλφων, οἱ ὁποῖοι ἀνήκουσιν εἰς τὰς τάξεις
τοῦ Φιλελευθέρου κόµµατος, ὅπως συσπειρωθῶσι, πᾶσαν
καταβάλλοντες καὶ οὗτοι ἐνέργειαν, καὶ ἐντὸς τοῦ περιβόλου
τούτου καὶ ἔξω τοῦ περιβόλου τούτου, ἵνα ἐπιτύχωµεν µὲν
τὴν ἀναγκαίαν αὐτὴν γαλήνην, διατηρήσωµεν δὲ τὴν συνοχήν, ἡ ὁποία εἶναι εἴπερ ποτὲ ἀναγκαία διὰ νὰ ἀγάγωµεν
εἰς πέρας τὸ ἔργον, τὸ ὁποῖον ἀνελάβοµεν.
Ὅτε ἐκλήθην, κύριοι Βουλευταί, ὅπως τεθῶ ἐπὶ κεφαλῆς
τοῦ ἔργου τούτου καὶ τοῦ ἀγῶνος τούτου, δὲν παρεγνώρισα
οὐδ’ ἐπὶ στιγµὴν τὰς δυσχερείας, κατὰ τῶν ὁποίων εἴχοµεν
νὰ παλαίσωµεν ἐν τῇ διεξαγωγῇ τοῦ ἀγῶνος. ∆ύναµαι δὲ
νὰ βεβαιώσω ὑµᾶς, ὅτι αἱ δυσχέρειαι, τὰς ὁποίας µέχρι
σήµερον συνήντησεν ὁ ἀγών, ἀποδεικνύονται οὐχὶ µεγαλείτεραι, ἀλλὰ µικρότεραι τῶν προβλέψεών µου. Ἂν δὲ
τοῦτο συµβαίνει, προέρχεται τοῦτο, διότι τὰς δυσχερείας
τὰς µεγάλας καὶ τροµερὰς τὰς ἐφανταζόµην ἀπὸ τῆς πρώτης στιγµῆς ἔτι µᾶλλον κολοσσιαίας. Ἀλλ’ αἱ δυσχέρειαι
ἤρχισαν νὰ ἀναφαίνωνται, τὰς βλέπετε καθ’ ἑκάστην, ἐκ
πάσης ἀφορµῆς, καί, χωρὶς νὰ θέλω νὰ θίξω κανέναν ἐκ
τῶν ἐκτὸς τῆς Βουλῆς εὑρισκοµένων, δὲν θὰ κατηγορηθῶ ἂν
εἴπω -διότι τὸ πρᾶγµα καὶ φυσικὸν εἶναι καὶ ἀνθρώπινονὅτι ἐκεῖνοι, κατὰ τῶν ὁποίων ἐπῆλθεν ἡ ἐξέγερσις αὕτη,
τὴν ὁποίαν ἐκπροσωπεῖ ὁ ἀνορθωτικὸς ἀγών, εἶναι ἕτοιµοι 204
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ὅπως εἶναι φυσικόν, ἐπαναλαµβάνω καὶ δὲν τοὺς κατακρίνω
διὰ τοῦτο-, εἶναι ἕτοιµοι νὰ ἐπωφεληθῶσι τῆς χαλαρώσεως,
ἡ ὁποία ἦτο δυνατὸν νὰ ἀναφανῇ εἰς τὰς τάξεις τῶν Φιλελευθέρων, εἰς τὰς τάξεις τοῦ ἀνορθωτικοῦ ἀγῶνος, διὰ νὰ
ἀνακύψωσι καὶ καταλάβωσι καὶ πάλιν τὴν ἀρχήν.
∆ὲν θέλω, Κύριοι, νὰ εἶµαι αὐστηρὸς πρὸς τὸ παρελθόν, ἀλλ’ εἶµαι βέβαιος ὅτι ὁ Ἑλληνικὸς Λαὸς µένων
ἀνεπηρέαστος ἐν τῇ κρίσει αὐτοῦ, τιθεµένου κατὰ µέρος τοῦ
ζητήµατος τούτου, τὸ ὁποῖον βαθύτατα τὸν συγκινεῖ, θέλει
ἀναγνωρίσει καὶ πάλιν ὁρµεµφύτως ὅλους τοὺς σοβαροὺς
κινδύνους, τοὺς ὁποίους διατρέχει, ἐὰν ὁ ἀνορθωτικὸς
ἀγὼν ἐµαταιοῦτο. ∆ὲν ἐπιθυµῶ νὰ καταχρασθῶ µακρότερον τῆς προσοχῆς τῆς Βουλῆς. Ἐλπίζω ὅτι αὕτη, ἀσκοῦσα
τὸ ἀνῆκον αὐτὴ δικαίωµα τῆς προτιµήσεως τοιαύτης ἢ
τοιαύτης διατυπώσεως τοῦ περὶ γλωσσικοῦ ζητήµατος µέρους τῆς προτάσεώς µου, ψηφίζουσα δὲ τὴν πρότασιν περὶ
ἀπαγορεύσεως ἀπολύτου τῆς εἰς ἄλλο ἰδίωµα ἀποδόσεως
τοῦ κειµένου τῶν Ἱερῶν Γραφῶν, ἄνευ ἐγκρίσεως τῆς ἐν
Κωνσταντινουπόλει Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας,
ἀποδεχοµένη τὰς δηλώσεις µου, ὅσον ἀφορᾷ τὰ καθήκοντα
τοῦ δηµοσίου ὑπαλλήλου, ἀποκρούουσα πᾶσαν ἄλλην πρότασιν, ἡ ὁποία θὰ ἦτο ἀνελευθέρα καὶ ἀντικειµένη ἐντελῶς
πρὸς τὸ πνεῦµα τοῦ συνεδρίου τούτου, θὰ προσφέρῃ ὑπηρεσίαν
καὶ εἰς τὴν χώραν γενικώτερον καὶ εἰς τὴν δηµοσίαν γαλήνην καὶ εἰς τὸν ἀνορθωτικὸν ἀγῶνα, τὸν ὁποῖον ἐκλήθη νὰ
συντελέσῃ καὶ θὰ συντελέσῃ τὸ συνέδριον τοῦτο.
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ΑΛΕΞΗΣ ∆ΗΜΑΡΑΣ

Γεώργιος Παπανδρέου

Αγορεύσεις για την εκπαίδευση
(1929 και 1930)
Εισαγωγικά

Στον τόµο αυτόν προσκλήθηκα να αναλύσω δύο αγορεύσεις του
Γεώργιου Παπανδρέου, οι οποίες ανήκουν στην περίοδο διακυβέρνησης της χώρας από τον Ελευθέριο Βενιζέλο από το 1928 έως
το 1932.1 Πρόκειται για εκείνες της 24ης Ιουνίου 1929 και της
18ης Φεβρουαρίου 1930, που αναφέρονται σε δύο από τις πολλές
διαδοχικές νοµοθετικές παρεµβάσεις της κυβέρνησης στη δοµή και
τη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήµατος. Αποτελούν, δηλαδή,
µέρος ενός συνόλου λόγων και πράξεων που συνθέτει τη λεγόµενη
«Εκπαιδευτική Μεταρρύθµιση του 1929».
Τα κοινοβουλευτικά ήθη της εποχής επέβαλλαν οι αγορεύσεις
να γίνονται χωρίς χειρόγραφο. Έτσι, οι λεπτοµερείς αναλύσεις της
γραπτής (έστω και επεξεργασµένης) απόδοσης του προφορικού
λόγου ενέχουν τον κίνδυνο να µην εκτιµηθούν σωστά προθέσεις
και ιεραρχήσεις της αρχικής εκφώνησης. Συνεπώς στις σελίδες
που ακολουθούν θα γίνει προσπάθεια περισσότερο να εξηγηθούν
τα πράγµατα παρά να αναλυθούν τα λεγόµενα.
Η «Εκπαιδευτική Μεταρρύθµιση του 1929» ανήκει στη µακρά
σειρά των προσπαθειών που είχαν γίνει στην Ελλάδα από τα τέλη
της δεκαετίας του 1880 για την προσαρµογή του εκπαιδευτικού
συστήµατος στις εκάστοτε νέες εθνικές, οικονοµικές και (συνεπώς)
κοινωνικές συνθήκες. Η αφετηρία τους βρίσκεται, δηλαδή, στην
εποχή κατά την οποία «οι αστικές δυνάµεις αποκτούν συνείδηση
του στόχου τους: τοποθέτηση µιας κοινωνίας που τείνει προς τη
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βιοµηχανική ανάπτυξη και διοικείται µε τις αρχές του φιλελεύθερου κοινοβουλευτισµού».2 Όλες οι προηγούµενες προσπάθειες
εγκαταλείφθηκαν εξαιτίας των µεγάλων αντιδράσεων τις οποίες προκάλεσαν. Και αποτελούν αυτές οι αντιδράσεις όψεις µιας
ενδοαστικής σύγκρουσης, ανάµεσα σε «παλαιό» και «καινούριο»,
η οποία συχνά είναι θεµατική και ανεξάρτητη από κοµµατικές
εντάξεις.3
Ο πρωθυπουργός της Μεταρρύθµισης, ο Ελευθέριος Βενιζέλος,
το 1928 «ἤρχετο διὰ νὰ κατοχυρώσῃ καὶ ἀξιοποιήσῃ τὰς ἀξιώσεις
τῆς ἀστικῆς τάξεως».4 Αυτή η τάση που, µεταξύ άλλων, τον καθιστούσε και παράγοντα σταθερότητας, του έδινε επίσης στοιχεία
συντηρητισµού, µε αισθητές αντικοµµουνιστικές προεκτάσεις. Αυτά
αναγνωρίζονται εύκολα στην εκπαιδευτική πολιτική την οποία
ακολούθησε κατά τούτη την ύστερη µακρά πρωθυπουργία του.5 Και
έχει επανειληµµένα επισηµανθεί ότι τότε ο Βενιζέλος θεωρούσε το
εκπαιδευτικό σύστηµα σε απόλυτη αλληλεξάρτηση µε την κοινωνική
σταθερότητα.6
Από την άλλη µεριά, ήταν στενές οι σχέσεις του Βενιζέλου µε
πρόσωπα και φορείς του εκσυγχρονιστικού κινήµατος του εκπαιδευτικού δηµοτικισµού. Βέβαια, η πολιτική του Βενιζέλου το 1911
σε σχέση µε το γλωσσικό άρθρο του Συντάγµατος, είχε αισθητά
ψυχράνει το κλίµα µετά τις προσδοκίες, όσες είχε γεννήσει το Γουδί.
Αλλά λίγα χρόνια αργότερα, µε τα µεταρρυθµιστικά σχέδια του
1913, στη σύνθεση των οποίων είχε πρωταγωνιστήσει ένας από
τους κορυφαίους εκπροσώπους του εκπαιδευτικού δηµοτικισµού, ο
∆ηµήτρης Γληνός, οι σχέσεις αναθερµάνθηκαν. Πολλά είναι επίσης
τα δείγµατα του ευρύτερου ενδιαφέροντος του Βενιζέλου για τα
εκπαιδευτικά ζητήµατα.7
Η αδυναµία, βέβαια, να αναγνωριστούν ποσοστά συµµετοχής του
πρωθυπουργού, των υπουργών, των συµβούλων και των υπηρεσιακών παραγόντων στη διαµόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής
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επαναλαµβάνεται συχνά. Αλλά σε τούτη την περίπτωση υπάρχουν
άφθονα και σαφή τεκµήρια ότι, αντίθετα προς πολλούς άλλους
πρωθυπουργούς της Ελλάδας, ο Βενιζέλος, κατά την επισκοπούµενη πρωθυπουργία, είχε προσωπική, ξεκαθαρισµένη άποψη για
τα εκπαιδευτικά ζητήµατα.
Σηµαντική ένδειξη των προτεραιοτήτων και των προσανατολισµών
κάθε ηγέτη αποτελεί και η επιλογή των συνεργατών. Σε αυτό φαίνεται ότι ο Βενιζέλος έδωσε ιδιαίτερη σηµασία: και οι δύο υπουργοί
της περιόδου, ο Κωνσταντίνος Γόντικας (4 Ιουλίου 1928 - 2 Ιανουαρίου 1930) και ο Γεώργιος Παπανδρέου (2 Ιανουαρίου 1930 - 26
Μαΐου 1932) ήταν παλαιά, δοκιµασµένα στελέχη του κόµµατος
µε υπουργική εµπειρία (ο Γόντικας, µάλιστα, και στο Υπουργείο
Παιδείας το 1923 στην κυβέρνηση Γονατά). Και επισηµαίνω ότι,
ενώ οι ανασχηµατισµοί ήταν τότε συχνοί, ο Βενιζέλος έκανε κατά
την τετραετία της προεδρίας του µία µόνο αλλαγή στο Υπουργείο
Παιδείας, που θα µπορούσε να χαρακτηριστεί και αναγκαστική,
αφού ο Γόντικας αποχώρησε για να τοποθετηθεί (πρώτος) διοικητής
της Αγροτικής Τραπέζης.8
Όταν ο Γεώργιος Παπανδρέου, σε ηλικία 42 ετών, ανέλαβε το
Υπουργείο Παιδείας είχε ήδη διαµορφωµένο ιδεολογικό προσανατολισµό: δραστηριοποιηµένος από τα µαθητικά του χρόνια στο
στρατόπεδο των δηµοτικιστών συνέχισε τη µαχητική του στάση ως
φοιτητής στην Αθήνα, και ύστερα κατά τις µεταπτυχιακές σπουδές
του στο Βερολίνο.9
Η εποχή του Βερολίνου, µάλιστα, φαίνεται πως ήταν και ειδικότερα καθοριστική: εκεί γνώρισε τον Βενιζέλο (κατά 24 χρόνια
πρεσβύτερό του)⋅ από εκεί πήρε µέρος στη συζήτηση που προκάλεσαν τα δηµοσιεύµατα του Γεώργιου Σκληρού⋅ από εκεί έστειλε
την πρώτη του συνεργασία στο ∆ελτίο του Εκπαιδευτικού Οµίλου
(στους καταλόγους των µελών του οποίου απαντά από το 1910,
πρώτο χρόνο λειτουργίας του).10
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Από το 1917 έως το 1920 υπηρετούσε σε δηµόσια θέση, γενικός
διοικητής Νήσων Αιγαίου µε έδρα τη Χίο. Αυτή η ιδιότητα δεν τον
εµπόδισε, ωστόσο, να πρωτοστατήσει το 1920 (όταν τα γλωσσικά
πάθη ήταν ιδιαίτερα οξυµένα) για να στηθεί προτοµή του Ψυχάρη
στο ∆ιοικητήριο.11

Η πρώτη αγόρευση12
Στη Βουλή, λοιπόν, στη συνεδρίαση της 24ης Ιουνίου 1929, πήρε το
λόγο ο Γεώργιος Παπανδρέου, ως γενικός εισηγητής της πλειοψηφίας για τα εκπαιδευτικά νοµοσχέδια που είχαν κατατεθεί από τον
υπουργό Παιδείας Κωνσταντίνο Γόντικα στις 2 Απριλίου.13
Για τη Μεταρρύθµιση, την οποία προωθούσαν τα νοµοσχέδια,
υπήρχε τότε και ένας πρόσθετος, πολύ σηµαντικός θετικός παράγοντας: οι διατάξεις για την εκπαίδευση στο Σύνταγµα, που έθεταν
το πλαίσιο για τον εκσυγχρονισµό του εκπαιδευτικού συστήµατος
και τον ιδεολογικό αναπροσανατολισµό του.
Παράλληλα, όµως, η ενδοαστική σύγκρουση των συντηρητικών µε
τις εκσυγχρονιστικές δυνάµεις, η οποία οξυνόταν, δηµιουργούσε προβλήµατα στη θεσµοθέτηση των αλλαγών: όταν ανέλαβε ο Γόντικας,
λ.χ., βρίσκονταν σε εξέλιξη τα «∆ιδασκαλειακά», η πολεµική
την οποία ασκούσαν ποικίλες συντηρητικές δυνάµεις εναντίον του
Μίλτου Κουντουρά για όσα (οριακά νεωτερικά) είχε εισαγάγει στη
λειτουργία του ∆ιδασκαλείου Θηλέων Θεσσαλονίκης, όπου ήταν
διευθυντής.14
Εξάλλου ήταν ακόµη νωπά στην κοινή µνήµη τα «Μαρασλειακά»,
οι βιαιότατες επιθέσεις που είχαν δεχτεί από το 1923 έως το 1926
ο ∆ηµήτρης Γληνός και ο Αλέξανδρος ∆ελµούζος για τη δουλειά
που έκαναν στον τοµέα της κατάρτισης και της επιµόρφωσης του
διδακτικού προσωπικού.
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Αυτά όλα συνέθεσαν το κλίµα µέσα στο οποίο συντάχτηκαν τα
νοµοσχέδια. Αλλά οι συντάκτες τους είχαν και µία πιο άµεση
και συγκεκριµένη δέσµευση: όσα σχετικά µε την εκπαιδευτική
µεταρρύθµιση περιλαµβάνονταν στον προεκλογικό λόγο που είχε
εκφωνήσει ο Βενιζέλος στη Θεσσαλονίκη ένα µήνα πριν από τη
θριαµβευτική εκλογική νίκη του.15
Αλλά, αν ο Γόντικας και το επιτελείο του είχαν τέτοιους περιορισµούς κατά τη σύνταξη των νοµοσχεδίων, ο Γεώργιος Παπανδρέου
στην αγόρευση που σχολιάζεται εδώ, είχε δύο επιπλέον καθοριστικές
δεσµεύσεις:
Πρώτα τη µακρά γενική εισηγητική έκθεση που συνόδευε τα
νοµοσχέδια, η οποία αποτελεί πλήρη τεκµηριωµένη µελέτη, όπου
αποτυπώνεται η εικόνα του εκπαιδευτικού συστήµατος και τα βασικά χαρακτηριστικά της κοινωνίας µέσα στην οποία λειτουργεί.
Ύστερα, στην Έκθεση, περιγράφονται συνολικά και στα επιµέρους ο
ιδεολογικός προσανατολισµός και η πρακτική στόχευση της προτεινόµενης µεταρρύθµισης.16 Τα κείµενα αυτά φέρουν, όπως επιβάλλει
ο τύπος, την υπογραφή του υπουργού, αλλά είναι βεβαιωµένο ότι
αποτελούν έργο του Ευάγγελου Κακούρου, τότε «διευθυντού Παιδείας» (σηµερινό αντίστοιχο θα ήταν, ας πούµε, «γενικός γραµµατέας Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης»).17
∆εύτερη πρόσθετη δέσµευση του Παπανδρέου ήταν η υποχρέωση
να µεταφέρει στην ολοµέλεια της Βουλής τις απόψεις στις οποίες
είχε καταλήξει η αρµόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Για πολλά
νοµοσχέδια η Έκθεση της Επιτροπής ανέφερε απλώς το καθιερωµένο ότι «εὑρίσκει [το νοµοσχέδιον] καλῶς ἔχον καὶ συνιστᾶ τὴν
ὑπὸ τῆς Βουλῆς ἐπιψήφισιν αὐτοῦ». Σε λίγες περιπτώσεις είναι
καταγεγραµµένες προτάσεις τροπολογιών και επιφυλάξεις, και σε
ελάχιστες (κάνει σχετικές αναφορές ο Παπανδρέου στην αγόρευσή
του) η Επιτροπή διατυπώνει αντιρρήσεις για ορισµένες από τις προτεινόµενες ρυθµίσεις.18
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Όλα αυτά, λοιπόν, σηµαίνουν ότι στην πρώτη από τις δύο σχολιαζόµενες εδώ αγορεύσεις ο Παπανδρέου είχε µικρά περιθώρια για
να αναπτύξει προσωπικές απόψεις. Βέβαια, από όσα αναφέρθηκαν
πιο πάνω συνάγεται άνετα ότι θα ήταν σύµφωνος µε τις βασικές
αρχές της Μεταρρύθµισης και µε τα περισσότερα από τα προτεινόµενα µέτρα.
Επιβεβαιωτική αυτών των σκέψεων είναι η διαπίστωση ότι ο
Παπανδρέου επέλεξε στην αρχή της αγόρευσής του να προβάλει
ένα θέµα που εξαίρεται τόσο στον προεκλογικό λόγο του Βενιζέλου
όσο και στην Εισηγητική Έκθεση: την ανάγκη να αντιµετωπιστούν
άµεσα (κατά την ορολογία του) τα «κρίσιµα ἐλαττώµατα» του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος, η «ὀλιγαρχικότης» και η «µονοµέρεια». Σήµερα, βέβαια, είναι γνωστό ότι ουσιαστικά πρόκειται
για ένα και µόνο χαρακτηριστικό µε δύο αιτίες: την αµετακίνητη
προσήλωση στην οµοιοµορφία (της παρεχόµενης µόρφωσης και των
τύπων των σχολείων) και την πλήρη απαξίωση της αυτονοµίας
των βαθµίδων µε την απόλυτη εξάρτηση της εκάστοτε κατώτερης
από την ανώτερή της.19 Η εξάρτηση αποκτούσε τόσο µεγαλύτερη
σηµασία όσο γινόταν σαφέστερη η αντιστοιχία των βαθµίδων της
εκπαίδευσης µε τις κοινωνικές τάξεις. Οξύτατη κριτική ήταν ήδη
διατυπωµένη στα νοµοσχέδια (της κυβέρνησης Βενιζέλου, πάλι)
του 1913-1914.20
Εισαγωγικά ο Παπανδρέου θίγει και άλλο ένα σηµείο γενικής
σηµασίας –αλλά διαφορετικής υφής–, όταν αναφέρεται στα «δικαιώµατα τῆς ζωῆς καὶ τὰς ἀνάγκας τῆς συγχρόνου πραγµατικότητος».21
Το θέµα είναι κεντρικό στην ιδεολογία του δηµοτικισµού, στην πέρα
από το γλωσσικό προοπτική του, και έχει τις παιδαγωγικές και
τις πρακτικές ρίζες του στο Ανώτερο ∆ηµοτικό Παρθεναγωγείο
Βόλου (1908). Τότε ο ∆ελµούζος, ως διευθυντής του σχολείου, είχε
ορίσει ότι τα παιδιά έπρεπε να γνωρίσουν τον ελληνικό πολιτισµό
«στὴν ἐξέλιξή του» από την αρχαιότητα στη βυζαντινή και τη
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νεότερη περίοδο. «Βάση ὅµως», λέει, «ἀφετηρία καὶ τέρµα ἦταν
ὁ νέος Ἑλληνισµός, ἡ σύγχρονη κοινωνία µας καὶ τὰ προβλήµατά
της».22 Αυτή η εστίαση ταιριάζει µε την πρόθεση περιορισµού του
αριθµού των «κλασικών» γυµνασίων που ήταν βασικό σηµείο της
Μεταρρύθµισης.23
Ύστερα από τα γενικά ο Παπανδρέου περνά στην παρουσίαση της
δοµής του εκπαιδευτικού σχήµατος που προωθούσε η Μεταρρύθµιση.
Τα κύρια σηµεία του είναι:
— η διάρθρωση των βαθµίδων σε δύο εξαετείς κύκλους σε αντικατάσταση του προηγούµενου σχήµατος (4 χρόνια ∆ηµοτικό + 3
Ελληνικό Σχολείο + 4 Γυµνάσιο). Έτσι εξασφαλίζονταν τρία βασικά
πλεονεκτήµατα: επιµήκυνση της γενικής εκπαίδευσης κατά ένα
χρόνο, επιµήκυνση (σύµφωνα µε συνταγµατική επιταγή) κατά δύο
χρόνια της υποχρεωτικής («λαϊκής») εκπαίδευσης και διευκόλυνση
της αυτοτέλειας του ∆ηµοτικού Σχολείου. Η ρύθµιση εκφράζει και
µια όψη των ιδεολογικών τάσεων της κυβέρνησης που πίστευε ότι
«ἀποτελεῖ ἀρχὴν δηµοκρατικὴν ἡ µακρὰ συνεκπαίδευσις ὅλων τῶν
κοινωνικῶν τάξεων»⋅24
— στο τέλος του (εξαετούς) ∆ηµοτικού Σχολείου ανοίγονταν
τρεις δρόµοι: εγκατάλειψη (νόµιµη) του σχολείου ή συνέχιση των
σπουδών στη µέση βαθµίδα ή παρακολούθηση ενός «κατωτέρου
πρακτικοῦ-ἐπαγγελµατικοῦ σχολείου»⋅
— στη δεύτερη βαθµίδα η είσοδος θα γινόταν µε εξετάσεις. Οι
δύο πρώτες τάξεις θα ήταν κοινές για όλους. ύστερα θα υπήρχαν
τρεις επιλογές: Κλασικό Γυµνάσιο, Πρακτικό Λύκειο, Μέση Επαγγελµατική Σχολή.
Όλα αυτά, περιορισµός του αριθµού των γυµνασίων, εισαγωγικές
εξετάσεις από τη µια βαθµίδα στην άλλη (τότε είχε γενικευτεί και
ο θεσµός των εισαγωγικών προς τα πανεπιστήµια εξετάσεων),
πρόβλεψη για καθιέρωση κλειστού αριθµού εισακτέων (τόσο στα
γυµνάσια όσο και στα πανεπιστήµια), όλα αυτά έδιναν έναν πρό-
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σθετο ταξικό στόχο στο σύστηµα: να αποτρέψει το σχηµατισµό του
«στρατοῦ τῆς κοινωνικῆς ἀνατροπῆς», που θα τον αποτελούσαν,
προφανώς, όσοι προχωρούσαν σε βαθµίδες εκπαίδευσης που δεν
αντιστοιχούσαν στην κοινωνική τάξη τους⋅25
— η εκπαίδευση των κοριτσιών στηριζόταν σε νέα αντίληψη,
όπου πάλι διακρίνεται µια ταξική διάσταση των πραγµάτων: τα
∆ηµοτικά Σχολεία γίνονταν όλα (υποχρεωτικώς) µικτά. Στη δεύτερη βαθµίδα εξακολουθούσε η διάκριση σε σχολεία (γυµνάσια)
αρρένων και θηλέων, µε την παραχώρηση ότι θα λειτουργούσαν ως
µικτά όπου οι αριθµοί δεν επέτρεπαν την ύπαρξη δύο παράλληλων
σχολικών µονάδων. Επιπλέον για τη µέση τάξη, όπου επικρατούσε
ακόµη πολλή επιφύλαξη για εκτεταµένη εκπαίδευση των κοριτσιών,
αλλά και αυξηµένη µεµψιµοιρία για την παρεχόµενη στο ∆ηµοτικό
µόρφωση, θα ιδρύονταν τα (εκπαιδευτικώς αδιέξοδα) τετραετή
«Ανώτερα Παρθεναγωγεία»⋅
— ιδιαίτερη έµφαση δινόταν στην κατάρτιση του διδακτικού
προσωπικού: ιδρύονται ή µεταρρυθµίζονται τα ∆ιδασκαλεία Νηπιαγωγών, Οικοκυρικής Εκπαιδεύσεως και Μέσης Εκπαιδεύσεως,
αίρεται το δικαίωµα των αποφοίτων των ιερατικών σχολών να
διορίζονται δάσκαλοι, ρυθµίζονται ζητήµατα που διευκολύνουν τη
µετεκπαίδευση στο εξωτερικό,26 και επαναλαµβάνεται η πρόβλεψη
για συστηµατική οργάνωση επιµορφωτικών εκπαιδευτικών συνεδρίων.27 Αλλά η πιο σηµαντική αλλαγή είναι στα ∆ιδασκαλεία:
στην πολυµορφία των σχετικών ιδρυµάτων που λειτουργούσαν, τα
νοµοσχέδια αντέτασσαν έναν και µόνο τύπο, το πεντατάξιο ∆ιδασκαλείο, µε είσοδο (ύστερα από εξετάσεις) από τη Β΄ τάξη του
(νέου) εξαταξίου Γυµνασίου.28
Η ρύθµιση εξαλείφει µια ανώφελη ποικιλία, αλλά αποτελεί και
έκφραση της κοινωνικο-παιδαγωγικής αντίληψης ότι όσο πιο νέοι
εισάγονται στα ∆ιδασκαλεία οι υποψήφιοι δάσκαλοι και όσο περισσότερα χρόνια διαρκεί η εκπαίδευσή τους, τόσο πιο ισχυρή θα είναι
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η διδασκαλική συνείδηση που θα αποκτήσουν, και τόσο περισσότερο
αφοσιωµένοι θα είναι στο λειτούργηµά τους⋅
— η έµφαση στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών φαίνεται και από
την πρόνοια για την ίδρυση δύο πανεπιστηµιακών πειραµατικών
σχολείων, ενός στην Αθήνα και ενός στη Θεσσαλονίκη.29
Όσα νοµοσχέδια παρουσιάστηκαν έως εδώ συνθέτουν τη δοµική
έκφραση της µεταρρυθµιστικής ιδεολογίας των νοµοσχεδίων του
1929. Αλλά µαζί µε αυτά υποβλήθηκαν στη Βουλή και µερικά
ακόµη, µε τα οποία προτείνεται η αντιµετώπιση ορισµένων από τα
επιµέρους χρόνια προβλήµατα του συστήµατος.
Ανάµεσά τους το πιο παλαιό, αλλά και το πιο δύσκολο να λυθεί,
καθώς είναι φαινόµενο σωρευτικό και δεν είχε ποτέ αντιµετωπιστεί συστηµατικά, ήταν το θέµα του αναλφαβητισµού. Τώρα,
µε αναλφάβητο το 52% του πληθυσµού, φαίνεται να σχεδιάζεται
επέµβαση σε πολλά επίπεδα: µε την ίδρυση (για πρώτη φορά δηµόσιων) νυκτερινών σχολείων και µε οργάνωση µαθηµάτων «εἰς τοὺς
στρατῶνας», αλλά και µε θέσπιση αντικινήτρων, όπως η επιµήκυνση
της στρατιωτικής θητείας για τους αναλφάβητους.30
Άµεσα σχετική ήταν και η ρύθµιση για αυστηρή εφαρµογή της
υποχρεωτικής εκπαίδευσης, που προβλεπόταν, βέβαια, στην κοινή
νοµοθεσία από το 1834 και µε συνταγµατική διάταξη από το
1911, αλλά συνοδευόταν ανέκαθεν από αδυναµία του κράτους να
την επιβάλει.
Τρίτο διαχρονικό πρόβληµα που αναγνωρίστηκε στο πλαίσιο της
Μεταρρύθµισης είναι αυτό που επιδιώχτηκε να αντιµετωπιστεί µε
την «ενιαία διοίκηση» της εκπαίδευσης. Αναφέρεται στην επαγγελµατική εκπαίδευση και τη διασπορά της ευθύνης για την ίδρυση και
τη λειτουργία των αντίστοιχων σχολείων σε διάφορα υπουργεία,
ανάλογα µε την ειδικότητα (ναυτικές σχολές στο Υπουργείο Ναυτιλίας, γεωργικές στο Γεωργίας κ.λπ.).31
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Αλλά εκτός από τα νοµοσχέδια που όριζαν τις µεταρρυθµιστικές
τοµές και από εκείνα που επιχειρούσαν να αντιµετωπίσουν χρόνια
προβλήµατα, υπάρχουν στη σειρά του 1929 δύο που, όσο κι αν δεν
προωθήθηκαν αµέσως, κρίνονται ως καθοριστικές εκφράσεις του
νέου πνεύµατος: το ένα έχει αντικείµενο τη σωµατική αγωγή και
το άλλο τη σχολική υγιεινή.
Στον τοµέα της σωµατικής αγωγής η Μεταρρύθµιση ενισχύει
την τάση που συνέδεε τις αρχές της Νέας Αγωγής µε τη σουηδική γυµναστική, επεκτείνει τη φροντίδα του Υπουργείου στον
εξωσχολικό αθλητισµό, αυξάνει τις ώρες της γυµναστικής στο
σχολικό πρόγραµµα, περιορίζει τη «στρατιωτική προπαίδευση»
(που επιβίωνε από τα παλιά) και αυξάνει τα χρόνια φοίτησης στο
∆ιδασκαλείο Γυµναστικής.32 Όσο για την Υγιεινή, από διάφορες
πηγές προκύπτει ότι η αντίστοιχη ∆ιεύθυνση του Υπουργείου ανέπτυξε τότε αξιόλογη δράση: οι επίσηµες στατιστικές δείχνουν µείωση της µαθητικής νοσηρότητας κατά 6,25% από το 1926-1927 έως
το 1930-1931.33

Η δεύτερη αγόρευση
Η δεύτερη αγόρευση του Γεώργιου Παπανδρέου που παρουσιάζεται
εδώ είναι εκείνη της 18ης Φεβρουαρίου 1930. Είχαν περάσει µόνο
οκτώ µήνες από την προηγούµενη, αλλά οι συνθήκες ήταν πολύ
διαφορετικές: ο ίδιος ήταν πια υπουργός Παιδείας από τις 2 Ιανουαρίου, η οικονοµική κρίση γινόταν ολοένα και πιο αισθητή, και η
δηµοτικότητα του Βενιζέλου είχε αρχίσει να κάµπτεται. Ειδικότερα
σηµειώνω ότι, όταν ανέλαβε ο Παπανδρέου, βρίσκονταν σε εξέλιξη
σοβαρές φοιτητικές κινητοποιήσεις.
Η οµιλία έγινε µε την ευκαιρία της κατάθεσης µιας µικρής σειράς
νοµοσχεδίων, µε τα οποία (µαζί µε τα πανεπιστηµιακά που ετοιµά-
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ζονταν), όπως είπε ο ρήτορας, «ὁλοκληροῦται νοµοθετικῶς ὁ κύκλος
τῆς ἐκπαιδευτικῆς µεταρρυθµίσεως».34 Το ορόσηµο δικαιολογεί και
την επιλογή αυτής της αγόρευσης για παρουσίαση. Γιατί κατά τα
άλλα διαπιστώνονται σηµαντικά µειονεκτήµατα σε σύγκριση µε την
πρώτη: τα νοµοσχέδια είναι πολύ λιγότερα, το κείµενο έχει αισθητά
µικρότερη ανάλυση, το ύφος είναι ελάχιστα ρητορικό (εκτός από
την τελευταία παράγραφο), και η γραπτή απόδοσή του αµφίβολη.35
Επιπλέον, από τα έξι νοµοσχέδια της σειράς:
— ένα είναι άσχετο προς την εκπαιδευτική πολιτική (χορηγίες
σε ιδιωτικούς φορείς)⋅
— δύο συµπληρώνουν ή επεκτείνουν ρυθµίσεις του 1929 (για
το ∆ιδασκαλείο Οικοκυρικής Εκπαιδεύσεως και για τη µόρφωση
καθηγητών της Γαλλικής)⋅
— δύο είναι επικαιρικά (για τα πανεπιστήµια Αθηνών και Θεσσαλονίκης)⋅
— και ένα µόνο (το «Περὶ διοικήσεως τῆς ἐκπαιδεύσεως») τέµνει ένα σηµαντικό τοµέα που ανήκει άµεσα στην εκπαιδευτική
πολιτική.
Για την ιστορία, όµως, εκείνο που έχει ιδιαίτερη σηµασία είναι
ότι αναγνωρίζεται εδώ συνέχεια της εκπαιδευτικής πολιτικής παρά
την αντικατάσταση του υπουργού. Γιατί η προηγούµενη (και µεταγενέστερη) πρακτική ήταν η εναλλαγή των προσώπων στην κορυφή του Υπουργείου Παιδείας να συνοδεύεται (ακόµη και χωρίς
αλλαγή πρωθυπουργού) από αναπροσαρµογή κύριων αξόνων της
πολιτικής.
Αλλά το 1930 η αντικατάσταση του υπουργού δεν άλλαξε τους
στόχους. Αντίθετα µάλιστα: όσα πραγµατοποιήθηκαν κατά την
περίοδο 1930-1932 συµπλήρωσαν –µε εµµονή στις αρχές της– τη
Μεταρρύθµιση, της οποίας οι βάσεις είχαν τεθεί το 1929. Ακόµη
και η ανάδειξη ενός νέου συµβούλου στο Υπουργείο, του Μίλτου
Κουντουρά, δεν οδήγησε σε αποµάκρυνση του προηγούµενου: ο
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Κακούρος διατήρησε την ανώτατη διοικητική θέση (και το συµβουλευτικό ρόλο) που είχε επί Γόντικα.
Με το νοµοσχέδιο «Περὶ διοικήσεως τῆς ἐκπαιδεύσεως», λοιπόν, η Μεταρρύθµιση, αντιµετωπίζοντας ορθολογικά τα πράγµατα,
χώρισε το παλαιό ενιαίο «Ἀνώτατον Ἐκπαιδευτικὸν Συµβούλιον»
σε τρία τµήµατα: δύο διοικητικά (Μέσης και ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης αντίστοιχα) και το (πενταµελές) νεωτερικό « Ἐκπαιδευτικὸν
Γνωµοδοτικὸν Συµβούλιον»⋅ ταυτόχρονα αναµορφώνει τα Περιφερειακά Εποπτικά Συµβούλια (∆ηµοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης).
Σηµεία (και ιδεολογικής) τριβής σε αυτές τις ρυθµίσεις ήταν η
συµµετοχή των τοπικών κοινωνιών στα Περιφερειακά Συµβούλια
και η αιρετή εκπροσώπηση των εκπαιδευτικών. Και στα δύο θέµατα
το Υπουργείο κράτησε επιφυλακτική (έως αρνητική) στάση.36
Αλλά η ουσιαστική καινοτοµία του νοµοσχεδίου, που είχε, µάλιστα, αναγγελθεί στην αγόρευση του 1929,37 ήταν η σύσταση του
«Ἀνωτάτου Ἐκπαιδευτικοῦ Συµβουλίου» (ΑΕΣ). Και είναι ίσως
ενδεικτικό του κλίµατος της εποχής ότι ο Παπανδρέου το άφησε
τελευταίο – και µίλησε για αυτό πολύ λιγότερο από όσο για να απαντήσει σε αντιρρήσεις σχετικές µε τα Περιφερειακά Συµβούλια: η
καινοτοµία σε δεύτερη µοίρα⋅ προείχε η άµβλυνση αντιδράσεων.
Έργο του ΑΕΣ θα ήταν «οὐ µόνον ἡ µελέτη τῶν ἀναγκῶν τοῦ
τόπου […] καὶ ἡ συµφώνως πρὸς τὰς […] συνθήκας δηµιουργία καὶ
ἀνάπτυξις τῶν διαφόρων κλάδων τῆς ἐκπαιδεύσεως […] ἀλλὰ καὶ
τὸ ἑνιαῖον πνεῦµα ὅπερ θὰ διέπῃ […] τὴν ἐπιδιωκοµένην µόρφωσιν
τῆς νέας γενεᾶς […]».38 Η προβλεπόµενη σύνθεσή του επιβεβαιώνει
ότι ο νοµοθέτης το ήθελε κοινωνικά αντιπροσωπευτικό, βασικό
µοχλό στη διαµόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής.
Το ΑΕΣ συνήλθε µόνο µία περίοδο. Στην τελευταία συνεδρίασή
του (24 Οκτωβρίου 1931) ο Παπανδρέου, «λαµβάνων ἀφορµὴν ἐκ
τοῦ θέµατος τῶν κατευθύνσεων τῆς Παιδείας» (που είχε εισηγηθεί ο
∆ελµούζος προκαλώντας την απόλυτη άρνηση του Νικόλαου Εξαρ-
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χόπουλου) έκανε µια µακρά παρέµβαση (µάλλον προετοιµασµένη).39
Αρχίζοντας µε µια ρήση του Eduard Spranger, επεκτάθηκε σε
ευρύτατη θεώρηση πραγµάτων και ιδεολογικών αντιστίξεων, για
να καταλήξει ότι «ἡ ∆ηµοκρατία συµβιβάζει τὰς ἀντιθέσεις» και
ότι «δὲν ἠµπορεῖ νὰ ὑπάρχῃ ἀληθὴς πολιτισµὸς […] ἂν δὲν ἀποτελῇ
κτῆµα µεγάλων λαϊκῶν µαζῶν».
Στο ίδιο κείµενο περιέχεται και η θέση που έµεινε στην Ιστορία καθώς εκφράζει σαφώς τη στάση του Παπανδρέου απέναντι
στην «απειλή» της κοµµουνιστικής διείσδυσης στο διδασκαλικό
σώµα, η οποία βρισκόταν τότε στο προσκήνιο: «∆ιδάσκαλοι […] οἱ
ὁποῖοι τυχὸν δὲν συµφωνοῦν [µε τις αρχές της δηµοκρατίας] […],
δικαιοῦνται, βεβαίως, νὰ διατηρήσουν τὰς πεποιθήσεις των ἀλλὰ
ὄχι τὰς θέσεις των».40 Σηµειώνω παρενθετικά και ενδεικτικά ότι
στο τέλος της οµιλίας του υπουργού, ο Εξαρχόπουλος «ἐκφράζει τὸν
θαυµασµόν του διὰ τὰ λεχθέντα ὑπὸ τοῦ κ. Ὑπουργοῦ Παιδείας»
– ο ∆ελµούζος δεν µίλησε.41
Από τα υπόλοιπα νοµοσχέδια αυτής της σειράς µόνο για τα
δύο πανεπιστηµιακά ταιριάζει εδώ σύντοµος σχολιασµός, µε την
επανάληψη της παρατήρησης ότι η έκταση που τους αφιερώνει ο
Παπανδρέου στην αγόρευσή του είναι αντιστρόφως ανάλογη προς
τη σηµασία τους για τη Μεταρρύθµιση.
Το νοµοσχέδιο για το Πανεπιστήµιο Αθηνών είχε αφορµή (και
στόχο) τις φοιτητικές κινητοποιήσεις που αναστάτωναν για µήνες
την πρωτεύουσα µε κύριο αίτηµα διάφορες διευκολύνσεις για τις
εξετάσεις. Τις πρώτες ηµέρες της υπουργίας Παπανδρέου οι ταραχές εκδηλώθηκαν πάλι «[µετά] ἀσυνήθους βιαιότητος» και «µὲ
συµµετοχὴν κοµµουνιστικῶν στοιχείων, τὰ ὁποῖα ἀνεµίχθησαν µετὰ
τῶν θορυβοποιῶν φοιτητῶν» κατά την επίσηµη εκδοχή.
Στις 10 Ιανουαρίου σε σύσκεψη υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, ο Παπανδρέου δήλωσε ότι «τὰ διάφορα φοιτητικὰ αἰτήµατα
πλὴν τοῦ τῶν ἐξετάσεων, διὰ τὸ ὁποῖον δὲν δύναται νὰ γίνῃ συζή-
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τησις, θὰ ἐξετασθοῦν βραδύτερον ἐν συνδυασµῷ πρὸς τὸν νέον
ὀργανισµὸν τοῦ πανεπιστηµίου […]».42 Αλλά ο Οργανισµός αργούσε,
η ατµόσφαιρα παρέµενε τεταµένη, και ο Παπανδρέου, µε το νοµοσχέδιο αυτό, προσπάθησε να τακτοποιήσει κάπως τα πράγµατα.
Της Θεσσαλονίκης το πρόβληµα ήταν πολύ πιο σύνθετο, και η
υποβολή του νοµοσχεδίου σχετίζεται άµεσα µε τις δυσκολίες που
αντιµετώπισε από την αρχή η πρόθεση (και ύστερα η υλοποίηση)
της λειτουργίας του δεύτερου πανεπιστηµίου στη ελληνική επικράτεια.43 Από την πρώτη στιγµή το Πανεπιστήµιο Αθηνών είχε
ανησυχήσει επειδή θα έχανε έτσι τον απόλυτο έλεγχο που ασκούσε
για σχεδόν εκατό χρόνια στην παραγωγή του επιστηµονικού δυναµικού της χώρας, και φυσικά του διδακτικού προσωπικού της µέσης
εκπαίδευσης. Ίσως περισσότερο και από αυτό, το πανεπιστηµιακό
κατεστηµένο της Αθήνας να ενοχλήθηκε από την εκσυγχρονιστική
πρόθεση των νοµοθετών, η οποία ήταν προφανής, και από τον
ιδεολογικό προσανατολισµό των πολιτικών δυνάµεων που προωθούσαν το σχέδιο του δεύτερου πανεπιστηµίου.44 Οι φόβοι του
επιβεβαιώθηκαν όταν µε τη σύσταση (πρώτης) της Φιλοσοφικής
Σχολής διαπιστώθηκε ότι εκεί επικρατούσε σαφώς ο εκσυγχρονισµός: δηµοτική γλώσσα και Νέα Ελλάδα. Στους πρώτους καθηγητές της περιλαµβάνονταν ήδη διακεκριµένοι δηµοτικιστές,
όπως ο Μανόλης Τριανταφυλλίδης, ο Γιάννης Αποστολάκης και ο
Χαράλαµπος Θεοδωρίδης, και στις έδρες της Ιστορίας «η έµφαση
δινόταν στη νεότερη ιστορία».45
Μέσα σε αυτό το κλίµα είναι ευεξήγητος ο δισταγµός της κυβέρνησης να προχωρήσει σε ολοκλήρωση των διαδικασιών για την
πλήρη λειτουργία του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Όπως φαίνεται
και από το κείµενο της αγόρευσης, το θέµα του «πληθωρισµού
πτυχιούχων» ήταν επίσης µέρος του προβλήµατος, καθώς από τη
µια µεριά ασκούνταν πιέσεις εναντίον της αύξησης των νοµικών και
από την άλλη φοιτητές και κοινωνικοί παράγοντες της Θεσσαλο-
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νίκης ζητούσαν την «ὁλοκλήρωσιν» του πανεπιστηµίου, µε αιχµή
τη Νοµική Σχολή, που υπολειτουργούσε.
Η προσπάθεια αποφυγής νέων αναταράξεων στους πανεπιστηµιακούς κύκλους (οι οποίες αθροίζονταν στις εκδηλώσεις δυσφορίας
µεγάλων κλάδων εργαζοµένων) αποδεικνύεται από το ρυθµό µε
τον οποίο αντέδρασε η κυβέρνηση: αµέσως µετά την ψήφιση των
νοµοσχεδίων, από το Μάρτιο έως τον Αύγουστο του 1930 µε διαδοχικές παρεµβάσεις (δηµοσιεύτηκαν τότε περισσότερα από δεκαπέντε
σχετικά διατάγµατα) ικανοποιήθηκαν ορισµένα επιµέρους ζητήµατα, αλλά ρυθµίστηκε και το µείζον µέτρο του ορισµού αριθµού
εισακτέων στα πανεπιστήµια. Αυτό άνοιξε και το δρόµο για τη
δηµοσίευση (την επόµενη µέρα) ∆ιατάγµατος για την πλήρη λειτουργία της Νοµικής Σχολής της Θεσσαλονίκης.46

Πέρα από τις δύο αγορεύσεις
Αλλά η εργασία που έγινε στο Υπουργείο Παιδείας επί Γεώργιου
Παπανδρέου ήταν πολύ πιο εκτεταµένη από αυτήν που αναδεικνύει
η ανάλυση των δύο αγορεύσεων. Γιατί δεν αποτελούσαν αντικείµενό
τους µέτρα και ρυθµίσεις εξίσου αξιόλογα µε εκείνα που σχολιάστηκαν εδώ. Μερικά (όπως τα σχετικά µε τη λειτουργία των ξένων
σχολείων) τακτοποιούσαν όψεις του συστήµατος που βρίσκονταν για
χρόνια σε εκκρεµότητα. Άλλα ήταν καθοριστικά για την εφαρµογή
των µέτρων που συναποτελούν τη Μεταρρύθµιση (όπως η τακτοποίηση θεµάτων για τα εκπαιδευτικά τέλη και συναφώς για τα
σχολικά ταµεία και τις σχολικές εφορείες). Τέσσερις, όµως από
τις µεταγενέστερες παρεµβάσεις είναι καίριες για την αναγνώριση
των χαρακτηριστικών της Μεταρρύθµισης:
— το οργανωτικό πλαίσιο της επαγγελµατικής εκπαίδευσης
(1930), η ανάπτυξη της οποίας ήταν προϋπόθεση για την ολοκλή-
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ρωση της Μεταρρύθµισης. Παρά την αποτυχηµένη, όπως σηµειώθηκε, προσπάθεια συγκέντρωσης όλων των σχετικών ευθυνών στις
αρµοδιότητές του, το Υπουργείο Παιδείας έθεσε τις βάσεις για την
οργάνωσή της⋅
— ο νόµος για τα διδακτικά βιβλία (1931). Πρόκειται για τη
ριζικότερη παρέµβαση που έχει γίνει ποτέ ενιαία στο θεσµό των
διδακτικών βιβλίων στην Ελλάδα. Προβλέπει κατάργηση του ενός
βιβλίου κατά τάξη και µάθηµα, παροχή δικαιώµατος επιλογής
στους διδάσκοντες, ενίσχυση της ανάγνωσης εξωσχολικών βιβλίων,
δηµιουργία σχολικών βιβλιοθηκών και άλλα ανάλογης στόχευσης
µέτρα⋅
— το ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραµµα για τα (νέα εξατάξια)
Γυµνάσια (1931). Αναγνωρίζονται εδώ εφαρµογές πολλών από τις
αρχές του εκπαιδευτικού δηµοτικισµού: αυτονοµείται το µάθηµα
των Νέων Ελληνικών, εισάγεται σε ευρύτατη έκταση η διδασκαλία
αρχαιοελληνικών κειµένων σε µετάφραση, καθιερώνεται ο θεσµός
των προαιρετικών µαθηµάτων,47 ενισχύονται η λειτουργία µαθητικών κοινοτήτων και η οργάνωση της σχολικής ζωής⋅
— το πρόγραµµα για τα σχολικά κτίρια (1931). Είναι συνέχεια
νοµοσχεδίου της πρώτης σειράς, αναπτύχθηκε όµως µετά τη σύναψη
ειδικού δανείου από τη Σουηδία (Ιούνιος 1930), µε ορθολογική
διαχείριση των εκπαιδευτικών τελών, κινητοποίηση των τοπικών
αρχών, και συνδροµή από τον κρατικό προϋπολογισµό. Όλα τα
στοιχεία συγκλίνουν στην επιβεβαίωση των εκτιµήσεων ότι στην
τετραετία 1929-1932 χτίστηκε υπερδιπλάσιος σε σύγκριση προς
ολόκληρο τον προηγούµενο αιώνα (1830-1928) αριθµός διδακτηρίων.48
Έξω από αυτή τη θεώρηση έµεινε επίσης οργανικά το σύνολο
σχεδόν των παρεµβάσεων που έγιναν τότε στην πανεπιστηµιακή
βαθµίδα. Είναι, όµως απαραίτητο να επισηµανθεί ότι η περίοδος
σηµαδεύεται και εδώ από ιδιαίτερα σηµαντικές παρεµβάσεις: εκτός
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από τα σχετικά µε την ολοκλήρωση της λειτουργίας του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, που αναφέρθηκαν πιο πάνω, σταθµό αποτελεί
η ψήφιση τον Μάρτιο του 1932 (παρά τις επίµονες αντιρρήσεις
των καθηγητών και τις αντιδράσεις των φοιτητών) Οργανισµού
του Πανεπιστηµίου Αθηνών (που ίσχυσε για µισόν αιώνα –έως το
1982).49 Από άλλη άποψη, ενδεικτική του κλίµατος (µε πρόθεση
που δεν φαίνεται να έχει επαρκώς διερευνηθεί) είναι, βέβαια, τον
Ιούλιο του 1931, η θέσπιση θέσης κυβερνητικού εκπροσώπου στα
Πανεπιστήµια Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

Τα μετά
Για την αποτίµηση των πραγµάτων σηµαντική είναι η επισήµανση
ότι η αποδόµηση της Μεταρρύθµισης άρχισε γρήγορα: πρώτα διαλύθηκε το Εκπαιδευτικό Γνωµοδοτικό Συµβούλιο που είχε τελικά
λειτουργήσει ως επιτελικό όργανο της Μεταρρύθµισης. Ακολούθησε
(µε παρεµβολή των «Αστικών Σχολείων») η ακύρωση του σχήµατος
έξι χρόνια ∆ηµοτικό Σχολείο και έξι Γυµνάσιο.
Τα δύο µέτρα που είχαν φέρει µέσα στο σχολείο το νέο πνεύµα
ακυρώθηκαν κι αυτά: τον Νοέµβριο του 1933 µε νέο νόµο για τα
σχολικά βιβλία. το 1935 µε αλλαγές στο πρόγραµµα του Γυµνασίου.
Τέλος η µεταβολή µε τη µονιµότερη διάρκεια αλλά και τη βαθύτερη
κοινωνικο-εκπαιδευτική αλλαγή ήταν, το 1933, η κατάργηση των
∆ιδασκαλείων. Επικράτησε τότε η (συντηρητική για την εποχή)
άποψη ότι οι δάσκαλοι έπρεπε να έχουν πλήρη γυµνασιακή µόρφωση, οπότε αρκούσε µια διετής παιδαγωγική κατάρτιση (στις
«Παιδαγωγικές Ακαδηµίες») για να ανταποκριθούν ικανοποιητικά
σε διδακτική αποστολή.
Μεταξική δικτατορία, Πόλεµος, Κατοχή, Εµφύλιος… Μόλις το
1963-1964 θα επιχειρηθεί ξανά µια εκσυγχρονιστική τοµή στην εκ-
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παίδευση στο πνεύµα της Μεταρρύθµισης του 1929: πρωθυπουργός
και υπουργός Παιδείας ο Γεώργιος Παπανδρέου.

Επιλογικά
Ελπίζω όσα παρουσίασα να έδειξαν πόσο σωστή είναι η εκτίµηση
της Άννας Φραγκουδάκη ότι «ἡ Μεταρρύθµιση τοῦ 1929 […]
ἀποτελεῖ τὸ σηµαντικότερο σταθµὸ στὴν προπολεµικὴ ἐκπαιδευτικὴ
ἱστορία».50 Η σηµασία της περιόδου αποκτά, µάλιστα, µεγαλύτερη
διάσταση αν συνεκτιµηθεί η παρατήρηση πως οι καθοριστικές εκσυγχρονιστικές παρεµβάσεις στα εκπαιδευτικά αναγνωρίζονται µέσα σε
ένα πολιτικο-οικονοµικό πλαίσιο, που εξέφραζε διαφορετικές ιδεολογικές προσεγγίσεις. Αυτή η αντίφαση προκαλεί ποικίλα ερωτήµατα
για τις προθέσεις της εξουσίας, για το συντονισµό των επιτελών
της, για τη συνειδητοποίηση των κοινωνικών επιπτώσεων από
συγκεκριµένα εκπαιδευτικά µέτρα, για ενδεχόµενες συµβιβαστικές
προσεγγίσεις, προκειµένου να εξασφαλιστούν ισορροπίες, και άλλα
όµοια. Σφαιρική, πλήρης και πειστική απάντηση στα ερωτήµατα
αυτά δεν φαίνεται να έχει ακόµη διατυπωθεί.51
Από όσα αναφέρθηκαν στις προηγούµενες σελίδες θα µπορούσε
κανείς να προτείνει µια επιµέρους ερµηνεία: για τα εκπαιδευτικά
ο Βενιζέλος, πέρα από την προφανή παραδοχή των γενικών αρχών
του εκπαιδευτικού δηµοτικισµού, είχε δύο στόχους (που ενδεχοµένως συνέκλιναν): τον περιορισµό του «πληθωρισµού» των προσοντούχων που δεν ανταποκρίνονταν στις ανάγκες της κοινωνίας και
της οικονοµίας, και την προστασία του κοινωνικού συστήµατος από
τον κοµµουνισµό.
Από τη στιγµή, λοιπόν, που οι υπουργοί της Παιδείας ενεργούσαν
σύµφωνα µε τις αρχές και τους στόχους του, τους άφηνε να πράττουν
ελεύθερα στα επιµέρους. Για τον Παπανδρέου, που είναι στο κέντρο
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τούτης της ανάλυσης, θα µπορούσε να υποστηριχτεί το ίδιο: από
τη στιγµή που δεν παρενέβαιναν άµεσα στα µείζονα, άφηνε τους
κύριους συνεργάτες του να προωθούν τα δικά τους σχέδια. Έτσι
διαµορφώθηκε το σχήµα που µπόρεσε να συστεγάσει αντιφάσεις.
Αναλυτική πρόταση ερµηνείας αναµένεται και για το γεγονός ότι
στο νοµοθετικό επίπεδο η εκπαιδευτική µεταρρύθµιση του 1929 δεν
είναι παράλληλα και γλωσσική. Παρά την έλλειψη συνταγµατικής
προστασίας της καθαρεύουσας, το γλωσσικό έµεινε σιωπηρά στο
περιθώριο.52 Οι όποιες επεκτάσεις στη διδασκαλία της δηµοτικής
έγιναν έµµεσα –και, καθώς φαίνεται, µε πολύ δισταγµό– σε παράπλευρες ρυθµίσεις, όπως στην περιγραφή της ύλης του µαθήµατος
των Νέων Ελληνικών στο πρόγραµµα του Γυµνασίου ή στα σχετικά
µε τα διδακτικά βιβλία.53
Στις προηγούµενες σελίδες έγιναν σχετικά λίγες αναφορές σε
αρνητικές αντιδράσεις για όσα είπε ο Παπανδρέου, και για τη Μεταρρύθµιση γενικότερα. Ένας λόγος είναι ότι όσες προήλθαν από τα
δεξιά, από τις τότε µόνιµες πηγές αντίδρασης, όπως η Φιλοσοφική
Σχολή Αθηνών, επαναλάµβαναν θέσεις και αντιλήψεις που είχαν
επανειληµµένα εκφραστεί από την αρχή του αιώνα µε κάθε αφορµή
(Ευαγγελικά, Ορεστειακά, Σχολείο του Βόλου, νοµοσχέδια του
1913, γλωσσο-εκπαιδευτική παρέµβαση του 1916-1920, Μαρασλειακά, ∆ιδασκαλειακά). Το 1929-1932 δεν αποτέλεσε εξαίρεση ούτε
προκάλεσε νέες προσεγγίσεις του θέµατος, εκτός ίσως από την
εµµονή στην άποψη ότι απαιτείται παρέµβαση µόνο στον τρόπο
εφαρµογής και όχι στους στόχους του συστήµατος.
Η µόνη σοβαρή και εµπεριστατωµένη επίκριση έγινε από τα
αριστερά και διατυπώθηκε από το ∆ηµήτρη Γληνό.54 Ο Γληνός,
όµως, κύριος εισηγητής των µεταρρυθµιστικών νοµοσχεδίων του
1913 –που δεν προωθήθηκαν– και των γλωσσικών ρυθµίσεων του
1916 –που ανατράπηκαν το 1921–, είχε έκτοτε κινηθεί σταθερά
προς τα αριστερά και έβλεπε την «αστική» µεταρρύθµιση από άλλη
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οπτική γωνία. Αλλά, ακόµη και έτσι, και παρά τη βιαιότητά της, η
κριτική του Γληνού ουσιαστικά επικεντρώθηκε στην παρατήρηση ότι
οι σχεδιαζόµενες τοµές δεν ήταν αρκετά βαθιές. Όσα ακολούθησαν
σε εθνικό επίπεδο επιβεβαίωσαν, αν όχι το σύνολο της κριτικής
του Γληνού, πάντως την αµφισβήτησή του για τις πραγµατικές προθέσεις της συντηρητικής µερίδας του νεοελληνικού αστισµού.
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της παιδείας, τόµος 1: 1888-1932, Αθήνα, Gutenberg 1997, σσ. 21, 22, 168.
10. Για τα χρόνια του Βερολίνου, βλ. Γεωργίου Παπανδρέου – Κείµενα
1913-1942, τόµος 1, Αθήνα, Εκδόσεις Μπίρης, [1963], σσ. 47, 49. Για
τον Σκληρό βλ. Σταυρίδη-Πατρικίου, Ρένα, Ο Γ. Σκληρός στην Αίγυπτο
– Σοσιαλισµός, δηµοτικισµός και µεταρρύθµιση, Αθήνα, Θεµέλιο, 1988,
σ. 159. Στο ∆ελτίο του Εκπαιδευτικού Οµίλου [στο εξής ∆ΕΟ], τόµος
4 (1914), σσ. 297-300 δηµοσιεύτηκε (µε υπογραφή «Γ.Π.») το: «Τα
όρια του δηµοτικισµού». Πρβλ. και τη γνώµη του Γληνού, το 1922, για
τον Παπανδρέου: «[Είναι] ἕνας ἀπὸ τοὺς πιὸ ζωντανοὺς ἀνθρώπους τῆς
σηµερινῆς Ἑλλάδας, συγχρονισµένος δηµοτικιστής» [«Η κρίση του δηµοτικισµού», ∆ΕΟ, τόµος 11 (1924), σ. 29].
11. Περ. Ο Νουµάς, τόµος 17, τεύχος 700 (5 Σεπτεµβρίου 1920), σ. 147.
12. Όσα αναπτύσσω στην ενότητα αυτή αντλούν και από το αντίστοιχο
κεφάλαιο που έχω συντάξει για το: Παναγιωτόπουλος, Βασίλης (επιµ.),
Ιστορία του Νέου Ελληνισµού – 1770-2000, τόµος 7, Αθήνα, Ελληνικά
Γράµµατα, 2004, σσ. 197-210.
13. Τη σειρά των νοµοσχεδίων (από τα οποία άλλα ήταν καινούρια,
άλλα τροποποιητικά και άλλα κυρωτικά) αποτελούσαν τα περί: «Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως», «∆ιαρρυθµίσεως των σχολείων της Μέσης
Εκπαιδεύσεως», «∆ιαρρυθµίσεως των [δηµοσίων] Ιερατικών Σχολών»,
«Ιδρύσεως πειραµατικών σχολείων εν τοις Πανεπιστηµίοις Αθηνών και
Θεσσαλονίκης», «∆ιδασκαλείων ∆ηµοτικής Εκπαιδεύσεως», «∆ιδασκαλείων Νηπιαγωγών», «Ιδρύσεως ∆ιδασκαλείου Οικοκυρικής Εκπαιδεύσεως», «Μεταρρυθµίσεως του ∆ιδασκαλείου Μέσης Εκπαιδεύσεως»,
«Τροποποιήσεως του νόµου 3190 [του 1924] “περί του αριθµού και των
αποδοχών των εις εκπαιδευτικάς αδείας αποστελλοµένων λειτουργών της
µέσης εκπαιδεύσεως”», «Εκδόσεως µεταφράσεων αρχαίων κλασσικών και
νεωτέρων ξένων έργων», «Κυρώσεως του απὸ 22/23 Μαρτίου 1929 Ν.∆.
“περί προσωρινής αναπληρώσεως των εν αδεία κ.λπ. λειτουργών της ∆ηµοτικής εκπαιδεύσεως”», «Σωµατικής Αγωγής των νέων», «∆ιδασκαλίας
της υγιεινής εις τα σχολεία και εκλαϊκεύσεως εν γένει των αρχών αυτής»
[στα περιεχόµενα του τόµου τιτλοφορείται «Περί ∆ιδασκαλίας της υγιεινής
εις τα ∆ιδασκαλεία του Κράτους»], «Επιθεωρητών ∆ηµοτικής Εκπαιδεύσεως και των βοηθών αυτών», «Κυρώσεως και τροποποιήσεως του από 21

230

ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

Απριλίου 1926 Ν.∆. “περί διαβαθµίσεως των δηµοδιδασκάλων”», «Κυρώσεως και τροποποιήσεως του από 22/23 Μαρτίου 1929 Ν.∆. “περί τροποποιήσεως των περί προαγωγής, µεταθέσεως, αδειών κ.λπ. διατάξεων των
εκπαιδευτικών λειτουργών”», «Ανεγέρσεως ∆ιδακτηρίων».
14. Μίλτος Κουντουράς (1889-1940): πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών, λογοτέχνης, στέλεχος του εκπαιδευτικού δηµοτικιστικού κινήµατος.
15. Αναδηµοσιεύεται από την εφ. Ελεύθερον Βήµα στο: Στεφάνου, Στέφανος Ι. (επιµ.), Τα κείµενα του Ελευθερίου Βενιζέλου – Η ζωντανή ιστορία της δραµατικής περιόδου του έθνους 1909-1935, τόµος 3: 1920-1929,
Αθήνα, Λέσχη Φιλελευθέρων, 1983, σσ. 465-470. Πρβλ. σσ. 239-240
και παρατήρηση στο Υπόµνηµα (σσ. 278-279 εδώ) στην παρούσα έκδοση.
16. Γενική εισηγητική έκθεσις και εκπαιδευτικά νοµοσχέδια κατατεθέντα
εις την Βουλήν κατά την συνεδρίαν της 2ας Απριλίου 1929 υπό του Υπουργού
της Παιδείας Κωνστ. Β. Γόντικα, Αθήνα, Εθνικό Τυπογραφείο, 1929.
17. Ευάγγελος Κακούρος (1886-1943): πτυχιούχος της Φιλοσοφικής
Σχολής Αθηνών, µέλος του Εκπαιδευτικού Οµίλου (στον κύκλο του ∆ελµούζου).
18. Βλ., π.χ., τα σχετικά µε την κατάργηση των Ελληνικών Σχολείων,
την επιµήκυνση της φοίτησης στο ∆ηµοτικό Σχολείο, την υποχρεωτική εκπαίδευση στην αγόρευση (σσ. 248-249 και 259-260 στην παρούσα έκδοση)
και τις αντίστοιχες εκθέσεις της Επιτροπής στο: Αρχείον της Βουλής της Α΄
συνόδου της Β΄ βουλευτικής περιόδου, τόµος 2, Αθήνα, Εθνικό Τυπογραφείο, 1930, σσ. 1194-1196. Πρόσθετο προβληµατισµό ενδέχεται να προκάλεσαν και εξωκοινοβουλευτικές αντιδράσεις (και µάλιστα από κύκλους
ιδεολογικά συγγενείς προς τον εισηγητή), όπως εκείνες του «Συλλόγου
των καθηγητριών» και του «Συνδέσµου των ∆ικαιωµάτων της Γυναικός»
(βλ. σ. 256 και παρατηρήσεις 8 και 9 στο Υπόµνηµα (σ. 279 εδώ) στην
παρούσα έκδοση).
19. Το θέµα εξετάζεται διεξοδικά στο: ∆ηµαράς, Αλέξης, «Το Πανεπιστήµιο και οι θεραπαινίδες του», στο: Μπουζάκης, Σήφης (επιµ.), Ιστορία
της Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης – Πρακτικά 4ου Επιστηµονικού Συνεδρίου Ιστορίας της Εκπαίδευσης, Αθήνα, Gutenberg, 2008, σσ. 65-78.
20. Η άµεση σχέση των νοµοσχεδίων του 1913-1914 µε εκείνα του
1929 επισηµαίνεται απερίφραστα στην εισαγωγική φράση της Γενικής Εισηγητικής Έκθεσης του 1929: « Ὅτε ἡ Κυβέρνησις τῶν Φιλελευθέρων
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εἰσηγεῖτο κατὰ τὸ ἔτος 1914 […] τὴν µεταρρύθµισιν τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ
ἡµῶν συστήµατος δὲν ἐφαντάζετο βεβαίως ὅτι µετὰ πάροδον δέκα καὶ
πέντε ὁλοκλήρων ἐτῶν θὰ ἐπανήρχετο ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ σηµείου, ἐξ οὗ τότε
ἐξώρµα […]» (Γενική εισηγητική έκθεσις […], σ. [5]). Όλα τα σχετικά κείµενα του 1913, βλ. τώρα στο: Ηλιού, Φίλιππος, ∆ηµήτρης Γληνός
– Άπαντα, τόµος 2, Αθήνα, Θεµέλιο, 1983, σσ. 183-372.
21. Πρβλ. ότι από το 1914 ο Παπανδρέου αναγνώριζε τη σηµασία που
είχε το ότι ο «δηµοτικισµὸς […] ζητεῖ νὰ χτίσωµε στὴ σηµερινὴ πραγµατικότητα»: παρατίθεται από τον Μανόλη Τριανταφυλλίδη, στο: «Η γλώσσα
µας στα χρόνια 1914-1916», στο: Άπαντα, τόµος 4, σ. 420 [πρωτοδηµοσιευµένο στο ∆ΕΟ].
22. ∆ελµούζος, Α[λέξανδρος], Το κρυφό σκολειό 1908-1911. [ανατύπωση
µε προσθήκη συµπληρωµατικών κειµένων, φροντίδα Χρίστου Τσολάκη],
Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 2006, σ. 30 [α΄
έκδ. 1950].
23. Στον απολογισµό του έργου της κυβερνητικής τετραετίας προβάλλεται ως σηµαντικό επίτευγµα ότι περιορίστηκαν κατά 41% οι µαθητές
(και µαθήτριες) της µέσης βαθµίδας (Το έργον της κυβερνήσεως Βενιζέλου
κατά την τετραετίαν 1928-1932 […], Αθήνα, 1932, σ. 185). Ίδιο περίπου
περιεχόµενο στις αντίστοιχες σελίδες έχει και ένα πολυτελέστερο φυλλάδιο
(«Απόσπασµα από τον “Απολογισµόν του έργου της Κυβερνήσεως Φιλελευθέρων”») Εκκλησία – Παιδεία – Τέχνη, Αθήνα, 1932. Το σύνολο του
νοµοθετικού έργου του Υπουργείου Παιδείας για την εκπαίδευση παρουσιάζεται σε έναν τόµο 714 σελίδων: Το νοµοθετικόν έργον του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων, [Μέρος] ΙΙ Παιδεία, Αθήνα, ∆ηµητράκος
Α.Ε., 1932.
24. Σ. 253 στην παρούσα έκδοση. Πρβλ. και την κατακλείδα της αγόρευσης, όπου συνδέεται η δηµοκρατία µε την πνευµατική ανύψωση του λαού
(σσ. 267-268 στην παρούσα έκδοση).
25. Πρβλ. σ. 240 και παρατήρηση 4 στο Υπόµνηµα (σ. 279 εδώ) στην
παρούσα έκδοση (προεκλογικός λόγος Θεσσαλονίκης). Είναι ενδιαφέρον να
επισηµανθεί ότι στο: Το έργον της κυβερνήσεως του 1932, οι περιστροφές
έχουν περιοριστεί: αναφέρεται στο «τεράστιον πρόβληµα τοῦ ἀπεριορίστου
ἀριθµοῦ τῶν ἐγγραµµάτων νέων» και αποκαλύπτει ότι η κυβέρνηση µε
τα µέτρα της απέβλεπε να «ἐξαναγκάσῃ τοὺς νέους νὰ τραπῶσι πρὸς τὴν
γῆν» (σ. 185) – (η έµφαση δική µου).
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26. Πρόκειται για εφαρµογή νόµου του 1924 (εισηγητής ο Γληνός) που
είχε ανασταλεί τότε. Τώρα, κατά την ενεργοποίησή του, διατυπώθηκαν
επιφυλάξεις της Οµοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαιδεύσεως (ΟΛΜΕ)
για τις διαδικασίες. Πάντως στον απολογισµό της τετραετίας (Το έργον
της κυβερνήσεως, σ. 181) αναφέρεται αποστολή 90 υποτρόφων καθηγητών
στο εξωτερικό. Υπενθυµίζεται ότι σε πρωτοβουλία του Γεώργιου Παπανδρέου οφείλεται η ίδρυση, το 1951, του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών.
27. Εκτός από πολλά τοπικά, οργανώθηκαν τότε και τρία πανελλήνια
συνέδρια: Επιθεωρητών ∆ηµοτικής Εκπαιδεύσεως, ∆ιευθυντών και Υποδιευθυντών ∆ιδασκαλείων, και Γενικών Επιθεωρητών. Τα πρακτικά των
δύο πρώτων έχουν δηµοσιευτεί (και περιέχουν πολύ ενδιαφέροντα κείµενα): Υπουργείον Παιδείας και Θρησκευµάτων, Τα Εκπαιδευτικά Συνέδρια
του 1930 (Ι: έκδοση Υπουργείου, [1932] – ΙΙ: έκδοση Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας, 2004).
28. Το 1929, πριν από τη Μεταρρύθµιση, λειτουργούσαν παράλληλα οι
ακόλουθοι τύποι ∆ιδασκαλείων:
ΤΥΠΟΣ

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ

Τριτάξια ∆ιδασκαλεία αρρένων
Τριτάξια ∆ιδασκαλεία θηλέων
Πεντατάξια ∆ιδασκαλεία
Εξατάξια ∆ιδασκαλεία
Ιερατικές Σχολές πεντατάξιες

Β΄ Γυµνασίου
Γ΄ Αστικού Θηλέων
Γ΄ Ελληνικού Σχολείου
ΣΤ΄ ∆ηµοτικού Σχολείου
Γ΄ Ελληνικού Σχολείου ή/και
ΣΤ΄ ∆ηµοτικού σχολείου
Μονοτάξια ∆ιδασκαλεία
Απόφοιτοι Γυµνασίου [= Λυκείου]
29. Τα σχετικά µε την έναρξη λειτουργίας των δύο αυτών σχολείων,
για την οποία απαιτούνταν ενέργειες της κεντρικής διοίκησης, είναι ενδεικτικά για τη δυνατότητα παρέµβασης που είχαν ακόµη και στα χρόνια του
Βενιζέλου οι δυνάµεις της συντήρησης: το Πειραµατικό της Αθήνας, όπου
την έδρα της Παιδαγωγικής είχε ο Νικόλαος Εξαρχόπουλος (1874-1960),
καθηγητής Παιδαγωγικής στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών και φανατικός
πολέµιος του δηµοτικισµού, λειτούργησε αµέσως. Το αντίστοιχο της Θεσσαλονίκης, όπου καθηγητής ήταν ο («προοδευτικός») ∆ελµούζος, άνοιξε
µόνο πολύ αργότερα, το 1934.
30. Βλ. σσ. 247-248 στην παρούσα έκδοση.
31. Για να φανεί το βάθος του προβλήµατος σηµειώνω ότι η σύσκεψη στην
οποία αναφέρθηκε ο Βενιζέλος (σσ. 262-263 στην παρούσα έκδοση) είναι
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µάλλον αυτή που είχε γίνει στις 9 Ιανουαρίου 1929 και είχαν πάρει µέρος υπό τον πρωθυπουργό εκτός από τους υπηρεσιακούς παράγοντες και
τέσσερις υπουργοί (Παιδείας, Συγκοινωνίας, Γεωργίας και Εθνικής Οικονοµίας): εφ. Ελεύθερον Βήµα, 10 Ιανουαρίου 1929.
32. Βλ. για το πλαίσιο του θέµατος: Κουλούρη, Χριστίνα, Αθλητισµός
και όψεις της αστικής κοινωνικότητας […] 1870-1922, Αθήνα, ΙΑΕΝ, 1997.
Βλ. επίσης: Κόκκινος, Γιώργος, «Υγεία, αλκή, καλοκαγαθία: Ορθόδοξη
Εκκλησία και σωµατική αγωγή. Οι αντιστάσεις και η βαθµιαία προσαρµογή», στο: Οι χρόνοι της Ιστορίας – Για µια ιστορία της παιδικής ηλικίας
και της νεότητας – Πρακτικά ∆ιεθνούς Συµποσίου, Αθήνα, ΙΑΕΝ, 1998,
σσ. 317-345.
33. Εκκλησία – Παιδεία, σ. 36. Βλ. και (ειδικότερα): Θεοδώρου, Βάσω
και ∆έσποινα Καρακατσάνη, «Ο Εµµανουήλ Λαµπαδάριος και η συµβολή
του στην οργάνωση της Σχολικής Υγιεινής», περ. Τα Νέα του ΕΛΙΑ, 63
(2003), σσ. 10-17.
34. Αγόρευση Β΄, σ. 276 στην παρούσα έκδοση. Ο προσδιορισµός νοµοθετικώς συµπληρώνεται αµέσως µετά µε τη σκέψη ότι οι νόµοι απλώς «εἶναι
δυνατότητες αἱ ὁποῖαι ἀναµένουν πραγµατοποίησιν». Πιστεύω ότι εδώ
µπορεί να αναγνωριστεί ανησυχία του Παπανδρέου (την οποία πρέπει να
του γεννούσαν η γνώση του παρελθόντος και οι αντιδράσεις του παρόντος)
για το αν και πώς θα εφαρµόζονταν τα µεταρρυθµιστικά µέτρα.
35. Η συχνή χρήση του τριτοπρόσωπου λέγει προκαλεί υποψία για αυξηµένες επεµβάσεις κατά τη στενογράφηση/αποστενογράφηση.
36. Αιρετοί εκπρόσωποι των δύο κλάδων (ο θεσµός υπήρχε από το
1926) παρέµεναν µόνο στα αντίστοιχα «∆ιοικητικά Συµβούλια».
37. Σσ. 260 κ.εξ.
38. Από την Εισηγητική Έκθεση του νοµοσχεδίου⋅ στο: [Υπουργείον
Παιδείας καὶ Θρησκευµάτων], Ανώτατον Εκπαιδευτικόν Συµβούλιον –
Πρακτικά [της µοναδικής σειράς] συνεδριάσεων – 5-24 Οκτωβρίου 1931,
Αθήνα, [1932], σ. 3.
39. Βλ. σηµ. 29 εδώ.
40. Υπενθυµίζω ότι το «ιδιώνυµο» είχε νοµοθετηθεί πριν από σχεδόν
δυόµισι χρόνια.
41. Βλ. Πρακτικά, σσ. 462-469 το σύνολο του κειµένου⋅ τα παραθέµατα
σ. 467⋅ του Εξαρχόπουλου το σχόλιο στη σ. 469. Το κείµενο κυκλοφόρησε
και αυτοτελώς: Παπανδρέου, Γεώργιος, Τα ιδανικά της δηµοκρατικής
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παιδείας, Αθήνα, 1931, 16 σελ. Αναδηµοσιεύεται (µε πολύ µικρές διαφορές
σε σχέση µε εκείνο του ΑΕΣ) στο: Γεωργίου Παπανδρέου – Κείµενα, τόµος
1, σσ. 188-196. Τώρα στο: Μπουζάκης, Γεώργιος Α. Παπανδρέου, σσ.
363-368. Ένα πολύ βραχύτερο κείµενο µε τον ίδιο τίτλο (χωρίς τις φράσεις
για τις πεποιθήσεις των δασκάλων) είχε κυκλοφορήσει περίπου έναν χρόνο
νωρίτερα (30 ∆εκεµβρίου 1930) ως εγκύκλιος του υπουργού (Το νοµοθετικόν έργον, σσ. 469-470).
42. Τα παραθέµατα από την ειδησεογραφία της εφ. Νεολόγος Πατρών,
10 Ιανουαρίου 1930 παρατίθενται στο: Μπουζάκης, Γεώργιος Α. Παπανδρέου, σσ. 347-350.
43. Βλ. γενικά πλήρη επεξεργασία του θέµατος: Σιµενή, Περσεφόνη Α.,
Μεταρρύθµιση και αντίδραση – Το Πανεπιστήµιο Αθηνών απέναντι στις
εκπαιδευτικές αλλαγές (1899-1926), Αθήνα, Gutenberg, 2008.
44. Είναι µαρτυρηµένη, µεταξύ άλλων, η ανάµειξη του Γληνού στη
σύνταξη κειµένων σχετικών µε τις ιδρυτικές διαδικασίες. Βλ. Μαρκέτος,
Σπύρος, «Η ίδρυση του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης: Κριτική στο Πανεπιστήµιο της Αθήνας», στο: Πανεπιστήµιο: Ιδεολογία και Παιδεία – Ιστορική διάσταση και προοπτικές – Πρακτικά ∆ιεθνούς Συµποσίου, τόµος 2,
Αθήνα, ΙΑΕΝ, 1989, σσ. 403, 404.
45. Βλ. ιδίως το κεφάλαιο «Το Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης και το αίτηµα του εκσυγχρονισµού των ιστορικών σπουδών», στο: Καραµανωλάκης,
Βαγγέλης ∆., Η συγκρότηση της ιστορικής επιστήµης και η διδασκαλία
της ιστορίας στο Πανεπιστήµιο Αθηνών (1837-1932), Αθήνα, ΙΑΕΝ, 2006,
σσ. 360-366. Βλ. επίσης: Μαρκέτος, «Η ίδρυση του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης», σσ. 397-420.
46. Π.∆. 6 Αυγούστου 1930 «Περί ορισµού αριθµού εισακτέων φοιτητών
εις σχολάς των Πανεπιστηµίων Αθηνών καὶ Θεσσαλονίκης» και Π.∆. 7
Αυγούστου 1930 «Περί λειτουργίας του τµήµατος Νοµικής εν τω Πανεπιστηµίω Θεσσαλονίκης».
47. Ανάµεσά τους και τα «Μαθήµατα Ειδικής Επιδόσεως» που απευθύνονταν σε µαθητές που εκδηλώνουν «καταφανῆ κλίσιν καὶ ἀξιόλογον ἐπίδοσιν» σε ορισµένα µαθήµατα. Επισηµαίνω πως η στόχευσή τους είναι
διαµετρικά αντίθετη προς εκείνη που οδήγησε πολλά χρόνια αργότερα στην
«ενισχυτική διδασκαλία».
48. ∆ηλαδή 3.167 έναντι 1.474: Το έργον, σ. 186.
49. Παρενθετικά σηµειώνω για την ιστορία του θέµατος ότι στις 15
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Ιουλίου 1931 ψηφίστηκε νόµος «Περί ιδρύσεως πανεπιστηµιακού κέντρου
εν τη περιοχή Γουδί».
50. Φραγκουδάκη, Φιλελεύθεροι διανοούµενοι, σ. 59.
51. Ο Μπάµπης (Χαράλαµπος) Νούτσος επισηµαίνει βασικά στοιχεία
του θέµατος για τα οποία απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση. Ανάµεσά τους
«η περιοδολόγηση της σχέσης και της θέσης του Γεώργιου Παπανδρέου
µε την εκπαίδευση [και] η θέση και η σχέση του υπουργού [Παπανδρέου]
µε τη συνολική εκπαιδευτική πολιτική του Βενιζέλου στα χρόνια 19291932.» («Ιστορία της Εκπαίδευσης ad usum filii», ∆ωδώνη (Επετηρίδα
Τµήµατος ΦΠΨ Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων), τόµος 14 (1985), σσ. 33-43
– το παράθεµα: σ. 42.
52. Υπενθυµίζεται ότι σε αντίθεση µε το προηγούµενο (1911) και το
επόµενό του (1952), το Σύνταγµα του 1927 δεν περιείχε άρθρο που να
επιβάλλει τη χρήση της καθαρεύουσας.
53. Πλήρη αντίθεση προς τις µικτές λύσεις (δηµοτικής/καθαρεύουσας)
που προκρίθηκαν τότε σε πολλές περιπτώσεις διατύπωσε ο ∆ελµούζος στο
Ανώτατο Εκπαιδευτικό Συµβούλιο (Πρακτικά, σ. 455).
54. Ο Γληνός διατύπωσε την κριτική του σε δύο σειρές άρθρων στην εφ.
Ακρόπολις το 1929, την πρώτη από 9 έως 21 Ιουνίου και τη δεύτερη από
8 έως 13 Ιουλίου.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ Β΄ - ΣΥΝΟ∆ΟΣ Α΄
Συνεδρίασις 110, 24 Ιουνίου 1929



Ὁ κ. Γ. Παπανδρέου ὡς γενικὸς εἰσηγητὴς
τῶν ἐκπαιδευτικῶν νοµοσχεδίων παρακαλεῖ τὴν Βουλήν ἐὰν
δέχεται πρὸ τῆς ἡµερησίας διατάξεως νὰ κάµῃ εἰσήγησιν ἐπὶ
τούτων. Ἐρωτῶ λοιπὸν τὴν Βουλὴν δέχεται τὴν πρότασιν
τοῦ κ. Παπανδρέου;
ΠΟΛΛΟI ΒΟΥΛΕΥΤΑI. Μάλιστα. Μάλιστα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ. Ὁρίστε κ. Παπανδρέου.
Γ. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ. Κύριοι βουλευταί, ἐὰν παρεκάλεσα νὰ
µοῦ δοθῇ ὁ λόγος κατὰ τὴν σηµερινὴν συνεδρίασιν, ἡ ὁποία
ἔχει ὁρισθῇ, διὰ τὰς ἐπερωτήσεις, εἶναι διότι ἡ ἐπιτροπή,1
ἐπιδοθεῖσα εἰς τὴν µελέτην τῶν ἐκπαιδευτικῶν ζητηµάτων, ἐχρησιµοποίησε µακρὸν χρόνον καὶ ὁ ὑπολειπόµενος
προφανῶς εἶναι ὀλίγος, διὰ τὴν συζήτησιν, ἡ ὁποία θὰ ἀπαιτηθῇ, διὰ τὸ σύνολον τῶν ἐκπαιδευτικῶν νοµοσχεδίων. ∆ιὰ
τοῦτο ἐνόµισα, ὅτι θὰ ἔπρεπεν ἀπὸ σήµερον, νὰ ἐγκαινιασθῇ
ἡ συζήτησις, ὥστε κατὰ τὸ δυνατὸν, ν’ ἀρκέσῃ ὁ χρόνος.
Ἐκπαιδευτικὰ νοµοσχέδια εἶναι πολλά, δι’ ἕκαστον δὲ ἐκ
τούτων ἔχει ὁρισθῆ εἰδικὸς εἰσηγητής, ὁ ὁποῖος θὰ ἔχῃ τὴν
εὐκαιρίαν νὰ ἀναπτύξῃ ἐνώπιον τῆς Βουλῆς τὰς συγκεΠΡΟΕ∆ΡΟΣ.

237

ΤΕΤΡΑ∆ΙΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

κριµένας παρατηρήσεις τῆς ἐπιτροπῆς. Εἰς ἐµὲ ἀνετέθη
ἡ γενικὴ εἰσήγησις τῶν νοµοσχεδίων, δηλαδὴ ὁ γενικὸς
χαρακτηρισµὸς τῆς εἰσαγοµένης µεταρρυθµίσεως καθὼς
καὶ ἡ συνοπτικὴ ἀνάπτυξις τῶν πορισµάτων εἰς τὰ ὁποῖα
κατέληξεν ἡ ἐπιτροπὴ, µελετήσασα ταῦτα.
Ποία εἶναι ἡ κατάστασις τοῦ σηµερινοῦ ἐκπαιδευτικοῦ
µας συστήµατος, εἶναι πλέον γνωστόν, κύριοι βουλευταί.
∆ύο εἶναι τὰ κύρια χαρακτηριστικά, δηλαδή, τὰ κρίσιµα
ἐλαττώµατα αὐτοῦ. Εἶναι πρῶτον ἡ ὀλιγαρχικότης καὶ δεύτερον ἡ µονοµέρεια. Εἶναι τὸ ἐκπαιδευτικόν µας σύστηµα,
ὀλιγαρχικόν, διότι ὁλόκληρος ἡ ὀργάνωσις τῆς ἐκπαιδεύσεως
ἀποσκοπεῖ εἰς τὴ ἐξυπηρέτησιν τῆς ἐλαχίστης µειονότητος, ἡ
ὁποία ἀποβλέπει εἰς τὰς ἀνωτάτας σπουδάς. Τὸ δηµοτικὸν
σχολεῖον ὑπηρετεῖ τὸ Ἑλληνικόν, τὸ Ἑλληνικόν ὑπηρετεῖ τὸ
Γυµνάσιον καὶ τὸ Γυµνάσιον, ὑπηρετεῖ τὸ Πανεπιστήµιον.
Γ. ΣΑΚΚΑΛΗΣ. Καὶ τὸ Πανεπιστήµιον;
Γ. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ. ∆υστυχῶς, οὐδὲ αὐτοὺς τοὺς τροφίµους⋅2 καὶ τοιουτοτρόπως ἡ ἐκπαίδευσις τῶν 95%, δηλαδὴ
περίπου τοῦ συνόλου τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ στραγγαλίζεται διὰ νὰ ἐξυπηρετηθῇ, καθ’ ὃν βεβαίως ἄθλιον τρόπον
ἐξυπηρετεῖται, ἡ µειονότης τῶν ἀνωτάτων σπουδῶν. Αὐτὸ
εἶναι τὸ ἐλάττωµα τὴς ὀλιγαρχικότητος τοῦ ἰσχύοντος
ἐκπαιδευτικοῦ συστήµατος. Ὑφίσταται ὅµως ἐπίσης καὶ
τὸ ἐλάττωµα τῆς µονοµερείας. Τὸ ἰσχῦον ἐκπαιδευτικὸν
σύστηµα ἔχει χαρακτῆρα ἀποκλειστικῶς θεωρητικὸν καὶ
οὐδόλως πρακτικόν. Καὶ ἐνῷ προορισµὸς τῆς ἐκπαιδεύσεως,
ὡς γνωστὸν εἶναι, νὰ διαµορφώσῃ ἀνθρώπους πολίτας
καὶ ἐπαγγελµατίας, τὸ σηµερινὸν ἐκπαιδευτικὸν σύστηµα
ἀποβλέπει µόνον εἰς τὴν δηµιουργίαν ἀνθρώπων καὶ
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πολιτῶν, παραγνωρίζει ὅµως τὸν θεµελιώδη οἰκονοµικὸν
χαρακτῆρα τῆς ζωῆς καὶ δὲν λαµβάνει καµµίαν πρόνοιαν,
διὰ τὴν προπαρασκευὴν πρὸς τὸν οἰκονοµικὸν βίον. Βεβαίως
ἡ διαπίστωσις αὕτη σήµερον ἀποτελεῖ πλέον κοινὴν συνείδησιν. Ἐχρειάσθησαν ὅµως κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ αἰῶνος
ἀγῶνες σκληροὶ ἐναντίον τῆς ἀµαθείας, τῆς ἡµιµαθείας
καὶ τῶν προλήψεων, ἐναντίον τοῦ πνεύµατος τοῦ ψευδοῦς
κλασσικισµοῦ, ὁ ὁποῖος παρεγνώριζε τὰ δικαιώµατα τῆς
ζωῆς καὶ τὰς ἀνάγκας τῆς συγχρόνου πραγµατικότητος.
Πρὸς πάντας τοὺς εὐγενεῖς πρωτοπόρους, οἱ ὁποῖοι, παλαίσαντες ἐν µέσῳ τῶν προλήψεων, τῶν προκαταλήψεων
καὶ τῶν διαβολῶν, ἤγαγον σήµερον εἰς τὴν διαµόρφωσιν
κοινῆς συνειδήσεως διὰ τὴν ἀνάγκην τῆς ἐκπαιδευτικῆς µεταρρυθµίσεως, αἰσθάνοµαι συγκίνησιν εἰλικρινῆ ἀπευθύνων
ἀπὸ τοῦ Ἐθνικοῦ αὐτοῦ βήµατος εὐγνώµονα χαιρετισµόν!
Τὸ κόµµα τῶν Φιλελευθέρων δικαιοῦται βεβαίως καὐτὸ
νὰ διεκδικήσῃ µίαν τιµητικὴν θέσιν εἰς τὴν ἐκλεκτὴν χορείαν
τῶν πρωτοπόρων τῆς ἐκπαιδευτικῆς µεταρρυθµίσεως, διότι
τὸ κόµµα τῶν Φιλελευθέρων εὐθὺς ἀπὸ τῆς ἐµφανίσεως
αὐτοῦ εἰς τὴν πολιτικὴν κονίστραν ἀπετέλεσε τὴν σηµαίαν,
κάτω ἀπὸ τὴν ὁποίαν συνέρρευσαν ὅλα τὰ προοδευτικὰ
στοιχεῖα τῆς χώρας, ὅλοι δηλαδὴ ἐκεῖνοι ὅσοι ἐπίστευον
ὅτι πρέπει νὰ τεθῇ τέρµα εἰς µίαν περίοδον ψευδοῦς κλασσικισµοῦ καὶ ρωµαντισµοῦ καὶ νὰ ἐγκατασταθῇ ἡ νέα
θετικὴ περίοδος τὴς προσαρµογῆς πρὸς τὰς συγχρόνους
πραγµατικότητας. Καὶ ἀπὸ τοῦ θετικοῦ αὐτοῦ πνεύµατος
ἐµπνεόµενον εἰσήγαγε κατὰ τὴν πρώτην αὐτοῦ περίοδον,
κατὰ τὸ 1913, ὁλόκληρον σειρὰν ἐκπαιδευτικῶν νοµοσχεδίων. ∆υστυχῶς αἱ περιστάσεις ἠθέλησαν τὰ νοµοσχέδια
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ταῦτα κατ’ ἐκείνην τὴν ἐποχὴν νὰ µὴ λάβουν τὸν τῦπον τοῦ
νόµου. Μετὰ µίαν δεκαπενταετίαν καὶ πάλιν Κυβέρνησις
τῶν Φιλελευθέρων ἐπανέφερε τὴν ἐκπαιδευτικὴν µεταρρύθµισιν, στηριζοµένην περίπου ἐπὶ τῶν αὐτῶν βάσεων, ἀλλὰ
µὲ τὴν βάσιµον πλέον ἐλπίδα ὅτι τὰ νοµοσχέδια ταῦτα δὲν
θὰ ἔχουν καὶ σήµερον τὴν αὐτὴν τύχην.3 Ἡ κατεύθυνσις
λοιπὸν τῆς ἐκπαιδευτικῆς µεταρρυθµίσεως κύριοι βουλευταί, εἶναι σαφής. Ὁ κ. Πρόεδρος τῆς Κυβερνήσεως, µὲ τὴν
λιτότητα τοῦ κλασσικοῦ ὕφους ἡ ὁποία τὸν χαρακτηρίζει,
ἐξανήγγειλε τὴν ἐκπαιδευτικὴν αὐτὴν µεταρρύθµισιν εἰς τὸν
προγραµµατικὸν λόγον τῆς Θεσσαλονίκης (ἀναγιγνώσκει)
«Ἀλλὰ θὰ στηρίξωµεν ἀκόµη ἀποτελεσµατικώτερον τὸ
κοινωνικὸν καθεστώς…».4 Εἶναι λοιπὸν προφανὲς κύριοι
βουλευταί, ὅτι ἡ ἐκπαιδευτικὴ µαταρρύθµισις θὰ ἔπρεπε
νὰ θεραπεύσῃ τὰ δύο κρίσιµα ἐλαττώµατα τοῦ σηµερινοῦ
ἐκπαιδευτικοῦ συστήµατος, τὴν ὀλιγαρχικότητα καὶ τὴν
µονοµέρειαν. Θὰ ἔπρεπε νὰ παράσχῃ αὐτοτελῆ αὐτάρκη
ἐκπαίδευσιν καὶ εἰς τὰ 95% τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, τὰ ὁποῖα
σήµερον παραγνωρίζονται παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἰσχύει
δηµοκρατικὸν πολίτευµα. Θὰ ἔπρεπεν ἐπίσης νὰ προνοήσῃ
ὥστε οἱ πολῖται τῆς Ἑλληνικῆς ∆ηµοκρατίας νὰ προπαρασκευάζωνται ἐπαρκῶς διὰ τὸν οἰκονοµικὸν βίον, εἰς
τρόπον ὥστε αἱ πλουτοπαραγωγικαὶ δυνάµεις τῆς Χώρας
νὰ γίνωνται ἀφθονώτεραι εἰς ἀπόδοσιν διὰ τῆς ἐπαρκοῦς
εἰδικῆς προπαρασκευῆς ὅλων τῶν καλλιεργητῶν τῆς γῆς
καὶ ὅλων τῶν ἐπαγγελµατιῶν, πρὸς κοινὴν εὐηµέριαν καὶ
τῶν ἀτόµων καὶ τοῦ συνόλου.
Καὶ τοιαῦτα πράγµατι εἶναι τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς εἰσαγοµένης ἐκπαιδευτικῆς µεταρρυθµίσεως. Μεταβάλλεται
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καὶ ἡ ὀργάνωσης τῆς ἐκπαιδεύσεως καὶ ὁ πνευµατικός της
προσανατολισµὸς. Καθ’ ὅσον ἀφορᾷ τὴν ὀργάνωσιν, ἔχοµεν ἑξαετῆ κύκλον δηµοτικῆς ἢ καὶ5 ἑξαετῆ κύκλον µέσης ἐκπαιδεύσεως. Τὸ ἑξαετὲς δηµοτικὸν σχολεῖον εἶναι
ὑποχρεωτικὸν συµφώνως ἄλλωστε πρὸς τὴν ἐπιταγὴν τοῦ
Συντάγµατος ταὐτοχρόνως τὸ πρόγραµµα τοῦ δηµοτικοῦ
σχολείου εἶναι αὐτοτελές. Παύει κατὰ συνέπειαν τὸ δηµοτικὸν
σχολεῖον νὰ εἶναι ὑποτελὲς εἰς τὴν µέσην ἐκπαίδευσιν, τοιουτοτρόπως τὰ δὲ τέκνα τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ εἶναι βέβαιον,
ὅτι θὰ λαµβάνουν µίαν αὐτάρκη καὶ αὐτοτελῆ µόρφωσιν
καὶ ἐξερχόµενα ἀπὸ τὸ δηµοτικὸν σχολεῖον θὰ εἶναι ἀπὸ
ἀπόψεως γενικῆς µορφώσεως ἐπαρκῶς παρεσκευασµένα διὰ
τὴν ζωήν. Ἀλλ’ ἡ στοιχειώδης ἐκπαίδευσις συµπληροῦται
καὶ διὰ πρακτικῶν σχολῶν. Πανταχοῦ, ἀναλόγως τῶν
κοινωνικῶν καὶ τῶν οἰκονοµικῶν συνθηκῶν, δηµιουργοῦνται
κατώτερα πρακτικὰ ἐπαγγελµατικὰ σχολεῖα, γεωργικά,
ἐµπορικά, βιοµηχανικά, βιοτεχνικά, οἰκονοµικὰ ἀναλόγως
τῶν ἀναγκῶν τοῦ περιβάλλοντος, τοιουτοτρόπως οἱ ἀπόφοιτοι
τῆς δηµοτικῆς ἐκπαιδεύσεως, θὰ εἶναι δυνατὸν περαιτέρω νὰ
συνεχίσουν τὰς σπουδάς των εἰς τὰς κατωτέρας σχολὰς τὰς
ὁποίας ἡ µόρφωσις θὰ εἶναι κατ’ ἐξοχὴν µὲν ἐπαγγελµατικὴ
χωρὶς ὅµως νὰ ἐκλείπουν ἐντελῶς καὶ στοιχεῖα γενικῆς µορφώσεως, συµφώνως πρὸς τὴν γενικὴν ἀρχήν, ὅτι πρέπει νὰ
ἀποφεύγωµεν τὴν µονοµέρεια. Καὶ ὅπως εἶναι µονοµέρεια
ἡ παρασκευὴ ἀποκλειστικῶς θεωρητικῶν ἀνθρώπων, ἐπίσης
εἶναι ἐλαττωµατικὴ µονοµέρεια ἡ παρασκευὴ ἀνθρώπων
µηχανικῶν, χωρὶς γενικώτερον ψυχικὸν καὶ πνευµατικὸν
πολιτισµόν. Καὶ οὗτος µὲν εἶναι ὁ κύκλος τῆς στοιχειώδους
λαϊκῆς ἐκπαιδεύσεως.
241

ΤΕΤΡΑ∆ΙΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

Πέραν αὐτοῦ ὀργανοῦται ὁ ἑξαετὴς κύκλος τῆς µέσης.
Οἱ ἀπόφοιτοι τῆς δηµοτικῆς ἐκπαιδεύσεως, ὅσοι ἐπιθυµοῦν
νὰ συνεχίσουν τὰς σπουδάς των εἰς τὴν µέσην θὰ ὀφείλουν
νὰ δώσουν εἰσιτηρίους ἐξετάσεις εἰς µίαν σχολὴν τῆς µέσης ἐκπαιδεύσεως. Αἱ σχολαὶ τῆς µέσης ἐκπαιδεύσεως
διαφοροποιοῦνται. Ἕχοµεν καὶ εἰς τὴν µέσην ἐκπαίδευσιν
κλασσικὸν Γυµνάσιον πρακτικοῦ λυκείου, µέσας ἐπαγγελµατικὰς σχολάς.
Ἡ διαφοροποίησις ἀρχίζει ἀπὸ τὴν τρίτην τάξη. Τοιουτοτρόπως εἰς ἐποχὴν καθ’ ἣν τὰ τάλαντα τῶν µαθητῶν ἔλαβον
ἤδη τὸν καιρὸν νὰ ἐκδηλωθοῦν, λαµβάνεται καὶ ἡ ἀπόφασις
διὰ τὸ ἐπάγγελµα, τὸ ὁποῖον πρόκειται νὰ ἀκολουθήσουν
εἰς τὸ µέλλον. Εἰδικώτερον καθ’ ὅσον ἀφορᾷ τὰ θήλεα ἀναγνωρίζεται ἡ ἀρχὴ τῆς συνεκπαιδεύσεως εἰς τὴν στοιχειώδη ἐκπαίδευσιν εἰς τρόπον ὥστε τὰ δηµοτικὰ σχολεῖα θὰ
εἶναι µικτά.
Καθ’ ὅσον ὅµως ἀφορᾷ τὴν µέσην ἐκπαίδευσιν ὁ νοµοθέτης ἐπικαλούµενος τὸ κλῖµα καὶ τὰς κοινωνικὰς παρ’
ἡµῖν ἀντιλήψεις, δὲν ἀποδέχεται τὴν συνεκπαίδευσιν. ∆ιὰ
τοῦτο ἱδρύει Γυµνάσια θηλέων. Ὅπου ὅµως ὁ ἀριθµὸς τῶν
µαθητῶν δὲν εἶναι ἐπαρκὴς ἐνδίδει εἰς τὴν ἀνάγκην καὶ
ἐπιτρέπει τὴν συνεκπαίδευσιν εἰς τὰ Γυµνάσια τῶν ἀρρένων.
Ἐπίσης καθ’ ὅσον ἀφορᾷ τὴν µέσην ἐκπαίδευσιν θηλέων,
τὰ νοµοσχέδια εἰσάγουν µίαν παραλλαγήν, εἰσάγουν τὸν
θεσµὸν τῶν ἀνωτέρων παρθεναγωγείων. Τὰ ἀνώτερα παρθεναγωγεῖα κατὰ τὸ πνεῦµα τῆς εἰσηγήσεως, πρόκειται νὰ
ἀνταποκρίνονται εἰς ἐκείνην τὴν κοινωνικὴν τάξιν, ἡ ὁποία
δὲν προορίζει τὰς θυγατέρας αὐτῆς, οὔτε εἰς ἐπαγγελµατίας,
οὔτε δι’ ἀνωτέρας σπουδάς.
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Τὰ κορίτσια τῶν κοινωνικῶν αὐτῶν τάξεων δύναται µετὰ
τὸ πέρας τοῦ δηµοτικοῦ, νὰ φοιτήσουν εἰς τὰ ἀνώτερα παρθεναγωγεῖα ἐπὶ τέσσαρα ἔτη ἔχει δὲ προνοηθῆ ὅπως τὸ
πρόγραµµα αὐτῶν ἀνταποκρίνεται πρὸς τὸν σκοπὸν τῆς
τάξεως αὐτῆς. Αὐτὸς κύριοι εἶναι ὁ κύκλος τῶν νοµοσχεδίων
τῆς µεταρρυθµίσεως. Προσθέτως, λαµβάνεται πρόνοια πρὸς
µόρφωσιν ἐπαρκεστέραν διδακτικοῦ προσωπικοῦ. Λαµβάνεται ἀφ’ ἑνὸς πρόνοια πρὸς ἐπιµόρφωσιν τοῦ ὑφισταµένου
διδακτικοῦ προσωπικοῦ, ἀλλὰ ταὐτοχρόνως λαµβάνεται
πληρεστέρα πρόνοια, διὰ τὸ διδακτικὸν προσωπικὸν τοῦ
µέλλοντος. Ἰδιατέρως, προκειµένου περὶ τῶν δηµοδιδασκάλων, τὸ ὑπουργεῖον τῆς Παιδείας ἔχον πλήρη συναίσθησιν
τῆς σηµερινῆς θλιβερᾶς καταστάσεως, κατὰ τὴν ὁποίαν
ἐπὶ 12.000 περίπου δηµοδιδασκάλων, οἱ 5.000 εἶναι ἄνευ
πτυχίου ποικίλης προελεύσεως, ὁρίζει διὰ τὸ µέλλον, ὅτι
δηµοδιδάσκαλοι δὲν διορίζονται παρὰ µόνον οἱ ἀπόφοιτοι
τῶν πενταταξίων διδασκαλείων, τὰ ὁποῖα τοῦ λοιποῦ παραµένουν ἡ ἀποκλειστικὴ πηγὴ δηµοδιδασκάλων. Παραλλήλως καταργοῦνται καὶ αἱ ἄλλαι πηγαὶ τῆς προελεύσεως
τῶν δηµοδιδασκάλων. Καὶ τὰ µονοτάξια διδασκαλεῖα καὶ
αἱ ἱερατικαὶ σχολαὶ, αἱ ὁποῖαι δύνανται βεβαίως νὰ παραµένουν ὡς τοιαῦται, ἀλλὰ παύουν νὰ ἀποτελοῦν πηγὴν
παραγωγῆς δηµοδιδασκάλων.
Κ. ΓΟΝΤΙΚΑΣ ( Ὑπουργὸς τῆς Παιδείας). Ἡ ἐπιτροπὴ πῶς τὸ
εὑρίσκει αὐτό;
Γ. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ. Ἡ ἐπιτροπὴ εἶναι ἀνεπιφυλάκτως σύµφωνος πρὸς τὴν γνώµην τοῦ ὑπουργείου. ∆ιότι φρονεῖ,
ὅτι τὸ σύστηµα τῆς ποικίλης αὐτῆς πηγῆς τῆς παραγωγῆς
ταὐτοχρόνως διδασκάλων καὶ ἱερέων, δὲν ἐξυπηρετεῖ τὴν
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παρασκευὴν οὔτε ἱερέων οὔτε διδασκάλων. Καὶ φρονεῖ ἡ
ἐπιτροπή, ὅτι κατ’οὐσίαν αἱ σηµεριναὶ ἱερατικαὶ σχολαὶ
ἀποτελοῦν µίαν µέθοδον παραγωγῆς διδασκάλων καὶ ὄχι
ἱερέων.
Π. ΦΛΩΡΟΣ. Κανεὶς δὲν γίνεται παππᾶς.
Γ. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ. Γίνονται µόνον διδάσκαλοι, µὲ ἐφόδια
ὀλιγώτερα τῶν συναδέλφων των. Καὶ ἡ ἐπιτροπὴ φρονεῖ
ὅτι βαθµιαίως πρέπει νὰ αὐξάνωµεν τὴν µόρφωσιν τῶν
διδασκάλων καὶ ὄχι νὰ στέργωµεν καταστάσεις, αἱ ὁποῖαι
καθιστοῦν αὐτὴν κατωτέρας ποιότητος. ∆ὲν ἐννοῶ βεβαίως,
ὅτι ἡ µόρφωσις εἶναι κατωτέρας ποιότητος, διότι πρόκειται
νὰ εἶναι µόρφωσις θρησκευτική, ἀλλὰ ὅτι δὲν παρέχεται
τόσον ἐπαρκῶς, ὅπως εἰς τὰ πεντατάξια διδασκαλεῖα.
Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρωθυπουργός). Καὶ τὸ ὑπουργεῖον ἔχει δίκαιον καὶ ἐγὼ ὁ ὁποῖος ἔχω ἐνδοιασµούς, ἐὰν τὸ πρᾶγµα
εἶναι καλὸν ἔχω δίκαιον. Νὰ µοῦ ἐπιτρέψητε νὰ σᾶς εἴπω,
ὅτι βέβαια ἔχοµεν καθῆκον νὰ αὐξήσωµεν τὴν µόρφωσιν
τῶν δηµοδιδασκάλων νὰ τὴν κάµωµεν περισσοτέραν ἀκόµα,
ἀλλ’ ἐρωτῶ: καὶ τὰ µικρὰ χωριὰ τῶν 20, 30 καὶ 40 σπιτιῶν
ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἔχοµεν πολλὰ εἰς τὴν Ἑλλάδα θὰ µπορέσωµεν
κατὰ τὴν γεννεὰν αὐτὴν εἰς 25 χρόνια νὰ ἔχωµεν καὶ ἕνα
διδάσκον καὶ ἕνα ἱερέα εἰς τὴν θέσιν τῶν σχολείων;
Γ. ΣΑΚΚΑΛΗΣ. Παππᾶς ποὺ εἶναι διπλωµατοῦχος δὲν πηγαίνει εἰς τὰ χωριά.
Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρωθυπουργός). Ἔχω τὸ παράδειγµα τὸ
πρακτικόν⋅ εἰς τὴν Κρήτην ἱδρύσαµεν, οὐχὶ ἱερατικὴν σχολήν, ἀλλὰ ἕνα ἱεροδιδασκαλεῖον, ἱδρύσαµεν δηλαδὴ ἕνα
ἐκπαιδευτήριον εἰς τὸ ὁποῖον παρεσκευάζοµεν διδασκάλους
εἰς τοὺς ὁποίους ἐδίδετο παρέργως καὶ κἄποια µόρφωσις
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θρησκευτική, ὥστε οἱ ἴδιοι νὰ χρησιµεύσουν ὡς ἱερεῖς καὶ
ὡς διδάσκαλοι. Τὸ πείραµα ἐπέτυχε θαυµασίως, ὠφείλετο
ὅµως τοῦτο εἰς τὸ γεγονός, ὅτι ἡ διεύθυνσις τῆς σχολῆς
ἀνετέθη εἰς ἄνθρωπον ἀνεγνωρισµένης ἀξίας. Τώρα τελευταίως τὸ διδασκαλεῖον συνεστήθη εἰς τὸ αὐτὸ µέρος, ἀλλὰ
δὲν ἔδωκε τὰ αὐτὰ ἀποτελέσµατα, διότι δὲν ἦτο ἄξιος ὁ
διευθυντής. ∆ὲν ἤθελον νὰ σᾶς διακόψω, ἀλλ’ ἤθελον νὰ
διαφυλάξω τὴν γνώµην µου. Σηµειώσατε ὅµως καὶ ἓν ἄλλο
πρὰγµα, ὅτι οἱ ἐξερχόµενοι ἀπὸ τὰς ἱερατικὰς σχολὰς διὰ
νὰ γίνουν 30 ἐτῶν καὶ ὅλοι αὐτοὶ µᾶς φεύγουν καὶ κανεῖς
δὲν πάει νὰ γίνῃ ἱερεύς, ἐν ᾧ ἐὰν εἰς τὰ µικρὰ χωριὰ ποὺ
δὲν ἔχοµεν ἐπαρκεῖς ἱερεῖς δηµοδιδασκάλους µπορούσαµεν
νὰ ἔχωµεν ἕνα δάσκαλον µέσης µορφώσεως καὶ αὐτὸν τὸν
διωρίζαµεν εἰς τὰ µικρὰ σχολεῖα καὶ ὅταν ἐνηλικιοῦτο τὸν
ἐκάναµεν ἱερέα, νοµίζω, ὅτι θὰ εἴχωµεν µίαν πρακτικὴν
λύσιν.
Κ. ΒΟΥ∆ΟΥΡΗΣ. Τόσην σηµασίαν ἀποδίδει σήµερον εἰς
τὴν συγκέντρωσιν τοῦ αξιώµατος τοῦ ἱερέως καὶ τοῦ διδακάλου, ὥστε σήµερον οἱ περισσότεροι τῶν παππάδων καὶ
διδασκάλων δὲν εἶναι διδάσκαλοι ἐκεῖ ποὺ εἶναι καὶ ἱερεῖς,
παρετηρήθη ὅτι τὰ 70/100 εἶναι δάσκαλοι στὸ α΄ χωριὸ καὶ
παππάδες εἰς τὸ β΄.
Γ. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ. Θὰ συνεχίσω τὴν παρέκκλισιν ἀπὸ τῆς
εἰσηγήσεως διὰ νὰ δώσω ἁπλῶς µίαν συντοµωτάτην ἀπάντησιν εἰς τὸν Πρόεδρον τῆς Κυβερνήσεως. Ἐκ τῆς πορεῖας
τῆς συζητήσεως θὰ καταστῇ σαφὲς, ὅτι ἐὰν ὑπάρχῃ κρίσιµον σηµεῖον ἀδυναµίας τῆς ἐκπαιδευτικῆς µεταρρυθµίσεως
εἶναι διότι λόγῳ ἐλλείψεως οἰκονοµικῶν πόρων εἰς τὰ
σχολεῖα ἀκριβῶς τῶν χωρίων ἀφήνωµεν ἕνα δηµοδιδά245
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σκαλον ἐπὶ 80 µαθητῶν κατανεµηµένων εἰς 6 τάξεις καὶ
ζητοῦµεν ἀπὸ τὸν διδάσκαλον αὐτὸν νὰ µορφώσῃ καθ’ ὅλους
τοὺς δυνατοὺς παιδαγωγικοὺς σκοποὺς τοὺς τροφίµους τοῦ
σχολείου αὐτοῦ καὶ εἰς ἀνθρώπους καὶ εἰς ἐπαγγελµατίας.
Εἶναι λοιπὸν προφανές, ὅτι ἐκεῖ πρὸ παντὸς ὑπάρχει ἡ
ἀνάγκη ἐκλεκτικωτέρας ποιότητος καὶ ἴσως θὰ ἔπρεπε νὰ
τὴν ἐξασφαλίσωµεν διὰ µιᾶς ρήτρας, ὅτι δηµοδιδάσκαλοι
ἐξερχόµενοι τῶν διδασκαλείων δὲν θὰ διορίζωνται εἰς θέσεις
πόλεων, ἐὰν δὲν ὑπάρχῃ µία προηγουµένη θητεία αὐτῶν
εἰς µονοτάξιον διδασκαλεῖον.6
Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρωθυπουργός). ∆ὲν ὑπάρχει ἀµφιβολία, ὅτι
πρέπει αὐτοὶ νὰ εἶναι περισσότερον µορφωµένοι, ἀλλ’ ἐγὼ
ὁµιλῶ περὶ σχολείων εἰς τὰ µικρὰ χωριὰ µὲ 30 µαθητάς,
ὅπου θὰ µπορέσωµεν νὰ ἔχωµεν ἕνα δάσκαλον µὲ ἱερατικὸν
µέλλον.
Γ. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ. Ἐπανέρχοµαι λοιπόν, κ. βουλευταί, εἰς
τὴν διατύπωσιν τῶν συµπερασµάτων, εἰς τὰ ὁποῖα κατέληξεν ἡ ἐπιτροπὴ ἐξετάσασα τὰ νοµοσχέδια. ∆ύο εἶναι τὰ
ἐρωτήµατα, εἰς τὰ ὁποῖα ὀφείλοµεν νὰ ἀπαντήσωµεν: Ἡ
ἐκπαιδευτικὴ µεταρρύθµισις, ἡ ὁποία εἰσάγεται, πρῶτον,
εἶναι ὀρθή; Καὶ δεύτερον, εἶναι πραγµατική; Τὸ δεύτερον
ἐρώτηµα εἶναι ἐπίσης κρίσιµον, διότι αἱ περισσότεραι κριτικαὶ αἱ ὁποῖαι ἠσκήθησαν εἰς τοῦτο κυρίως ἀπέβλεψαν,
νὰ δεχθοῦν µὲν ὅτι ὑπάρχει ὀρθότης εἰς τὴν ἐκπαιδευτικὴν
κατεύθυνσιν, ἀλλὰ νὰ ὑποστηρίξουν, ὅτι ἡ µεταρρύθµισις
δὲν εἶναι πραγµατικὴ, ἀλλὰ τοὐναντίον ἀποτελεῖ κενὴν
ἐπαγγελίαν. Ἀς ἀρχίσωµεν ἀπὸ τὸν κύκλο τῆς στοιχειώδους
ἐκπαιδεύσεως. Τὸ ὑπουργεῖον εἰσάγει, πρῶτον, ἕνα νοµοσχέδιον περὶ νυκτερινῶν σχολῶν. Τὸ ὑπουργεῖον ἀναχωρεῖ
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ἐκ τῆς ἀρχῆς, ὅτι πρέπει νὰ παύσῃ πλέον ἡ µέθοδος, ἡ ὁποία
µέχρι σήµερον ἠκολουθεῖτο, δηλαδή, νὰ ἐµπιστευώµεθα εἰς
τὴν ἰδιωτικὴν ἀποκλειστικῶς πρωτοβουλίαν τὸν περιορισµὸν
τοῦ ἀναλφαβητισµοῦ τῶν ἐνηλίκων, ὁ ὁποῖος σήµερον
ἀληθῶς καταισχύνει τὸν τόπον. ∆ιότι ἡ στατιστικὴ τοῦ
ἀναλφαβητισµοῦ ἀνήρχετο εἰς τὰ 70% τοῦ πληθυσµοῦ τῶν
θηλέων καὶ τὰ 36% τῶν ἀρρένων, δηλαδή, κατὰ µέσον ὅρον
τὸ ἥµισυ περίπου τοῦ Ἑλληνικοῦ πληθυσµοῦ εἶναι σήµερον
ἀναλφάβητον ἀκόµη, διὰ νὰ ἐπαναλάβωµεν τὴν ὡραίαν
εἰκόνα τοῦ ∆άντε, «κάτω ἀπὸ οὐρανὸν χωρὶς ἄστρα...»
Καὶ ὅµως ἑορτάσαµεν πρὸ ἡµερῶν τὴν ὁλοκλήρωσιν
τῆς ∆ηµοκρατίας, διότι ἁπλῶς ἐτακτοποιήθη ἡ κορυφὴ
τῆς πυραµίδος. Ἴσως θὰ ἦτο σεµνότερον, ἐὰν ὁ ἑορτασµὸς
ἀνεβάλλετο διὰ τὴν ἡµέραν, κατὰ τὴν ὁποίαν δὲν θὰ
ὑπολείπετο πλέον ἀναλφάβητος πολίτης τῆς Ἑλληνικῆς
∆ηµοκρατίας… Ἡ Κυβέρνησις ἔχουσα πλήρη συναίσθησιν
τῆς τραγικῆς καταστάσεως, παύει πλέον νὰ ἐµπιστεύεται
µόνον εἰς τὴν ἰδιωτικὴν πρωτοβουλίαν τὸν περιορισµὸν τοῦ
ἀναλφαβητισµοῦ. Ἱδρύει Κρατικὰς νυκτερινὰς σχολάς.
Ἡ κατεύθυνσις εἶναι ἀξία ἐπαίνου. Ὅ,τι θὰ εἶχε κανεὶς µόνον νὰ παρατηρήσῃ εἶναι ἡ ἀνεπάρκεια τῶν µέσων, τὰ ὁποῖα
διατίθενται πρὸς τὸν σκοπὸν αυτόν. ∆ιὰ τὸ προσεχὲς ἔτος
ἀναγράφεται ποσὸν 1.400.000 δραχµῶν, διὰ τοῦ ὁποίου πρόκειται νὰ λειτουργήσουν 300 νυκτεριναὶ σχολαί. Ἐκφράζοµεν
τὴν εὐχήν, ὅπως αἱ οἰκονοµικαί µας συνθῆκαι τοῦ µέλλοντος
ἐπιτρέψουν διάθεσιν µεγαλειτέρων ποσῶν. Εἶναι ὅµως ἐν
πάσῃ περιπτώσει µία ἀπαρχή, ἡ ὁποία τιµᾷ τὴν Κυβέρνησιν,
ἐγκαινιάζουσαν τὸ πρῶτον σήµερον Κρατικὰς νυκτερινὰς
σχολάς, πρὸς περιορισµὸν τοῦ ἀναλφαβητισµοῦ.
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Κ. ΓΟΝΤΙΚΑΣ ( Ὑπουργὸς τῆς Παιδείας).

Πρώτην φορὰν γίνεται

ἐκ µέρους τοῦ Κράτους.
Γ. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ. Τὸ ἐτόνισα.
Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρωθυπουργός). Ἐλπίζω, νὰ µπορέσωµεν νὰ
κάνουµε τὸ ποσὸν περισσότερον.
Γ. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ. Περαιτέρω τὸ ὑπουργεῖον λαµβάνει µέτρα, ὥστε νὰ καταστῇ τοῦ λοιποῦ ἀποτελεσµατικώτερον
ὑποχρεωτικὴ ἐκπαίδευσις τῶν Ἑλληνοπαίδων εἰς τὰ σχολεῖα τῆς δηµοτικῆς ἐκπαιδεύσεως. Ἐµπιστεύεται εἰς τὸν
ἐπιθεωρητήν, ὁ ὁποῖος θὰ ἐπιβάλῃ τὰ πρόστιµα. Ἡ ἐπιτροπὴ ἔχει ἐνδοιασµοὺς κατὰ πόσον ὁ δρόµος, τὸν ὁποῖον
ἀκολουθεῖ ἡ νοµοθεσία τοῦ ὑπουργείου τῆς Παιδείας εἶναι ὁ
καταλληλότερος. Τὸ ζήτηµα ὅµως εἶναι λεπτοµερειακὸν καὶ
ἡ πεῖρα τῆς ἐφαρµογῆς θὰ µᾶς καθοδηγήσῃ πληρέστερον.
Κ. ΓΟΝΤΙΚΑΣ ( Ὑπουργὸς τῆς Παιδείας). Ὁσάκις ἀνεθέσαµεν
καθήκοντα ξένα εἰς τὰς δικαστικὰς ἀρχάς, εἴχοµεν ἀποτυχίαν πλήρη.
Γ. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ. Περαιτέρω εἰς τὴν ἐπιτροπὴν ὑπῆρξαν
µέλη, τὰ ὁποῖα ἐτόνισαν, ὅτι δὲν δυνάµεθα νὰ ἐπιβάλωµεν
τὰς ἐκ τοῦ Συντάγµατος ἀπορρεούσας ὑποχρώσεις πρὸς
ἐκπαίδευσιν, ἐὰν ὑφίστανται λόγοι πραγµατικῆς οἰκονοµικῆς
ἀδυναµίας, καὶ ὅτι τὸ Κράτος, ἐὰν ἐννοῇ νὰ ἐπιβάλῃ τὴν
ὑποχωρεωτικότητα τῆς ἐκπαιδεύσεως, ὀφείλει παραλλήλως
νὰ ἀντιµετωπίσῃ τὰς οἰκονοµικὰς δυσχερείας. Ἐὰν ὅµως
εἰσαγάγωµεν τὴν ἀρχὴν αὐτὴν εἰς τὰ Ἑλληνικὰ χωριά,
εἶναι βέβαιον, ὅτι κατ’ οὐσίαν θὰ καταργήσωµεν τὴν ἀρχὴν
τῆς ὑποχρεωτικότητος. Εἶναι βέβαιον, ὅτι θὰ ἀποτελέσῃ
µίαν πρόφασιν πρὸς ἐγκατάλειψιν τῶν σχολείων καὶ διὰ
τοῦτο ἡ πλειοψηφία τῆς ἐπιτροπῆς φρονεῖ, ὅτι παρ’ ὅλην τὴν
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ὀρθότητα τοῦ συλλογισµοῦ, ὀφείλοµεν νὰ στέρξωµεν καὶ
εἰς τὰς ὀλίγας ἀδικίας, αἱ ὁποῖαι θὰ λάβουν χώραν. ∆ιὰ
νὰ εἴµεθα ὅµως βέβαιοι, ὅτι ἡ ἀρχὴ τῆς ὑποχρεωτικότητος
θὰ ἐφαρµοσθῇ γενικῶς, δὲν παραλείποµεν νὰ ἐκφράσωµεν
τὴν εὐχήν, ὅπως ἡ κοινότης ἢ ἡ σχολικὴ ἐπιτροπὴ ἐκ τῶν
µέσων τὰ ὁποῖα ἑκάστοτε διαθέτει λαµβάνει µέριµναν περὶ
ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἀποδεδειγµένως ἄποροι παρέχουσα
εἰς αὐτούς, εἴτε βιβλία, εἴτε ὑποδήµατα, εἴτε ἐν ἀπολύτῳ
ἀνάγκῃ, ἐὰν εὑρίσκωνται οἱ γονεῖς µακρὰν τοῦ χωριοῦ,
καὶ ὀλίγην τροφήν.
Ἀποτελεσµατικώτερον ὅµως µέτρον πρὸς περιορισµὸν
τοῦ ἀναλφαβητισµοῦ εἰς τὸ µέλλον κρίνει ἡ ἐπιτροπὴ τὴν
αὔξησιν τῆς στρατιωτικῆς θητείας τῶν ἀναλφαβήτων. Τοῦτο
εἶναι προφανῶς καὶ δίκαιον καὶ σκόπιµον. Εἶναι δίκαιον,
διότι ἀναλφάβητοι χρειάζονται πράγµατι περισσότερον χρόνον πρὸς ἐκπαίδευσιν. Εἶναι δὲ σκόπιµον, διότι οἱ γονεῖς,
προβλέποντες τὴν αὔξησιν τῆς θητείας, θὰ προνοήσουν νὰ
ἀποστείλουν εἰς δηµοτικὰ σχολεῖα τὰ τέκνα των.
Παραλλήλως, εἰς τοὺς στρατῶνας πρέπει νὰ ὀργανωθῇ ἡ
διδασκαλία τῶν ἀναλφαβήτων, ὥστε πάντες ἀνεξαιρέτως οἱ
ἀπολυόµενοι τοῦ στρατοῦ νὰ γνωρίζουν τοὐλάχιστον γραφὴν
καὶ ἀνάγνωσιν.
Εἰσερχόµεθα ἤδη εἰς τὴν ἐξέτασιν τοῦ ζητήµατος τὸ
ὁποῖον παρουσιάζει περισσότερον ἐνδιαφέρον τοῦ ἑξαταξίου
δηµοτικοῦ σχολείου. Τὰ ἐρωτήµατα, τὰ ὁποῖα προκύπτουν
ἐκ τῆς εἰσαγωγῆς τοῦ θεσµοῦ τοῦ ἑξαταξίου, εἶναι τὰ ἀκόλουθα.
Πρῶτον, ἀρκεῖ ἑξαετὲς δηµοτικὸν σχολεῖον; ∆εύτερον,
εἶναι ὀρθὸν νὰ δίδωµεν µόνον γενικὴν µόρφωσιν εἰς τὸ
249

ΤΕΤΡΑ∆ΙΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

ἑξαετὲς δηµοτικὸν σχολεῖον, ὅπως κάµνουν τὰ νοµοσχέδια,
ἢ θὰ ἔπρεπε νὰ προσθέσωµεν ποίαν τινα ἐπαγγελµατικὴν
µόρφωσιν; Καὶ τρίτον, εἶναι ἐνδεδειγµένον, νὰ ἐπιβάλωµεν
τὴν ἑξαετῆ ἐκπαίδευσιν εἰς ὅλα τὰ τέκνα τοῦ Ἑλληνικοῦ
λαοῦ, ἢ ἐνδείκνυται, ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι προορίζονται διὰ τὴν
µέσην ἐκπαίδευσιν, νὰ ἐγκαταλείπουν τὰ δηµοτικὰ σχολεῖα
µετὰ τὴν τετάρτην, ἵνα προσέρχωνται εἰς τὰς σχολὰς τῆς µέσης ἐκπαιδεύσεως; Αὐτὰ εἶναι τὰ τρία ἐρωτήµατα, τὰ ὁποῖα
προέκυψαν ἐκ τῆς ἐξετάσεως τοῦ θεσµοῦ τοῦ ἑξαταξίου
δηµοτικοῦ σχολείου. Καὶ πρῶτον, καθ’ ὅσον ἀφορᾷ τὸ ἐρώτηµα ἐὰν τὰ ἓξ ἔτη εἶναι ἐπαρκῆ. Οὐδεὶς βεβαίως δύναται
νὰ ἔχῃ ἀντίρρησιν, ὅτι τὰ ἓξ ἔτη εἶναι ἀνεπαρκῆ προφανῶς
καὶ θὰ ἦτο εὐκταῖον, νὰ ἦσαν καὶ ἑπτὰ καὶ ὀκτώ, ὅπως
συµβαίνῃ εἰς πολλὰ τῶν συγχρόνων Κρατῶν.
Κ. ΛΙ∆ΩΡΙΚΗΣ. Εἶναι πολλοὶ οἱ ὁποῖοι φρονοῦν, ὅτι εἶναι
πολλὰ τὰ ἓξ ἔτη.
Γ. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ. Ἡµεῖς φρονοῦµεν, ὅτι προορισµὸς τοῦ
µέλλοντος εἶναι ἡ αὐξησις τῶν ἐτῶν.
Κ. ΓΟΝΤΙΚΑΣ ( Ὑπουργὸς τῆς Παιδείας). Ὁρίζονται Συνταγµατικῶς.
Γ. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ. Τὸ minimum ὁρίζεται. Ἡ ἐπιτροπὴ ἐν
τούτῳ ὑπῆρξεν ὁµόφρων, ὅτι εὐκταῖον εἶναι νὰ ἀπετέλῃ κατεύθυνσιν τοῦ µέλλοντος ἡ αὔξησις τῶν ἐτῶν τῆς δηµοτικῆς
ἐκπαιδεύσεως. Φρονοῦµεν µάλιστα, ὅτι τὰ ἱδρυόµενα σήµερον πρακτικὰ σχολεῖα, τὰ ὁποῖα δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ
ἱδρυθοῦν παντοῦ, ὅπου ὑπάρχουν δηµοτικὰ σχολεῖα, τὰ
ἱδρυόµενα ταῦτα πρακτικὰ σχολεῖα ἔχουσι προορισµὸν εἰς τὸ
µέλλον, νὰ ἀποτελέσουν γενικὸν συµπλήρωµα τῆς δηµοτικῆς
ἐκπαιδεύσεως, εἰς τρόπον, ὥστε ἡ δηµοτικὴ ἐκπαίδευσις νὰ
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ἀπαρτίζεται ἀπὸ ἓξ ἔτη γενικῆς µορφώσεως καὶ ἀπὸ δύο
ἕως τρία ἔτη ἐπαγγελµατικῆς ἐκπαιδεύσεως. Ἀλλὰ ταῦτα
ἀποτελοῦν εὐχὴν καὶ ὀπτασίαν τοῦ µέλλοντος. Ὅταν σήµερον εὑρισκώµεθα ἐνώπιον τῆς πραγµατικότητος τῶν τεσσάρων ἐτῶν, καθ’ ἅπασαν τὴν Παλαιὰν Ἑλλάδα, ἀποτελεῖ
προφανῆ πρόοδον ἡ ἐπιβολὴ ἐκπαιδεύσεως ἓξ ἐτῶν.
Καὶ διὰ τοῦτο χαιρετίζοµεν σήµερον τὴν γενικὴν ἐφαρµογὴν
τῆς συνταγµατικῆς αὐτῆς διατάξεως καὶ εὐχόµεθα προσεχὴς
νὰ εἶναι ὁ χρόνος τῆς περαιτέρω αὐξήσεως. Θὰ ἀπαντήσωµεν
τώρα καὶ εἰς τὸ δεύτερον ἐρώτηµα: Ἐντὸς τῶν ἓξ ἐτῶν
πρέπει νὰ παρέχηται µόνον µόρφωσις γενικὴ ἢ πρέπει νὰ
διδάσκεται καὶ ποίά τις ἐπαγγελµατική; Εὐκταῖον βεβαίως
εἶναι, εἰς τὰς σχολὰς τῆς δηµοτικῆς ἐκπαιδεύσεως νὰ παρέχηται πλήρης ἐπαγγελµατικὴ ἢ ποίά τις ἐπαγγελµατικὴ
ἐκπαίδευσις, διότι ὁσονδήποτε καὶ ἂν ἐπεκτείνωνται τὰ
σχολεῖα τῆς κατωτέρας πρακτικῆς ἐκπαιδεύσεως δυσκόλως
βεβαίως θὰ δυνηθῶµεν νὰ τὰ ἐπεκτείνωµεν εἰς τοσοῦτον
βαθµόν, ὥστε ὅλοι ἀνεξαιρέτως νὰ ἐπωφεληθῶσιν ἐκ τῶν
διδαγµάτων αὐτῶν. Ἀλλ’ ἐρωτᾶται: Ὑπὸ τὰς σηµερινὰς
συνθήκας εἶναι δυνατὸν καὶ ἐὰν ἀκόµη παιδαγωγικῶς ἦτο
ἐνδεδειγµένον –πρᾶγµα τὸ ὁποῖον εἶναι ἐπίµαχον– ὑπὸ
τὰς σηµερινὰς συνθήκας τοῦ διδακτικοῦ προσωπικοῦ, ἦτο
δυνατόν, νὰ ζητήσωµεν νὰ εἰσαχθῇ ποίά τις ἐπαγγελµατικὴ
µόρφωσις εἰς τὰ ἓξ ἔτη τοῦ δηµοτικοῦ σχολείου, ὅταν συµβαίνῃ ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον προηγουµένως ἐτονίσαµεν, ὅτι εἰς
τὰ µονοτάξια σχολεῖα, καὶ ταῦτα ἀποτελοῦν τὴν µεγάλην
πλειονότητα τῶν σχολείων τῆς Ἑλλάδος, εἷς καὶ µόνον
διδάσκαλος διδάσκει ἐντὸς τῆς αὐτῆς αἰθούσης ὀγδοήκοντα
µαθητάς, κατανεµοµένους εἰς ἓξ τάξεις; Καὶ ὅταν τοῦτο
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ἀποτελῇ σήµερον γεγονός, ἀσφαλῶς θὰ ἀπετέλῃ πλήρη
παραγνώρισιν τῆς πραγµατικότητος, ἐὰν πέραν τῶν στοιχείων τῆς γενικῆς µορφώσεως εἴχωµεν τὴν ἀξίωσιν, ὁ
δηµοδιδάσκαλος νὰ γίνῃ Πανεπιστήµιον καὶ νὰ παρέχῃ καὶ
στοιχεῖα ἐπαγγελµατικῆς µορφώσεως πάσης φύσεως. ∆ιότι
βεβαίως πάσης φύσεως ἐπαγγελµατικὴ µόρφωσις θὰ ἦτο
σκόπιµος εἰς τὸ δηµοτικὸν σχολεῖον, ἀφοῦ πάσης φύσεως
ἐπαγγελµατικοὺς σκοποὺς θὰ ἐπιδιώξουν οἱ µαθηταί.
Ἐν πάσῃ περιπτώσει, τὰ νοµοσχέδια προβλέπουν καὶ
σχολικοὺς κήπους εἰς ὅλα τὰ σχολεῖα, φιλοδοξοῦν ἐπίσης
νὰ τὰ ἐφοδιάσουν µὲ ὄργανα διδασκαλίας καὶ σχετικὰ ἐργαστήρια⋅ θλιβερὸν µόνον εἶναι, ὅτι ὁ κ. ὑπουργὸς τῶν
Οἰκονοµικῶν καὶ πάλιν ἀντιπολιτεύεται τὸν κ. ὑπουργὸν τῆς
Παιδείας. Τὰ µέσα τὰ ὁποῖα πρὸς τοῦτο διατίθενται εἶναι
προφανῶς ἐλάχιστα. ∆ιὰ νὰ εἴµεθα εἰλικρινεῖς, ὀφείλοµεν
νὰ ὁµολογήσωµεν, ὅτι δὲν ἀρκεῖ ἡ διάφορος ὀργάνωσις τῆς
δηµοτικῆς ἐκπαιδεύσεως, ἀλλὰ χρειάζεται πνεῦµα διάφορον, χρειάζεται πρὸ παντὸς ἄξιος διδάσκαλος, χρειάζεται
σχολεῖον κατάλληλον, ἀλλὰ χρειάζονται ἐπίσης καὶ µέσα
διδασκαλίας, σχολικοὶ κῆποι καὶ σχολικὰ ἐργαστήρια.
Ἀλλὰ ταῦτα πάντα εἶναι ὑπόθεσις χρήµατος. Ἐκπαιδευτικὴ
µεταρρύθµισις πλέον δὲν σηµαίνει εὕρεσιν κατευθύνσεως,
διότι ἡ κατεύθυνσις ὑφίσταται. Ἐκπαιδευτικὴ µεταρρύθµισις
σηµαίνει πλέον εὕρεσιν χρήµατος.
Ἐὰν τονίζωµεν πάντα ταῦτα, εἶναι, διότι ἐπιθυµοῦµεν γενικώτερον, νὰ ἀποτελέσῃ καὶ τοῦ πολιτικοῦ κόσµου συνείδησιν
καὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ, ὅτι ἡ ἐκπαιδευτικὴ ἀναγέννησις
προσκρούει εἰς σκοπέλους οἰκονοµικούς. Καὶ ὅταν τοῦτο
ἀποτελέσῃ κοινὴν συνείδησιν, θέλοµεν νὰ ἐλπίζωµεν, ὅτι
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εἰς προσεχὲς µέλλον πάσης ἄλλης ἀνάγκης θὰ προταχθῇ
ἡ ἀνάγκη τῆς ἐκπαιδευτικῆς ἀναγεννήσεως, διότι ἐκεῖθεν
θὰ προέλθῃ ἡ γενικωτέρα καὶ ἠθικὴ καὶ οἰκονοµικὴ ἀναγέννησις τῆς χώρας.
∆ιαθέτοµεν σήµερον, δι’ ὀργάνωσιν σχολικῶν κήπων, πεντακοσίας χιλιάδας, δηλαδὴ κατὰ σχολεῖον, ὅταν λάβωµεν
ὑπ’ ὄψιν 8 χιλιάδας σχολεῖα, δραχµὰς 62. ∆ι’ ἐφοδιασµὸν
σχολείων µὲ ὑλικὰ χειροτεχνίας 1 ἑκατοµµύριον, δηλαδὴ
κατὰ σχολεῖον δραχ. 120.
Κ. ΓΟΝΤΙΚΑΣ ( Ὑπουργὸς τῆς Παιδείας). ∆ὲν θὰ δώσωµεν ἀµέσως εἰς ὅλα τὰ σχολεῖα.
Γ. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ. Τὸ ἐννοῶ. Ἀλλὰ µὴ δυσχεραίνετε, κ.
ὑπουργέ, τὴν προσπάθειαν, νὰ καταστῇ κοινὴ συνείδησις
ἡ ἀνάγκη ἐπαρκῶν µέσων πρὸς ἐκπαιδευτικὴν ἀναγέννησιν.
Κ. ΓΟΝΤΙΚΑΣ ( Ὑπουργὸς τῆς Παιδείας). Ὄχι βεβαίως.
Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρωθυπουργός). Ἄλλως τε αὐτὰ µπορεῖ νὰ
τὰ δίνῃ καὶ ὁ τακτικὸς προϋπολογισµός.
Γ. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ. Ὑπῆρχε καὶ τὸ τρίτον ἐρώτηµα: Μήπως
ἦτο ἐνδεδειγµένον µετὰ τὴν τετάρτην τοῦ δηµοτικοῦ σχολείου, οἱ προοριζόµενοι διὰ τὴν µέσην ἐκπαίδευσιν νὰ ἐγκαταλείπουν τὸ δηµοτικὸν; Μήπως ἡ συνεκπαίδευσις µέχρι τῆς
ἕκτης ἀποτελεῖ κοινὴν ζηµίαν τῆς δηµοτικῆς καὶ τῆς µέσης
ἐκπαιδεύσεως; Ἡ ἄποψις αὐτὴ καὶ ἐκτὸς τῆς ἐπιτροπῆς
ὑποστηρίζεται ὑπὸ παιδαγωγῶν καὶ ἐντὸς τῆς ἐπιτροπῆς
ὑπεστηρίχθη ὑπὸ µελῶν αὐτῆς.
Ἡ πλειοψηφία ὅµως τῆς ἐπιτροπῆς δὲν τὴν ἀποδέχεται.
Καὶ δὲν τὴν ἀπεδέχθη διὰ τοὺς ἑξῆς λόγους, πρῶτον διότι
εὑρίσκει, ὅτι εἶναι ὀλίγον ὑπόλειµµα παλαιὸν ἡ προσπάθεια
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τῆς ταχείας διακρίσεως τῆς ἐκπαιδεύσεως τῶν διαφόρων
κοινωνικῶν τάξεων καὶ ὅτι ἀποτελεῖ ἀρχὴν δηµοκρατικὴν
ἡ µακρὰ συνεκπαίδευσις ὅλων τῶν κοινωνικῶν τάξεων.
Ἀλλὰ καὶ πέραν τοῦ ἐπιχειρήµατος τούτου φρονοῦµεν, ὅτι
ἐφ’ ὅσον πνεῦµα τῆς ἐκπαιδευτικῆς µεταρρυθµίσεως εἶναι
ὁ περιορισµὸς τοῦ πληρθωρισµοῦ τῆς µέσης ἐκπαιδεύσεως,
δὲν θὰ ἠθέλοµεν νὰ δώσωµεν προώρως τὴν εὐκολίαν τῆς
ἐγκαταλείψεως τῆς δηµοτικῆς ἐκπαιδεύσεως, διότι εἶναι
πιθανὸν µέχρι τῆς παρόδου τῆς ἑξαετίας καὶ µεταβολαὶ
ἀντιλήψεως νὰ συντρέξουν καὶ µεταβολαὶ οἰκονοµικῆς καταστάσεως. Συντρέχουν ἐπίσης, κατὰ τὴν γνώµην ἡµῶν, καὶ
λόγοι παιδαγωγικοὶ καὶ λόγοι οἰκονοµικοί. Ἐὰν δεχθῶµεν
τὴν ἀρχὴν αὐτήν, τότε ὀφείλουν οἱ χωρικοί, ὅσοι προορίζουν τὰ τέκνα των διὰ τὴν µέσην ἐκπαίδευσιν, µετὰ τὴν
τετάρτην τοῦ δηµοτικοῦ, δηλαδὴ ἀπὸ ἡλικίας 10 ἐτῶν,
ν’ ἀποστέλλουν αὐτὰ µακρὰν τῶν οἰκογενειῶν, πρὸς παρακολούθησιν µαθηµάτων µέσης ἐκπαιδεύσως. ∆ὲν ἀντενδείκνυται παιδαγωγικῶς ἡ τοιαύτη πρόωρος ἀπόσπασις τοῦ
τέκνου ἀπὸ τῆς οἰκογενείας του;
Συντρέχουν ἐπίσης καὶ λόγοι οἰκονοµικοί. ∆ιατὶ νὰ
ὑποχρεώσωµεν τὴν χωρικὴν οἰκογένειαν, νὰ πληρώσῃ δαπάνας δύο ἀκόµη ἐτῶν διὰ τὴν διατροφὴν τοῦ τέκνου µακρὰν
τῆς οἰκογενειακῆς ἑστίας; Καὶ διατὶ νὰ ὑποχρεώσωµεν τὸ
Κράτος εἰς µεγάλας δαπάνας διατηρήσεως πλήθους διαµέσων σχολείων τῆς µέσης ἐκπαιδεύσεως; Αὐτοὶ περίπου
εἶναι οἱ λόγοι, διὰ τοὺς ὁποίους ἐπιµένοµεν εἰς τὴν ἀρχὴν
τῆς συνεκπαιδεύσεως πάντων εἰς τὸ δηµοτικὸν σχολεῖον.
Καὶ µόνον µετὰ τὴν 6ην θὰ ἀποφασίσῃ ὁ µαθητὴς ἐὰν θὰ
ἀκολουθήσῃ πρακτικὴν ἐπαγγελµατικὴν σχολὴν ἢ ἂν θὰ
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ἀκολουθήσῃ µέσην σχολήν, ἀπὸ τῆς τρίτης δὲ τοῦ Γυµνασίου
θὰ ἀποφασίσῃ, ἐὰν θὰ προτιµίσῃ κλασσικὸν Γυµνάσιον ἢ
πρακτικὸν Λύκειον ἢ µέσην Ἐπαγγελµατικὴν σχολήν.
Καὶ αὗται µὲν εἶναι αἱ παρατηρήσεις, ὅσον ἀφορᾷ τὸ ἑξαετὲς δηµοτικὸν σχολεῖον⋅ ἀλλ’ ἡ στοιχειώδης ἐκπαίδευσις
ὁλοκληροῦται διὰ τῆς εἰσαγωγῆς καὶ κατωτέρων ἐπαγγελµατικῶν σχολῶν. Ἀναλόγως τῶν οἰκονοµικῶν καὶ τῶν κοινωνικῶν συνθηκῶν δηµιουργοῦνται κατώτεραι πρακτικαὶ
γεωργικαὶ σχολαί, βιοτεχνικαί, βιοµηχανικαί, οἰκοκυρικαί.
Ὁ προσδιορισµὸς τῶν σχολῶν αὐτῶν προσδιορίζεται κατὰ
τρόπον σαφῆ ὑπὸ τῶν διατάξεων τοῦ νοµοσχεδίου. Εἶναι
προφανὲς κ. βουλευταί, ὅτι ἐπίκρισις δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ
χωρήσῃ εἰς τὴν εἰσαγωγὴν τῶν κατωτέρων πρακτικῶν
ἐπαγγελµατικῶν σχολῶν, αἱ ὁποῖαι θεραπεύουν τὸ µέγα
κενὸν τῆς Ἑλληνικῆς ἐκπαιδεύσεως, αἱ ὁποῖαι προορίζονται
νὰ ἐπαναφέρουν τὴν ἀπωλεσθεῖσαν ἀγάπην τοῦ Ἑλληνικοῦ
λαοῦ πρὸς τὴν ἐργασίαν καὶ πρὸς τὴν γῆν, χάρις εἰς τὰς ὁποίας
ἐλπίζοµεν, ὅτι θὰ εἶναι δυνατὸν ἴσως νὰ γίνῃ µία ἀναθεώρησις
τοῦ πίνακος τῶν ἠθικῶν ἀξιῶν ὁ ὁποῖος εἶναι σήµερον τόσον
ἀνώµαλος εἰς τὸν τόπον µας, εἰς τρόπον ὥστε ἐπὶ κεφαλῆς
µὲν αὐτοῦ νὰ εἶναι ὁ θεσιθήρας εἰς δὲ τὴν κατωτάτην βαθµίδα
του, συγκεντρώνων τὴν κοινὴν ἀδιαφορίαν, δυσµένειαν καὶ
τὴν περιφρόνησιν, ὁ παραγωγός, ὁ καλλιεργητὴς τῆς γῆς, ὁ
τροφοδότης τῆς χώρας. Καὶ εἰσερχόµεθα καὶ εἰς τὴν µέσην
ἐκπαίδευσιν. Ἡ µέση ἐκπαίδευσις ἔπασχεν µέχρι τοῦδε ἀπὸ
µονοµέρειαν, ἦτο σχεδὸν ἀποκλειστικῶς κλασσική. ∆ιὰ τῆς
µεταρρυθµίσεως αἱ µὲν δύο πρῶται τάξεις τοῦ Γυµνασίου
θὰ εἶναι κοιναί, ἀπὸ τῆς τρίτης δὲ ἀρχίζει ἡ διαφοροποίησις
τῶν κλασσικῶν Γυµνασίων, τῶν πρακτικῶν Λυκείων καὶ
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τῶν µέσων ἐπαγγελµατικῶν σχολῶν. Ὁµολογουµένως ἐν
τῷ νοµοσχεδίῳ, ὅπως ἀναπτύσσεται ὁ τύπος τῶν κλασσικῶν
Γυµνασίων καὶ τῶν πρακτικῶν Λυκείων, δὲν ἀναπτύσσεται
ἐπαρκῶς ὁ τρόπος τῶν µέσων ἐπαγγελµατικῶν σχολῶν.
Ἐλπίζοµεν, ὅτι εἰς πρώτην εὐκαιρίαν καὶ ὁ τύπος αὐτὸς θὰ
ἀναπτυχθῇ περισσότερον συγκεκριµένως, εἰς τρόπον ὥστε
νὰ εἶναι δυνατὸν καὶ ἐπὶ τούτων...
Κ. ΓΟΝΤΙΚΑΣ ( Ὑπουργὸς τῆς Παιδείας). ∆ὲν ὑπάγεται εἰς τὸ
ὑπουργεῖον τῆς Παιδείας.
Γ. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ. Ἐν πάσῃ περιπτώσει ἠ ἐπιτροπῆ διαπιστώνει, ὅτι ἐπὶ τούτων δὲν δύναται σήµερον νὰ ἐκφέρῃ
γνώµην⋅ ἐπιφυλάσσεται νὰ κρίνῃ τὴν ὀργάνωσιν αὐτήν,
ὅταν διατυπωθῇ νοµοθετικῶς.
Καθ’ ὅσον ἀφορᾷ εἰδικῶς τὸν θεσµὸν τῶν ἀνωτέρων
παρθεναγωγείων, ὅστις ἀποτελεῖ µίαν παραλαγὴν7 εἰς τὸ
σύστηµα τὸ µορφωτικὸν τῆς µέσης ἐκπαιδεύσεως, διετύπωσαν ἐπιφυλάξεις αἱ καθηγήτριαι8 ἀφ’ ἑνὸς καὶ ὁ σύνδεσµος
ἀφ’ ἑτέρου τῶν δικαιωµάτων τῆς γυναικός.9 Ὑπέβαλον
µακρὰ ὑποµνήµατα, διὰ τῶν ὁποίων ἐπέκριναν τὸν θεσµόν. Ὁµολογοῦµεν, ὅτι δὲν δυνάµεθα νὰ παραγνωρίσωµεν
τὴν σοβαρότητα πολλῶν ἐπιχειρηµάτων. Ἐπεκαλέσθησαν
πρὸ παντὸς τὴν ἀρχὴν τῆς ἰσότητος τῶν φύλων, ἡ ὁποία
ἐπιβάλλει ὄχι βεβαίως ὁµοιότητα, ἀσφαλῶς ὅµως ἰσότητα
ἐκπαιδεύσεως. Καὶ ἐν ὀνόµατι τῆς ἀρχῆς αὐτῆς ἀπέκρουσαν
τὸν τύπον τοῦ ἀνωτέρου παρθεναγωγείου, τὸ ὁποῖον µόνον
αὐτὸ ἐξ ὅλων τῶν σχολῶν τῆς µέσης ἐκπαιδεύσεως εἶναι
τετρατάξιον, ἐνῷ πᾶσαι αἱ λοιπαὶ εἶναι ἑξατάξιαι.
∆ὲν ἀποτελεῖ καὶ τοῦτο, µᾶς εἶπον εἰς µίαν ἀπόδειξιν,
ὅτι τὴν συνείδησιν ἡµῶν10 δὲν ἔχει συντελεσθῆ πλήρως
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ἡ ἐξίσωση τῶν φύλων; Ὁ σύνδεσµος τῶν δικαιωµάτων
τῆς γυναικὸς ὑπέδειξε τὴν ἀκόλουθον τροποποίησιν: Ἀναγνωρίζει µὲν τὴν σκοπιµότητα ὑπάρξεως τετραετῶν ἀνωτέρων παρθεναγωγείων, φρονεῖ ὅµως, ὅτι εἰς τὰ ἀνώτερα
αὐτὰ παρθεναγωγεῖα θὰ ἔπρεπεν, αἱ µαθήτριαι νὰ εἰσέρχωνται ἀπὸ τῆς τρίτης τοῦ Γυµνασίου καὶ εἰς τρόπον, ὥστε
νὰ ἀποτελοῦν ἵδρυµα παράλληλον καὶ ἰσότιµον πρὸς τὰ
Γυµνάσια τῶν θηλέων πρὸς τὰ λοιπὰ κλασσικὰ Γυµνάσια
καὶ τὰ πρακτικὰ Λύκεια. Καὶ διὰ νὰ µὴ ταὐτίζωνται πρὸς
ταῦτα, θὰ ἔπρεπε τὸ πρόγραµµα αὐτῶν νὰ εἶναι διάφορον,
ἀνταποκρινόµενον µᾶλλον πρὸς τὸν τύπον τοῦ Γερµανικοῦ
Real Gymnasium πραγµατικοῦ Γυµνασίου.
Συµπεραίνοντες ἐπὶ τοῦ ζητήµατος, κύριοι βουλευταί,
φρονοῦµεν, ὅτι παρὰ τὴν σοβαρότητα πολλῶν ἐπικρίσεων, θὰ
ἔπρεπεν ἐν τούτοις νὰ δεχθῶµεν τὸν εἰσαγόµενον τύπον τοῦ
τετραταξίου ἀνωτέρου παρθεναγωγείου. Σήµερον ὑφίσταται
ὁ θεσµὸς τῆς τριετοῦς µόνον ἀστικῆς σχολῆς, ἀποτελεῖ
συνεπῶς πρόοδον ἡ ἵδρυσις τετραετῶν παρθεναγωγείων
µὲ βελτιωµένον πρόγραµµα. Καὶ ἂν µὲν ἐν τῇ πράξει
εὐδοκιµήσῃ τὸν διατηροῦµεν, ἐὰν πάλιν ἀπὸ τὴν πρᾶξιν
διαπιστωθῇ ὅτι περισσότερον ἐνδείκνυται ἡ προτίµησις τοῦ
τύπου τοῦ Real γυµνασίου, τότε ἐφαρµόζοµεν αὐτόν.
Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρωθυπουργός). ∆ὲν ἔχοµεν καὶ γυµνάσια
θηλέων;
Γ. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ. Μάλιστα.
Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρωθυπουργός). Ὥστε τὸ ζήτηµα ἐξαρτᾶται
ἀπὸ τὴν θέλησιν τῆς οἰκογενείας καὶ τῆς µαθητρίας.
Γ. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ. ∆ι’ αὐτὸ ἐπρότειναν τὸν τύπον τοῦ Real
Γυµνασίου, τοῦ ὁποίου τὸ πρόγραµµα θὰ εἶναι διάφορον καὶ
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τοῦ κλασσικοῦ Γυµνασίου καὶ τοῦ πρακτικοῦ Λυκείου. Ἐν
πάσῃ περιπτώσει φρονοῦµεν, ὅτι ὀρθῶς εἰσάγεται σήµερον
ὁ θεσµὸς τῶν ἀνωτέρων παρθεναγωγείων, ἡ πρᾶξις δὲ θὰ
µᾶς διαφωτίσῃ ἐὰν πρέπῃ νὰ ἐµµείνωµεν εἰς αὐτὸν ἢ νὰ τὸν
συµπληρώσωµεν διὰ τῆς προσθήκης τῶν δύο κατωτέρων
τάξεων τοῦ Γυµνασίου.
Ἀπηντήσαµεν µέχρι τοῦδε, κύριοι βουλευταί, εἰς τὸ πρῶτον
ἐρώτηµα: Εἶναι ἡ µεταρρύθµισις ἡ ὁποία εἰσάγεται ὀρθή;
Καὶ ἀπηντήσαµεν καταφατικῶς. Ἡ µεταρρύθµισις εἶναι
ὀρθή. Ἀλλὰ ὑπάρχει καὶ τὸ δεύτερον ἐρώτηµα: Εἶναι ἡ
µεταρρύθµισις πραγµατική; Τὸ ὑπουργείον τῆς Παιδείας χαράσσον ἀφ’ ἑνὸς τὴν κατεύθυνσιν τῆς ἐκπαιδευτικῆς
µεταρρυθµίσεως διὰ τὸ µέλλον, ταυτοχρόνως ἀναγνωρίζει,
ὅτι ὑπὸ τὰς σηµερινὰς συνθήκας στερούµεθα καὶ ἐπαρκῶν
οἰκονοµικῶν µέσων καὶ ἐπαρκοῦς τεχνικοῦ προσωπικοῦ,
πρὸς ἄµεσον ἐφαρµογὴν τῆς µεταρρυθµίσεως. Καὶ διὰ τοῦτο
αἰσθάνεται, ὅτι εὑρίσκεται εἰς τὴν ἀνάγκην νὰ εἰσαγάγῃ µίαν
µεταβατικὴν περίοδον, καθ’ ὅσον ἀφορᾷ τὴν ἵδρυσιν τῶν
πρακτικῶν σχολῶν καὶ τὴν µέσην ἐκπαίδευσιν. Συγκεκριµένως: Ἄµεσος µὲν πρόκειται νὰ εἶναι ἡ γενικὴ ἐφαρµογὴ
τοῦ ἑξαετοῦς δηµοτικοῦ σχολείου, εὐθὺς ἀπὸ τοῦ προσεχοῦς
σχολικοῦ ἔτους. Ἐπίσης ἄµεσως καὶ γενικὴ θὰ εἶναι ἡ κατάργησις ὅλων τῶν Ἑλληνικῶν σχολείων. Καὶ ὅπου µὲν
εἰς τὸ πλευρὸν τῶν καταργουµένων ἑλληνικῶν ὑπάρχουν
Γυµνάσια, τότε τὰ καταργούµενα δὲν ἀντικαθίστανται. Εἰς
τὰς κωµοπόλεις ὅµως, ὅπου δὲν ὑπάρχουν Γυµνάσια, τὰ
καταργούµενα Ἑλληνικὰ θὰ ἀντικατασταθοῦν προσωρινῶς
µὲ Ἡµιγυµνάσια.
Τοιουτοτρόπως, ἐφαρµοζοµένης τῆς ἐκπαιδευτικῆς µεταρ258
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ρυθµίσεως, θὰ ἔχωµεν 315 Ἡµιγυµνάσια, 147 κλασσικὰ
Γυµνάσια καὶ 13 πρακτικὰ Λύκεια. Καὶ ἐρωτᾶται: Ἡ τοιαύτη
ἐφαρµογὴ εὑρίσκεται εἰς συνέπειαν πρὸς τὰς ἐπαγγελίας;
Μήπως ἐνῷ ἐπηγγέλθηµεν περιορισµὸν τοῦ κλασσικισµοῦ,
κατ’ οὐσίαν τὸν ἐπεκτείνοµεν, ἐνῷ ἀντιστρόφως ἀναβάλλοµεν
τὴν εἰσαγωγὴν τῆς πρακτικῆς ἐπαγγελµατικῆς ἐκπαιδεύσεως
διὰ τὸ ἀόριστον µέλλον;
Κ. ΓΟΝΤΙΚΑΣ ( Ὑπουργὸς τῆς Παιδείας). Ὄχι, διότι ἀπὸ ἐφέτος
ἀρχίζει.
Γ. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ. Κύριε, ὑπουργέ, θὰ ἀναπτύξω διὰ µακρῶν τὸ ζήτηµα. Κατὰ συνήθειαν ὅµως, τὴν ὁποίαν τηρῶ,
τονίζω πρῶτον τὰς ἀπόψεις ἐπικριτῶν, µὲ ἀπόλυτον καλὴν
πίστιν, ἐπιφυλασσόµενος κατόπιν νὰ ἀναπτύξω τὰς γνώµας
τῆς ἐπιτροπῆς.
Κύριοι βουλευταί, ὁµολογῶ, ὅτι καὶ τὸ αἴσθηµα τὸ ἰδικόν
µου, ὅτε τὸ πρῶτον ἐµελέτησα τὰ νοµοσχέδια, ὑπῆρξεν
αἴσθηµα ἀντιστάσεως. Ἀρχικῶς, ἐξοµολογοῦµαι, µὲ ἔθελξεν
ἡ ἰδέα µιᾶς ἐπαναστατικῆς λύσεως. Νὰ καταργήσωµεν τὰ
ἑλληνικὰ σχολεῖα ὅλα ἀνεξαιρέτως, ἄνευ οὐδεµιᾶς ἀντικαταστάσεως, νὰ καταργήσωµεν ἐπίσης τὸν ἀριθµὸν τῶν
κλασσικῶν Γυµνασίων καὶ κατόπιν, ἐφ’ ὅσον τὰ οἰκονοµικὰ
µέσα καὶ τὸ τεχνικὸν προσωπικὸν θὰ ἐπήρκουν, νὰ ἱδρύωµεν
τὰς πρακτικὰς σχολάς. Ἐνόµισα, ὅτι τοιουτοτρόπως θὰ ἦτο
δυνατὸν καὶ ὁ Λαὸς νὰ ἐξυπηρετηθῇ πληρέστερον, διότι
θὰ ἀπηλλάσσετο ἑνὸς δεινοῦ, ἀφοῦ ὡς δεινὸν θὰ ἔπρεπε
νὰ χαρακτηρισθῇ ὁ ἐνδιάµεσος αὐτὸς τύπος τῆς µέσης
ἐκπαιδεύσεως, καὶ συγχρόνως θὰ παρείχετο µία εὐκαιρία
ἀπορροφήσεως τοῦ προσωπικοῦ τῆς µέσης ἐκπαιδεύσεως,
δηλ. τῶν 1.500 καθηγητῶν οἱ ὁποῖοι ὑπὸ τοιαύτας συνθήκας
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θὰ ἐπερίσσευαν. Ἐσκεπτόµεθα ὅτι θὰ ἦτο δυνατὸν ἴσως ἕνα
ἀριθµὸν νὰ ἀπορροφήσουν τὰ δηµοτικὰ σχολεῖα, ἰδίως ἐκείνους οἱ ὁποῖοι προῆλθον ἐκ τῆς δηµοτικῆς ἐκπαιδεύσεως,
καὶ ἄλλος ἀριθµὸς νὰ µετεκπαιδευθῇ εἰς τὰς ἀνωτέρας
πρακτικὰς σχολάς, διὰ νὰ χρησιµοποιηθῇ ὡς διδάσκαλος
εἰς τὰς κατωτέρας ἐπαγγελµατικάς.
Γ. ΣΑΚΚΑΛΗΣ. Περὶ Ἑλληνοδιδασκάλων ὁ λόγος;
Γ. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ. Καὶ ὁ ὑπολειπόµενος πλέον µικρὸς
ἀριθµὸς θὰ ἦτο δυνατὸν καὶ δίκαιον, συµφώνως πρὸς τὰς
διατάξεις περὶ ἐθελουσίας ἐξόδου τῶν ἀξιωµατικῶν νὰ
ἐγκταλείψῃ τὸν κλάδον. Ὁµολογοῦµεν ὅµως, κύριοι βουλευταί, ὅτι µετὰ βάσανον τῆς ἐπαναστατικῆς αὐτῆς λύσεως,
τὴν ἐγκαταλείψαµεν. Ἀπὸ ἀπόψεως πρῶτον προσωπικοῦ
κατέστη σαφὲς, ὅτι τοιαύτη ἀπορρόφησις, εἴτε ἀπὸ τὴν δηµοτικὴν ἐκπαίδευσιν, εἴτε διὰ µετεκπαιδεύσεως ἀπὸ τὰς
κατωτέρας πρακτικὰς σχολάς, θὰ ὑπῆρχε κίνδυνος νὰ διακυβεύσῃ τὴν εὐδοκίµησιν καὶ τῆς δηµοτικῆς παιδεύσεως
καὶ τῶν ἐπαγγελµατικῶν σχολῶν. ∆ιότι ἀσφαλῶς πνεῦµα
θεωρητικὸν φιλολογικὸν θὰ εἰσήγετο εἰς ἀµφότερα. Ἑποµένως τὸ πρόβληµα τοῦ προσωπικοῦ καθ’ οἱονδήποτε τρόπον θὰ ὑφίστατο ἀκέραιον. Ἐπίσης κατέστη σαφές, ὅτι αἱ
ἐπαρχίαι, ἐὰν εἶναι καὶ αὐταὶ διατεθειµέναι νὰ προτιµήσουν τὰς πρακτικὰς σχολὰς ἀντὶ τῶν Ἑλληνικῶν σχολείων
καὶ τῶν Ἡµιγυµνασίων, δὲν εἶναι ὅµως διατεθειµέναι νὰ
στερηθοῦν ἑνὸς µορφωτικοῦ κεφαλαίου, τὸ ὁποῖον ἔχουν,
χωρὶς ν’ ἀντικατασταθῇ µὲ τίποτε καλλίτερον. Ἐὰν ὅµως ἡ
ἐπιτροπὴ ἐγκατέλειψε τὴν ἐπαναστατικὴν λύσιν, ὀφείλοµεν
νὰ ὁµολογήσωµεν, ὅτι παρέµεινεν ἐπίσης ἀνικανοποίητος
ἀπὸ τὴν ἀόριστον καὶ ἀδέσµευτον διατύπωσιν τῶν νοµοσχε260
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δίων. Καὶ διὰ τοῦτο κατέληξεν εἰς τὴν ἀκόλουθον µέσην
λύσιν. Προτείνει, ὅπως καθορισθῇ νοµοθετικῶς ἀπὸ τοῦδε
ὁ χρόνος, ἐντὸς τοῦ ὁποίου ὑποχρεωτικῶς θὰ συντελεσθῇ
ἡ ἀντικατάστασις⋅ καὶ συγκεκριµένως, ἐντὸς πενταετίας.
Πρὸς ἐπίτευξιν ὅµως τοῦ σκοποῦ τούτου, ἐπιβάλλεται
προηγουµένως νὰ ὀργανωθῇ νοµοθετικῶς ἡ ἑνιαία διοίκησις τῆς ἐκπαιδεύσεως. Ἄνευ τῆς προϋποθέσεως ταύτης
ἀποτελεῖ καθαρὰν µαταιοπονίαν πᾶσα προσπάθεια µεταβολῆς τοῦ προσανατολισµοῦ τῆς ἐκπαιδεύσεως, ἐφ’ ὅσον θὰ
ἐξακολουθήσῃ ἡ πάλη καὶ ὁ ἀνταγωνισµὸς τῶν τµηµαταρχῶν
τῶν ὑπουργείων. Πρέπει λοιπὸν νὰ δηµιουργηθῇ ἀπὸ τοῦδε
τὸ ἀνώτατον ἐκπαιδευτικὸν συµβούλιον ἀποτελούµενον ἀπὸ
ἐκπαιδευτικοὺς συµβούλους τοῦ ὑπουργείου τῆς Παιδείας
καὶ ἀπὸ ἀντιπροσώπους τοῦ ὑπουργείου τῆς Γεωργίας, τῆς
Ἐθνικῆς Οἰκονοµίας καὶ τῆς Συγκοινωνίας.
Εἰς τοῦτο θὰ ἀναθέσωµεν, ὅπως ἐντὸς πενταετίας ἀπὸ
σήµερον προβῇ εἰς πλήρη ἐφαρµογὴν τῆς µεταρρυθµίσεως,
δηλαδὴ συγκεκριµένως, τὸ ἀνώτατον ἐκπαιδευτικὸν συµβούλιον θὰ καταργῇ ἐτησίως 50 τοὐλάχιστον Ἡµιγυµνάσια
καὶ ἐντὸς τῆς πενταετίας 30 τοὐλάχιστον κλασσικὰ Γυµνάσια καὶ παραλλήλως θὰ ὀργανώνῃ τὸν ἀντίστοιχον ἀριθµὸν
τῶν πρακτικῶν σχολῶν.
Αἱ ἀποφάσεις τοῦ ἀνωτάτου ἐκπαιδευτικοῦ συµβουλίου
θὰ εἶναι ὑποχρεωτικαὶ διὰ τὸν ὑπουργόν. Τοιουτοτρόπως θὰ δυνάµεθα νὰ ἐλπίζωµεν, ὅτι ἐντὸς πενταετίας θὰ
εἶναι δυνατὸν ὡρίµως, γονίµως, χωρὶς σπασµοδικὰς ἐνεργείας νὰ προβῶµεν εἰς κατάργησιν, ἀλλὰ µὲ παράλληλον
ἀντικατάστασιν ἂν ὄχι ἴσου ἀριθµοῦ, διότι δὲν εἶναι οἰκονοµικῶς δυνατὸν ἀλλὰ τοῦ ἡµίσεως τοὐλάχιστον ἀριθµοῦ
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διὰ πρακτικῶν σχολῶν. Νοµίζοµεν, ὅτι θὰ εἶναι δυνατὸν
ἄνευ νέας ἐπιβαρύνσεως τοῦ προϋπολογισµοῦ.
Εἶναι ἄλλως τε γνωστόν, ὅτι τὸ ὑπουργεῖον τῆς Γεωργίας διαθέτει πιστώσεις διὰ τὴν γεωργικὴν ἀναγέννησιν
τῆς χώρας. Χωρὶς νὰ θέλωµεν νὰ ὑποτιµήσωµεν τὰ λοιπὰ
σχέδια τοῦ ὑπουργείου τῆς Γεωργίας φρονοῦµεν, ὅτι µετὰ
τὴν ἵδρυσιν τῆς Γεωργικῆς Τραπέζης εἰς τὴν ἐξασφάλισιν
ἀφθονωτάτων πιστώσεων µὲ τὸν ἀφθονώτερον δυνατὸν τόκον, ἡ περαιτέρω µεγαλειτέρα ὑπηρεσία αὐτοῦ θὰ εἶναι ἡ
δηµιουργία ἀφθόνων γεωργικῶν σχολῶν ἡ ὁποία θὰ κάµῃ,
ὥστε εἰς τὸ πλευρὸν τῆς πατροπαραδότου πείρας καὶ ἡ
ἐπιστήµη νὰ συµβάλλῃ διὰ τὴν γονιµοποίησιν τῆς Ἑλληνικῆς
γῆς. ∆ιὰ τοῦτο φρονοῦµεν, ὅτι µέγα µέρος τῶν πιστώσεων
τοῦ ὑπουργείου τῆς Γεωργίας θὰ πρέπῃ νὰ διατίθεται διὰ
τὴν ἵδρυσιν αὐτῶν τῶν πρακτικῶν σχολῶν εἰς τὰς ὁποίας
θὰ ὑπάρχουν τρεῖς γεωπόνοι καὶ θὰ ἐκπαιδεύωνται πεντηκοντάδες τέκνων τοῦ ἀγροτικοῦ λαοῦ.
Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρωθυπουργός). Αὐτὸ περιλαµβάνεται εἰς τὸ
πρόγραµµα τῆς γεωργικῆς µεταρρυθµίσεως, ἀλλ’ οἱ προϊστάµενοι τῆς γεωργικῆς ὑπηρεσίας φρονοῦν, ὅτι αἱ κατώτεραι τοὐλάχιστον γεωργικαὶ σχολαὶ πρέπει νὰ ἱδρύωνται
καὶ νὰ ἐποπτεύωνται ἀπὸ τὸ ὑπουργείον τῆς Γεωργίας.
Γ. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ. Κύριε Πρόεδρε τῆς Κυβερνήσεως, ἀπὸ
αὐτὸ πάσχοµεν, ἀπὸ τὴν µαταιότητα τῶν ὑπηρεσιῶν νὰ
ἐπαυξάνουν τὰς ἐξουσίας των. Ἀκριβῶς πρὸς καταστολὴν
αὐτῆς τῆς ἐπικινδύνου µαταιότητος ἐπιβάλλεται ἡ πυγµὴ
τῆς Κυβερνήσεως νὰ δηµιουργήσῃ µίαν ἑνιαίαν διοίκησιν
τῆς ἐκπαιδεύσεως.
Α. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ. Ἐφ’ ὅσον ἱδρύετε τὸ ἀνώτατον ἐκπαι262
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δευτικὸν συµβούλιον, διὰ τὴν ἵδρυσιν τοῦ ὁποίου εἶµαι ἀπολύτως σύµφωνος, ἐπέρχεται ἡ ἑνότης τῆς ἐκπαιδεύσεως ἀπὸ
τῆς ἑξῆς ἀπόψεως, ὅτι δὲν θὰ εἶναι δυνατὸν νὰ ἱδρύωνται
σχολαὶ πρακτικαί, ἐκεῖ ὅπου θὰ ἔπρεπε νὰ ἱδρυθοῦν κλασσικαὶ ἢ δὲν θὰ ἱδρύωνται ἐµπορικαὶ σχολαὶ ἐπὶ παραδείγµατι, ἐκεῖ ὅπου θὰ ἔπρεπε νὰ ἱδρυθοῦν ἄλλαι πρακτικαὶ σχολαί.
Ἐφ’ ὅσον ἱδρύετε τὸ ἀνώτατον ἐκπαιδευτικὸν συµβούλιον
κανεὶς λόγος δὲν συντρέχει, νὰ πάρετε τὴν διαχείρισιν καὶ
τὴν ἄµεσον διοίκησιν πρακτικῶν γεωργικῶν σχολῶν ἀπὸ
τὸ ὑπουργεῖον τῆς Γεωργίας, τὸ ὁποῖον κατὰ τὰ δύο τρίτα
εἶναι σχολὴ γεωργικῆς ἐκπαιδεύσεως καὶ τίποτε ἄλλο. Θὰ
ἔλθῃ ἡ σειρά µου καὶ θὰ εἶπω τὴν γνώµην µου.
Γ. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ. ∆ὲν ἐπιµένοµεν εἰς αὐτό. Ὅ,τι καθ’ ἡµᾶς
ἀποτελεῖ τὴν οὐσίαν τοῦ ζητήµατος εἶναι τὸ ἀνώτατον ἐκπαιδευτικὸν συµβούλιον. Πέραν αὐτοῦ νοµίζοµεν, ὅτι πᾶσα
διαρρύθµισις εἶναι δυνατή.
Α. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ. Εἰς αὐτὸ εἶµαι συµφωνότατος.
Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρωθυπουργός). Εἶχον καλέσει ὑπὸ τὴν προεδρίαν µου συνεδρίασιν τῶν ἁρµοδίων ὅλων τῶν ὑπουργείων,
τὰ ὁποῖα ἀσχολοῦνται µὲ τὴν ἐκπαίδευσιν τὴν γεωργικήν,
τὴν ἐµπορικήν, τὴν ἐπαγγελµατικήν. Ἐγὼ ἤµην εἰσηγητὴς
τῆς γνώµης τῆς ἑνότητος τῆς ἐκπαιδεύσεως, ἀλλ’ ὅταν
ἤλθοµεν εἰς τὴν ἐφαρµογὴν εἶδον καὶ ἐγώ, ὅτι ἔπρεπε νὰ
ἔχω ἐνδοιασµοὺς ἂν αἱ κατώτεραι...
Α. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ. Καὶ αἱ µέσαι.
Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρωθυπουργός). Ἴσως καὶ αἱ µέσαι, ἀλλὰ τὰς
κατωτέρας, αἱ ὁποῖαι ἔχουν καθαρῶς, τεχνικὸν χαρακτῆρα
δὲν γνωρίζω, ἂν ἠµποροῦµεν νὰ τὰς διευθύνωµεν ἀπὸ ἓν
ὑπουργεῖον, ἀλλ’ αὐτὸ εἶναι λεπτοµέρεια.
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Ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον, ἐπαναλαµβάνω, ἀποτελεῖ καθ’ ἡµᾶς τὴν οὐσίαν τοῦ ζητήµατος εἶναι τὸ ἀνώτατον
ἐκπαιδευτικὸν συµβούλιον. Ἐπίσης ἡ ὑποχρεωτικότης τῶν
ἀποφάσεων αὐτοῦ, διότι εἶναι φανερόν, ὅτι θὰ προσκόψῃ
ἡ µεταρρύθµισις εἰς τοπικὰς ἀντιστάσεις εἰς κοµµατικὰς
ἐπεµβάσεις καὶ διὰ τοῦτο πρέπει νὰ εἴµεθα βέβαιοι ὅτι αἱ
ἀποφάσεις θὰ ἐκτελοῦνται. Καὶ διὰ νὰ ἐκτελοῦνται πράγµατι δὲν ἀρκεῖ ἡ νοµοθετικὴ κατοχύρωσις⋅ θὰ ἔπρεπεν ἐπίσης
οἱ ἀρχηγοὶ τῆς ∆ηµοκρατικῆς παρατάξεως,11 ἂν εἶναι σύµφωνοι, ὅπως ἐλπίζω, νὰ διαπιστώσουν12 τὴν ἀλληλεγγύην
αὐτῶν εἰς τρόπον, ὥστε πανταχόθεν καὶ νοµοθετικῶς καὶ
πολιτικῶς νὰ εἶναι κατωχυρωµένη ἡ ἐφαρµογὴ τῆς µεταρρυθµίσεως.
Κ. ΓΟΝΤΙΚΑΣ ( Ὑπουργὸς τῆς Παιδείας). ∆ιὰ τὰ κατώτερα ἐπαγγελµατικὰ σχολεῖα, περὶ ὦν τὸ νοµοσχέδιον νοµίζετε, ὅτι
δύνανται νὰ ὑπαχθοῦν εἰς ἄλλο ὑπουργεῖον;
Γ. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ. Εἶναι τοῦτο δευτερεῦον. Πρωτεῦον εἶναι,
ὅτι διὰ τῆς ἱδρύσεως τοῦ ἀνωτάτου ἐκπαιδευτικοῦ συµβουλίου δὲν θὰ εἶναι δυνατόν, οὔτε τὸ ὑπουργεῖον τῆς Γεωργίας,
κατὰ τὴν µονοµερῆ αὐτοῦ κρίσιν, νὰ ἱδρύῃ γεωργικὰς σχολάς, οὔτε τὸ ὑπουργεῖον τῆς Ἐθνικῆς Οἰκονοµίας, ἐµπορικὰς
σχολάς, αἱ ὁποῖαι ἔγιναν τόσον πληθωρικαὶ ὅσον καὶ τὰ
κλασσικὰ Γυµνάσια. Τὸ κρίσιµον σηµεῖον εἶναι τὸ ἀνώτατον
ἐκπαιδευτικὸν συµβούλιον. Πέραν αὐτοῦ πᾶσα διαρρύθµισις
εἶναι δυνατή.
Καὶ ὅταν, κύριοι βουλευταί, ἡ ὀργάνωσις συντελεσθῇ
πλήρως, διότι φρονοῦµεν, ὅτι διὰ τῆς µεθόδου, τὴν ὁποίαν
εἰσηγούµεθα ἐντὸς µιᾶς πενταετίας θὰ εὑρισκώµεθα πραγµατικῶς εἰς τὴν ἐφαρµογὴν τῆς ἐκπαιδευτικῆς µεταρρυθµίσεως,
Γ. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ.
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τότε θὰ εἶναι δυνατὸν νὰ συζητήσωµεν ἐπίσης κατὰ πόσον
δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ θέσωµεν ἀριθµητικὸν περιορισµὸν εἰς τὰς
εἰσιτηρίους ἐξετάσεις τῆς µέσης ἐκπαιδεύσεως. Γνωρίζοµεν,
ὅτι αἱ κρατοῦσαι σκέψεις εἶναι νὰ τεθοῦν ἀριθµητικοὶ περιορισµοὶ εἰς τὴν ἀνωτάτην ἐκπαίδευσιν. ∆ιαφωνοῦµεν, διότι
ἂν ἡ µέση ἐκπαίδευσις ἀποδώσῃ µέγαν ἀριθµόν, περιορίσωµεν δὲ τὸν ἀριθµὸν τῆς ἀνωτάτης ἐκπαιδεύσεως, τί ἄλλο
πράττοµεν ἢ νὰ ρίψωµεν τὸ προλεταριάτον τοῦ κολλάρου
ὅπως ὀνοµάζεται ὁ ἑσµὸς τῶν θεσιθηρῶν, οἱ ὁποῖοι κατατρυχόµενοι ἀπὸ τὴν στέρησιν καὶ τὴν ἡµιµάθειαν, θὰ
παρασκευάσουν εἰς τὸ µέλλον ἐκεῖνο ἀκριβῶς τὸ ὁποῖον
ἐξήγγειλεν ὁ κ. Πρόεδρος τῆς Κυβερνήσεως, δηλ. «τὸν
στρατὸν τῆς κοινωνικῆς ἀνατροπῆς!» Ἂν θέλωµεν, εἰς τὰς
πηγάς του πρέπει νὰ τὸ ἀποκόψωµεν τὸ κακόν. Πρέπει νὰ
δυσκολεύσωµεν τὴν ἄφθονον εἰσαγωγὴν εἰς τὰς σχολὰς
τῆς µέσης ἐκπαιδεύσεως, ἐγκαίρως, εἰς ἐποχὴν καθ’ ἣν ἡ
ἀπόσχισις τῶν µαθητῶν ἀπὸ τὴν λαϊκὴν κοινωνικήν των
τάξιν δὲν ἔχει ἀκόµη συντελεσθῆ, εἰς τρόπον, ὥστε νὰ
εἶναι δυνατὴ ἡ ἐπιστροφή, ἐνῷ µετὰ τὸ πέρας τῆς µέσης
ἐκπαιδεύσεως ἡ ἀπόστασις πρὸς τὴν λαϊκὴν κοινωνικὴν
τάξιν εἶναι µεγάλη. Ὁ ἀπόφοιτος τῆς µέσης ἐκπαιδεύσεως
ἔχει γίνει περιφρονητὴς τῆς γῆς, χωρὶς νὰ ἀπορροφηθῇ
ἀπὸ καµµίαν ἄλλην κοινωνικὴν τάξιν καὶ κανένα ἄλλον
προορισµόν. Ὀφείλοµεν ἑποµέρως ἐκεῖ νὰ στρέψωµεν τὴν
προσοχήν µας καὶ ἢ δι’ αὐστηροτάτων εἰσιτηρίων ἐξετάσεων
ἢ διὰ καθορισµοῦ ὡρισµένου ἀριθµοῦ εἰσαγοµένων.13
Ἀλλὰ καὶ δι’ ἄλλον λόγον εἰς τὴν ἀνωτάτην ἐκπαίδευσιν
ὅπου θὰ γίνεται ἡ καλλιέργεια τῆς τέχνης καὶ τῆς ἐπιστήµης,
δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ τεθοῦν φραγµοί. Ὑπάρχουν ἄνθρωποι, οἱ
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ὁποῖοι εἰσέρχονται εἰς αὐτὴν πρὸς ἱκανοποίησιν πνευµατικῆς
ἀνάγκης. Θὰ ἦτο ἀνάλγητον καὶ ἀσυγχρόνιστον ἂν ἠθέλωµεν
νὰ τάξωµεν φραγµὸν καὶ νὰ ἀπαγορεύσωµεν τὴν καλλιέργειαν καὶ τὴν θεραπείαν τῆς ἐπιστήµης καὶ τῆς τέχνης.
Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρωθυπουργός). Εἶµαι σύµφωνος εἰς τὴν
ἀνάγκην νὰ εἰσάγεται εἰς τὰ σχολεῖα τῆς µέσης ἐκπαιδεύσεως
ὀλιγώτερος ἀριθµὸς ἀφ’ ἑνὸς διὰ τοῦ καθορισµοῦ εἰσιτηρίων
ἐξετάσεων, ἀφ’ ἑτέρου διὰ τοῦ περιορισµοῦ τοῦ ἀριθµοῦ τῶν
δεκτῶν. Ἀλλὰ δὲν νοµίζω, ὅτι πρέπει νὰ ἀναβάλωµεν ἐπὶ
πέντε χρόνια τὴν λῆψιν µέτρων διὰ τὸν περιορισµὸν τῶν
εἰσερχοµένων εἰς τὸ Πανεπιστήµιον καὶ ὡρισµένως διὰ δύο
σχολάς, τὴν Ἰατρικὴν καὶ τὴν Φιλοσοφικὴν σχολήν. Εἰς µὲν
τὴν ἰατρικὴν ἐφ’ ὅσον εἰσάγεται ἀριθµὸς µεγαλείτερος τοῦ
ἐπιτρεποµένου δὲν ἠµποροῦµεν οὔτε νὰ τοὺς µορφόσωµεν,
καὶ εἰς τὴν φιλοσοφικὴν διότι βλέπετε τί γίνεται. Θέλοµεν
νὰ καταργήσωµεν τὰ Γυµνάσια καὶ δὲν ξέροµεν τί θὰ κάµωµεν τοὺς καθηγητάς, δὲν ἠµποροῦµεν δὲ καὶ νὰ τοὺς
στείλωµεν εἰς τὰ δηµοτικὰ σχολεῖα διότι θὰ εἶναι χειρότερα.
Πρέπει λοιπὸν νὰ λάβωµεν πρόνοιαν νὰ µὴ δηµιουργοῦνται
καθηγηταὶ τόσοι, ὥστε νὰ µᾶς παρεµποδίσουν διὰ τοῦ µεγάλου ἀριθµοῦ των εἰς τὴν ἐφαρµογὴν τῆς πολιτικῆς αὐτῆς.
∆ιὰ τὰς δύο λοιπὸν σχολὰς αὐτὰς εἶµαι ἕτοιµος νὰ δεχθῶ
τὸν περιορισµόν.
Α. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ. Εἶναι ἀπαραίτητος ὁ περιορισµὸς τοῦ
ἀριθµοῦ, ἀλλὰ νὰ λειτουργήσουν καὶ τὰ δύο Πανεπιστήµια,
ὥστε νὰ κατανεµηθῇ ὁ ἀριθµὸς καὶ εἰς τὰ δύο.
Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρωθυπουργός). Θέλετε νὰ κάµωµεν ἰατρικὴν
σχολὴν εἰς τὴν Θεσσαλονίκην; Ἠξεύρετε ὅτι δὲν εἴµεθα
ἕτοιµοι.
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Ἂν µεταβῆτε εἰς τὴν Θεσσαλονίκην
καὶ ἰδῆτε τὰ νοσοκοµεῖα, θὰ ἴδητε, ὅτι ἠµπορεῖ νὰ λειτουργήσῃ ἰατρικὴ σχολή.
Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρωθυπουργός). Μὴ τὸ λέγετε αὐτό.
Α. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ. ∆ὲν πρόκειται ἄλλως τε νὰ λειτουργήσῃ αὔριον.
Γ. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ. Κύριε Πρόεδρε τῆς Κυβερνήσεως, ἂν
ὑπεστηρίξαµεν ὄτι τοῦ λοιποῦ οἱ περιορισµοὶ πρέπει νὰ εἶναι
εἰς τὴν µέσην ἐκπαίδευσιν, τοῦτο εἶναι διότι ἐὰν ἰσχύσουν
εἰς τὴν µέσην, δὲν θὰ εἶναι πλέον ἀπαραίτητοι εἰς τὴν
ἀνωτάτην. Σεῖς ἐπιθυµεῖτε νὰ θεραπεύσητε µίαν κατάστασιν
σηµερινήν, καὶ εἰς τοῦτο εἴµεθα σύµφωνοι.
Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρωθυπουργός). Μοῦ ἐπιτρέπετε ἀκόµη; Εἰς
τὸν περιορισµὸν τῆς εἰσόδου εἰς τὰ Γυµνάσια ἠµπορεῖ νὰ
τεθῇ ὁ ἑξῆς ὅρος: ὅτι καὶ πέραν τοῦ ἀριθµοῦ τοῦ ὡρισµένου
µπαίνει ὁ καθένας, ἀλλὰ πληρώνει αὐτὸς τὰ ἔξοδα. ∆ὲν
εἶναι ὑποχρεωµένον τὸ Κράτος νὰ δαπανᾷ διὰ τὴν µέσην
ἐκπαίδευσιν ἐκείνων οἱ ὁποῖοι τοῦ εἶναι ἄχρηστοι.
Γ. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ. Θὰ γίνουν καὶ ἰδιωτικὰ σχολεῖα.
Α. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ. Ἂν ἴδητε τῆν στατιστικὴν θὰ ἰδῆτε,
ὅτι τόσον αὐξάνει ὁ ἀριθµὸς τῶν µαθητῶν τῶν Γυµνασίων
ὥστε ἀναγκαζόµεθα διαρκῶς νὰ κάµωµεν διπλᾶ τµήµατα.
Θὰ εἴµεθα εὐτυχεῖς νὰ περιωρίζετο ἐκεῖ ὅπου εἶναι καὶ
ἔπειτα βλέποµεν.
Κ. ΓΟΝΤΙΚΑΣ ( Ὑπουργὸς τῆς Παιδείας). ∆ιὰ τῆς ἀποκεφαλίσεως
δὲν γίνονται αὐτά, πρέπει νὰ γίνῃ ἡ ἀντικατάστασις.
Γ. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ. Κύριοι βουλευταί, φρονοῦµεν ὅτι ἀπαντήσαµεν καὶ εἰς τὸ ἐρώτηµα, ἐὰν ἡ εἰσαγοµένη ἐκπαιδευτικὴ
µεταρρύθµισις εἶναι πραγµατική. Εἶναι πραγµατικὴ καὶ
Α. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ.
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ἄµεσος καθ’ ὅσον ἀφορᾷ τὴν δηµοτικὴν ἐκπαίδευσιν, θὰ
εἶναι ἐπίσης πραγµατικὴ ἐντὸς µιᾶς πενταετίας καθ’ ὅσον
ἀφορᾷ τὰ κατώτερα πρακτικὰ σχολεῖα καὶ καθ’ ὅσον ἀφορᾷ
τὸν περιορισµὸν τῶν κλασσικῶν Γυµνασίων. Ἑποµένως
πρὸς τὸν Ἑλληνικὸν λαὸν δὲν παρέχοµεν λόγους κενούς,
ὅπως ἰσχυρίσθησαν οἱ ἐπικριταὶ οἱ ὁποῖοι προσεπάθησαν νὰ
ἀποδείξουν, ὅτι ὅλη αὐτὴ ἡ νοµοθετικὴ ἐργασία ἀποτελεῖ
ἐµπαιγµὸν τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ. Ἡµεῖς ὁµολογοῦµεν, ὅτι
τὸ ἔργον καὶ τοῦ ὑπουργοῦ καὶ τῆς Ἐπιτροπῆς δὲν εἶναι
τέλειον. Ἀνθρώπινον ἄλλως τε εἶναι τὸ ἐλάττωµα τῶν
ἀτελῶν ἔργων ἐφ’ ὅσον ἰσχύει ἡ λαϊκὴ ∆ηµοκρατία. Τὴν
τελειότητα τὴν ἐµπιστευόµεθα εἰς τὸ Κράτος τοῦ µέλλοντος. Φρονοῦµεν ὅµως ὅτι ἐν συγκρίσει πρὸς τὴν σηµερινὴν
κατάστασιν ἀποτελοῦν µίαν σοβαρὰν πρόοδον. ∆ιὰ τοῦτο
πιστεύοµεν, ὅτι διὰ τῆς πραγµατικῆς ἐφαρµογῆς τῆς ἐκπαιδευτικῆς ταύτης µεταρρυθµίσεως ἡ ∆ηµοκρατία θὰ παύσῃ
πλέον νὰ εἶναι τύπος κενός. Θὰ γίνῃ διὰ τὸν Λαὸν πηγὴ καὶ
ὑλικῆς εὐηµερίας καὶ πνευµατικῆς ἀνυψώσεως. Καὶ τοιουτοτρόπως θὰ ἀποκτήσῃ τίτλους ἀληθεῖς ἐπὶ τῆς ἐυγνωµοσύνης
του καὶ θὰ δικαιώσῃ τὰς προσδοκίας τὰς ὁποίας ἐστήριξεν
ἐπ’ αὐτῆς ἡ ἐµπιστοσύνη τῆς µεγάλης πλειοψηφίας τοῦ
Ἑλληνικοῦ λαοῦ.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ Β΄ - ΣΥΝΟ∆ΟΣ Β΄
Συνεδρίασις 39, 18 Φεβρουαρίου 1930



[…] Ὁ κ. ὑπουργὸς τῆς Παιδείας ἔχει τὸν
λόγον πρὸ τῆς Ἡµερησίας διατάξεως.
Γ. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ (Ὑπουργὸς τῆς Παιδείας). Λαµβάνω τὴν τιµὴν
νὰ καταθέσω σχέδιον νόµου περὶ τροποποιήσεως τοῦ νόµου «περὶ οἰκοκυρικῆς ἐκπαιδεύσεως». Τοῦτο ἀποτελεῖ
λεπτοµερειακὴν τροποιποίησιν τοῦ ἰσχύοντος νόµου καὶ διὰ
τοῦτο δὲν χρήζει εὐρυτέρας ἀναπτύξεως. Ἐπίσης σχέδιον
νόµου «περὶ χορηγήσεως συνδροµῶν εἰς τὴν Μακεδονικὴν
Ἐκπαιδευτικὴν Ἑταιρείαν καὶ τὸν Σύλλογον τῶν Φιλοµούσων», ὡς καὶ «περὶ προσόντων τῶν καθηγητῶν τῆς Γαλλικῆς». Τὸ τελευταῖον τοῦτο ἔχει σκοπὸν νὰ διορθώσῃ µίαν
θλιβερὰν κατάστασιν. Εἶναι γνωστὸν ὅτι, ὅπως διδάσκεται
σήµερον ἡ Γαλλική, οὐδεὶς ἀπόφοιτος αὐτῆς εἶναι κάτοχος
τῆς γλώσσης, διότι οὐδεµία σοβαρὰ πρόνοια ἐλήφθη ποτὲ
διὰ τὸν καταρτισµὸν τῶν διδασκόντων αὐτήν. Ἐπὶ τῇ βάσει
τοῦ ἰσχύοντος νόµου ἀπόφοιτοι γυµνασίου, ἀλλὰ ἐπίσης
καὶ µὴ ἀπόφοιτοι, προσήρχοντο εἰς µίαν ἐπιτροπήν, ἐκ τῆς
ὁποίας ἐλάµβανον πτυχίον, καθηγητῶν τῆς Γαλλικῆς. Οἱ
οὕτω προερχόµενοι καθηγηταὶ τῆς Γαλλικῆς, οὔτε ὑπὸ τῶν
συναδέλφων των θεωροῦνται ἰσότιµοι, οὔτε εἰς τοὺς µαθητάς
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ.
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των ἐµπνέουν ἐµπιστοσύνην, δὲν ἦσαν δὲ σπάνιαι αἱ περιπτώσεις καθ’ ἃς ἀπετέλουν φαιδρὰ πρόσωπα. Ἤδη, διὰ τοὺς
µέλλοντας καθηγητὰς τῆς Γαλλικῆς λαµβάνοµεν πρόνοιαν,
ὥστε νὰ ἔχουν φιλολογικὴν καὶ γλωσσικὴν µόρφωσιν, εἰς
τρόπον ὥστε ἡ νέα τοὐλάχιστον γενεά, νὰ µὴ ἔχῃ τὴν τύχην τῆς ἰδικῆς µας, ἀλλὰ νὰ γίνῃ κάτοχος µιᾶς γλώσσης,
ἥτις ὑπὸ τὰς σηµερινὰς συνθήκας εἶναι ἀνάγκη κοινωνική,
ἀνάγκη ἐπιστηµονική, ἀνάγκη ἐπαγγελµατική.
Καταθέτω ἐπίσης σχέδιον νόµου περὶ τοῦ Πανεπιστηµίου
Ἀθηνῶν.
Εἶναι γνωσταί, κύριοι βουλευταί, αἱ θλιβεραὶ σκηναί, τὰς
ὁποίας οἱ φοιτηταί, παρακινούµενοι ὑπὸ τῶν κοµµουνιστῶν,
ἐπροκάλεσαν, αἱ ὁποῖαι τοὺς ἀπεξένωσαν πάσης συµπαθείας
τῆς κοινῆς γνώµης, καὶ διὰ τὰς ὁποίας δὲν ἀµφιβάλλοµεν
ὅτι πρῶτοι αὐτοὶ πικρῶς ἤδη θὰ µετενόησαν. Ἡ Κυβέρνησις
ἐν συνεννοήσει µετὰ τῆς Συγκλήτου εἶχε δεχθῇ ὡρισµένα
ἐκ τῶν αἰτηµάτων αὐτῶν. Καὶ ἄλλα µὲν ἐτέθησαν εἰς
ἐνέργειαν δι’ ἀποφάσεων τῆς Συγκλήτου, ἄλλα διὰ διαταγµάτων καὶ ἄλλα διὰ τῆς νοµοθετικῆς ὁδοῦ καὶ περὶ τούτου
προνοεῖ τὸ παρὸν νοµοσχέδιον. Ρυθµίζονται δι’ αὐτοῦ αἱ
τµηµατικαὶ ἐξετάσεις, ἡ πώλησις τῶν βιβλίων γίνεται διὰ
τοῦ ἐλευθέρου ἐµπορίου καὶ τερµατίζεται οὕτω κατάστασις
θλιβερά, ἡ ὁποία βεβαίως δὲν ἀποτελεῖ τίτλον τιµῆς διὰ τὸ
Πανεπιστήµιον Ἀθηνῶν.
Ἡ Κυβέρνησις διαθέτει καὶ ἑκατοµµύριον δραχµῶν διὰ
τὸ ἀναγνωστήριον τοῦ Πανεπιστηµίου καὶ 250.000 δραχµὰς
δι’ ἀνανέωσιν τῶν βιβλίων τοῦ ἀναγνωστηρίου καὶ 50.000
δραχµὰς διὰ βραβεῖα ὑπὲρ τῶν ἀπόρων ἀριστευόντων
φοιτητῶν. Ἀλλὰ τὰ µέτρα ταῦτα δὲν εἶναι εἰµὴ ἀπαρχὴ τῶν
γενικωτέρων µέτρων, τὰ ὁποῖα θὰ λάβωµεν διὰ τῆς τροπο270

ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ

ποιήσεως τοῦ ὀργανισµοῦ τοῦ Πανεπιστηµίου. Ἀπεστείλαµεν
πρὸς τὰς σχολὰς ἀπὸ τοῦ παρελθόντος µηνὸς ἐρωτήµατα
καὶ αἱ σχολαὶ ἐργάζονται µετ’ ἀξιεπαίνου ζήλου.
Ἐλπίζοµεν ὅτι ταχέως θὰ ἔχωµεν τὰς ἀπαντήσεις ἐπὶ
τῶν ὁποίων θὰ διατυπώσωµεν τὰς µεταρρυθµίσεις εἰς τὸν
ὀργανισµὸν τοῦ Πανεπιστηµίου. Ἐπιφυλασσόµενοι λοιπὸν
ν’ ἀναπτύξωµεν προσεχῶς εὐρύτερον τὰς ἀπόψεις µας,
ἀρκούµεθα σήµερον εἰς τὴν δήλωσιν ὅτι εἰς τὴν ὑπόθεσιν
τοῦ Πανεπιστηµίου ἀποδίδοµεν ἐντελῶς ἐξαιρετικὴν σηµασίαν. Ἀναχωροῦµεν ἀπὸ τὴν πεποίθησιν ὅτι κανεὶς λαὸς
δὲν ἀναγεννᾶται χωρὶς ἐκλεκτὴν ἡγέτιδα τάξιν. Ἀλλὰ τὴν
ἡγέτιδα τάξιν παρασκευάζει τὸ Πανεπιστήµιον. ∆ι’ αὐτὸ ἡ
ὑπόθεσις τοῦ Πανεπιστηµίου εἶναι ὑπόθεσις ἐθνικὴ καὶ ὡς
τοιαύτην τὴν ἐκτιµᾷ ἡ Κυβέρνησις. Καταθέτοµεν ἐπίσης
νοµοσχέδιον περὶ τοῦ Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης δι’οὗ
τροποποιεῖται ἡ µετάκλησις τῶν καθηγητῶν Ἀθηνῶν ὥστε νὰ
καταστῇ εὐχερεστέρα. Ὅταν κατατεθοῦν αἱ µεταρρυθµίσεις
τοῦ Πανεπιστηµίου Ἀθηνῶν θὰ ἐκθέσωµεν τὰς ἀπόψεις µας
καὶ διὰ τὸ νέον Πανεπιστήµιον. Σήµερον ἐπαναλαµβάνοµεν
τὴν δήλωσιν ὅτι ἀποβλέποµεν εἰς τὸ Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης µετὰ στοργῆς ἐξαιρετικῆς. Πιστεύοµεν ὅτι ἡ ὕπαρξις
αὐτοῦ εἶναι ὄχι µόνον δυνατὴ ἀλλὰ ἀπαραίτητος. 1) ∆ιότι
προκαλεῖ ἀναζωογόνησιν τοῦ ἀκαδηµαϊκοῦ βίου τῆς Χώρας, µὲ τὴν εὐγενῆ ἅµιλλαν τῶν δύο Πανεπιστηµίων καὶ ἡ
ὁποία συµβολίζει γενικώτερον τὴν ἅµιλλαν µεταξὺ τῶν δύο
πρωτευουσῶν τῆς Ἑλλάδος τῆς Πρωτευούσης τοῦ παρελθόντος καὶ τῆς Πρωτευούσης τοῦ µέλλοντος. Τὴν θεωροῦµεν
ἐπίσης ἀπαραίτητον διότι τὸ Πανεπιστήµιον Θεσσαλονίκης
ἀποτελεῖ πνευµατικὸν κέντρον τῆς Ν[έας] Ἑλλάδος, τὸ
ὁποῖον µάλιστα ἔχει ἰδιαίτερον προορισµὸν µιᾶς εὐρυτέρας
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Βαλκανικῆς ἀκτινοβολίας. Ὅσον ἀφορᾷ τὴν συµπλήρωσιν
τῆς Νοµικῆς σχολῆς ὁ κ. Πρωθυπουργὸς ἔχει δηλώσει ὅτι
δέχεται τὴν σύστασιν αὐτὴν ὑπὸ τὸν ὀρὸν ὅµως τῆς λήψεως τῶν καταλλήλων ἀντιπληµµυρικῶν µέτρων κατὰ τῆς
ὑπερπαραγωγῆς τῶν νοµικῶν. Ὁ κ. Πρωθυπουργὸς ἔχει
παρακαλέσει τοὺς ἀρχηγοὺς τῶν κοµµάτων νὰ συνέλθουν
εἰς σύσκεψιν καὶ νὰ µελετήσουν τὰ µέτρα ταῦτα. Κατὰ παράκλησιν ἡµῶν ἡ σύσκεψις ἀνεβλήθη, διότι ἐκρίναµεν ὅτι
ἔπρεπε ν’ ἀναµείνωµεν τὰς ἀπαντήσεις τῶν Πανεπιστηµίων
εἰς τρόπον ὥστε, ἐπὶ τῇ βάσει περισσότερον συγκριµένων
δεδοµένων, ληφθοῦν πεφωτισµέναι ὁριστικαὶ ἀποφάσεις.
Τέλος καταθέτοµεν τὸν ὀργανικὸν νόµον τῆς ∆ιοικήσεως
τῆς ἐκπαιδεύσεως: Ἱδρύοµεν τὸν νέον θεσµὸν τοῦ Ἀνωτάτου
Ἐκπαιδευτικοῦ Συµβουλίου, µεταρρυθµίζοµεν τὸ ὑπάρχον
Ἐκπαιδευτικὸν Συµβούλιον καθὼς καὶ τὰ περιφερειακὰ
συµβούλια καὶ τέλος µεταρρυθµίζοµεν τὰς διατάξεις περὶ
διορισµοῦ καὶ µεταθέσεων. Τὸ περιφερειακὸν Ἐποπτικὸν
Συµβούλιον τῆς ∆ηµοτικῆς, ὑφίσταται σήµερον ἀπαρτιζόµενον ἐκ τοῦ διευθυντοῦ τοῦ ∆ιδασκαλείου ἢ τοῦ Γυµνασίου, ἑνὸς Πρωτοδίκου καὶ τοῦ Ἐπιθεωρητοῦ. Ἐναντίον τῆς
συνθέσεως ταύτης ἔχουν 3 αἰτήσεις:14 1) ὅτι µετέχουν ξένα
πρόσωπα⋅ 2) ὅτι ὁ ἐπιθεωρητὴς ὡς ἐκ τούτου ἀσκεῖ ὑπέρµετρον ἐξουσίαν, καὶ 3) ὅτι ἀπορροφηµένος ἐκ τῶν διοικητικῶν ἔργων δὲν ἐπιδίδεται εἰς τὴν ἐποπτικὴν καθοδήγησιν
τοῦ κλάδου. Ὁ κλάδος προέτεινε διάφορον σύνθεσιν, ἐπιµένει
εἰς τὴν παλαιάν του ἀντίληψιν περὶ αὐτοδιοικήσεως τοῦ
κλάδου, ὑποστηρίζει ὡς µέλη δύο αἱρετοὺς ἀντιπροσώπους
αὐτοῦ. Συνεχίζων ἀναγιγνώσκει σχετικὴν περικοπὴν τοῦ
ὑποµνήµατος τῶν δηµοδιδασκάλων Πατρῶν καὶ λέγει ὅτι
ἐπιθυµεῖ εἰλικρινῶς νὰ παράσχῃ εἰς τὸν κλάδον τοῦτον
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πᾶσαν δυνατὴν ἠθικὴν ἰκανοποίησιν⋅ 1) διότι εἶναι ἄξιος
αὐτῆς καὶ 2) διότι µόνον ἱκανοποιούµενος θὰ ἐπιδοθῇ µετὰ
ζήλου εἰς τὴν ἐκπλήρωσιν τοῦ καθήκοντός του καὶ θλίβοµαι
λέγει, διότι εἰς τὴν προκειµένην περίπτωσιν ἀδυνατῶ νὰ
ἀνταποκριθῶ εἰς τὴν ἐπιθυµίαν των ταύτην. Ἀλλὰ ἐκδήλωσις
στοργῆς δὲν ἠµπορεῖ, δὲν ἐπιτρέπεται νὰ εἶναι ἡ ρυµούλκησις, πρέπει πάντοτε νὰ εἶναι ἡ καθοδήγησις. Ὁ κλάδος
ὑποστηρίζων τὴν αὐτοδιοίκησιν αὐτοῦ πλανᾶται. ∆ιότι
αὐτοδιοίκησις τοῦ κλάδου σηµαίνει ἄρνησιν τῆς ἐννοίας τοῦ
Κράτους καὶ παρανόησιν τῆς ∆ηµοκρατίας. Αὐτοδιοίκησις
τοῦ κλάδου θὰ ζηµιώσῃ ἀσφαλῶς καὶ τὴν ἐκπαίδευσιν ἀλλὰ
καὶ τοὺς διδασκάλους. Θὰ ζηµιώσῃ τὴν ἐκπαίδευσιν διότι
εἰς τὴν θέσιν τοῦ γενικοῦ συµφέροντος θὰ ὑποκατασταθῇ
τὸ µερικὸν ἐπαγγελµατικὸν συµφέρον. Αὐτὸ θὰ ζηµιώσῃ
καὶ τοὺς διδασκάλους, διότι θὰ τοὺς παραδώσῃ πάλιν εἰς
τὴν συναλλαγὴν καὶ δὲν ἐπιτρέπεται εἰς τὴν πολιτείαν ἡ
ὁποία ἐπάλαισεν ἐπὶ µακρὸν πρὸς κατάλυσιν τῆς κοµµατικῆς
συναλλαγῆς νὰ ἐνδώσῃ σήµερον καὶ νὰ ἐπαναφέρῃ εἰς τὸν
κλάδον τὴν ὑπαλληλικήν, τὴν συναδελφικὴν συναλλαγήν,
ἡ ὁποία θὰ ἀποβῇ µάλιστα χειροτέρα. Ἀλλ’ ἐάν ἀρνούµεθα
τὴν ἀρχὴν τῆς αὐτοδιοικήσεως τοῦ κλάδου, εἰς τὰ περιφερειακὰ συµβούλια ἐµεριµνήσαµεν ὅµως διὰ πᾶσαν δυνατὴν
βελτίωσιν αὐτῶν. Περιωρίσαµεν τὸ ἀνέκκλητον τῶν πειθαρχικῶν ποινῶν µόνον εἰς 15 ἡµέρας ἀντὶ µηνός, ἐδώσαµεν
ἀποζηµίωσιν κατὰ συνεδρίασιν καὶ εἰς τὰ δύο ἄλλα µέλη
ὥστε νὰ προσέρχωνται, ὑπεχρεώσαµεν τὸν ἐπιθεωρητὴν νὰ
καταρτίζῃ ἡµερησίαν διάταξιν πρὸ 3 ἡµερῶν, ἐδώσαµεν
καὶ εἰς τὰ ἄλλα µέλη τὸ δικαίωµα νὰ ἀναγράφουν εἰς αὐτὴν
θέµατα, συνεστήσαµεν παρ’ ἑκάστῳ ἐπιθεωρητῇ θέσιν γραφέως, διὰ νὰ τὸν ἀπαλλάξωµεν ἀπὸ τὸν φόρτον τῆς γραφικῆς
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ὑπηρεσίας καὶ τέλος καθωρίσαµεν ὄτι ὁ ἀριθµὸς τῶν
ἐπιθεωρητῶν ἀπὸ 71 θὰ ἀνέλθῃ εἰς 120. Εἶναι προφανὲς ὅτι
εἷς ἐπιθεωρητὴς ἀναλογῶν σήµερον πρὸς 200 δηµοδιδασκάλους δὲν ἐπαρκεῖ. ∆ιὰ τῆς αὐξήσεως τοῦ ἀριθµοῦ αὐτῶν
ἐξυπηρετεῖται προφανῶς καὶ ἡ ἐκπαίδευσις καὶ ὁ κλάδος
καὶ χαίροµεν διότι δυνάµεθα νὰ προσφέρωµεν αὐτὴν τὴν
ὑπηρεσίαν διότι εἰς αὐτὴν τὴν περίπτωσιν συµπίπτει τὸ
συµφέρον τῶν διδασκάλων µὲ τὸ γενικώτερον συµφέρον
τῆς ἐκπαιδεύσεως. Ὡς πρὸς τὰ περιφερειακὰ συµβούλια
δηµιουργοῦµεν, λέγει τοιαῦτα ἤδη τὸ πρῶτον. Κατὰ τὴν
µελέτην τοῦ θέµατος τούτου ἀνέκυψε ἐνώπιον ἡµῶν ἀκέραιον τὸ πρόβληµα τῆς ἀποκεντρώσεως. Ὑποστηρίζουν τινὲς
ὅτι ἡ αὐτοδιοίκησις καὶ ἡ ἀποκέντρωσις ἠµποροῦν νὰ ἔχουν
ἰδίαν περιφέρειαν ἐφαρµογῆς. Πλάνη. ∆ιότι οἱ θεσµοὶ εἶναι
βασικῶς διάφοροι. Ἡ περιφέρεια τῆς αὐτοδιοικήσεως εἶναι
ἐκείνη εἰς τὴν ὁποίαν ὑφίσταται τοπικὴ συνείδησις. ∆ιότι ἡ
αὐτοδιοίκησις καλεῖται νὰ ἐπιδιώξῃ τοπικοὺς σκοπούς, διότι καλεῖται νὰ προσφέρῃ πόρους καὶ νὰ ἀναλάβῃ πρωτοβουλίας. Εἶναι προφανὲς ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ ὑπάρχῃ ἡ
συνείδησις τοῦ τοπικοῦ σκοποῦ, ἡ ὁποία θὰ κεντρίζῃ πρὸς
θυσίας καὶ δρᾶσιν. Ἀντιθέτως ἡ ἀποκέντρωσις εἶναι ἄσχετος
πρὸς τὴν τοπικὴν συνείδησιν. Εἶναι ἀπολύτως ἐξηρτηµένη
ἀπὸ τὴν ποσοτικὴν ἐπάρκειαν τῶν ὀργάνων τοῦ Κράτους
καὶ ἀκριβῶς ἡ ἀνεπάρκεια τούτων ἐδηµιούργει καὶ εἰς ἡµᾶς,
τὴν δυσχέρειαν τῆς καταλλήλου συνθέσεως τῶν περιφερειακῶν ἐποπτικῶν συµβουλίων τῆς Μέσης. Μετὰ µακρὰν
µελέτην τοῦ ζητήµατος κατελήξαµεν εἰς τὴν σύνθεσιν αὐτοῦ
ἐκ τριῶν γενικῶν ἐπιθεωρητῶν, δηλαδὴ τῶν δύο γειτονικῶν
εἰδικῶν περιφερειῶν καὶ ἑνὸς γενικοῦ ἐπιθεωρητοῦ τῶν
φυσικοµαθηµατικῶν, τὴν ὁποίαν ὁµολογοῦµεν ὅτι θεωροῦµεν
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λύσιν εὐτυχῆ. Ὡς πρὸς τὸ Ἐκπαιδευτικὸν Συµβούλιον τὸ
ὑφιστάµενον τοιοῦτον εἶναι γνωστὸν ὅτι ἔχει τρεῖς προορισµούς. Τὸν παιδαγωγικόν, τὸν ἐποπτικόν, καὶ τὸν διοικητικόν. Τὸν παιδαγωγικὸν του προορισµὸν ἕως τώρα δὲν
κατώρθωσε νὰ ἐκπληρώσῃ καὶ ἀρκεῖ πρὸς ἀπόδειξιν ἡ
ὑπόµνησις ὅτι δὲν κατώρθωσεν ἀκόµην νὰ συντάξῃ πρόγραµµα ἑξαταξίου γυµνασίου ἐξακολουθοῦν δὲ καὶ σήµερον
εἰς τὰς 2 πρώτας τάξεις νὰ χρησιµοποιοῦν τὸ πρόγραµµα
τοῦ Ἑλληνικοῦ Σχολείου. Ὡς πρὸς τὰ διοικητικὰ αὐτοῦ
ἔργα εἶναι γνωστὸν ὅτι ἐφέτος πρὸ παντὸς ἐκάµφθη
ὁλοσχερῶς ὑπὸ τὸ βάρος τῆς νέας ἐκπαιδευτικῆς µεταρρυθµίσεως. ∆ιὰ τοῦ νοµοσχεδίου τὸ διχοτοµοῦµεν καὶ τὸ
εἰδικεύοµεν, χωρίζοµεν τὸ γνωµοδοτικὸν ἀπὸ τοῦ διοικητικοῦ. Τὸ πρῶτον θὰ εἶναι πενταµελὲς καὶ θὰ ἔχῃ προορισµὸν
νὰ συντάσσῃ προγράµµατα, ὁδηγίας, νὰ συγκαλῇ συνέδρια
καὶ νὰ γνωµοδοτῇ ἐπὶ νοµοσχεδίων καὶ διαταγµάτων. Τὸ
∆ιοικητικὸν Συµβούλιον διχοτοµοῦµεν ἐπίσης εἰς τµῆµα
δηµοτικῆς καὶ τµῆµα µέσης. Οὕτω καὶ τὰ κύρια αὐτῶν
ἔργα θὰ διεκπεραιοῦν ἐπαρκῶς καὶ ἐπιθεωρήσεις θὰ ἐνεργοῦν. Ὡς πρὸς τὰς µεταθέσεις, λέγει συνεχίζων, λαµβάνοµεν πρόνοιαν πρὸς τὸν τερµατισµὸν τῆς ἀθλίας καταστάσεως ἥτις συνίσταται εἰς τὴν ἐνέργειαν µεταθέσεων ἐντὸς τοῦ
σχολικοῦ ἔτους. Τοιαῦται ἐφεξῆς ἀπαγορεύονται. Ἐντὸς τοῦ
Ἰουλίου θὰ ἐνεργοῦνται καὶ ἐντὸς τοῦ Αὐγούστου θὰ δηµοσιεύονται. Ἀπαγορεύοµεν µάλιστα συνεδριάσεις τῶν συµβουλίων κατὰ τὸν Αὔγουστον. ∆ὲν ὑπολείπονται παρὰ αἱ
µεταθέσεις λόγῳ ποινῆς καὶ τοιαῦται λόγῳ κενώσεως ἐκ
θανάτου, ἀλλὰ καὶ τότε θὰ εἶναι µία ἡ µετάθεσις καὶ ὄχι
ὡς µέχρι τοῦδε ἅλυσις µεταθέσεων. Ἐλπίζοµεν τοιουτοτρόπως ὅτι ἡ ἐφετεινὴ ἀταξία τῶν µεταθέσεων εἶναι ἡ τελευ275
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ταία. Ἤδη ἀπὸ τοῦ προσεχοῦς σχολικοῦ ἔτους πλήρης τάξις
θὰ ἀποκατασταθῇ εἰς τὴν λειτουργίαν τῆς ἐκπαιδεύσεως.
Ὀργανοῦµεν, λέγει, τέλος νέον θεσµὸν τόν τοῦ Ἀνωτάτου
Ἐκπαιδευτικοῦ Συµβουλίου διὰ τοῦ ὁποίου ἀποκαθιστῶµεν
ἑνιαῖον ῥυθµόν, ἑνότητα κατευθύνσεως εἰς τὴν ἐκπαίδευσιν.
Ἀπὸ µακροῦ ἐπεδιώκετο ἡ ἑνότης τῆς διοικήσεως τῶν διαφόρων κλάδων τῆς ἐκπαιδεύσεως, οἱ ὁποῖοι εἶναι
ἐγκατεσπαρµένοι εἰς τὰ διάφορα ὑπουργεῖα. Ἀλλὰ ἐπὶ τούτου δὲν ὑφίσταται συµφωνία καὶ διὰ τοῦτο ἐπεδιώξαµεν νὰ
ἐπιτύχωµεν διὰ τοῦ νέου θεσµοῦ ἑνότητα κατευθύνσεως, ἡ
ὁποία ὑποθέτοµεν ὅτι λύει τὸ ζήτηµα. Τὸ Ἀνώτατον
Ἐκπαιδευτικὸν Συµβούλιον συντίθεται ἀπὸ ἀντιπροσώπους
τῶν ἁρµοδίων ὑπουργείων, τῶν ἀνωτάτων ἐπιστηµονικῶν
ἱδρυµάτων, καθὼς καὶ τῶν σχετικῶν ἐπιµελητηρίων, θὰ
συνέρχεται δὲ κατ’ Ὀκτώβριον µὲν πρὸς καθορισµὸν τῆς
Ἡµερησίας ∆ιατάξεως, τῶν ἐπιτροπῶν καὶ τῶν εἰσηγητῶν,
τὸν δὲ Ἀπρίλιον πρὸς συζήτησιν τῶν θεµάτων. Θὰ ἐκδίδῃ
δὲ κατ’ ἔτος ἐπετηρίδα εἰς τὴν ὁποίαν θὰ δηµοσιεύωνται αἱ
εἰσηγήσεις καὶ τὰ γενικὰ πορίσµατα, ὥστε ἡ πολιτεία καὶ
ἡ κοινωνία νὰ ἔχουν κατ’ ἔτος µίαν πλήρη εἰκόνα τῆς
ἐκπαιδευτικῆς καταστάσεως τῆς Χώρας. Ἐλπίζοµεν, ὅτι ὁ
νέος θεσµὸς θὰ ἀποδώσῃ ἀγαθὰ ἀποτελέσµατα. Ἐν πάσῃ
περιπτώσει ἡµεῖς θὰ τὸν συνοδεύσωµεν εἰς τὴν ζωήν του
µὲ τὰς καλυτέρας εὐχάς µας. Τοιουτοτρόπως, κύριοι βουλευταί, µαζὶ µὲ τὰς τροποποιήσεις τῶν ὀργανισµῶν τῶν
Πανεπιστηµίων, τὰς ὁποίας ἐλπίζοµεν προσεχῶς νὰ καταθέσωµεν ἐνώπιον ὑµῶν, ὁλοκληροῦται νοµοθετικῶς ὁ κύκλος τῆς ἐκπαιδευτικῆς µεταρρυθµίσεως. Ἀλλὰ ὀφείλοµεν
νὰ ὁµολογήσωµεν ὅτι δὲν ὑπερτιµῶµεν τὴν ἀξίαν τῶν νόµων. Οἱ νόµοι καθ’ ἡµᾶς εἶναι ἁπλῶς δυνατότητες, αἱ
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ὁποῖαι ἀναµένουν πραγµατοποίησιν. Εἶναι σχήµατα τὰ
ὁποῖα ἀναµένουν περιεχόµενον. Εἶναι ἡ κοίτη, ἡ ὁποία
ἀναµένει τὰ νάµατα τῶν πηγῶν πρὸς ἅρδευσιν τῆς γῆς.
Λέγουν ὅτι ἡ ἀπόδοσις τῆς γῆς εἶναι ἀνάλογος πρὸς τὴν
ἀγάπην τοῦ γεωργοῦ. Ἀλλ’ ἡ βαθειὰ ἀλήθεια ἰσχύει πρὸ
πάντων διὰ τοὺς πνευµατικοὺς ἀγρούς, ὅπου φύονται τὰ
ἄνθη τῶν ψυχῶν τῆς νεότητος. Ἡ ἀπόδοσις αὐτῶν εἶναι
ἀπολύτως ἀνάλογος πρὸς τὴν ἀγάπην τῶν διδασκάλων καὶ
δι’ αὐτὸ ἀκριβῶς ἡ τυπικὴ ἐκπλήρωσις τοῦ καθήκοντος τῶν
διδασκάλων εἶναι ἀπολύτως ἀνεπαρκής. Χρειάζεται πίστις.
Καὶ τὴν πίστιν αὐτήν, τὴν ἀγάπην εἰς τὴν ἐµψύχωσιν τῆς
νεότητος, ἀπευθυνόµενος σήµερον πρὸς τοὺς Ἕλληνας διδασκάλους ἐπικαλούµεθα «θὰ σᾶς θαυµάσουµεν µαϊµοῦδες
καὶ παιδιὰ ἂν εἶναι τέτοια ἡ ἐπιθυµίας σας. Μὰ καµµία δὲ
θ’ ἀγγίξετε καρδιὰ ἂν ὁ λόγος δὲν βγαίνει ἀπ’ τὴ καρδιά
σας...» Εἶναι ὁ βαχὺς λόγος τοῦ Φάουστ, ὁ ὁποῖος ἀπευθύνεται πρὸς τοὺς ἡγέτας τῆς παιδείας τοῦ Ἔθνους.15
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ
∆ιορθώσεις/συµπληρώσεις/ερµηνευτικά στο πρωτότυπο

Οµιλία Α΄ (24.6.1929)
1. Πρόκειται για την «Επί της Παιδείας» κοινοβουλευτική επιτροπή
που είχε οριστεί τον Οκτώβριο του 1928. Είχε τον Γεώργιο Παπανδρέου
ως πρόεδρο, και ανάµεσα στα µέλη της τους πρώην υπουργούς Παιδείας
Απόστολο Αλεξανδρή (1910), Ιωάννη Λυµπερόπουλο (1924), Ριχάρδο
Λιβαθινόπουλο (1925) και Αλέξανδρο Παππά (1926)⋅ τον Λουκά Νάκο
(συνήγορο του ∆ελµούζου στη ∆ίκη του Ναυπλίου το 1914) και τον Λέοντα Μακκά (ευρωπαϊστή, συγγραφέα παιδικών βιβλίων και σχολικών
εγχειριδίων).
2. τροφίµους – διάβαζε: τροφίµους του
3. Η αναφορά είναι στα «Εκπαιδευτικά Νοµοσχέδια υποβληθέντα κατά
την Β΄ σύνοδον της ΙΘ΄ περιόδου εις την Βουλήν υπό Ιωάννου ∆. Τσιριµώκου, Υπουργού επί των Εκκλησιαστικών και της ∆ηµοσίας Εκπαιδεύσεως» τον Νοέµβριο του 1913 (κυκλοφόρησαν σε τόµο µε αυτόν τον τίτλο)
στη σύνταξη των οποίων είχε παίξει τον πρωτεύοντα ρόλο ο ∆ηµήτρης
Γληνός. Επισηµαίνεται ότι πρόεδρος της Βουλής το 1929, παρών κατά
την αγόρευση του Παπανδρέου, ήταν ο υπουργός Παιδείας του 1913. Τα
λόγια του αγορητή εδώ αποτελούν µικρή παραλλαγή της εισαγωγικής
φράσης της Γενικής Εισηγητικής Έκθεσης των νοµοσχεδίων του 1929:
« Ὅτε ἡ Κυβέρνησις τῶν Φιλελευθέρων εἰσηγεῖτο κατὰ τὸ ἔτος 1914 […]
τὴν µεταρρύθµισιν τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ ἡµῶν συστήµατος, δὲν ἐφαντάζετο
βεβαίως ὅτι µετὰ πάροδον δέκα καὶ πέντε ὁλοκλήρων ἐτῶν θὰ ἐπανήρχετο
ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ σηµείου, ἐξ οὗ τότε ἐξώρµα […]».
Άλλη πολύ σηµαντική παρέµβαση των Φιλελευθέρων στα εκπαιδευτικά
ήταν το 1916-1920, µε αφετηρία στην κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης, η
ριζική αλλαγή στη γλώσσα (καθιέρωση της δηµοτικής) και το περιεχόµενο (παιδαγωγικός εκσυγχρονισµός) των αναγνωστικών του ∆ηµοτικού
Σχολείου. Η αποσιώπησή της εδώ (όπως και στις εισηγητικές εκθέσεις)
µπορεί ίσως να αποδοθεί στην προσπάθεια να µην αναζωπυρωθεί το αντιδραστικό πάθος που είχε τότε εκδηλωθεί µε αυτήν την αφορµή (µεταξύ
άλλων είχε ζητηθεί να καούν τα αναγνωστικά και να διωχθούν ποινικά
οι συντελεστές της αλλαγής).
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4. Την εποχή εκείνη στα πρακτικά της Βουλής κατά κανόνα δεν καταχωρίζονταν ολόκληρα όσα κείµενα τρίτων διάβαζε ο αγορητής και δεν
κατέθετε στη γραµµατεία. Το παράθεµα από τον προεκλογικό [όχι προγραµµατικόν] λόγο της Θεσσαλονίκης (21 Ιουλίου 1928) συµπληρώνεται,
λοιπόν, ως εξής: «Ἀλλὰ θὰ στηρίξωµεν ἀκόµη ἀποτελεσµατικώτερον τὸ
κοινωνικὸν καθεστὼς [διὰ τῆς ἐπιβαλλοµένης ἀµέσου καὶ ριζικῆς µεταρρυθµίσεως τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ µας συστήµατος, ἐφ’ ὅσον ἑκατοντάδες σχολείων
τῆς κλασσικῆς λεγοµένης ἐκπαιδεύσεως ἐξακολουθοῦν νὰ ἐξαπολύουν
κατ΄ ἔτος χιλιάδας νέων ἀτελέστατα συνήθως µορφωµένων, ἀνικάνων
οὐσιαστικῶς, διὰ πάσαν παραγωγικὴν ἐργασίαν, τὸ µέλλον µας δὲ δὲν
ἠµπορεῖ παρὰ νὰ εἶνε σκοτεινὸν καὶ τὸ κράτος ἐργάζεται προφανῶς διὰ
νὰ παρασκευάσῃ τὸν µέλλοντα στρατὸν τῆς κοινωνικῆς ἀνατροπῆς].»
5. ἑξαετῆ ἢ καὶ – διάβαζε: ἑξαετῆ καὶ
6. διδασκαλεῖον – διάβαζε: σχολεῖον
7. παραλαγήν – διάβαζε: παραλλαγήν
8. Πιθανώς ο «Σύνδεσµος [ή Όµιλος ή Σύλλογος] Καθηγητριών Μέσης
Εκπαιδεύσεως» που είχε συσταθεί (µάλλον άτυπα και παρά τις ζωηρές
επιφυλάξεις της ΟΛΜΕ) τον Απρίλιο του 1928 από µερικές καθηγήτριες
των Αθηνών.
9. Ο «Σύνδεσµος για τα δικαιώµατα της γυναικός» είχε ιδρυθεί το 1920
µε πρωτοβουλία της Αύρας Θεοδωροπούλου, που ήταν και στέλεχος του
Εκπαιδευτικού Οµίλου⋅ είχε µείνει µε τον Γληνό µετά τη ∆ιάσπαση, το
1927. Από το 1924 ο Σύνδεσµος εξέδιδε το περ. Αγώνας της Γυναίκας.
10. ∆ὲν ἀποτελεῖ καὶ τοῦτο, µᾶς εἶπον εἰς µίαν ἀπόδειξιν, ὅτι τὴν
συνείδησιν ἡµῶν – διάβαζε: ∆ὲν ἀποτελεῖ καὶ τοῦτο, µᾶς εἶπον, µίαν
ἀπόδειξιν, ὅτι εἰς τὴν συνείδησιν ἡµῶν.
11. ∆ηµοκρατικῆς παρατάξεως: Απευθύνεται προφανώς στους Ανεξάρτητους ∆ηµοκρατικούς καθώς και στα κόµµατα/οµάδες των Αλεξάνδρου
Παπαναστασίου, Γεωργίου Κονδύλη, Ανδρέα Μιχαλακοπούλου και Κωνσταντίνου Ζαβιτσιάνου, που είχαν υποστηρίξει το κόµµα των Φιλελευθέρων
κατά τις εκλογές, και είχαν εκλέξει βουλευτές.
12. διαπιστώσουν – διάβαζε: διατυπώσουν
13. Πιθανή συµπλήρωση της φράσης: νὰ περιορίσωµεν τοὺς φοιτῶντας
εἰς τὴν µέσην ἐκπαίδευσιν.
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Οµιλία Β΄ (18.2.1930)
14. αἰτήσεις – διάβαζε: αἰτιάσεις
15. Ο αγορητής διαβάζει (ή µάλλον απαγγέλει από µνήµης) τους
στίχους (542-545) του Goethe προφανώς στη µετάφραση του Κωσταντίνου Χατζόπουλου (α΄ έκδοση 1916 - η΄ έκδ. 2009 «Βιβλιοπωλείον της
Εστίας»), η οποία παρατίθεται εδώ (χωρίς τα λάθη της απόδοσής τους
στα Πρακτικά):
Ο Βάγκνερ είχε ρωτήσει (από την ίδια µετάφραση):
Αχ, όταν µένει στο γραφείο κανείς κλειστός
και µόλις µια γιορτή µονάχα βγαίνει
τον κόσµο µε το κιάλι ν’ αντικρύσει,
µε την πειθώ µπορεί νά τον διοικήσει;
και ο Φάουστ, που περιφρονεί τα ρητορικά µέσα, του απαντάει:
Αν δεν το αισθάνεστε, προσπάθεια περιττή .............................
Bewundrung von Kindern
und Affen,
Wenn euch danach
Der Gaumen steht –
Doch werdet ihr nie
Herz zu Herzen schaffen,
Wenn es euch nicht
von Herzen geht.

Θα σας θαυµάσουνε µαϊµούδες
και παιδιά,
Αν είναι τέτοια
η επιθυµία σας –
Μα καµιά δε θα αγγίξετε
καρδιά,
Αν ο λόγος δε βγαίνει
απ’ την καρδιά σας.
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ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΣΒΩΛΟΣ
Η πρώτη αγόρευσή του
στη Βουλή των Ελλήνων
(1950)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ

Αλέξανδρος Σβώλος

Η πρώτη αγόρευσή του
στη Βουλή των Ελλήνων (1950)

«[…] ἦλθεν ἡ ὥρα νὰ ἀποδείξωµεν
ὅτι ξέροµεν καὶ νὰ ζῶµεν»

Ξεκινώντας την εδώ δηµοσιευόµενη παρθενική κοινοβουλευτική
αγόρευσή του,1 ο Αλέξανδρος Σβώλος ακριβολογούσε όταν αυτοχαρακτηριζόταν ως «πρωτοείσακτος». Γιατί, πέρα από το προφανές
–ότι δηλαδή τόσο ο ίδιος όσο και οι άλλοι επτά σοσιαλιστές σύντροφοί του εκλέγονταν για πρώτη φορά βουλευτές, η είσοδός τους
στη Βουλή είχε έναν ξεχωριστό πολιτικό συµβολισµό: καθώς δεν
είχαν καλά καλά περάσει ούτε έξι µήνες αφ’ ότου είχαν σιγάσει τα
όπλα στον Γράµµο, ηγετικά στελέχη του ΕΑΜ2 –όπως ήταν ο ίδιος
και ο Ηλ. Τσιριµώκος– και άλλα επίλεκτα στελέχη της Αριστεράς
περνούσαν το κατώφλι του Κοινοβουλίου.
Πράγµατι, η σηµαντικότερη ιδιαιτερότητα του ελληνικού Εµφυλίου 1946-1949 έγκειται στο ότι οι νικητές, για να κυριαρχήσουν
και πολιτικά, µετά τη στρατιωτική ήττα των αντιπάλων τους, δεν
επέβαλαν ανοιχτή δικτατορία. Αντίθετα, µε προτροπή των συµµάχων τους –Βρετανών και Αµερικανών– προτίµησαν να τηρήσουν τα
προσχήµατα και να µην αγνοήσουν τις αρχές, µε βάση τις οποίες
είχε συντριβεί ο Άξονας λίγα χρόνια νωρίτερα. Έτσι, οι εκλογές της
5ης Μαρτίου 1950 ήταν έντιµες και η Ελλάδα θα παρέµενε καταρχήν κοινοβουλευτική δηµοκρατία. ∆ηµοκρατία ωστόσο, «πειθαρχηµένη», αφού οι νικητές δεν ήταν βέβαια διατεθειµένοι να αφήσουν
τους ηττηµένους να µετάσχουν στην πολιτική, την οικονοµική και
την κοινωνική εξέλιξη της χώρας µε ίσους όρους.
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Ο περιπετειώδης τρόπος µε τον οποίο σχηµατίστηκε η κυβέρνηση
Πλαστήρα –τις προγραµµατικές δηλώσεις της οποίας σχολίαζε ο
Αλ. Σβώλος– δείχνει ανάγλυφα πόσο ρευστή και αµφιλεγόµενη
ήταν η κατάσταση που επικρατούσε στην Αθήνα, όταν συνήλθε
η πρώτη µετεµφυλιακή Βουλή, τον Μάρτιο του 1950. Ας δούµε
όµως προηγουµένως ποιος ήταν ο συσχετισµός των δυνάµεων στη
Βουλή εκείνη.

Η Βουλή της 5ης Μαρτίου 1950
∆ίχως άλλο, η ήττα της ∆εξιάς, ήταν οπωσδήποτε η µεγάλη έκπληξη των εκλογών της 5ης Μαρτίου 1950: το Λαϊκό Kόµµα
που, υπό την ηγεσία του Κ. Τσαλδάρη, στις εκλογές του 1946
είχε εκλέξει 156 βουλευτές,3 αυτήν τη φορά, µε τον ίδιο αρχηγό,
είχε αναδείξει µόλις 62.4 Αν και παρέµενε στη νέα Βουλή πρώτη
δύναµη, το ιστορικό κόµµα της ∆εξιάς δεν µπορούσε –ελλείψει
δεξιών συµµάχων–5 να κυβερνήσει χωρίς να συµπράξει µε δύο
τουλάχιστον από τα τρία µείζονα κόµµατα, που εκπροσωπούσαν
στη νέα Βουλή το Κέντρο, τον άλλο µεγάλο νικητή του Εµφυλίου: το παλαιό Κόµµα Φιλελευθέρων που, µετά το θάνατο του
Θεµιστοκλή Σοφούλη, είχε µοναδικό πλέον αρχηγό τον Σοφοκλή
Βενιζέλο (17,2% - 56 βουλευτές), την Εθνική Προοδευτική Ένωση
(ΕΠΕΚ) του Ν. Πλαστήρα (16,4% - 45 βουλευτές) και το Κόµµα
Γ. Παπανδρέου (10,7% - 45 βουλευτές).
Ο κατακερµατισµός αυτός του εκλογικού σώµατος και η πολυδιάσπαση του Κέντρου ήταν λοιπόν το δεύτερο µείζον χαρακτηριστικό των εκλογών της 5ης Μαρτίου. Κάτι που, όπως αναµενόταν, επέτεινε τις κάθε λογής προσωπικές στρατηγικές, ενίσχυε
τις ατοµικές φιλοδοξίες και έτσι δυσχέραινε το σχηµατισµό βιώσιµης
κυβέρνησης.
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Το τρίτο χαρακτηριστικό των ίδιων εκλογών ήταν βέβαια η εκλογή αριστερών βουλευτών στο πλαίσιο της ∆ηµοκρατικής Παράταξης
και µάλιστα µε αξιοπρεπέστατη για τη συγκυρία επίδοση (9,7%-18
βουλευτές). Το σχήµα αυτό το είχαν συγκροτήσει, τον Φεβρουάριο
του 1950, η Ένωση ∆ηµοκρατικών Αριστερών (Εν∆Α) του Ιωάννη
Σοφιανόπουλου, το Κόµµα Αριστερών Φιλελευθέρων των Στ. Χατζήµπεη και Ν. Γρηγοριάδη και, προπάντων, το Σοσιαλιστικό Κόµµα-ΕΛ∆ των Αλ. Σβώλου και Ηλ. Τσιριµώκου. Οι τελευταίοι,
παρά την ανοιχτή επίθεση του ΚΚΕ εναντίον τους, κατόρθωσαν να
εκλέξουν 8 από τους 18 βουλευτές της.6

Ο σχηματισμός της κυβέρνησης Πλαστήρα
Από την εποµένη των εκλογών, έχοντας όλοι µαζί κερδίσει την
πλειοψηφία, οι ηγέτες των κοµµάτων του Κέντρου άρχισαν διαβουλεύσεις για το σχηµατισµό κυβέρνησης συνεργασίας. Παρότι η ΕΠΕΚ
είχε λιγότερους βουλευτές από το Κόµµα των Φιλελευθέρων, είχε
δηµιουργηθεί η πεποίθηση ότι πρωθυπουργός θα αναλάµβανε ο Ν.
Πλαστήρας: επαγγελλόµενος την αλλαγή και την ειρήνευση, στη
συνείδηση του κόσµου ο «Μαύρος Καβαλάρης» θεωρούνταν νικητής
των εκλογών. Ως επακόλουθο, Πλαστήρας, Βενιζέλος, Παπανδρέου
και Τσουδερός υπέγραψαν σχετικό πρακτικό, το οποίο υπέβαλαν
στο βασιλιά Παύλο, στις 12 Μαρτίου 1950.7
Τότε συνέβη ένα από τα αµίµητα εκείνα περιστατικά, που διανθίζουν την ελληνική πολιτική ζωή µε έναν έντονα οπερετικό τόνο:
ο Παύλος, που δεν έκρυβε την απέχθειά του προς τον ηγέτη της
«Επανάστασης του 1922», ζήτησε από την υπηρεσιακή κυβέρνηση
Θεοτόκη να παραµείνει στην εξουσία, µέχρις ότου συγκεντρωθούν
τα οριστικά αποτελέσµατα. Τελικά, αγνοώντας το πρακτικό της
12ης Μαρτίου, έδωσε την εντολή σχηµατισµού κυβέρνησης στον
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Κ. Τσαλδάρη, το µεγάλο ηττηµένο των εκλογών, µε πρόσχηµα το
γεγονός ότι το Λαϊκό Kόµµα, παρά τη µεγάλη πτώση του, ήταν
αυτό που διέθετε τη σχετική πλειοψηφία στη νέα Βουλή. Μετά την
άρνηση του Τσαλδάρη, ο Παύλος διόρισε πρωθυπουργό τον Σ. Βενιζέλο, ο οποίος, αθετώντας τη συµφωνία που είχε υπογράψει µε τους
άλλους ηγέτες του Κέντρου, δέχτηκε να σχηµατίσει κυβέρνηση.
Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε οξύτατες αντιδράσεις, µε εξαιρετικά
δυσµενή σχόλια όχι µόνο στον αθηναϊκό, αλλά και το διεθνή τύπο.8
Ο Γ. Παπανδρέου µίλησε τότε για «θλιβερὰν σελίδα» της πολιτικής
ιστορίας του τόπου και «ἀδίστακτον προσωπικὴν µαταιοδοξίαν τοῦ
κ. Σοφ. Βενιζέλου», που ωθούσε «εἰς τυχοδιωκτικὸν σχηµατισµὸν
κυβερνήσεως» και οδηγούσε τη χώρα «εἰς νέαν δοκιµασίαν».9
Ως από µηχανής θεός υπέρ της πολιτικά ενδεδειγµένης λύσης
παρενέβη τότε η… αµερικανική πρεσβεία: µε επιστολή του προς τον
πρωθυπουργό Σ. Βενιζέλο, ο πρεσβευτής Henry Grady απειλούσε
εµµέσως πλην σαφώς ότι, αν δεν σχηµατιστεί «σταθερὰ καὶ ἱκανὴ
κυβέρνησις, χαίρουσα τῆς ὑποστηρίξεως τοῦ Λαοῦ καὶ τῆς Βουλῆς»,
η Ουάσιγκτον θα αναθεωρούσε το πρόγραµµα της αµερικανικής
βοήθειας. «Θεωροῦµεν», ανέφερε:
τὴν κοινοβουλευτικὴ ἔγκρισιν τῶν µείζονος σηµασίας ἔργων
ἀνασυγκροτήσεως ὡς ουσιώδη, ὄχι µόνον ὡς ἐπιβράβευσιν τῶν
ἰσχυουσῶν δηµοκρατικῶν µεθόδων διακυβερνήσεως, ἀλλὰ καὶ
ὡς ἀπόδειξιν ὅτι τὸ βαρὺ ἔργον τῆς ἀνασυγκροτήσεως ἀπολαύει
τῆς ἐκθύµου ὑποστηρίξεως τοῦ κυριάρχου ἑλληνικοῦ Λαοῦ.
Για να καταλήξει µε τις ακόλουθες φράσεις, που δεν άφηναν
βέβαια περιθώρια για παρερµηνείες:
Εἰς τὴν ἑλληνικὴν κυβέρνησιν καὶ εἰς τὴν ἑλληνικὴν Βουλὴν
ἐναπόκειται νὰ ἀποφασίσουν κατὰ πόσον ἐπιθυµοῦν νὰ συνεχισθῇ
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ἡ παροχὴ τῆς ἀµερικανικῆς βοηθείας […]. Ἡ ἀµερικανικὴ κυβέρνησις ἔχει τὴν ὑποχρέωσιν καὶ τὴν πρόθεσιν ὅπως, προκειµένου περὶ τῶν χωρῶν τοῦ Σχεδίου Μάρσαλ, κρίνῃ κατὰ πόσον
αἱ ἐπιτεύξεις τῆς λαµβανούσης τὴν βοήθειαν κυβερνήσεως, εἴτε
αὕτη εἶναι ἡ κυβέρνησις τῆς Ἑλλάδος εἴτε οἱασδήποτε ἄλλης
χώρας, δικαιολογοῦν τὴν συνέχισιν τῆς βοηθείας κατὰ τὴν µέχρι
σήµερον προβλεποµένην ἔκτασιν.10
Παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ο Αµερικανός πρεσβευτής έδωσε την
επιστολή στη δηµοσιότητα, ο Σ. Βενιζέλος επέµενε να εµφανιστεί
στη Βουλή, για να διεκδικήσει ψήφο εµπιστοσύνης. Και χρειάστηκε
άλλη µια ανοιχτή αµερικανική παρέµβαση για να υποχωρήσει και
να δεχτεί να υποστηρίξει κυβέρνηση µε επικεφαλής τον Νικόλαο
Πλαστήρα. Η τελευταία ορκίστηκε στις 15 Απριλίου 1950, µε αντιπρόεδρο και υπουργό Εσωτερικών τον Γ. Παπανδρέου, υπουργό
Συντονισµού τον Εµµ. Τσουδερό και υπουργό Οικονοµικών τον Γ.
Καρτάλη. Αποφεύγοντας να “κάψει όλα τα χαρτιά του”, ο Σ. Βενιζέλος αρνήθηκε να συµµετάσχει στο αρχικό κυβερνητικό σχήµα.11
Συνέβη έτσι κάτι που έµελλε να επαναληφθεί αρκετές φορές
υπό το καθεστώς της «πειθαρχηµένης» µεταπολεµικής δηµοκρατίας 1950-1967: η πολιτικά ενδεδειγµένη λύση, επιβαλλόταν µε
κοινοβουλευτικά ανορθόδοξη µεθόδευση, δηλαδή µε παρέµβαση
παραγόντων εκτός κοινοβουλευτικού κύκλου, είτε αυτοί ήταν οι
«σύµµαχοι», είτε το Στέµµα. Με αυτό τον τρόπο, αν και βραχυπρόθεσµα η λύση γινόταν δεκτή µε ανακούφιση, µακροπρόθεσµα
υπονόµευε την οµαλή λειτουργία του πολιτεύµατος. ∆ιότι νοµιµοποιούσε τις κάθε είδους «άνωθεν» παρεµβάσεις στην πολιτική ζωή
της χώρας, κάτι που ο Ν. Πλαστήρας δεν άργησε να το αντιληφθεί
ο ίδιος λίγους µήνες αργότερα.12
Λαµβάνοντας το λόγο εκ µέρους του Σοσιαλιστικού ΚόµµατοςΕΛ∆ στη συζήτηση για τις προγραµµατικές δηλώσεις της πρώτης
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εκείνης κοινοβουλευτικής κυβέρνησης Πλαστήρα, ο Αλ. Σβώλος
διέβλεψε άραγε αυτόν τον κίνδυνο; Το βέβαιο είναι ότι είχε τα
αναγκαία εφόδια, και µάλιστα µε το παραπάνω.

Μια ζωή μεταξύ πολιτικής και επιστήμης
Ο Αλ. Σβώλος ήταν τότε 58 ετών και βέβαια κάθε άλλο παρά
«πρωτοείσακτος» στην πολιτική. Έως τότε, νοµική επιστήµη, πανεπιστηµιακή διδασκαλία και πολιτική πράξη συνυφαίνονταν αξεδιάλυτα στη ζωή του. Είχε γεννηθεί στο Κρούσοβο της σηµερινής
πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας το 1892.13
Εύπορος έµπορος ο πατέρας του, πέθανε όταν ο τιµώµενος ήταν
µόλις έξι ετών. Έτσι, το 1898, εγκαταστάθηκε µε τη µητέρα του στη
µεγάλη οικογενειακή κατοικία των Σβώλων στο Μοναστήρι, όπου
µεγάλωσε µε Γαλλίδες και Γερµανίδες γκουβερνάντες, ανάµεσα σε
ανθρώπους που, λόγω εµπορίου, βρίσκονταν σε συνεχή επαφή µε
τον έξω κόσµο. Εκεί, εκτός από τους δεσµούς του µε το γενέθλιο
τόπο, την τότε Μακεδονία, απέκτησε τα εφόδια εκείνα που θα του
επέτρεπαν από πολύ νωρίς, πριν δηλαδή τελειώσει το ελληνικό
γυµνάσιο Μοναστηρίου, το 1911, να αποκτήσει την κρίσιµη εκείνη
επαφή µε τον πολιτισµό της Γαλλίας και της Γερµανίας, που τόσο
σηµάδεψαν έκτοτε την πνευµατική συγκρότησή του.
Το Μοναστήρι, όπως άλλωστε και ολόκληρη η Μακεδονία, ήταν
τότε ακόµη επαρχία της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, µε έντονη
(υπολογίζεται πάνω από 60%) την παρουσία του ελληνικού στοιχείου. Ήταν έτσι φυσικό ο Σβώλος, τελειώνοντας το σχολείο, να
θελήσει πρώτα να σπουδάσει στην πρωτεύουσα, την κοσµοπολίτικη
Κωνσταντινούπολη της Belle époque.
Στην Αθήνα ήρθε το 1912, όταν ξεκαθαρίστηκε ότι το Μοναστήρι
θα έµενε εκτός Ελλάδας. Εγγράφηκε τότε στη Νοµική Σχολή του
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µοναδικού ακόµη πανεπιστηµίου της χώρας, του Εθνικού και Καποδιστριακού, από την οποία αποφοίτησε το 1915. Ανακηρύχθηκε
διδάκτωρ µε θέµα διατριβής το δικαίωµα του συνεταιρίζεσθαι και
επιβλέποντα το µεγάλο Ν.Ν. Σαρίπολο, καθηγητή του Συνταγµατικού ∆ικαίου.14
Το 1917 δηµοσίευσε τη µελέτη του για την αναγκαστική απαλλοτρίωση και την αποκατάσταση των ακτηµόνων15 και, από το 1917
έως το 1920 ήταν επικεφαλής (διευθυντής) του Τµήµατος Εργασίας
και Κοινωνικής Πρόνοιας του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας,
θέση από την οποία συµµετείχε ενεργά στην ίδρυση του θεσµού
της επιθεώρησης εργασίας και στην κατάρτιση των φιλεργατικών
νόµων της δεύτερης κυβέρνησης Ελ. Βενιζέλου (1917-1920). Εκεί
γνώρισε και τη µετέπειτα σύζυγό του Μαρία ∆εσύπρη, γόνο επίσης
αστικής οικογένειας, µάχιµη φεµινίστρια αριστερής ιδεολογίας.
Άρχισε να δικηγορεί στην Αθήνα από το 1921 και το 1921-1922 ο
Αρ. Στεργιάδης, ο εργώδης ύπατος αρµοστής Σµύρνης, τον διόρισε
γενικό διοικητή Προύσας, όπου συνέταξε το σχέδιο Συντάγµατος
της Ιωνικής Πολιτείας, που βέβαια έµεινε στα χαρτιά.
Εκείνη την περίοδο περίπου άρχισε να διδάσκει στο Πανεπιστήµιο
Αθηνών, αρχικά ως υφηγητής Γενικής Πολιτειολογίας. Μετά την
αποµάκρυνση του Ν.Ν. Σαριπόλου από το Πανεπιστήµιο, λόγω
ανίατης ασθένειας, τον διαδέχθηκε στην έδρα του Συνταγµατικού
∆ικαίου, όπου εξελέγη τακτικός καθηγητής το 1929, δηλαδή σε
ηλικία 37 ετών. Είχε µόλις δηµοσιεύσει τη σπουδαιότερη µελέτη
του µε τίτλο Το νέον Σύνταγµα και αι βάσεις του πολιτεύµατος,
µια ριζοσπαστική εισαγωγή στο δηµοκρατικό Σύνταγµα του 1927
και τις πνευµατικές καταβολές του.16
Τον αποµάκρυναν από το Πανεπιστήµιο για πρώτη φορά το
1935, µετά το βενιζελικό κίνηµα της 1ης Μαρτίου. Ύστερα από την
παλινόρθωση, επανήλθε για λίγο στη θέση του, αλλά το 1936, η
δικτατορία της 4ης Αυγούστου τον εκτόπισε διαδοχικά στην Ανάφη,
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τη Μήλο, τη Νάξο και τη Χαλκίδα. Επανήλθε στο Πανεπιστήµιο το
1941 και, έως το 1944, διετέλεσε πρόεδρος της Επιτροπής Μακεδόνων και Θρακών. Υπό την ιδιότητά του αυτή συνέταξε απανωτά
υποµνήµατα προς τις γερµανικές αρχές, µέσω των οποίων κατήγγειλε τις ωµότητες των Βουλγάρων στις περιοχές ευθύνης τους.
Τον Απρίλιο του 1944 έγινε πρόεδρος της Πολιτικής Επιτροπής
Εθνικής Απελευθέρωσης (ΠΕΕΑ) –δηλαδή της κυβέρνησης που είχε
συγκροτήσει στα βουνά το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ– και, υπό την ιδιότητα αυτή
µετέβη στον Λίβανο και συµµετέσχε στη γνωστή διάσκεψη όλων των
αντιστασιακών δυνάµεων και των παλαιών πολιτικών κοµµάτων,
που είχε συγκαλέσει στο ειδυλλιακό περιβάλλον του Όρους των
Κέδρων η υπό τον Γ. Παπανδρέου εξόριστη ελληνική κυβέρνηση.
Χάρη στην επιµονή του, το ΚΚΕ ξεπέρασε τους δισταγµούς του και
δέχθηκε να συµµετάσχει στην κυβέρνηση της απελευθέρωσης µε
δύο υπουργούς (πέντε συνολικά από το ΕΑΜ). Ο ίδιος ανέλαβε το
Υπουργείο Οικονοµικών.
Μετά τη ρήξη για το µείζον ζήτηµα του αφοπλισµού του ΕΛΑΣ
και την παραίτηση των υπουργών της Αριστεράς, διαχώρισε τη θέση
του από το ΚΚΕ για τα ∆εκεµβριανά και ανέλαβε πρόεδρος του
Σοσιαλιστικού Κόµµατος- ΕΛ∆, µε γραµµατέα τον Ηλία Τσιριµώκο. Από το Πανεπιστήµιο παύθηκε οριστικά το 1946. Εκδότης και
διευθυντής της εφηµερίδας Η Μάχη, αφοσιώθηκε έκτοτε σχεδόν
ολοκληρωτικά στην πολιτική.
Βουλευτής Θεσσαλονίκης το 1950, διακρίθηκε για τις εµπεριστατωµένες κοινοβουλευτικές αγορεύσεις του. Έπειτα από τη συγχώνευση του Σοσιαλιστικού Κόµµατος µε το ∆ηµοκρατικό, εξελέγη
πρόεδρος του ενιαίου ∆ηµοκρατικού Κόµµατος Εργαζόµενου Λαού,
το 1953. ∆εν εγκατέλειψε, παρά ταύτα την επιστήµη, αφού εκείνην
ακριβώς την εποχή, το 1954-1955, εξέδωσε µε τον Γ. Βλάχο τους
δύο πρώτους τόµους της πρωτοποριακής κατ’ άρθρον ερµηνείας του
Συντάγµατος του 1952.17
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Τον Φεβρουάριο του 1956 επανεξελέγη βουλευτής Θεσσαλονίκης,
αλλά απεβίωσε χωρίς να προλάβει να ορκιστεί, τρεις µόλις µέρες
µετά τις εκλογές, σε ηλικία 64 ετών.

Προπάντων, ένας καινοτόμος νομικός
Αν το πορτρέτο του Αλέξανδρου Σβώλου έµεινε και θα παραµείνει
στην πινακοθήκη των µεγάλων Ελλήνων, τούτο έγινε διότι υπήρξε
προπάντων σπουδαίος νοµικός. ∆εν θα ήταν υπερβολή να λεχθεί ότι,
ανατρέποντας στερεότυπα και καθιερωµένες αντιλήψεις, ανανέωσε
την πολιτειολογία και τον κλάδο του Συνταγµατικού ∆ικαίου,
στρέφοντάς τον από το δογµατισµό και την επεξεργασία αφηρηµένων εννοιών, που ήταν έως τότε η επικρατούσα τάση, προς τις
κοινωνικές επιστήµες.
Έτσι –πράγµα πρωτοφανές για νοµική µελέτη εκείνη την εποχή–
στη µονογραφία του, το 1918, για την αναγκαστική απαλλοτρίωση,
αφιερώνει πολλές σελίδες σε στατιστικά στοιχεία για το ποσοστό των
απασχολούµενων στη γεωργία και τη δασοκοµία στις περισσότερες
ευρωπαϊκές χώρες, για το µέγεθος των αγροτικών καλλιεργειών
σε αυτές –σε σύγκριση µε το µέγεθός τους στην Ελλάδα– και για
τις επιχειρούµενες αγροτικές µεταρρυθµίσεις.
Η παρέκβαση αυτή από τα καθιερωµένα δεν έγινε για να επιδείξει
γνώσεις, ούτε για να προκαλέσει αυτό που µε σηµερινή ορολογία
θα ονοµάζαµε το «νοµικό κατεστηµένο» της εποχής, αλλά για να
συναγάγει νοµικά συµπεράσµατα. Ποιο ήταν το σηµαντικότερο
από αυτά; Ότι την ιδιοκτησία, που το Σύνταγµα βέβαια τη ρύθµιζε
και τη ρυθµίζει ενιαία, πρέπει κανείς να τη διακρίνει σε «µικρή»,
«µέση» και «µεγάλη», αντιµετωπίζοντας καθεµιάν από αυτές
διαφορετικά: τη µεν µεγάλη, ως «κοινωνικῶς ἐπιβλαβή», κατατέµνοντας και ενδεχοµένως απαλλοτριώνοντάς την, τη µικρή ως
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αναποτελεσµατική, συνενώνοντάς τη (µε υποχρεωτικό αναδασµό),
τη δε µέση, καταρχήν σεβόµενός την.
Με αναφορές στη θεωρία της ιδιοκτησίας του Αuguste Comte, του
µεγάλου Γάλλου φιλοσόφου του 19ου αιώνα, που η θεωρία του ενέπνευσε γενιές µεταρρυθµιστών σοσιαλιστών στην Ευρώπη του τέλους
του 19ου και του πρώτου µισού του 20ού αιώνα, είναι φανερό ότι η
προσέγγιση αυτή του Σβώλου δεν ήταν βέβαια ούτε επιστηµονικά
ούτε πολιτικά ουδέτερη. Εκείνην ακριβώς την περίοδο, η κυβέρνηση
Βενιζέλου, έχοντας πλέον εγκατασταθεί στην Αθήνα, επιχειρούσε
να πραγµατοποιήσει τη µεγάλη αγροτική µεταρρύθµιση που είχε
εξαγγείλει στη Θεσσαλονίκη από το 1916. Με τη µονογραφία του
λοιπόν ο Σβώλος υπηρετούσε έναν υψηλό σκοπό. Εκ πρώτης όψεως,
θα µπορούσε στο σηµείο αυτό κανείς να διερωτηθεί αν η επιστήµη
για τον Σβώλο δεν ήταν τελικά παρά µόνο θεραπαινίδα της πολιτικής. Η απάντηση είναι, νοµίζω, όχι. Αντί άλλου παραδείγµατος
θα αναφέρω το χαρακτηρισµό που χρησιµοποίησε ο ίδιος για το
ρωσικό πολίτευµα, λίγο µετά την επικράτηση της Οκτωβριανής
Επανάστασης: παρά τη συγκίνηση που ήταν φυσικό να προκαλεί
σε έναν κοινωνικό µεταρρυθµιστή, όπως ήταν ο ίδιος, το πρώτο
σοβιετικό Σύνταγµα, το Σύνταγµα του 1918, ο Σβώλος δεν δίστασε
να χαρακτηρίσει το ρωσικό πολίτευµα «δικτατορικό». «∆ιὰ τῶν
διατάξεων τοῦ πρωτοτύπου αὐτοῦ µανιφέστου», έγραφε το 1921,
ὁµιλεῖ κυρίως τὸ ἄγνωστον πνεῦµα τῆς νέας ζωῆς, ἡ ὁποία
ἀρνεῖται ἐκ συστήµατος καὶ χωρὶς ἀνάγκην τὴν παλαιάν. Ὁµιλεῖ
ἡ αὐθάδεια πρὸς τὰ δηµιουργήµατα τοῦ ἀστικοῦ κρατικοῦ
πολιτισµοῦ. – Ἴσως ἡ ἐξέλιξις πείσει τοὺς Ρώσους ὅτι τὸ νέον
πολίτευµα πρέπει νὰ ἀναµιχθῇ καὶ µὲ µερικὰς ἀρχὰς καὶ παραδόσεις τῆς ἀστικῆς δηµοκρατίας. […] Ἴσως πάλιν εἰς τοῦτο
ἀντιταχθῇ µέχρι τέλους ὁ φανατισµὸς πρὸς τὸ ἀπόλυτον, ὁ
ὁποῖος εἶναι γνώρισµα τῆς σλαβικῆς ψυχῆς.
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Σε κάθε περίπτωση, κατέληγε, «ἡ δικτατορία, ἀρχὴ κατ’ ἐξοχὴν
ἀντιεξελικτική […] δὲν ἠµπορεῖ νὰ εἶναι ἀνεκτὴ εἰς τὴν συνείδησίν
µας».18
Στο ίδιο πνεύµα, σχολιάζοντας στο εναρκτήριο µάθηµά του, το
1929, τον πρώτο αντικοµµουνιστικό νόµο της χώρας µας, το Ν.
4229/1929 της κυβέρνησης Ελ. Βενιζέλου –γνωστότερο ως «ιδιώνυµο»– ναι µεν τον επέκρινε ως αντίθετο «εἰς τὴν φιλελευθέραν
παράδοσιν, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ χαρακτηριστικὸν στοιχεῖον τῆς πολιτικῆς ἱστορίας τῆς χώρας µας», είχε ωστόσο την ειλικρίνεια να τον
χαρακτηρίσει «ἤπιο[ν] ἐν συγκρίσει πρὸς ὁµοίους νόµους ἄλλων
βαλκανικῶν χωρῶν», όπως όντως ήταν.19
Από εκεί και πέρα, τον Αλ. Σβώλο δεν τον απασχολούσε µόνο
το δίκαιο καθαυτό. Τον ενδιέφερε πώς αυτό παράγεται και πώς
εφαρµόζεται. Μόνο έτσι πίστευε ότι ο νοµικός, είτε θεωρητικός του
δικαίου ήταν αυτός, είτε νοµικός της πράξης –δικηγόρος ή δικαστής– µπορούσε να εντοπίσει τους κρυφούς χυµούς κάθε νόµου, τα
κενά και τις αντιφάσεις του και κατ’ αυτόν τον τρόπο, να προσδιορίσει το αληθινό νόηµά του. ∆εν είναι λοιπόν τυχαία η ιδιαίτερη
προσοχή που απέδωσε στη συνταγµατική ιστορία από τη µια, και
η εµµονή του στο πώς εφαρµόζονταν στην πράξη οι διατάξεις που
µελετούσε. Κλασική εν προκειµένω ήταν η µέθοδος που ακολούθησε µε το µαθητή του Γ. Βλάχο για την κατ’ άρθρο ερµηνεία των
δώδεκα πρώτων άρθρων του Συντάγµατος του 1952: εκτός από τη
διεξοδική αναφορά των εκτελεστικών νόµων κάθε συνταγµατικής
διάταξης –παλαιότερων και σε ισχύ– εξ ίσου σχολαστική ήταν η
παράθεση της σχετικής νοµολογίας, µε ταυτόχρονο –συνοπτικό
αλλά αυστηρότατο– συνήθως σχολιασµό.
Για τον Αλ. Σβώλο ως πανεπιστηµιακό δάσκαλο έχουν ειπωθεί
πολλά: ικανότατος ρήτωρ, γοήτευε το ακροατήριό του, αλλά ταυτόχρονα γοητευόταν και ο ίδιος από αυτό. Θα πρέπει στο σηµείο αυτό
να αναφερθεί ότι το Συνταγµατικό ∆ίκαιο, ως κατ’ εξοχήν «πολι-
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τικό» δίκαιο, διδάσκεται σε όλες τις νοµικές σχολές του κόσµου
στο πρώτο έτος των σπουδών, σε φοιτητές δηλαδή «άφθαρτους»
ακόµη από τους καταναγκασµούς που επιβάλλει η πανεπιστηµιακή
ζωή, γεµάτους όνειρα και ενθουσιασµό. Το ακροατήριο αυτό ο
Σβώλος το µαγνήτιζε, σε όποια παράταξη και αν οι ακροατές
του ανήκαν, σε όποια ιδεολογία και αν πίστευαν, ακόµη και στα
δύσκολα χρόνια της Κατοχής. Πράγµατι, όσο παράξενο κι αν αυτό
φαίνεται, οι κυβερνήσεις συνεργασίας, από αντιµεταξικό µένος,
επανέφεραν το 1941 στο πανεπιστήµιο όλους τους καθηγητές που
είχε διώξει η δικτατορία της 4ης Αυγούστου, µεταξύ των οποίων
και τον Αλ. Σβώλο. Στα πρώτα χρόνια της Κατοχής στο µάθηµά
του “δεν έπεφτε καρφίτσα”.
Πάντως, ως χαρακτηριστικό δείγµα του τρόπου µε τον οποίο
αντιµετώπιζε το ρόλο του ως πανεπιστηµιακού δασκάλου, θα παραθέσω ένα απόσπασµα από το «χαιρετισµό» που απηύθυνε στους
µαθητές του, το 1935, όταν απολύθηκε για πρώτη φορά από το
Πανεπιστήµιο, µετά το βενιζελικό στρατιωτικό κίνηµα της 1ης
Μαρτίου εκείνου του έτους:
[…] Συνδεθεῖτε βαθύτερα καὶ δηµιουργικότερα µὲ τὸ πανεπιστήµιόν σας. Μὴ ζητεῖτε µόνον εὐκολίας ἐξετάσεων. Εἶναι
ἀνάξιον τῶν ἐλπίδων ποὺ παρέχει ἡ νεότης σας. Ζητεῖτε τοὐναντίον διαρκῶς περισσοτέρας εὐκαιρίας ἐργασίας καὶ µορφώσεως.
Ζητεῖστε σπουδαστήρια ὅπου νὰ ἠµπορεῖτε νὰ ἐργάζεσθε ἄνετα
καὶ δηµιουργικά. Ἀµυνθεῖτε τῆς ἐλευθερίας τῆς ἐπιστήµης καὶ
τῆς διδασκαλίας της, διότι χωρὶς αὐτὸ δὲν ὑπάρχει ἐπιστήµη
ἀλλὰ µόνον τὸ ἄψυχον ὁµοίωµά της. Ζητεῖστε τὴν ἰσότητα
ἐνώπιον τῆς ἐπιστήµης. […] ∆ὲν ὑπάρχει µεγαλύτερον στίγµα
τοῦ πολιτισµοῦ, διὰ τὸν ὁποῖον καυχώµεθα, ὅσον ὁ ἀποκλεισµὸς τοῦ πτωχοῦ νέου ἀπὸ τὴν ἀνωτέραν πνευµατικὴν καλλιέργειαν.20
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Ο Αλ. Σβώλος ως πολιτικός είναι η τρίτη και τελευταία πλευρά της
προσωπικότητάς του, στην οποία οφείλει κανείς να εγκύψει.
∆εν θεωρείται καθόλου βέβαιο ότι ο Σβώλος θα εισερχόταν στην
ενεργό πολιτική, αν δεν είχαν µεσολαβήσει η Κατοχή και η Εθνική Αντίσταση. Ευαίσθητος πολιτικά, µε κεραίες που έπιαναν τις
βαθύτερες διεργασίες οι οποίες συντελούνταν στο σώµα της κοινωνίας, µέχρι τον πόλεµο µελετούσε την πολιτική ως επιστήµονας.
∆ιότι, όπως ήδη ανέφερα, δεν µπορείς να καλλιεργείς τον κατ’
εξοχήν πολιτικό κλάδο του δηµόσιου δικαίου, που είναι το συνταγµατικό δίκαιο, χωρίς να µελετάς πολιτικές παραδόσεις, συνήθειες και συµπεριφορές. Με άλλα λόγια, έως τον πόλεµο, ο Σβώλος, όπως άλλωστε και κάθε συνεπής συνταγµατολόγος, έκανε
πολιτική διακονώντας το Συνταγµατικό ∆ίκαιο. Και αυτό, νοµίζω,
του αρκούσε.
Τα πράγµατα άλλαξαν γι’ αυτόν, όπως και για τόσους άλλους, µε
την είσοδο της Ελλάδας στον πόλεµο. Αλβανικό έπος, Κατοχή και
Αντίσταση ήταν γι’ αυτόν η αφετηρία για ένα νέο ξεκίνηµα, ώστε
να ξεπεραστούν οι κακοδαιµονίες του παρελθόντος. Απαλλαγµένη
από τα πάθη του Εθνικού ∆ιχασµού, η Ελλάδα που οραµατιζόταν
θα ήταν κοινωνικά δικαιότερη, δηµοκρατική και εφοδιασµένη µε θεσµούς που θα εµπόδιζαν κινήµατα και δικτατορικά πισωγυρίσµατα.
Η µεταρρυθµιστική ιδεολογία του τον οδήγησε στο δηµοκρατικό σοσιαλισµό, τα φιλοσοφικά και πολιτικο-ιδεολογικά βάθρα του οποίου
είχε µελετήσει, όπως είδαµε, στη Γαλλία και τη Γερµανία.
Με τον Ηλ. Τσιριµώκο ίδρυσαν τότε το Σοσιαλιστικό Κόµµα- ΕΛ∆,
το οποίο αποτέλεσε τον πυρήνα της σοσιαλιστικής συνιστώσας του
ΕΑΜ. Μετά την αποτυχία του σχηµατισµού οικουµενικής κυβέρνησης, το χειµώνα του 1943-1944, ανέλαβε τον Απρίλιο του 1944
πρωθυπουργός της κυβέρνησης του Βουνού (της γνωστής ΠΕΕΑ),
θέτοντας ως πρωταρχικό στόχο του τη συνεννόηση µε τον αστικό
πολιτικό κόσµο και την επίτευξη ενότητας. Ηγήθηκε γι’ αυτό της
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αντιπροσωπείας της ΠΕΕΑ στο Συνέδριο του Λιβάνου, όπου ωστόσο
ταξίδεψε χωρίς να έχει ξεκάθαρες εντολές. Εξού και η αντίδραση
του ΚΚΕ όταν υπέγραψε την περίφηµη συµφωνία, η οποία, υπενθυµίζω, λίγες µέρες µετά τη δολοφονία του ∆. Ψαρρού στα βουνά της
Ρούµελης και το ολέθριο κίνηµα του ναυτικού στην Αλεξάνδρεια,
µιλούσε για «τροµοκρατία» του ΕΑΜ σε βάρος των αντιπάλων
του. Τελικά, ύστερα από ένα τρίµηνο δραµατικών διαβουλεύσεων,
µετέπεισε την ηγεσία των κοµµουνιστών και το ΕΑΜ, συµπεριλαµβανοµένου βέβαια και του ΚΚΕ, και αποφάσισε να συµµετάσχει στην
κυβέρνηση Παπανδρέου, την κυβέρνηση της Απελευθέρωσης.
∆εν είναι βέβαια της στιγµής να ανατρέξει κανείς στα γεγονότα
και τους βαθύτερους λόγους για τους οποίους η εθνική ενότητα όχι
µόνο δεν επιτεύχθηκε, αλλά οδηγηθήκαµε σε έναν ακόµη εµφύλιο πόλεµο, το δραµατικότερο της νεότερης ιστορίας µας. Αν και
διαφοροποιήθηκε αρκετά νωρίς και χωρίς επιφυλάξεις από την
πολιτική του ΚΚΕ, ο Σβώλος αρνήθηκε να καταδικάσει όσο απερίφραστα του ζητούνταν τους πρώην συναγωνιστές του. Το κόµµα
του απέσχε από τις εκλογές του 1946 και τάχθηκε βέβαια υπέρ
της αβασίλευτης δηµοκρατίας στο δηµοψήφισµα του ίδιου χρόνου.
Η πλήρης πολιτική αποµόνωση ήταν το κόστος της συµπεριφοράς
αυτής. Ο Σβώλος µε τους σοσιαλιστές συντρόφους του ακολούθησαν
µοιραία ένα µοναχικό δρόµο, σε µιαν εποχή που δεν συγχωρούσε
ούτε τους δισταγµούς ούτε τις αποχρώσεις. Το κακό ήταν ότι η
τρίτη κατά σειρά απόλυσή του από το Πανεπιστήµιο, το 1946, ήταν
η οριστική, κάτι που του στέρησε την καθηµερινή του επαφή µε τα
νιάτα. Προσπάθησε να τη διατηρήσει µε την πολιτική δράση και
τη συστηµατική δηµοσιογραφία του στις στήλες της Μάχης, µικρής
µεν αλλά θαρραλέας εφηµερίδας του κόµµατός του.
Χάρη στην απλή αναλογική που ίσχυσε και στις εκλογές του
1950, η ∆ηµοκρατική Παράταξη εκπροσωπήθηκε στη Βουλή της 5ης
Μαρτίου 1950. Με την εµφάνιση της Ε∆Α και λόγω του πολέµου
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που είχε εξαπολύσει εναντίον του ΣΚ-ΕΛ∆ το ΚΚΕ, στις εκλογές
του 1951 δεν κατάφερε να εκλεγεί. Το ίδιο και στις εκλογές του
1952, αυτή τη φορά όµως λόγω πλειοψηφικού. Αντιθέτως, στις
εκλογές του 1956, το ∆ηµοκρατικό Κόµµα Εργαζοµένου Λαού, στο
οποίο είχε προσχωρήσει το ΣΚ-ΕΛ∆ εξέλεξε 18 βουλευτές, όσους
και η Ε∆Α, στο πλαίσιο της συγκυριακής σύµπραξης των σηµαντικότερων κοµµάτων που αντιπολιτεύονταν τότε τον Κωνσταντίνο
Καραµανλή και την ΕΡΕ, που ο τελευταίος είχε µόλις ιδρύσει. Ο
θάνατος έθεσε τέρµα στις όποιες πολιτικές φιλοδοξίες του, λίγες
µόλις µέρες αργότερα. Ήταν 64 ετών.
Η αποτροπή του εµφυλίου και, εν συνεχεία, η εθνική συµφιλίωση
ήταν οι δύο στόχοι για τους οποίους ο Αλ. Σβώλος αγωνίστηκε ως
πολιτικός. Στόχοι εξαιρετικά φιλόδοξοι, έως και ουτοπικοί, σε µια
περίοδο όπου τα πάθη δεν άφηναν περιθώρια για καταλλαγή. Αν
τα κίνητρά του ήταν φτηνά, θα προσκολλούνταν είτε στη µια είτε
στην άλλη πλευρά, αναζητώντας εξουσία και δόξα. ∆εν το έκανε,
γιατί θέλησε να υπηρετήσει µέσω της πολιτικής τους ίδιους ευγενείς
στόχους που υπηρέτησε ως επιστήµων.

Η αγόρευση
Μια σκέψη του Αλ. Σβώλου από το πρώτο µέρος της σχολιαζόµενης αγόρευσής του, συνοψίζει κατά τη γνώµη µου µε ακρίβεια το
πολιτικό της στίγµα:
[…] ἀπὸ τῶν Θερµοπυλῶν µέχρι σήµερον, οἱ Ἕλληνες ἔχουν
ἀποδείξει ὅτι ξέρουν νὰ πεθαίνουν. Νοµίζω ὅτι ἦλθεν ἡ ὥρα,
κύριοι Βουλευταί, νὰ ἀποδείξωµεν ὅτι ξέροµεν καὶ νὰ ζῶµεν.
Ειρήνευση, λοιπόν, ανασυγκρότηση και κράτος δικαίου είναι το
τρίπτυχο πάνω στο οποίο ο Αλ. Σβώλος δόµησε την αγόρευσή του.
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Για να αντιληφθεί το πνεύµα της, ο σηµερινός αναγνώστης θα
πρέπει να λάβει υπόψη την ένταση που µοιραία υπήρχε στην αίθουσα του βουλευτηρίου, λίγο µετά τη λήξη του Εµφυλίου. Ο Σβώλος ενέπνεε ασφαλώς σεβασµό, αλλά, αν και αυτοχαρακτηριζόταν
«φανατικός της µετριοπάθειας», ήταν αποφασισµένος να µην κάνει
εκπτώσεις. Εποµένως, κάθε φορά που έθιγε «λεπτά» ζητήµατα,
όπως το ξύλο που έπεφτε στα αστυνοµικά τµήµατα και οι παρακρατικές οργανώσεις, προκαλούσε, όπως ήταν αναµενόµενο, ζωηρές
αντιδράσεις: από τις «κονσέρβες» που του θύµιζε ο Β. Παπαρρηγόπουλος, έως τους «τρεις γύρους» που επικαλούνταν ο Θ. Τουρκοβασίλης, έχει κανείς την εντύπωση, διαβάζοντας τα Πρακτικά,
ότι όποτε ο αγορητής περνούσε µιαν αόρατη «γαλάζια» γραµµή,
η απάντηση θα ερχόταν µε τη µορφή κραυγών και συνθηµάτων και
όχι βεβαίως επιχειρηµάτων. Και τούτο ακόµη και όταν η αλήθεια
όσων κατήγγειλε δεν αµφισβητούνταν. Ο διάλογος λοιπόν ήταν
«εντός ορίων». Με υφέσεις και εντάσεις, ανάλογα µε τη συγκυρία,21
το κλίµα αυτό έµελλε να σηµαδέψει τις εργασίες της Βουλής των
Ελλήνων έως το 1967.
Όπως ήταν φυσικό, ο Αλ. Σβώλος αφιέρωσε το εισαγωγικό µέρος
της οµιλίας του στο «µήνυµα» των εκλογών της 5ης Μαρτίου.
Προβάλλοντας το «πνεῦµα ἀλλαγῆς» που είχε τότε αναπάντεχα
επικρατήσει, προκάλεσε ένα δηλητηριώδες σχόλιο του Σ. Βενιζέλου,
o οποίος θύµισε την αποχή του 1946, για να υποστηρίξει ότι τώρα
οι οπαδοί της δηµοκρατικής παράταξης µετείχαν στις εκλογές άρα,
συνέχιζε, «δὲν […] ἐµεσολάβησε τίποτε».
Ακολούθως, η αγόρευση Σβώλου στράφηκε µε παρρησία κατά
των «διοικητικῶν µεθόδων βίας», που µαζί µε την οικονοµική
εξαθλίωση και τα «σκάνδαλα τῆς τετραετίας» είχαν κουράσει το
λαό. Η ειρήνευση, συνεπώς, προέβαλλε ως πάνδηµο αίτηµα. Το
συνόδευε η αξίωση, όχι απλώς για λήθη του παρελθόντος –για την
οποία είχε µιλήσει και ο πρωθυπουργός Ν. Πλαστήρας– αλλά και

298

ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

για γενική αµνηστία. Το κράτος δικαίου και η ισοπολιτεία έπρεπε
να αποκατασταθούν, µε κατάργηση των πιστοποιητικών κοινωνικών
φρονηµάτων και των έκτακτων στρατοδικείων, στα οποία έως τότε
εκδικάζονταν τα πολιτικά εγκλήµατα, και µε κλείσιµο της Μακρονήσου. Η Μάχη είχε τότε αποκαλύψει τα βασανιστήρια στα οποία
υποβάλλονταν οι προς «ἀνάνηψιν» εκτοπιζόµενοι, και ο Σβώλος
ορθώς υπενθύµιζε ότι ούτε η δικτατορία της 4ης Αυγούστου «δὲν
ἐπέτρεπεν τοιούτου εἴδους µεθόδους». «Ὑπάρχει», συνέχιζε, «τὸ
θαῦµα τῶν ἀτοµικῶν ἐλευθεριῶν καὶ τὸ θαῦµα τῆς ἀνθρωπίνης
ἀξιοπρεπείας», κατά της υποβάθµισης της οποίας «ὀφείλοµεν νὰ
ἐξεγερθῶµεν».
Μεγάλο ενδιαφέρον, εξάλλου, παρουσιάζουν οι θέσεις που υποστήριξε ο Σβώλος για την εξωτερική πολιτική που θα όφειλε να
ακολουθήσει η νέα κυβέρνηση:
διατήρησις τῶν σηµερινῶν δεσµῶν τῆς χώρας µὲ τὰς δυτικὰς δηµοκρατίας, ἀλλὰ καὶ καλλιέργεια καὶ ἀποκατάστασις εἰρηνικῶν
καὶ φιλικῶν σχέσεων µὲ οἱανδήποτε ἄλλην χώραν.
Εξέφρασε την αντίθεσή του προς µια πολιτική συµµαχία µε την
τιτοϊκή Γιουγκοσλαβία –µαύρο πρόβατο τότε για τη Μόσχα και τους
συµµάχους της– και ζήτησε να σταµατήσει να γίνεται λόγος «περὶ
Μακεδονίας τοῦ Αἰγαίου». Η φράση αυτή ήταν από τις ελάχιστες
που προκάλεσαν χειροκρότηµα.
Τέλος, αξιοσηµείωτες ήταν και οι προτάσεις που διατύπωσε ο
αγορητής για την ανασυγκρότηση της χώρας. Η οικονοµική πολιτική της κυβέρνησης δεν είχε γι’ αυτόν κεντρικό άξονα, αφού δεν
επέλεγε µε σαφήνεια τη µόνη οδό που µπορούσε να εξασφαλίσει
την ανάπτυξη: τον κρατικό «παρεµβατισµό», µε σοσιαλιστικές
(ακριβέστερα: σοσιαλδηµοκρατικές) µεθόδους, κατά το πρότυπο
της Αγγλίας, αλλά και των Ηνωµένων Πολιτειών του «µεγάλου
Ροῦζβελτ».
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Υπόδειγµα ορθολογικά διαρθρωµένης κοινοβουλευτικής αγόρευσης, η οµιλία του Σβώλου είχε τη µεγάλη αρετή να διατυπώνει
µε σαφήνεια ρηξικέλευθες προτάσεις σε ένα εχθρικό περιβάλλον.
∆είγµα συνεπούς σοσιαλδηµοκρατικού λόγου, ενέπνεε το σεβασµό,
κυρίως εξαιτίας της νηφαλιότητάς του.


Στον αιώνα των άκρων, όπως προσφυώς χαρακτήρισε τον 20ό ο
µεγάλος Βρετανός ιστορικός Eric Hobsbawm, υπήρχαν περιθώρια
για ανθρώπους, όπως ο Αλ. Σβώλος, που ήθελαν να αλλάξουν τον
κόσµο, χωρίς να ενδίδουν στην πρόκληση της βίας;
Η απάντηση στο ερώτηµα αυτό προϋποθέτει βέβαια να διευκρινιστεί προηγουµένως τι εννοούµε µε τη λέξη “περιθώρια”. Αν
εννοούµε την ισχύ της εξουσίας, η απάντηση είναι βέβαια αρνητική.
Αν πάλι εννοούµε την ευρύτερη απήχηση που µπορεί να έχει µια
ηθικά ακέραιη προσωπικότητα, που πολεµά χωρίς συµβιβασµούς
για τις ιδέες της, η απάντηση είναι θετική. Αυτή νοµίζω ότι ήταν
η περίπτωση του Αλ. Σβώλου και η δηµοσιευόµενη εδώ αγόρευσή
του νοµίζω ότι το αποδεικνύει.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Βουλή των Ελλήνων, Εφηµερίς των Συζητήσεων, προεδρία: ∆. Β.
Γόντικα, Περίοδος Α΄, Σύνοδος Α΄, Συνεδρίαση 8, 26 Απριλίου 1950, τόµος
Α΄, σσ. 44-53.
2. Απαγορευµένου, υπενθυµίζεται, µε το γνωστό Α.Ν. 509/1947, ο οποίος
έθετε εκτός νόµου και το ΚΚΕ. Σηµειώνεται ότι, µετά την Απελευθέρωση,
το ΕΑΜ της Εθνικής Αντίστασης είχε µετεξελιχθεί σε πολιτικό συνασπισµό,
στον οποίο, εκτός από το ΚΚΕ µετείχαν και το Σοσιαλιστικό Κόµµα-ΕΛ∆
και το Κόµµα των Αριστερών Φιλελευθέρων. Τα κόµµατα αυτά, ωστόσο,
αρνήθηκαν να συµµετάσχουν στην κυβέρνηση των βουνών, που συγκρότησε
το ΚΚΕ τον ∆εκέµβριο του 1947. Έτσι, δεν τέθηκαν εκτός νόµου και
µπόρεσαν και κατέβηκαν στις εκλογές της 5ης Μαρτίου 1950, τις πρώτες
µετεµφυλιακές.
3. Στο πλαίσιο της Ηνωµένης Παρατάξεως Εθνικοφρόνων, η οποία, µε
το 55,12% των ψήφων είχε εκλέξει 206 βουλευτές σε σύνολο 354. Υπενθυµίζεται ότι στις εκλογές εκείνες το ΚΚΕ και άλλα κόµµατα της Αριστεράς
είχαν απόσχει, βλ. αντί πολλών Νικολακόπουλος, Ηλίας, Η καχεκτική
δηµοκρατία. Κόµµατα και εκλογές, 1946-1967, Αθήνα, Πατάκης, 2000,
σσ. 67 κ.εξ.
4. Με το «εξευτελιστικό» ποσοστό 18,8%, βλ. ό.π., σσ. 102 κ.εξ.
5. Η ΠΑΠ (Πολιτική Ανεξάρτητος Παράταξις), που είχαν συγκροτήσει
ο Θ. Τουρκοβασίλης, ο Κ. Μανιαδάκης, ο Κ. Κοτζιάς και άλλα ακροδεξιά
στοιχεία, µε ποσοστό 8,15% είχε εκλέξει µόλις 16 βουλευτές σε σύνολο 250,
βλ. Νικολακόπουλος, Η καχεκτική δηµοκρατία, σσ. 104 και 108.
6. Βλ. ό.π., σ. 109, υποσ. 9. Το ΚΚΕ πάντως είχε καλέσει τους οπαδούς
του να ψηφίσουν τη ∆ηµοκρατική Παράταξη, πριµοδοτώντας άλλους υποψηφίους. Τούτο συνέβη σε µεγάλη έκταση στη Μακρόνησο όπου, παρά τις
γνωστές συνθήκες, η ∆ηµοκρατική Παράταξη συγκέντρωσε το εντυπωσιακό
ποσοστό 35,3% (έναντι 24,7% της ΕΠΕΚ, που ήρθε δεύτερη), βλ. Νικολακόπουλος, Η καχεκτική δηµοκρατία, σ. 123.
7. Βλ. το χρονικό των γεγονότων και το πλήρες κείµενο εκείνου του
πρακτικού στο: Λιναρδάτος, Σπύρος, Από τον εµφύλιο στη χούντα, τόµος
Α΄, 1949-1952, Αθήνα, Παπαζήσης, 1977, σσ. 97-98.
8. Ο Λιναρδάτος (ό.π., σ. 103) παραθέτει ορισµένα από αυτά. Έτσι, η
Tribune της αριστερής πτέρυγας του βρετανικού Εργατικού Κόµµατος,
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έκανε λόγο για «ἀποτέλεσµα ρυπαροῦ παιχνιδιοῦ, σαφῶς ἀντιθέτου πρὸς
τὴν ἐκπεφρασµένην θέλησιν τοῦ ἑλληνικοῦ ἐκλογικοῦ σώµατος».
9. Βλ. Λιναρδάτος, Από τον εµφύλιο στη χούντα, σ. 103.
10. Την επιστολή παραθέτει ο Λιναρδάτος, ό.π., σσ. 105-107.
11. Υπενθυµίζεται ότι ο Σ. Βενιζέλος ανέτρεψε την κυβέρνηση Πλαστήρα
τον Αύγουστο του 1950 και ο βασιλιάς τον διόρισε αµέσως µετά πρωθυπουργό, βλ. Λιναρδάτος, Από τον εµφύλιο στη χούντα, σσ. 144 κ.εξ.
12. Έπειτα από ανοιχτή παρέµβαση του νέου Αµερικανού πρεσβευτή Πιουριφόι, η Βουλή ψήφισε, τον Σεπτέµβριο του 1952, το πλειοψηφικό. Αµέσως
µετά η δεύτερη κυβέρνηση Πλαστήρα ανετράπη και στις εκλογές στις 16
Νοεµβρίου 1952 θριάµβευσε ο Ελληνικός Συναγερµός του Αλ. Παπάγου,
εκλεκτού πλέον των Αµερικανών που, µε το 49,2% των ψήφων εξέλεξε
247 βουλευτές σε σύνολο 300. Εκτός από το διορισµό του Κ. Καραµανλή
ως πρωθυπουργού, µετά το θάνατο του Αλ. Παπάγου, τον Οκτώβριο του
1955, ελέγχεται ως κοινοβουλευτικά ανορθόδοξος και ο διορισµός του Γ.
Παπανδρέου, τον Νοέµβριο του 1963. Και τούτο διότι το κόµµα του –η
Ένωση Κέντρου– δεν διέθετε αυτοδύναµη πλειοψηφία στη Βουλή της 3ης
Νοεµβρίου 1963, και είχε δεσµευθεί να µη στηριχθεί ούτε στις ψήφους ούτε
στην ανοχή της Ε∆Α. Η άδοξη αποµάκρυνση του Κ. Καραµανλή από την
εξουσία, λόγω της διαφωνίας του µε το Στέµµα, τον Ιούνιο του 1963, και
ο εξαναγκασµός σε παραίτηση του Γ. Παπανδρέου, στις 15 Ιουλίου 1965,
ήταν –όπως θα µπορούσε κάποιος κακεντρεχής να ισχυριστεί– το τίµηµα
της βασιλικής εύνοιας που είχε σηµαδέψει το διορισµό τους.
13. Για τη ζωή του Αλ. Σβώλου, βλ. αντί πολλών το «Χρονολόγιο» του
Γ. Αναστασιάδη, στο συλλογ. τόµο: Κασιµάτης, Γιώργιος και Γιώργιος
Αναστασιάδης (επιµ.), Προσωπικότητες της πολιτικής και της επιστήµης:
Αλέξανδρος Σβώλος. Ο συνταγµατολόγος, ο πολιτικός, ο οραµατιστής,
Αθήνα, Ίδρυµα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισµό και
τη ∆ηµοκρατία, 2009, τόµος 2, σσ. 11-46. Κατάλογος των επιστηµονικών
δηµοσιεύσεών του περιλαµβάνεται στον ίδιο τόµο (σσ. 43-46), καθώς και
στο: Τσάτσος, Θεµιστοκλής, Φαίδων Βεγλερής και Αγνή Ρουσοπούλου
(επιµ.), Νοµικαί Μελέται, εν Αθήναις, εκδ. Ζαχαρόπουλου, 1956, τόµος
Α΄, σσ. ια΄-ιδ΄, που εκδόθηκε µετά το θάνατο του Αλ. Σβώλου.
14. Με επίγραµµα µια χαρακτηριστική φράση του γνωστού Γάλλου εθνικιστή συγγραφέα και διανοουµένου Charles Maurras («Il n’ y a qu’ un seul
moyen de liberté, vieux comme le monde; c’ est l’ association»), η µελέτη
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αυτή πρωτοδηµοσιεύτηκε το 1915 µε τίτλο: «Το δικαίωµα του συνεταιρίζεσθαι και το δίκαιον των σωµατείων κατά το Σύνταγµα και τον περί
σωµατείων νόµον», στο: Σβώλος, Αλέξανδρος, Νοµικές µελέτες, εν Αθήναις,
τυπογρ. Γ. Πετράκου, Α΄ τόµος, σσ. 27 κ.εξ. (βλ. υποσηµ. 13).
15. «Η αναγκαστική απαλλοτρίωσις προς αποκατάστασιν ακτηµόνων
γεωργών, υπό συνταγµατικήν και οικονοµικήν άποψιν», εν Αθήναις, 1958,
στο: Σβώλος, Αλέξανδρος, Νοµικές µελέτες, εν Αθήναις, Ζαχαρόπουλος,
1958, Β΄ τόµος, σσ. 5 κ.εξ.
16. Αθήναι, τύποις Πυρσού, 1928.
17. Το Σύνταγµα της Ελλάδος. Ερµηνεία, ιστορία, συγκριτικόν δίκαιον,
τόµος Α΄, Αθήναι, 1954 και τόµος Β΄, Αθήναι, 1955.
18. ∆ύο νέα πολιτεύµατα. Το γερµανικόν και ρωσικόν Σύνταγµα, µτφρ.
και πρόλογος του Α.Ι. Σβώλου, εν Αθήναις, Ελευθερουδάκης, 1921, σσ.
17-18.
19. Για το «ιδιώνυµο», τα ιστορικά και συγκριτικά συµφραζόµενά του, βλ.
Αλιβιζάτος, Νίκος Κ., Οι πολιτικοί θεσµοί σε κρίση. Όψεις της ελληνικής
εµπειρίας, 1922-1974, Αθήνα, Θεµέλιο, 1983, σσ. 350 κ.εξ., 374 κ.εξ.
20. Πρωτοκυκλοφόρησε σε αυτοτελές φυλλάδιο. Περιλαµβάνεται στον
τόµο Θεοδώρου, Θεόδωρος (επιµ.), Αλ. Σβώλος, Προβλήµατα του έθνους
και της δηµοκρατίας, τόµος Α΄, Αθήνα, Στοχαστής, 1972, σσ. 125 κ.εξ.
21. Για παράδειγµα, στη Βουλή της 11ης Μαΐου 1958, όπου η Ε∆Α είχε
αναδειχθεί αξιωµατική αντιπολίτευση, η ένταση ήταν µεγάλη. Το ίδιο και
µετά τις αµφιλεγόµενες εκλογές της 29ης Οκτωβρίου 1961 (που έχουν καταγραφεί ως «εκλογές της βίας και της νοθείας»), όταν ο Γ. Παπανδρέου
κήρυξε τον «ανένδοτο αγώνα».
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ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ Α΄ - ΣΥΝΟ∆ΟΣ Α΄
Συνεδρίασις 8, 26 Απριλίου 1950



Τὸν λόγον ἔχει ὁ πρόεδρος τοῦ Σοσιαλιστικοῦ
Κόµµατος ΕΛ∆ κ. Σβῶλος.
Α. ΣΒΩΛΟΣ. Κύριοι Βουλευταί, πρωτοείσακτος εἰς τὴν
αἴθουσαν αὐτὴν καὶ ἐγὼ καὶ τὰ µέλη τῆς ὁµάδος τὴν ὁποίαν
ἐκπροσωπῶ, χαιρετίζω ὅλους τοὺς συναδέλφους καὶ χαιρετίζω ἰδιαιτέρως τοὺς συναδέλφους βουλευτὰς τῶν 12 Νήσων, οἱ ὁποῖοι ὑπῆρξαν πράγµατι εὐτυχεῖς, ὕστερα ἀπὸ τόσους ἀγῶνας ποὺ διεξήγαγον ἐναντίον τόσων κατακτητῶν
καὶ ἰδιαιτέρως ἐναντίον τοῦ πλέον σκληροῦ καὶ τοῦ πλέον
αἰσχροῦ ποὺ ἦτο ὁ φασιστὴς κατακτητής, ὑπῆρξαν, λέγω,
εὐτυχεῖς νὰ ἐλευθερωθοῦν, χάρις εἰς τὰς θυσίας τοῦ ὅλου
Ἔθνους καὶ νὰ µετέχουν σήµερα εἰς τὴν πολιτικὴν ζωὴν τῆς
ἐλευθέρας χώρας. Συµµερίζοµαι τὴν εὐχὴν ποὺ ἐκφράζει
εἰς τὸ τέλος ἡ προγραµµατικὴ δήλωσις τῆς Κυβερνήσεως
διὰ τὴν εἰρηνικὴν καὶ ὅσον ἔνεστι ταχεῖαν ὁλοκλήρωσιν
τῶν ἐθνικῶν πόθων.
Ὁ σοσιαλισµός, κύριοι Βουλευταί, πιστεύει εἰς τὴν ἀνάγκην
τῆς ἐθνικῆς ὁλοκληρώσεως τῶν λαῶν καὶ ἀκριβῶς, διότι
ἀποβλέπει εἰς τὸ ἰδανικὸν µιᾶς εὐρυτάτης πανανθρώπινης
κοινωνίας, ζητεῖ ἡ κοινωνία αὐτὴ νὰ ἀποτελῆται ἀπὸ Ἔθνη
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ.
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ἐλεύθερα καὶ ὡλοκληρωµένα, διὰ νὰ µπορῇ τὸ κάθε ἕνα
νὰ συµβάλλῃ εἰς τὸν κοινὸν πολιτισµόν, σύµφωνα µὲ τὰς
δυνάµεις τους, µὲ τὰς παραδόσεις του, µὲ τὰ ἰδιαίτερα
χαρακτηριστικά του.
Κύριοι Βουλευταί, ἡ ὁµάδα ποὺ ἐκπροσωπῶ µία µόνην
ὑπόσχεσιν εἰς τὴν Βουλὴν τῶν Ἑλλήνων νοµίζω ὅτι ἔχει νὰ
δώσῃ, ὅτι µένουσα πιστὴ εἰς τὰς ἀρχὰς καὶ τὸ πρόγραµµά
της, θὰ ἐπιζητήσῃ νὰ συνεισφέρῃ ἔργον γόνιµον εἰς τὰς
ἐργασίας τῆς Βουλῆς αὐτῆς καὶ ὅτι ἂν θὰ διέπεται ἀπὸ
κάποιον φανατισµόν, τὸ δηλοῖ ἀπὸ τώρα, ὁ φανατισµὸς
αὐτὸς θὰ εἶναι ὁ φανατισµὸς τῆς µετριοπαθείας, ἀπὸ τῶν
προβληµάτων καὶ τῆς ἐξετάσεώς των µέχρι καὶ τοῦ τόνου
τῶν συζητήσεων. ∆ὲν εἶµαι ἴσως ὁ πλέον ἁρµόδιος, διότι
εἶµαι πρωτοείσακτος εἰς τὴν Βουλὴν νὰ τονίσω πρὸς αὐτὴν
ὅτι ἀντιλαµβάνοµαι ὅτι µὲ ἰδιαιτέραν προσοχὴν ἡ κοινὴ
γνώµη παρακολουθεῖ τὴν σηµερινὴν Βουλήν, θὰ ἔλεγα, µὲ
ἀγωνίαν µήπως δὲν ἐπιτύχει. ∆ὲν εἶναι µία κοινὴ Βουλή,
ἡ παροῦσα Βουλή. Τὸ γεγονὸς ὅτι αἱ ἐκλογαὶ διεξήχθησαν
ὕστερα ἀπὸ µίαν ἐσωτερικὴν τραγικὴν περιπέτειαν ἄνευ
προηγουµένου, τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ λαός, ὅπως πιστεύω καὶ
θὰ σᾶς εἴπω µετ’ ὀλίγον, ἐξεδήλωσαν ὡρισµένην τάσιν
πρὸς ἐκείνους ποὺ ἐζήτησαν τὴν ψῆφον του, τὸ γεγονὸς ὅτι
γενικὰ τὸ πολίτευµα, εἰς τὸ ὁποῖον πιστεύοµεν καὶ θητεύοµεν, περνάει πράγµατι µίαν δοκιµασίαν.
Τὸ γεγονὸς αὐτὸ δικαιολογεῖ τὴν µεγάλην προσοχὴν καὶ
τὴν µεγάλην συγκίνησιν, µὲ τὴν ὁποίαν µᾶς παρακολουθεῖ
ὁ Ἑλληνικὸς λαός. Τοῦτο σηµαίνει, κ. Βουλευταί, ὅτι θὰ
πρέπῃ νὰ ἐναρµονίσωµεν τὸ ἔργον µας πρὸς τὸ βάθος τῶν
προσδοκιῶν ἑνὸς λαοῦ, τὸν ὁποῖον πρέπει νὰ κάµωµεν
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νὰ πιστεύσῃ, ὄχι ἁπλῶς ὅτι εἴµεθα ∆ηµοκρατία, ἀλλ’ ὅτι
εἴµεθα ἀληθινὰ καὶ καλὴ ∆ηµοκρατία, καὶ κάτι πλέον
τούτου, ὅτι ἡ ∆ηµοκρατία εἰς τὴν ὁποίαν πιστεύοµεν, εἶναι
τὸ καλλίτερον πολίτευµα. Ἐάν, κ. Βουλευταί, εἰς τὸ ἔργον
αὐτό, τοῦ ὁποίου ἡ εὐθύνη δὲν βαρύνει ἕνα ἢ δύο ἐξ ἡµῶν,
οὔτε µίαν µόνον πτέρυγα, ἀλλ’ ὅλους µαζὶ –καὶ ἔτσι τὸ
ἀντιλαµβάνοµαι, ἐὰν εἰς τὸ ἔργον αὐτὸ δὲν κατορθώσῃ
ἡ παροῦσα Βουλὴ νὰ δώσῃ ἐπιτυχεῖς ἐξετάσεις, θὰ ἔχῃ
καταφέρει ἕνα πλῆγµα παρὰ πολὺ βαρὺ καὶ εἰδικὰ διὰ τὴν
Ἑλλάδα ἀλλὰ καὶ διὰ τὸν κόσµον τῆς Εὐρώπης, ποὺ πιστεύει εἰς τὴν ∆ηµοκρατίαν– θὰ ἔχῃ καταφέρει ἕνα πλῆγµα
παρὰ πολὺ βαρὺ ἐναντίον τοῦ ἰδανικοῦ καὶ τῆς ἐφαρµογῆς
τῆς κοινοβουλευτικῆς ∆ηµοκρατίας.
∆ιὰ νὰ κρίνω, κ. Βουλευταί, ὅσον εἶναι δυνατὸν περισσότερον ἀντικειµενικά, ψύχραιµα καὶ σύντοµα τὰς προγραµµατικὰς δηλώσεις τῆς Κυβερνήσεως, δὲν ἔχω ἀνάγκην νὰ
κάµω µακρὰν ἀναδροµὴν εἰς τὸ παρελθόν. Ἔν τινι µέτρῳ
τῆς ἀναδροµῆς αὐτῆς, ἡ ὁποία ἠνώχλησε µίαν πτέρυγαν
τῶν κ. συναδέλφων, µὲ ἀπήλλαξεν ἓν µέρος τῆς χθεσινῆς
ἀγορεύσεως τοῦ κ. Σοφιανοπούλου. Ἀλλὰ νοµίζω, ὅτι προέχει µία ἔρευνα τῆς σηµασίας ποὺ εἶχεν ἡ ψῆφος τῆς 5ης
Μαρτίου, ὄχι στενὰ τοῦ χαρακτῆρος τοῦ τυπικοῦ τῆς παρούσης Κυβερνήσεως –θέµα µὲ τὸ ὁποῖον ἠσχολήθησαν
πολλοὶ ἀπὸ τοὺς ὁµιλήσαντες καὶ ἰδιαιτέρως ὁ παλαιὸς εἰς
τὸ Πανεπιστήµιον συνάδελφός µου κ. Κανελλόπουλος. ∆ὲν
εἶναι Κυβέρνησις Κέντρου, εἴπατε, κ. συνάδελφε, καὶ κατεβλήθη προσπάθεια νὰ ἐξηγηθῇ διατὶ δὲν εἶναι Κυβέρνησις
Κέντρου, ἐνετοπίσθη δὲ ἡ ἀπόδειξις εἰς τὸ γεγονός, ὅτι δὲν
εἶχε προϋπάρξει τέτοιος συνασπισµὸς προεκλογικῶς.
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Κύριοι Βουλευταί, νοµίζω, ὅτι ἡ ἔννοια τοῦ Κέντρου εἶναι
µὶα ἀπὸ τὶς πιὸ δυσκαθόριστες ἐξαιρέσεις τῶν περιπτώσεων,
ὅπου µὲ µίαν πολιτικὴν καὶ, θὰ ἔλεγα, καὶ θρησκευτικὴν
βάσιν ὑπῆρξαν ὡρισµένα κόµµατα, ποὺ καὶ ὠνοµάσθησαν
καὶ ἠθέλησαν νὰ παίξουν ἕνα ρόλον Κέντρου. Τέτοια
ἦσαν καὶ εἶναι τὰ καθολικὰ κόµµατα εἰς τὶς χῶρες ὅπου
ἡ Καθολικὴ Ἐκκλησία ἐξασκοῦσε καὶ ἐξασκεῖ µεγάλην
ἐπιρροήν. Ἀπ’ ἐκεῖ καὶ πέραν, εἰς τὶς σύγχρονες ∆ηµοκρατίες αὐτὸ ποὺ θὰ ὠνοµάζετο Κέντρον, εἶναι µία δύναµις
παρεµβληµένη µεταξὺ δύο ἄκρων, εἶναι µία τρίτη δύναµις, ἕνας συνασπισµὸς πολιτικῶν δυνάµεων. Παράδειγµα
ἡ Γαλλία, ἡ Ἰταλία, διὰ νὰ µὴ εἴπω καὶ τὸ Βέλγιον.
Τέτοιου εἴδους Κέντρον προεκλογικῶς δὲν ἠµπορεῖ νὰ
ὑποστηριχθῇ ὅτι ὑπῆρχε παρ’ ἡµῖν. Ἀλλ’ αὐτὸ δὲν ἐµποδίζει καθόλου δυνάµεις πολιτικάς, ἀδιαφόρως τοῦ πῶς
ἐξελέγησαν ἡ κάθε µία, αἱ ὁποῖαι νοµίζουν ὅτι ἀπὸ κοινοῦ
ἠµποροῦν νὰ ἑρµηνεύσουν κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον τὸ πνεῦµα
τῶν ἐκλογῶν, τὶποτε δὲν τὰς ἐµποδίζει νὰ συνασπισθοῦν
ἐπὶ ἑνὸς κοινοῦ προγράµµατος καὶ νὰ ἀποτελέσουν, θέλετε
νὰ τὸ ὀνοµάσετε ἕνα Κέντρον, θέλετε νὰ τὸ ὀνοµάσετε µίαν
τρίτην δύναµιν ἢ ὅπως ἀλλοιῶς θέλετε.
Ποῖον εἶναι αὐτὸ τὸ πνεῦµα, ποὺ ὑποτίθεται ὅτι ἀπὸ
κοινοῦ συνέλαβον, κατὰ τὸ µᾶλλον ἢ ἧττον, τὰ κόµµατα τῆς σηµερινῆς Κυβερνήσεως; Νοµίζω, ὅτι τὸ πνεῦµα
αὐτὸ ὑπῆρξε τὸ πνεῦµα µιᾶς ἀλλαγῆς. Καὶ ὅτι τὸ πνεῦµα
τῶν ἐκλογῶν τῆς 5ης Μαρτίου, περὶ τοῦ ὁποίου τόσαι
συζητήσεις ἔγιναν καὶ γίνονται εἰς ὅλους τοὺς ὑπευθύνους
παράγοντας τῆς πολιτικῆς, καὶ τῆς κοινῆς γνώµης τῆς
Χώρας, ὅτι τὸ πνεῦµα αὐτὸ ὑπῆρξε πνεῦµα ἀλλαγῆς,
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ἀποδεικνύεται ἀπὸ δύο γεγονότα, ἕνα ἀρνητικὸν καὶ ἕνα
θετικόν. Τὸ ἀρνητικὸν γεγονὸς εἶναι, ὅτι τὸ ἐκλογικὸν
Σῶµα –ἂς µὴ λάβωµεν ὑπ’ ὄψιν ὁλόκληρον τὸ τµῆµα τῶν
ψήφων τῶν στρατιωτῶν ἐκλογέων– τὸ ἐκλογικὸν Σῶµα,
ἐνῷ ἐγνώριζε κόµµατα παλαιά, κόµµατα, τὰ ὁποῖα εἶχον
διευθύνει τὴν Χώραν κατὰ τὴν παρελθοῦσαν τετραετίαν,
κόµµατα µὲ ἱστορίαν, ὅπως τὸ Κόµµα τὸ Λαϊκὸν καὶ τὸ
Κόµµα τῶν Φιλελευθέρων, ἠρνήθη εἰς αὐτὰ τὴν ἰσχυρὰν
πλειοψηφίαν. Τίποτε δὲν ἐκώλυε τοὺς ἐκλογεῖς νὰ δώσουν
εἰς τὸ Λαϊκὸν Κόµµα καὶ εἰς τὸ Κόµµα τῶν Φιλευθέρων
περίπου τὸν ἀριθµὸ τῶν ἑδρῶν, ποὺ εἶχον εἰς τὴν προηγουµένην Βουλήν. Τὸ γεγονὸς ὅτι ἀλλοιώτικα ἀπεφάνθη
ὁ λαός, καὶ ἀκόµη περισσότερον τὸ θετικὸν γεγονός, ὅτι
ἐψήφισεν εἰς ἀρκετὴν ἔκτασιν νέας, ἂς εἴπω, παραφυάδας
τοῦ κόσµου, τὸν ὁποῖον ἐκπροσωποῦσεν ἄλλοτε τὸ Λαϊκὸν
Κόµµα, ἀλλὰ ὑπεράνω ὅλων τὸ γεγονός, ὅτι ἐψήφισεν
εἰς µεγάλην ἔκτασιν τὴν δηµοκρατικὴν παράταξιν, δείχνει
ὅτι ἐὰν ὑπῆρξε µία συνείδησις πολιτικὴ εἰς τὸ Σῶµα τῶν
ἐκλογέων, ὑπῆρξεν ἡ συνείδησις τῆς ἀλλαγῆς.
Σ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ. Νοµίζω ὅτι ὑπάρχει µία παρεξήγησις. ∆ιότι εἶναι ἀναµφισβήτητον, ὅτι ἐψηφίσθη ἡ δηµοκρατικὴ παράταξις, ἀλλ’ οἱ ψηφίσαντες σήµερον τὴν δηµοκρατικὴν παράταξιν εἶχον ἀπόσχει εἰς τὰς προηγουµένας ἐκλογάς. ∆ὲν
βλέπω νὰ ἐµεσολάβησε τὶποτε, τὸ ὁποῖον νὰ µᾶς κάµνῃ νὰ
πιστεύωµεν ὅτι ἤλλαξεν ἡ συνθέσις τῆς λαϊκῆς µάζης.
Α. ΣΒΩΛΟΣ. Κύριε Πρόεδρε, δὲν ὡµίλησα περὶ τυπικῆς
ἀλλαγῆς τῆς συνθέσεως τῆς λαϊκῆς µάζης, διότι δὲν
ἠξεύρω µὲ ἀκρίβειαν ποῖος καὶ ποῖον ἐψήφισεν. Ἠξεύρω
µονάχα, ὅτι ἐὰν ὑπάρχῃ µία σύνθεσις τῆς συνειδήσεως
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ποὺ ἐξέφρασαν οἱ ἐκλογεῖς, πρέπει νὰ εἶναι ἡ σύνθεσις
τῆς ἐννοίας τῆς ἀλλαγῆς. Τοσούτῳ µᾶλλον, καθ’ ὅσον,
νοµίζω, ὅτι ὅλα τὰ κόµµατα, ὄχι µόνον ἡµεῖς, τὰ ὁποῖα
κατῆλθον εἰς τὰς ἐκλογὰς αὐτὰς καὶ τὰ ὁποῖα ἤσκησαν
ἐναντίον ἀλλήλων µίαν ζωηρὰν κριτικήν, ὅλα τὰ κόµµατα
αὐτὰ ἰσχυρίζοντο ἐνώπιον τῶν ἐκλογέων ὅτι θὰ φέρουν
τὴν ἀλλαγήν, ποὺ ἐφαίνετο νὰ ζητῇ ἕνα µεγάλο µέρος τῆς
κοινῆς γνώµης. Κατὰ ποίαν κατεύθυνσιν εἶναι ἡ ἀλλαγὴ
αὐτή; ∆ιὰ νὰ εὕρωµεν κατὰ ποίαν κατεύθυνσιν εἶναι ἡ
ἀλλαγὴ αὐτὴ πρέπει νὰ λάβωµεν ὑπ’ ὄψιν ποῖα ἦσαν
τὰ χαρακτηριστικά, τὰ ὁποῖα συνέλαβεν ἡ κοινὴ γνώµη
ἀπὸ τὸ κυβερνητικὸν νοµοθετικὸν καὶ διοικητικὸν ἔργον
τῆς παρελθούσης τετραετίας. Νοµίζω, ὅτι δύο εἶναι τὰ
χαρακτηριστικὰ αὐτὰ καὶ ὅτι ἀπὸ ἀµφότερα εἶχε κορεσθῆ
καὶ κουρασθῆ τὸ πιὸ µεγάλο µέρος τοῦ λαοῦ. Εἶναι ἡ
χρῆσις διοικητικῶν µεθόδων βίας καὶ ἡ ἐξαθλίωσις τῶν
λαϊκῶν µαζῶν. ∆ὲν θέλω νὰ ἐξάρω ἰδιαιτέρως ἕνα τρίτον
στοιχεῖον, περὶ τοῦ ὁποίου γίνεται πολὺς λόγος, τὰ σκάνδαλα τῆς τετραετίας, ὄχι διότι θὰ ἤθελα εἰς τὸ σηµεῖον
αὐτὸ νὰ ὑπάρχουν πρῶτον αἱ θετικαὶ ἀποδείξεις καὶ ἡ
ὁριστικὴ καταδίκη τῶν ὑπαιτίων, ἀλλὰ διότι δι’ ἡµᾶς ἡ
κριτική, τὴν ὁποίαν ἠσκήσαµεν καὶ ἀσκοῦµεν κατὰ τῶν
ἔργων τῆς παρελθούσης τετραετίας, ἐντοπίζεται κατὰ
πρῶτον λόγον εἰς τὰ ἄλλα θέµατα ὡς κύρια και κατὰ
δεύτερον λόγον εἰς τὸ θέµα τῶν σκανδάλων καὶ τῶν καταχρήσεων. Ὄχι διότι δὲν µᾶς ἐνδιαφέρει ὁ ἠθικὸς καθαρµός,
κ. Βουλευταί, ὄχι διότι ἔχοµεν οἱανδήποτε ἀνοχὴν πρὸς
οἱασδήποτε καταχρήσεις, εἴτε τοῦ δηµοσίου χρήµατος, εἴτε
τῆς θέσεως οἱουδήποτε πρὸς σκοποὺς ἰδιοτελεῖς, ἀλλὰ διότι
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σὰν σοσιαλιστὲς πιστεύοµεν, ὅτι εἶναι σχεδὸν ἀναπόφευκτα
αὐτὰ τὰ πράγµατα εἰς τὸ καπιταλιστικὸν καθεστώς, ἀπὸ
τὸ ὁποῖον διεπόµεθα. Καί, ἐπὶ πλέον, θὰ ἔλεγα ὅτι πρέπει µὲν νὰ τὰ πατάσσωµεν, ἀλλ’ ὅτι εἶναι πράγµατα, τὰ
ὁποῖα σχεδὸν τὰ ἀναµένοµεν, ἐφόσον ἡ κοινωνικὴ καὶ ἡ
οἰκονοµικὴ καὶ πολιτικὴ ζωή µας ἐπηρεάζονται ἀπὸ αὐτὴν
τὴν πανίσχυρον δύναµιν, ποὺ ἡµεῖς δὲν παύοµεν νὰ καταγγέλλωµεν, τὴν δύναµιν τῆς οἰκονοµικῆς ὀλιγαρχίας.
∆ύναµιν, κ. Βουλευταί, ποὺ καὶ τὰ ἀστικὰ κόµµατα τὴν
ρίπτετε καµµιὰ φορὰ ὡς κατηγορίαν ἐναντίον ἀλλήλων
καὶ δύναµιν, τὴν ὁποίαν κατήγγειλαν καὶ ξένοι ἐπισκέπται
τῆς Χώρας µὲ ὑπευθύνους θέσεις καὶ ἰδιότητας καὶ ὄχι
κἂν ἀριστερῶν φρονηµάτων. ∆ίδοµεν πολὺ µεγαλυτέραν
σηµασίαν εἰς τὸν κάµατον τῆς κοινῆς γνώµης ἀπὸ τὰς
διοικητικὰς µεθόδους τῆς βίας καὶ εἰς τὸ αἴσθηµα τῆς
ἀνάγκης µιᾶς ἀλλαγῆς πρὸς τὴν εἰρήνευσιν. Νοµίζω, ἄλλως τε, ὅτι πλείονα τοῦ ἑνὸς εἶναι τὰ κόµµατα, ὄχι µόνον τῆς ἰδικῆς µας παρατάξεως, τὰ ὁποῖα ὡµίλησαν καὶ
ὑπεσχέθησαν πρὸς τὸν λαὸν τὴν εἰρήνευσιν µετὰ τὸ τέρµα τῶν ἐχθροπαξιῶν. Ἀλλ’ ἡ διαφορὰ µεταξὺ ἡµῶν καὶ
πολλῶν ἀπὸ σᾶς, κύριοι συνάδελφοι, καὶ τῆς Κυβερνήσεως
ἀκόµη, εἶναι τί περιλαµβάνει καὶ πῶς θὰ ἐπιτευχθῇ αὐτὴ
ἡ εἰρήνευσις, ἡ ὁποία εἶναι γενικὸν αἴσθηµα καὶ γενικὸς
πόθος τοῦ λαοῦ. Ὄχι διότι ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς εἶναι ἀπὸ
ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι ἀποφεύγουν τὸν ἀγῶνα ἢ καὶ τὴν θυσίαν
τῆς ζωῆς των. ∆ὲν ἔχω ἀνάγκην εἰς αὐτὸ νὰ ἀπαντήσω
πρὸς ὅσους ἀπὸ τοὺς ἀξιοτίµους συναδέλφους ἐξῆραν τὴν
ἔφεσιν τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ πρὸς θυσίας, ὄχι µόνον διὰ
τὴν Πατρίδα του, ἀλλὰ καὶ διὰ τὰς ἰδέας εἰς τὰς ὁποίας
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ἕκαστος πιστεύει. Πράγµατι ἀπὸ τῶν Θερµοπυλῶν µέχρι
σήµερον οἱ Ἕλληνες ἔχουν ἀποδείξει ὅτι ξέρουν νὰ πεθαίνουν. Νοµίζω ὅτι ἦλθεν ἡ ὥρα, κύριοι Βουλευταί, νὰ
ἀποδείξωµεν ὅτι ξέροµεν καὶ νὰ ζῶµεν. Καὶ ὅταν λέγω
τοῦτο, ἐννοῶ τὴν ζωὴν ποὺ δηµιουργεῖ ἔργα καὶ ἀξίας διὰ
τὸ σύνολον τοῦ λαοῦ καὶ διὰ τὸν πολιτισµὸν τοῦ κόσµου.
Καὶ δὲν ἀποτελεῖ κανενὸς εἴδους µείωσιν τῶν ἀρετῶν ἑνὸς
λαοῦ, ἀφοῦ ἔδωσε µυριάδας ἀποδείξεις τῆς δυνατότητός
του νὰ θυσιάζεται γενναίως, νὰ θελήσῃ νὰ ἀποδείξῃ ὅτι
εἶναι ἱκανὸς νὰ δηµιουργήσῃ µίαν ζωήν, ποὺ νὰ ἀποτελῇ
συνεισφορὰν εἰς τὴν κοινωνικήν του εὐηµερίαν καὶ τὸν πολιτισµόν.
Ἡ ὥρα αὐτὴ εἶναι ἡ σηµερινὴ ὥρα. ∆ὲν ὑπάρχει κανεὶς
οὔτε ἐντός, οὔτε ἐκτὸς τῆς Ἑλλάδος ποὺ νὰ ἀµφισβητῇ τὰς
δάφνας τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἀλλὰ ὑπάρχουν πολλοί, οἱ
ὁποῖοι περιµένουν νὰ δοῦν ἄν, ἐπὶ τέλους, καὶ πότε ὁ λαὸς
αὐτὸς ἠµπορεῖ νὰ δηµιουργήσῃ κάτι πρὸς ἀνύψωσιν τοῦ
ἐπιπέδου τῆς ζωῆς του πρὸς ἀνύψωσιν τοῦ ἰδικοῦ του πολιτισµοῦ, πρὸς ἀνύψωσιν τοῦ παγκοσµίου πολιτισµοῦ. Ἐὰν
ἕνας λαός, κύριοι Βουλευταί, στερηθῇ αὐτὴν τὴν τελευταίαν ἱκανότητα, ἡ ὁποία εἶναι ὑψίστη δι’ ἕνα λαόν, δὲν τοῦ
φθάνει καµµία ἄλλη ἱστορικὴ δόξα, δὲν τοῦ φθάνουν οὔτε
κἂν τὰ πολιτικά του κατορθώµατα. Ἴσην ἀξίαν πρὸς τὴν
πολεµικὴν δόξαν τοῦ ἀγῶνος τοῦ 1821, ἴσην ἀξίαν πρὸς
τὸν ὄγκον τοῦ ἡρωϊσµοῦ ποὺ ἐπέδειξαν οἱ προπάτορές
µας ἔχουν λ.χ. αἱ ἰδέαι, αἱ ὁποῖαι διεκηρύχθησαν ἀπὸ τὴν
Ἑλληνικὴν Ἐπανάστασιν καὶ δὴ εἰς ἐποχήν ποὺ εἶχον ταφῆ ὑπὸ τὴν σποδὸν τῆς Γαλλικῆς Ἐπαναστάσεως. Ἀποτελεῖ, κατὰ τὴν γνώµην µου, ὕψιστον τὶτλον τιµῆς διὰ τὸ
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Ἑλληνικὸν Ἔθνος, ὅτι τὸ 1827, σ’ αὐτὴν τὴν µικρὰν καὶ
περιφρονηµένην Τροιζῆνα ἐψηφίσθη ἕνα Σύνταγµα, ποὺ διὰ
πρώτην φορὰν ἀπὸ τῆς µεγάλης Γαλλικῆς Ἐπαναστάσεως
ἐπανέφερεν εἰς τὴν ζωὴν ἐκ τοῦ τάφου τὴν ἰδέαν τῆς λαϊκῆς
κυριαρχίας. Καὶ δι’ ἐµὲ ὡς Ἕλληνα ὑπῆρξεν εἰς πᾶσαν
ἐπιστηµονικήν µου ἐπαφὴν µὲ τὸ ἐξωτερικὸν καὶ εἶναι ἕνας
ἀπὸ τοὺς µεγαλύτερους τίτλους τιµῆς διὰ τὴν Χώραν µας
καὶ διὰ τὸ Ἔθνος.
Κύριοι Βουλευταί, θὰ ἤθελα εὐθὺς ἀµέσως νὰ δηλώσω
ὅτι τὸ κείµενον τῶν προγραµµατικῶν δηλώσεων τῆς Κυβερνήσεως δὲν µᾶς ἱκανοποίησεν, ἀλλὰ διὰ τὸν ἀντίθετον
ἀκριβῶς λόγον ποὺ δὲν ἱκανοποιεῖ τὸν κ. Τουρκοβασίλην,
διὰ τὸν ἀντίθετον λόγον ποὺ δὲν ἱκανοποίησε συναδέλφους
τῆς δεξιᾶς.
∆ιεµαρτυρήθησαν οἱ συνάδελφοι αὐτοὶ καὶ χθὲς καὶ σήµερον, διότι διαιροῦµεν τὴν Βουλὴν εἰς ἀριστερὰν καὶ δεξιάν, παρεµβάλλοντες αὐτὸ ποὺ λέγεται Κέντρον καὶ ποὺ
ἀποτελεῖ τὴν Κυβέρνησιν. Ἡ διαίρεσις εἶναι µοιραία καὶ ἀναπόφευκτος εἰς ὅλα τὰ µέρη τοῦ κόσµου, ὅπου δὲν ὑπάρχει
µονοκοµµατικὸν κράτος καὶ ὅπου ἐκδηλώνονται κοινωνικὰ
ρεύµατα, κοινωνικὲς ἰδέες καὶ τὰ ὑπὸ ὅλα αὐτὰ κοινωνικὰ
συµφέροντα. Αὐτὴ εἶναι ἡ διαίρεσις ποὺ ἐπικρατεῖ καὶ δὲν
δύναται νὰ ὑπάρχῃ ἄλλη. Ἐὰν θέλωµεν νὰ ταυτίσωµεν τὴν
ἰδέαν τοῦ ἐθνικόφρονος καὶ τὴν ἰδέαν τοῦ δεξιοῦ, πρέπει νὰ
σηµειωθῇ ὅτι ὁ κ. Τσῶρτσιλ εἰς τὴν Ἀγγλίαν εἶναι ἀρχηγὸς
τοῦ Συντηρητικοῦ Κόµµατος, δηλαδὴ τῆς δεξιᾶς, ἀλλὰ
αὐτὸς καλεῖται ἐθνικόφρων καὶ δὲν χαρακτηρίζεται ὑπὸ τὴν
ὕπαρξιν ἢ µὴ ὕπαρξιν ἐθνικοφροσύνης εἰς τὰς ἰδέας του καὶ
τὸ πρόγραµµά του. Ἐὰν ὅµως ὑπάρχουν ἴσως συνάδελφοι,
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οἱ ὁποῖοι θὰ ἤθελον νὰ µὴ ἔχωµεν ἡµεῖς τὸ µονοπώλιον
τῶν ἀριστερῶν ἰδεῶν, θὰ µοῦ ἐπιτρέψουν νὰ τοὺς παρακαλέσω νὰ µᾶς τὸ ἀφήσουν τὸ µονοπώλιον αὐτό. Πολλοὶ ἴσως
θὰ ἐνθυµοῦνται ἕνα ἐπεισόδιον τῆς Βουλῆς τοῦ 1915, ὅταν ὁ
µακαρίτης Μπενάκης ἦτο ὑπουργὸς τοῦ Ἐµπορίου καὶ τῆς
Ἐθν. Οἰκονοµίας, ὁ δὲ λόγιος καὶ ποιητὴς Στέφανος Γρανίτσας ἦτο βουλευτής. Ὅταν ὁ Μπενάκης εἶπε κάποτε εἰς
τὸν Γρανίτσαν «καὶ ἐγὼ εἶµαι σοσιαλιστής», ὁ Γρανίτσας
τοῦ ἀνταπήντησε: «Κύριε Ὑπουργέ, ὅλα τὰ καλὰ τὰ ἔχεις,
πάµπλουτος εἶσαι, ὑπουργὸς εἶσαι, µέγαρα ἔχεις, ἄσε γιὰ
µᾶς τοὐλάχιστον τὸ σοσιαλισµό».
Τὸ θέµα τῶν προγραµµατικῶν δηλώσεων, ποὺ ἀφορᾷ
τὰς ἐξωτερικὰς σχέσεις τῆς Ἑλλάδος, εἶναι, µοῦ φαίνεται,
ἐκεῖνο ἐπὶ τοῦ ὁποίου θὰ ἐνόµιζον ὅτι θὰ ἦτο ὀρθὸν νὰ
γίνῃ ἡ ὀλιγωτέρα συζήτησις. Εἶναι πάντοτε ἐπικίνδυνον
νὰ συζητοῦνται –καὶ µάλιστα µέσα εἰς τὴν σηµερινὴν ἀτµόσφαιραν ἐξάρσεως παθῶν, ποὺ δηµιουργεῖται ἐξ ἄλλων
λόγων– νὰ συζητοῦνται τοιαῦτα θέµατα.
∆ιότι ἐὰν εἶναι ἀνεύθυνος ὁ Βουλευτὴς ἐνώπιον τοῦ νόµου, οἱ γνῶµες τους δὲν εἶναι ἀνεύθυνες ἐνώπιον τῆς κοινῆς γνώµης καὶ τῆς Χώρας καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ. Ἡµεῖς, ὡς
Κόµµα, ἔχοµεν διὰ τοῦ προγράµµατός µας καθορίσει ὅτι
ἡ πολιτικὴ ποὺ ἁρµόζει εἰς τὴν Ἑλλάδα σήµερον ὑπὸ τὰ
πάσης φύσεως σηµερινὰ πραγµατικὰ δεδοµένα, εἶναι ἡ διατήρησις τῶν σηµερινῶν δεσµῶν τῆς Χώρας µὲ τὰς ∆υτικὰς
∆ηµοκρατίας, ἀλλὰ καὶ ἡ καλλιέργεια καὶ ἀποκατάστασις
εἰρηνικῶν καὶ φιλικῶν σχέσεων µὲ οἱανδήποτε ἄλλην χώραν, ὑπὸ τὴν αὐτονόητον προϋπόθεσιν ὅτι ἡ χώρα αὐτὴ
σέβεται τὴν ἀκεραιότητα καὶ τὴν ἀνεξαρτησίαν τὴν ἰδικὴν
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µας. Μὲ τὸ πρῖσµα αὐτό, κύριοι Βουλευταί, ἡµεῖς κάθε
ἄλλο παρὰ βλέποµεν δυσµενῶς τὴν ἐπαγγελίαν τῆς Κυβερνήσεως περὶ καλλιεργείας σχέσεων µὲ ὅλους τοὺς γείτονας,
οὔτε τὴν πληροφορίαν περὶ ἀποκαταστάσεως διπλωµατικῶν
σχέσεων τῆς Ἑλλάδος µὲ τὴν γείτονα Γιουγκοσλαυΐαν. Ἡ
ἀποκατάστασις αὐτή, ἐὰν περιορισθῇ εἰς τὰς οἰκονοµικὰς
σχέσεις, τῆς ἐπαναλήψεως τῶν ὁποίων ἔχουν ἀνάγκην καὶ
οἱ δύο λαοί, ἐὰν περιορισθῇ εἰς τὴν ἀποκατάστασιν ὁµαλῶν
σχέσεων εἶναι κάτι τι ἐναντίον τοῦ ὁποίου οὐδεὶς δύναται νὰ
ἔχῃ ἀντίρρησιν, ὁ χειρισµὸς ὅµως περαιτέρω τοῦ ζητήµατος
ἀπαιτεῖ προσοχὴν καὶ περίσκεψιν. ∆ιότι πᾶσα προέκτασις
αὐτῆς τῆς ἀποκαταστάσεως πρὸς τὰς αἰωρουµένας ἰδέας,
εἴτε µιᾶς πολιτικῆς συµµαχίας, εἴτε ἑνὸς ἄξονος εἶναι
ἄκρως ἐπικίνδυνος, διότι ὁ καθεὶς θὰ καταλάβῃ ἐναντίον
τίνος στρέφεται, ἐνῶ οὐδαµῶς ὠφελεῖ οὐδὲ δύναται νὰ
ὠφελήσῃ τὴν Ἑλλάδα ὑπὸ τὴν ἔννοιαν αὐτήν.
Ὑπ’ αὐτὴν τὴν ἔννοιαν ἡµεῖς δὲν ἀντιτιθέµεθα, κάθε ἄλλο µάλιστα, εἰς τὸ νὰ ρυθµίσῃ ἡ Κυβέρνησις τὸ ζήτηµα
τῆς ἀποκαταστάσεως τῶν σχέσεων µὲ τοὺς γείτονας καὶ
τὴν Γιουγκοσλαυΐαν. Ἀλλὰ θὰ ἠθέλαµεν µὲ τὴν εὐκαιρίαν
αὐτὴν νὰ ἐπαναλάβωµεν κάτι τι τὸ ὁποῖον καλὸν θὰ ἦτο
νὰ ἀκουσθῇ καὶ πέραν τῶν Ἑλληνικῶν συνόρων –ἀκριβῶς
διότι µὲ κανένα λαὸν δὲν θέλοµεν ἐχθρότητα– θὰ ἤθελα
νὰ τονίσω, λέγω, ὅτι πρέπει νὰ γίνῃ παντοῦ ἀντιληπτὸν
ὅτι πρέπει νὰ σταµατήσῃ ὁ λόγος περὶ «Μακεδονίας τοῦ
Αἰγαίου».
Κύριοι Βουλευταί, δὲν ὑπάρχει Μακεδονία τοῦ Αἰγαίου,
ὑπάρχουν Ἑλληνικαὶ ἐπαρχίαι τοῦ Βορρᾶ, ὅπως ὑπάρχουν
Ἑλληνικαὶ ἐπαρχίαι τοῦ Νότου ἢ τοῦ Κέντρου τῆς Ἑλλάδος.
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Πέραν τούτων, τὸ θέµα τῶν σχέσεων τῆς Ἑλλάδος µὲ τὴν
Σοβιετικὴν Ἕνωσιν δὲν ἠµπορεῖ νὰ συζητῆται µὲ τὸν τόνον
τὸν ὁποῖον ἠθέλησαν νὰ συζητηθῇ τινὲς ἐδῶ συνάδελφοι
τῆς δεξιᾶς. ∆ὲν θὰ ἐπεκταθῶ, ἀλλὰ θὰ µοῦ ἐπιτραπῇ νὰ
ἐκφέρω δύο βασικὰς γνώµας. Ὅταν ὁµιλοῦµεν περὶ ἀποκαταστάσεως καὶ καλλιεργείας σχέσεων µὲ ὅλας τὰς Χώρας, φυσικὰ περιλαµβάνοµεν ἐκ τῶν πρώτων τὴν µεγάλην
δύναµιν τοῦ Βορρᾶ. Ἐξ ἄλλου πιστεύω –ὄχι διότι εἶναι
ὅρος τῆς ∆υνάµεως αὐτῆς, ἀλλὰ διότι ἔτσι εἶναι– πιστεύω ἀκράδαντα ὅτι µία µεταβολὴ τῆς καταστάσεως
εἰς τὸ ἐσωτερικὸν τῆς Χώρας µας κατὰ τὴν κατεύθυνσιν
τὴν ὁποίαν ὑποδεικνύοµεν ἡµεῖς προγραµµατικῶς καὶ
ποὺ θὰ ἀναπτύξω µετ’ ὀλίγον µία κατεύθυνσις ὡς αὐτὴ
ποὺ θ’ ἀποτελέσῃ ἀποκατάστασιν τῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς
∆ηµοκρατίας εἰς τὴν Ἑλλάδα, αὐτοµάτως θὰ διευκολύνῃ
τὴν ἀναγκαίαν ἀποκατάστασιν ὁµαλῶν σχέσεων µὲ τὴν
Σοβιετικὴν Ἕνωσιν. Καὶ ἐπὶ πλέον προσθέτω –διότι ἤµην
ἀρκετὰ νέος ἀλλὰ ἀρκετὰ ὥριµος διὰ νὰ ἀντλῶ µαθήµατα ἀπὸ τὴν πολιτικὴν τοῦ Ἐλευθ. Βενιζέλου– νοµίζω ὅτι
προέκυψεν ἓν δίδαγµα τὸ ὁποῖον θὰ πρέπῃ κάθε φορὰ
νὰ ἀκολουθῇ ἡ ἐξωτερική µας πολιτική. Εἰς τὰς σχέσεις
µικρῶν κρατῶν πρὸς τοὺς µεγάλους πρέπει νὰ εἶναι πολὺ προσεκτικὸς ὁ µικρός. ∆ὲν λέγω νὰ θυσιάζῃ τὴν ἀνεξαρτησίαν του, δὲν λέγω νὰ κάµῃ παραχωρήσεις, πρέπει
ὅµως νὰ εἶναι πολὺ προσεκτικὸς πρὸς τοὺς µεγάλους.
Ἀλλ’ ἐπὶ πλέον θὰ ἔλεγα πρὸς τὴν Κυβέρνησιν ὅτι ἡ
ἐξαγγελία ἑνὸς εἴδους ἀξιώµατος, ὅτι ἡ «φυσικὴ θέσις»
τῆς Ἑλλάδος εὑρίσκεται εἰς τὸ πλευρὸν τῶν ∆υτικῶν ∆ηµοκρατιῶν, φέρει ἀµέσως εἰς τοὺς ἀνθρώπους, ὡς ἡµεῖς
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ποὺ θέλοµεν νὰ ἀσκήσωµεν µίαν καθαρῶς κριτικὴν ἀντιπολίτευσιν πρὸς σκοποὺς δηµιουργικούς, φέρει ἀµέσως τὸ
ἐρώτηµα εἰς τί συνίσταται αὐτὸς ὁ σύνδεσµος τῆς Ἑλλάδος
πρὸς τὰς ∆υτικὰς ∆ηµοκρατίας.
Αἱ ∆υτικαὶ ∆ηµοκρατίαι δὲν εἶναι ἁπλῶς δυνάµεις στρατιωτικαὶ ἢ οἰκονοµικαί. Εἶναι πρὸ παντὸς ἔνας κόσµος
ἰδεῶν ἀποκρυσταλλοµένων εἰς ὡρισµένον σύστηµα ποὺ
διαφοροποιεῖ τὰ κράτη αὐτὰ ἀπὸ ἄλλα ἢ ἀπόσπασµα δόγµατος ἢ ἀπόσπασµα πράξεως. ∆ὲν ἠµποροῦµεν νὰ λέγωµεν ὅτι εἴµεθα µὲ τὰς ∆υτικὰς ∆ηµοκρατίας, ἐὰν δὲν τὰς
µιµούµεθα εἰς αὐτὸ τὸ ὁποῖον ἀποτελεῖ ∆ηµοκρατίαν.
Κύριοι Βουλευταί, µὴ µοῦ ἀντιτάξετε αὐτὸ τὸ ὁποῖον
ἔλεγε µὲ πολλὴν ὑπερηφάνειαν, θὰ ἔλεγον ἀλαζονείαν, ὁ
Περικλῆς: «Οὐ ζηλοῦµεν τοὺς τῶν πέλας νόµους». Ἡ Ἑλλὰς
δὲν ὑπῆρξε Χώρα, ἡ ὁποία πρώτην φορὰν ἀνακαλύπτει τὴν
ἰδέαν τῆς ∆ηµοκρατίας. Ἡ Ἑλλὰς ἤξευρεν αὐτὴν τὴν ἰδέαν
καὶ ἂν δὲν τὴν ἔζησε στὸ παρελθὸν ἀρτίως καὶ πλήρως, εἰς
τοῦτο συνετέλεσε τὸ ὅτι δὲν κατόρθωσε νὰ ἀπαλλαγῇ ἀπὸ
τὴν ἀνασχετικὴν δύναµιν ποὺ σᾶς ἐµνηµόνευσα ἀπὸ τὴν
ὕπαρξιν µιᾶς ἰσχυρᾶς ὀλιγαρχίας.
Ὁ Ὑψηλάντης εἰς τὴν πρώτην του προκήρυξιν τὴν ὁποίαν
εἶχεν ἀπευθύνει πρὸς τοὺς Πελοποννησίους ἀπὸ τὴν Τρίπολιν τὸν Ὀκτώβριον τοῦ 1821, ἔλεγεν: (Ἀναγινώσκει).
Ὁ Ὑψηλάντης, εὐγενής, ἡγεµονικὸς τύπος, φυσικὰ ἦτο
ἐµποτισµένος τὴν ὥραν ἐκείνην ἀπὸ τὴν τὰσιν τῆς ἐποχῆς
του ποὺ ἦτο ἡ τὰσις πρὸς τὴν ἀπόλυτον µοναρχίαν καὶ
ἐστρέφετο ἐναντίον τῶν κοτζαµπάσηδων. Ἐξέλιπον ἐν µέρει
τοὐλάχιστον οἱ φεουδαρχικοὶ ἐκεῖνοι τύποι. Ἀλλ’ ἡ ἐξέλιξις
ἐδηµιούργησεν ἄλλας δυνάµεις ἐξ ἴσου ὀλιγαρχικάς, αἱ
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ὁποῖαι πιέζουν τὸν λαόν, ὅπως οἱ παλαιοὶ ἐκεῖνοι κοτζαµπάσηδες καὶ πολὺ περισσότερον.
Αἱ προγραµµατικαὶ δηλώσεις τῆς Κυβερνήσεως ὑπόσχονται τὴν ἀποκατάστασιν καὶ λειτουργίαν Κράτους δικαίου.
Κοι Βουλευταί, µεγάλος λόγος. Συµβαίνει ὁ ἔχων τὴν τιµὴν
νὰ σᾶς ὁµιλῇ, νὰ ἠξεύρῃ τί θὰ εἰπῇ Κράτος δικαίου, ἀλλὰ
καὶ πολλὰ ἀπὸ τὰ µέλη τῆς Κυβερνήσεως τὸ ἠξεύρουν.
Καλῶς τὸ γνωρίζει ὁ κ. Ὑπουργὸς τῶν Ἐσωτερικῶν, παλαιὸς πιστὸς τῆς ἐννοίας καὶ τὸ γνωρίζει ἀκόµη καὶ ὁ κ.
Ὑπουργὸς τῆς ∆ικαιοσύνης, ἔγκυρος ἐπιστήµων καὶ διδάσκαλος τῆς ἐννοίας Κράτους δικαίου, εἶναι µία ἔννοια τὴν
ὁποίαν δὲν ἠµποροῦµεν νὰ ἐξαγγείλωµεν, ἐὰν δὲν εἴµεθα
ἕτοιµοι νὰ τῆς δώσωµεν ὁλόκληρον τὸ περιεχόµενόν της.
Εἶναι µία ἰδέα ποὺ ἀποτελεῖ τὴν πεµπτουσίαν τῆς φιλευθέρας νοµικῆς ἐπεξεργασίας τοῦ 19ου καὶ τῶν ἀρχῶν τοῦ
20οῦ αἰῶνος.
Καὶ ἐρωτῶ: Τὸ Κράτος δικαίου, ἐὰν πρόκειται νὰ ἀποτελέσῃ τὴν βάσιν τῆς πολιτικῆς τῆς Κυβερνήσεως, συµβιβάζεται µὲ τὴν ὕπαρξιν καὶ τὴν συνὲχειαν τῆς λειτουργίας τῶν
ἐκτάκτων στρατοδικείων;
Ὄχι, κύριοι. Τὸ Κράτος δικαίου εἶναι κατ’ ἐξοχὴν τὸ Κράτος ποὺ ἀνάγει εἰς τὰς σχέσεις του πρὸς τοὺς πολίτας εἰς
κυρίαρχον τὸ ∆ίκαιον καὶ τὰς ἐγγυήσεις ὑπὲρ τοῦ ἀτόµου
καὶ µάλιστα ὄχι µόνον ἀπέναντι τῆς ἐκτελεστικῆς ἐξουσίας,
ἀλλὰ καὶ ἀπέναντι τῆς νοµοθετικῆς, διὰ νὰ ἑξασφαλίσῃ
ὅσον ἠµπορεῖ περισσοτέρας ἐγγυήσεις ὑπὲρ τῶν ἀτόµων.
Ἐὰν δὲν εἴµεθα εἰς θέσιν νὰ τὸ κάµωµεν αὐτό, τὸ Κράτος
δικαίου µένει κενὸς λόγος.
Θ. ΤΟΥΡΚΟΒΑΣΙΛΗΣ. Φρονεῖτε, κ. συνάδελφε, ὅτι εἶναι
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δυνατὸν νὰ γίνεται πόλεµος εἰς τὴν Ἑλλάδα µὲ ὅλην τὴν
βαρεῖαν σηµασίαν τῆς λέξεως καὶ ὅτι...
Α. ΣΒΩΛΟΣ. Ἡ Κυβέρνησις εἶναι ἐκείνη ποὺ ἐπαγγέλλεται
τὴν ἀποκατάστασιν Κράτους δικαίου. Ἐτελείωσεν ὁ πόλεµος κατὰ γενικὴν ἀντίληψιν. Τὸ γεγονὸς ὅτι ἔληξεν ὁ
πόλεµος διαπιστοῦται ἀπὸ τὰς ἐπισήµους βεβαιώσεις, αἱ
ὁποῖαι ἀρχιζουν ἀπὸ ἐξωτερικοὺς ἁρµοδίους παράγοντας
µέχρι τῶν κυβερνητικῶν παραγόντων καὶ τοῦ Λόγου τοῦ
Θρόνου.
Α. ∆ΗΜΑΚΗΣ. Τὰ στρατιωτικὰ ἀνακοινωθέντα λέγουν
ὅτι δὲν ἔπαυσεν ὁ πόλεµος, ὅτι διεξάγονται µάχαι εἰς ὁλόκληρον τὴν µεθόριον. Κατὰ τὶνα τρόπον θὰ ἀποκατασταθῇ
ἡ τάξις;
Α. ΣΒΩΛΟΣ. Θὰ προτιµοῦσα αὐτὴν τὴν ἐρώτησιν νὰ τὴν
ἀπηυθύνατε πρὸς τὴν Κυβέρνησιν, ἡ ὁποία ὀρθῶς βεβαιοῖ
ὅτι συνερχόµεθα ὑπὸ τὸ ἔµβληµα τῆς εἰρήνης, ἡ ὁποία,
προφανῶς, κατέχει περισσοτέρας πληροφορίας ἀπὸ ἡµᾶς.
Πάντως, νοµίζω, ὅτι καὶ ἀπὸ τὰς πληροφορίας ποὺ ἔρχονται
εἰς τὴν δηµοσιότητα, εὐτυχῶς, πόλεµος δὲν γίνεται. Μὲ
τὸ νὰ ὑπάρχουν µικροσυµπλοκαὶ δὲν νοµίζω ὅτι ἔχοµεν
πόλεµον δικαιολογοῦντα τὴν συνέχισιν τῆς λειτουργίας
τῶν ἐκτάκτων στρατοδικείων, τὰ ὁποῖα εἶναι ∆ικαστήρια
ἔκτακτα, ἐξαιρετικὰ καὶ ἀκριβῶς δι’ αὐτὸ εἶναι ∆ικαστήρια
σκοπιµότητος καὶ περιωρισµένης ἰσχύος. Τοῦτο ἀποτελεῖ
ἴσως τὴν ἐξήγησιν τῆς ὑπάρξεως ἐκτάκτων στρατοδικείων,
ἀλλὰ τοῦτο ἀποτελεῖ καὶ τὸν κίνδυνον τῆς λειτουργίας των
καὶ τὴν µεγάλην δυσχέρειαν τοῦ συµβιβασµοῦ τοῦ θεσµοῦ
µὲ τὸ Κράτος ∆ικαίου ἐν καιρῷ εἰρήνης.
Β. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ. Ἀµφισβητεῖτε, ὅτι εἰσέρχονται συµ319
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µορίαι σήµερον ἐκ τῆς Βουλγαρίας εἰς τὴν Θρᾴκην καὶ
ἐνεργοῦν ἐπιδροµὰς καὶ λεηλασίας;
Α. ΣΒΩΛΟΣ. Τοιοῦτον πρᾶγµα δὲν ἀνέγνωσα, ἀλλὰ σᾶς
λέγω ὅτι καὶ εἰς παλαιότερα χρόνια ὁµάδες ἐνόπλων ἀπὸ
τὰς γειτονικὰς χώρας δὲν εἶχον παύσει νὰ µπαίνουν.
Σᾶς ὑπενθυµίζω, ὅτι ἕνα ἀπὸ τὰ ἐπιχειρήµατα τοῦ Κονδύλη, ὅταν ἀνέτρεψε τὴν Κυβέρνησιν Παπαναστασίου τὸ
1924, ἦτο ἡ εἰσβολὴ βουλγαρικῶν συµµοριῶν.
Ν. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ. Νοµίζω, µὲ ὅλον τὸν σεβασµόν ποὺ
τρέφω εἰς τὰς ἰδέας σας, ὅτι κάνετε µίαν σύγχυσιν εἰς τὴν
ἔννοιαν τοῦ Κράτους ∆ικαίου ἀπὸ ἀπόψεως θεωρητικῆς καὶ
πρακτικῆς. Εἴπατε, ὅτι σήµερον τὰ ἔκτακτα στρατοδικεῖα
δὲν συµβιβάζονται µὲ τὴν ἔννοιαν τοῦ Κράτους ∆ικαίου,
διότι τάχα δὲν συµβιβάζονται µὲ τὰ ὅρια τῆς ἀσκήσεως
τῆς Νοµοθετικῆς ἐξουσίας. Παρ’ ὅλην τὴν παλαιὰν φιλίαν,
ἡ ὁποία µᾶς συνδέει, παρ’ ὅλην τὴν ριζικὴν ἀντίθεσιν τῶν
ἰδεῶν κατὰ τὰ τελευταῖα ἔτη µεταξὺ µας, ἐπιτρέψατέ µου
νὰ σᾶς εἴπω, ὅτι σεῖς ὡς καθηγητὴς τοῦ Συνταγµατικοῦ
∆ικαίου δὲν πρέπει νὰ λησµονῆτε ὅτι ἐµφανίζεσθε εἰς τὴν
Βουλὴν ἀποφθεγµατικῶς, ὅταν εἰς ὅλα τὰ Συντάγµατα
τοῦ Κόσµου καὶ εἰς τὰ ἰδικά µας προβλέπεται ἡ ὕπαρξις
ἐκτάκτων Στρατοδικείων, ἐν περιπτώσει καταστάσεως
ἀνάγκης. Ἂν ὑποστηρίζετε ὅτι δὲν ὑπάρχει κατάστασις
ἀνάγκης, ἄλλο τὸ θέµα. Ἀλλὰ ἡ ὕπαρξεις ἐκτάκτων Στρατοδικείων, ποτὲ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ θεωρηθῇ ὅτι ἀντίκειται εἰς τὴν ἔννοιαν τοῦ Κράτους ∆ικαίου. Κράτος ∆ικαίου θὰ πῇ µόνον τοῦτο, ὅτι τὸ συντεταγµένον Κράτος
θέτει ὡρισµένους κανόνας ∆ικαίου οἱασδήποτε φύσεως,
οἱ ὁποῖοι ἀπευθύνονται πρὸς ὅλους τοὺς πολίτας καὶ
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ἐφαρµόζονται κατ’ ἴσον τρόπον πρὸς ὅλους τοὺς πολίτας.
Ἑποµένως καὶ τὰ ἔκτατα Στρατοδικεῖα προβλέπουν ὡρισµένας ποινὰς κατὰ τῶν παραβατῶν τῶν διατάξεων, τὰ
ὁποῖα θεσπίζουν τὰ ἔκτακτα Στρατοδικεῖα. ∆ὲν εἶναι
δυνατὸν νὰ ὑποστηριχθῇ παρ’ οὐδενός, οὔτε καὶ παρ’ αὐτῆς
τῆς ἄκρας ἀριστερᾶς ἀκόµη, ὅτι δὲν ἐφαρµόζονται ἴσα
µέτρα καθ’ οἱουδήποτε παραβάτου. Αὐτὸ θὰ πῇ Κράτος
∆ικαίου. Τὰ ἄλλα εἶναι παραφθορὰ τῆς ἐννοίας.
Α. ΣΒΩΛΟΣ. Ὡς ἐπιστήµων διαφωνῶ ἀπολύτως πρὸς τὴν
ἔννοιαν τοῦ Κράτους ∆ικαίου ποὺ ἀποδίδετε.
Ν. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ. ∆ιότι ἴσως καὶ εἰς τὴν ἐπιστηµονικήν
µας χρῆσιν ἐπηρεαζόµεθα ἀπὸ πολιτικοὺς λόγους.
Α. ΣΒΩΛΟΣ. Καὶ τέτοιοι λόγοι ἂν ὑπῆρχαν, θὰ ἔπρεπε νὰ
εἶναι σεβαστοί, διότι θὰ ἀνήγοντο εἰς δύο θέµατα, εἰς τὰ
ὁποῖα θὰ ἔπρεπεν εἰς τὴν Βουλὴν νὰ ὑπάρχῃ συµφωνία,
δηλαδὴ τί θὰ πῇ ∆ηµοκρατία καὶ τί θὰ πῇ Ἐλευθερία.
Ἀλλ’ ἐτόνισα ὅτι τὸ ἀσυµβίβαστον ἀνακύπτει πολιτικῶς,
ἀφ’ ἧς εἰσήλθοµεν εἰς τὴν περίοδον ποὺ ἔχοµεν εἰσέλθει.
∆ὲν ἀγνοῶ ὅτι τὰ Συντάγµατα ἐπιτρέπουν τὰ ἔκτακτα
Στρατοδικεῖα ὑπὸ ὡρισµένας συνθήκας, ὄχι εἰς περίπτωσιν
ἀνάγκης κ. Μπακόπουλε. ∆ιότι οὐδὲν Σύνταγµα λέγει «ἐν
περιπτώσει ἀνάγκης», ἀλλὰ λέγει µόνον «ἐν περιπτώσει
πολέµου ἢ γενικῆς ἐπιστρατεύσεως κ.λπ.». Ὅλα αὐτὰ
ἔχουν ἕνα ὅριον καὶ καθωρισµένον ὅριον καὶ ἡ ἀντίληψίς
µου εἶναι ὅτι σήµερον, ποὺ ὑποθέτω ὡς δεδοµένον, ὅτι µπήκαµε εἰς µίαν περίοδόν ποὺ ἔληξεν ὁ πόλεµος, ἀδιαφόρως
ἂν ὑπάρχουν ἀκόµη ὑπολείµµατα ἀνταρτῶν, ἡ ἀντίληψίς
µου εἶναι, ὅτι Κράτος ∆ικαίου καὶ συνέχεια λειτουργίας
ἐκτάκτων Στρατοδικείων δὲν συµβιβάζεται πλέον.
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Α. ∆ΕΡ∆ΕΜΕΖΗΣ..... (δὲν ἠκούσθη).
Α. ΣΒΩΛΟΣ. Ἂν µὲ ἀφήσητε νὰ προχωρήσω,

θὰ ἴδητε ὅτι
γεννᾶται ζήτηµα σοβαρόν, τὸ ζήτηµα τῆς νοµικῆς καταστάσεως, ὑπὸ τὴν ὁποίαν τελοῦν σήµερον ὅλα αὐτὰ τὰ
ἔκτακτα καὶ ἐξαιρετικὰ µέτρα, τὰ ὁποῖα ἔλαβεν ἡ προηγουµένη Βουλή, εἴτε ὑπὸ τὸν ἕνα εἴτε ὑπὸ τὸν ἄλλον τύπον.
Εἶναι ἕνα θέµα, τὸ ὁποῖον θὰ πρέπῃ νὰ τὸ µελετήσῃ ἡ
Βουλὴ ἢ τοὐλάχιστον νὰ τὸ ἰδῇ καὶ νὰ τὸ ἀντιληφθῇ.
Κύριοι Βουλευταί, διὰ τοὺς ἰδίους λόγους νοµίζω ὅτι µὲ
τὸ Κράτος ∆ικαίου δὲν συµβιβάζεται οὐδὲ ὁ θεσµὸς τῆς
Μακρονήσου.
Ἡ Κυβέρνησις εἰς τὸ θέµα αὐτὸ σιωπᾷ. Λέγει ὅτι διέταξεν
ἀνακρίσεις διὰ τὰς κακώσεις, αἱ ὁποῖαι ἐγένοντο ἐναντίον
κρατου-µένων καὶ ὅτι ἀπηγόρευσεν εἰς τὸ ἑξῆς ἐπανάληψιν
τοιούτων κακώσεων. Πρέπει νὰ ἐκπλαγῶ διὰ τὴν διαβεβαίωσιν αὐτήν, ὄχι δι’ ἄλλον λόγον, ἀλλὰ διότι ἡ ἔννοια
τοῦ Κράτους οἱουδήποτε τύπου καὶ οἱασδήποτε ἰδεολογίας,
δὲν ἐξυπακούει ὅτι ἄνευ νόµου, προβλέποντος τὸ πρᾶγµα,
ἠµπορεῖ νὰ ἐπιτρέπωνται κακώσεις ἐναντίον κρατουµένων,
εἴτε εἰς φυλακάς, εἴτε εἰς ἐξορίαν, εἴτε ὁπουδήποτε ἀλλοῦ.
Στὰ χρόνια τῆς δικτατορίας αἱ κακώσεις ἐναντίον ἐξορίστων
δὲν ἦσαν τόσον συνήθεις. ∆ὲν τὸ λέγω αὐτὸ διὰ νὰ ἐπαινέσω
τοὺς δράστας τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, τὸ λέγω διὰ νὰ εἴπω ὅτι
καὶ τὸ δικτατορικὸν κράτος δὲν ἐπέτρεπε τοιούτου εἴδους
µεθόδους, ἀπαραδέκτους βίας καὶ βασανιστηρίων ἐναντίον
τῶν πολιτῶν, παρὰ µόνον ἐὰν καὶ ὅταν τὸ ἤθελε. Ἀλλὰ
τὸ νὰ λέγεται ὡς ἐπαγγελία, ὅτι διετάχθη νὰ σταµατήσῃ
πᾶσα κάκωσις κατὰ τῶν κρατουµένων εἶναι κάτι ποὺ δὲν
ἔπρεπε νὰ ἀποτελῇ κἂν θέµα συζητήσεως. Ἀλλὰ ἐκεῖνο ποὺ
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ἐνδιαφέρει, κύριοι, ἐκεῖνο ποὺ πρέπει νὰ ἔχετε τὸ θάρρος νὰ
ἀναγνωρίσετε ὡς ἀλήθειαν, εἶναι ἀπαράδεκτος, εἶναι καθ’
ἑαυτὸν ὁ θεσµός.
Μᾶς ἐνδιαφέρει ἀνθρωπιστικῶς ἡ µὴ κακοµεταχείρησις
καὶ ὁ βασανισµὸς τῶν ἀνθρώπων. Ἀλλὰ τὸ πρῶτον εἶναι
ἡ ὕπαρξις τοῦ θεσµοῦ, ἑνὸς θεσµοῦ διαρκοῦς ὄχι κἂν τῆς
πολεµικῆς περιόδου, διότι τότε, ἐπὶ τέλους, θὰ εἶναι καλὸν
καὶ δεκτὸν ὄχι νὰ δικαιολογήσῃ, ἀλλὰ νὰ εὕρῃ κάποιαν
ἐξήγησιν τῶν πραγµάτων, ἐὰν ἦτο θεσµὸς ἰσχύος περιωρισµένης, µόνον διὰ τὸν πόλεµον.
Ἀλλὰ ἐδῶ εἶναι θεσµὸς µόνιµος, διαρκής, βάσει τοῦ
ὁποίου µπορεῖ πᾶς τις νὰ σταλῇ εἰς τὴν Μακρόνησον, διότι
δὲν ὑπάρχει κἂν ὁρισµὸς τῶν προσώπων καὶ τῶν ἰδιοτήτων,
διὰ τὰς ὁποίας ἠµπορεῖ νὰ στέλλεται εἰς τὴν Μακρόνησον
κανεὶς πρὸς ἀναµόρφωσιν.
Ξέρετε πόσον εὐρεῖα ὑπῆρξεν, κύριοι Βουλευταί, ἡ ἔννοια
τοῦ ἐπικινδύνου. Ἀκριβῶς ὅσον σκόπιµος ὑπῆρξεν ἡ καλλιέργεια τῆς δῆθεν συνοδοιποριακῆς συγχύσεως.
Ἐνθυµοῦµαι ἄρθρα ἐφηµερίδων, τὰ ὁποῖα ἐπὶ σειρὰν ἡµερῶν ἐκαυτηρίαζαν ὡς συνοδοιπόρον τὸν τότε ὑπουργὸν τῆς
∆ηµοσίας Τάξεως κ. Ρέντην.
Ἦτο συνοδοιπόρος ὁ κ. Ρέντης;
Ἡ Κυβέρνησις, κύριοι Βουλευταί, ἔχει τὴν εὐχέρειαν
διὰ νόµου νὰ καταργήσῃ τὸ Ψήφισµα ΟΓ΄. Καὶ τὸ λέγοµεν αὐτό, διότι πιστεύοµεν εἰς ὅ,τι πολυτιµότερον ἔχει ὁ
ἄνθρωπος εἰς τὴν ἐλευθερίαν τῆς συνειδήσεως καὶ δὲν πιστεύοµεν ὅτι ἐπιτρέπεται, ἀλλὰ οὔτε καὶ πρακτικῶς εἶναι
δυνατὸν νὰ ἐκβιάσετε τὴν µεταβολὴν τῆς συνειδήσεως οἱουδήποτε ἀνθρώπου µὲ τοιαῦτα µέσα.
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Καὶ τί ἐπετύχατε; Ἢ µᾶλλον τί ἐπετεύχθη διὰ τοῦ θεσµοῦ
αὐτοῦ;
∆ὲν ἐπετεύχθη, κύριοι Βουλευταί, οὔτε κἂν αὐτὸ ποὺ
φαίνεται νὰ ἐπιδιώκεται ὡς πρὸς τοὺς πολιτικοὺς κρατουµένους.
Εἶναι πεποίθησις ἑνὸς τµήµατος τῆς ἀντιθέτου πρὸς ἡµᾶς
κοινῆς γνώµης, ὅτι τὴν δηµοκρατικὴν παράταξιν µεταξὺ
ἄλλων ἐψήφισαν ἀναµορφωθέντες καὶ ἀπολυθέντες Μακρονησιῶται. Ἀλλὰ τότε, αὐτὴ ἦτο ἡ «ἐπιτυχία τῆς ἀναµορφώσεως»;
Σᾶς ἐρωτῶ, ἀξίζει τότε νὰ διατηρηθῇ ὁ θεσµὸς εἰς µίαν
Χώραν ποὺ θέλει νὰ λέγεται ∆ηµοκρατία;
Ἐκτὸς τούτου ὑπάρχει τὸ µέγα θαῦµα τῶν ἀτοµικῶν ἀνθρωπίνων ἐλευθεριῶν καὶ τὸ θαῦµα τῆς ἀνθρωπίνης ἀξιοπρεπείας καὶ τοῦ σεβασµοῦ της.
Κύριοι Βουλευταί, δὲν θὰ ἰσχυρισθῶ ὅτι ἀπὸ τὰς ἱδρύσεως
ἐλευθέρου Βασιλείου εἰς τὴν Ἑλλάδα, εἰς τὰς πρακτικὰς
σχέσεις µεταξὺ ἐξουσίας καὶ ἀτόµου ἐκυριάρχησε πάντοτε
τὸ καθεστώς ποὺ ἀποτελεῖ καύχηµα καὶ τῆς Ἀγγλίας,
δηλαδὴ ὁ ἀπόλυτος σεβασµὸς πρὸς τὴν ἐλευθερίαν τοῦ
ἀτόµου, ὁ ἀπόλυτος σεβασµὸς πρὸς τὴν ἀξιοπρέπειαν τοῦ
ἀτόµου.
∆ὲν ἰσχυρίζοµαι ὅτι ὑπῆρξε τέλειον τὸ καθεστὼς τῆς
Χώρας πρὸ τῶν ἐξελίξεων τῆς τελευταίας δεκαπενταετίας,
ἀλλὰ ἰσχυρίζοµαι, ὅτι διὰ µέσου σταθµῶν, εἰς τοὺς ὁποίους
δὲν θέλω νὰ ἐπεκταθῶ ἱστορικῶς ἐφθάσαµεν εἰς µίαν κατάστασιν σήµερον, ποὺ ἐλάχιστα ὑπολογίζεται ἡ ἀνθρωπίνη
ἀξιοπρέπεια ἀφοῦ ἐλάχιστα ὑπολογίζεται ἡ ἀτοµικὴ ἐλευθερία, ποὺ ἐλάχιστα ὑπολογίζεται ἡ ἀνθρωπίνη ζωή.
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Ἐναντίον αὐτῆς τῆς πτώσεως τῆς στάθµης τῆς ἀνθρωπίνης
ἀξιοπρεπείας, ὀφείλοµεν νὰ ἐξεγερθῶµεν, ὅσον ἔχοµεν συνείδησιν ἐλευθέρων Ἑλλήνων, διότι πράγµατι ἐὰν ὑπάρχῃ
καύχηµα τῶν νῦν δηµοκρατικῶν πολιτευµάτων, ἐὰν ὑπάρχῃ ὅρος ποὺ ἐπαναλαµβάνεται εἰκοσάκις τὴν ἡµέραν εἰς
ὅλους τοὺς λόγους τῶν ἡγετῶν ∆ηµοκρατικῶν Κρατῶν
καὶ ἐὰν ὑπάρχῃ πρᾶγµα, περὶ τὸ ὁποῖον συγκεντροῦται
ὅλη ἡ ἐξαιρετικὴ εὐαισθησία τοῦ κόσµου τῆς ∆ύσεως, εἰς
τὸν ὁποῖον πρέπει νὰ ἀνήκωµεν, αὐτὸ εἶναι ἡ ἔννοια τῆς
ἀνθρωπίνης ἀξιοπρεπείας.
Καὶ ἡ ἀνθρωπίνη ἀξιοπρέπεια, κύριοι βουλευταί, τὸ ὀλιγώτερον δὲν συµβιβάζεται µὲ τὸ ξύλο, ποὺ µπῆκε ἀπὸ µερικῶν δεκαετιῶν εἰς τὰς συνηθείας τῶν σχέσεων ὀργάνων
τοῦ Κράτους καὶ πολιτῶν καὶ παρακρατικῶν ὀργανώσεων.
Β. ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ. Οἱ κονσέρβες;
Α. ΣΒΩΛΟΣ. Οἱ κονσέρβες εἶναι ὑπόθεσις, ποὺ δὲν ἔχουν
σχέσιν µὲ ὠργανωµένην καὶ ἔννοµον πολιτείαν καὶ οὐδενὸς
τὴν ἐπιδοκιµασίαν οὔτε τὴν ὑποστήριξιν συνήντησαν, ἂν
ὑπῆρξαν.
Ἀλλὰ σᾶς ἐρωτῶ, ὅταν σήµερον ἀκόµη καταγγέλλωνται
εἰς τὰς ἐφηµερίδας βιοπραγίαι ἐναντίον ὀπαδῶν κοµµάτων τῆς Κυβερνήσεως αὐτῆς –δὲν ὁµιλῶ περὶ ἀριστερῶν
πλέον– καὶ αὐτὰ τὰ πράγµατα καταγγέλλονται καὶ ἀπὸ
συναδέλφους, σᾶς ἐρωτῶ ἠµποροῦµεν νὰ εἴπωµεν ἂν πράγµατι ἔχωµεν καθεστὼς σεβόµενον τὴν ἀτοµικὴν ἐλευθερίαν
καὶ τὴν ἀνθρωπίνην ἀξιοπρέπειαν;
Κύριοι Βουλευταί. Τὸ θέµα πρέπει νὰ µᾶς συγκινήσῃ
ὅλους. ∆ὲν εἴµεθα ἀνεύθυνοι ἰδεολόγοι, ἀλλ’ ὑπεύθυνοι
ἄνδρες ποὺ ἀγαπῶµεν τὴν πατρίδα µας καὶ θέλοµεν νὰ τὴν
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ἐµφανίσωµεν µιὰ µέρα µὲ τὸν φωτοστέφανον ἑνὸς ἠθικοῦ
µεγαλείου.
Καὶ πᾶσα ἀµαύρωσις τῆς ὑπολήψεώς της, εἶναι ζηµία
ἐθνική.
Κύριοι Βουλευταί, ὅσοι θέλετε νὰ µᾶς ἀκολουθήσετε εἰς
τὸν δρόµον αὐτόν, θὰ τὸ θεωρήσωµεν µεγάλην µας τιµήν.
Ἂν δὲν θέλετε, θὰ διαφωνοῦµε πάντοτε ἀλλὰ θὰ κυττάξωµεν τοὐλάχιστον νὰ ἀκούσωµεν, οἱ µὲν τὴν γνώµην τῶν
δέ, διότι ἐὰν µᾶς λείψῃ καὶ αὐτό, κύριοι Βουλευταί, οὔτε
δηµοκρατίαν ἔχοµεν, οὔτε ἐλεύθερον πολίτευµα.
Θ. ΤΟΥΡΚΟΒΑΣΙΛΗΣ. Εἰς τὰ Κράτη τοῦ σιδηροῦ παραπετάσµατος ὑπάρχει ἀνθρωπίνη ἀξιοπρέπεια;
Α. ΣΒΩΛΟΣ. Κύριοι συνάδελφοι, σᾶς ἀπαντῶ, µὲ αὐτὸ
τὸ ὁποῖον ἐµνήσθην πρὸ ὀλίγου: «Οὐ ζηλοῦµεν τοὺς τῶν
πέλας νόµους».
∆ὲν µὲ ἐνδιαφέρει τί κάνουν ξένα Κράτη, µὲ τὰ ὁποῖα δὲν
θέλω νὰ ἔχω ὁµοιότητα, διότι ἐὰν ἤθελον θὰ τὸ ἔλεγον.
Θέλω ἡµεῖς νὰ γίνωµεν Κράτος πρὸς µίµησιν εἰς ἄλλους
λαούς, καὶ θὰ γίνωµεν µόνον, ἐὰν λάµψωµεν διὰ τοῦ
φωτὸς τῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς δηµοκρατίας.
Θ. ΤΟΥΡΚΟΒΑΣΙΛΗΣ. Τρεῖς γῦροι ἐγένοντο καὶ οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ ἠθέλατε νὰ µὴ τιµωρηθοῦν;
Α. ΣΒΩΛΟΣ. Ἡ ἐρώτησις δὲν ἠµπορεῖ νὰ ἀπευθύνεται πρὸς
ἐµέ. Σᾶς ἔδειξα παραδείγµατα ἀνθρώπων ἀνηκόντων εἰς
τὸ Κέντρον καὶ οἱ ὁποῖοι σήµερον ἀποτελοῦν ἀντικείµενον
βιαιοπραγιῶν, ὄχι ἴσως ἐκ µέρους ὀργάνων τοῦ Κράτους,
ἀλλὰ ἐκ µέρους ἰδιωτῶν.
Κ. ΡΕΝΤΗΣ. Ἐὰν ἐγένοντο κακώσεις κατὰ τὴν τελευταίαν
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τετραετίαν πολιτικῶν κρατουµένων, αὐτὸ ἀποτελεῖ µίαν
πρᾶξιν ἀξιόποινον καὶ δὲν θὰ µείνουν ἄνευ τιµωρίας οἱ
ὑπεύθυνοι.
Α. ΣΒΩΛΟΣ. ∆ὲν κάµνω ἔλεγχον κανενός, ὁµιλῶ ἐπὶ τῶν
προγραµµατικῶν δηλώσεων, οὔτε ἐπερώτησιν ἀναπτύσσω,
εὐτυχῶς δὲ δὲν εἶσθε πλέον Ὑπουργὸς τῆς ∆ηµοσίας Τάξεως. Ἀναπτύσσω, ὅτι αἱ προγραµµατικαὶ δηλώσεις τῆς
Κυβερνήσεως δὲν συµβιβάζονται πρὸς τὴν κατάστασιν
ἡ ὁποία ὑπάρχει σήµερον καὶ τονίζω, ὅτι ἡ κατάστασις
αὐτὴ πρέπει νὰ τερµατισθῇ. Ἡ Κυβέρνησις ὁµιλεῖ περὶ ἰσοπολιτείας. Μεγάλη λέξις καὶ αὐτή, εἶναι ἡ βάσις τῆς ∆ηµοκρατίας ἡ ἰσοπολιτεία. Θὰ µοὶ ἐπιτρέψητε ὅµως νὰ σᾶς
ἐρωτήσω: Συµβιβάζεται µὲ τὴν ἀρχὴν τῆς ἰσοπολιτείας
ἡ διατήρησις ἀκόµη τοῦ συστήµατος τῶν πιστοποιητικῶν
κοινωνικῶν φρονηµάτων, διὰ νὰ προσληφθῇ ἔστω καὶ µία
ἀκόµη καθαρίστρια εἰς τὸν ∆ῆµον ἢ τὸ Ι.Κ.Α.; Ἐπίσης ἡ
ἐκκαθάρισις τόσων χιλιάδων ὑπαλλήλων ποὺ ἔχουν ἐξυγιανθῇ, ὑπαλλήλων πάσης κατηγορίας, ἐπὶ κεφαλῆς τῶν
ὁποίων ὑπάρχουν 18 καθηγηταὶ τῶν ἀνωτάτων ἱδρυµάτων
–ἑξαιρουµένου τοῦ ἑαυτοῦ µου– καὶ µεταξὺ αὐτῶν καὶ ὁ
διαπρεπὴς καθηγητὴς κ. Βέης, ὅστις δὲν δύναται νὰ λεχθῇ
ὅτι εἶχεν οἱανδήποτε σχέσιν µὲ ἀντεθνικὴν δρᾶσιν.
Αἱ δηλώσεις τῆς Κυβερνήσεως παρακάτω ὁµιλοῦν περὶ
τῆς Παιδείας καὶ ὑπόσχεται, ὅτι θὰ κάµῃ τὸ πᾶν, διότι
ὑπὸ τὴν Ἀκρόπολιν πρέπει νὰ καλλιεργῆται τὸ πνεῦµα.
Καὶ ἐρωτῶ, πῶς θὰ ἐπανδρώσῃ τὴν Παιδείαν; Πῶς θὰ συµπληρώσῃ τὰς 3-4 χιλιάδας κενὰς θέσεις ποὺ ἡ ἐξυγίανσις
ἄφησεν εἰς τὴν δηµοτικὴν καὶ τὴν µέσην παιδείαν; ∆ιὰ
πολλοὺς τῶν ἐκκαθαρισθέντων τὸ ἐπιτελεῖον ἐζήτησε τὴν
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ἐπαναφοράν των διότι ἐπολέµησαν, ἐτραυµατίσθησαν καὶ
ἐπαρασηµοφορήθησαν.
Α. ∆ΕΡ∆ΕΜΕΖΗΣ. Μεταξὺ τῶν ἐξυγιανθέντων ὑπάρχουν
δηµοδιδάσκαλοι, οἱ ὁποῖοι ἡγήθησαν τµηµάτων τὰ ὁποῖα
ἔδρων µαζὶ µὲ Ἀλβανούς. ∆ι’ αὐτοὺς τί θὰ εἴπητε;
Α. ΣΒΩΛΟΣ. Πῶς τὸ ξεύρετε αὐτό;
Α. ∆ΕΡ∆ΕΜΕΖΗΣ. Τοὺς ἀντιµετωπίσαµεν.
Α. ΣΒΩΛΟΣ. Αὐτοὶ φυσικὰ θὰ τιµωρηθοῦν.
Αἱ προγραµµατικαὶ δηλώσεις δὲν κάµνουν µνείαν περὶ
ἀποκαταστάσεως τῶν συνδικαλιστικῶν ἐλευθεριῶν καὶ
ἐξυγιάνσεως τοῦ συνδικαλιστικοῦ κινήµατος. Ἓν κόµµα καὶ
τὸ ἰδικόν µας στηρίζεται εἰς τὸν ἐργαζόµενον λαὸν καὶ τὴν
ἐργατικὴν τάξιν καὶ δὲν θὰ ἐπετρέπετο δι’ αὐτὸ τὸ ζήτηµα
νὰ µὴ ἔχῃ ἐνδιαφέρον καὶ συγκίνησιν. Ἡ κατάστασις εἰς τὴν
ὁποίαν εὑρίσκεται τὸ συνδικαλιστικὸν κίνηµα τῆς ἐργατικῆς
τάξεως ἴσως πρέπει νὰ εἶναι γνωστή. Ἐπιβάλλονται µέτρα
ἐξυγιάνσεως αὐτοῦ. Ἡµεῖς σὰν κόµµα ἐργατικῆς τάξεως
διὰ τὸ ζήτηµα αὐτὸ θὰ κατεψηφίζαµεν τὴν Κυβέρνησιν καὶ
µόνον διὰ τὴν ἔλλειψιν αὐτήν. Τέλος ἔχοµεν τὸ µέγα καὶ
βασικὸν θέµα τῆς λήθης τοῦ παρελθόντος ποὺ ἀκούσατε
ἤδη, τὸ θέµα τῆς γενικῆς ἀµνηστίας. Κύριοι Βουλευταί,
νοµίζω ὅτι ἕνα πολιτικὸν Σῶµα πρέπει νὰ διακρίνεται ἀπὸ
τὸν ρεαλισµὸν µὲ τὸν ὁποῖον θὰ πρέπῃ νὰ ἀντιµετωπισθῇ
ἡ κατάστασις. Ἐὰν ἐπιµένωµεν εἰς τὴν λῆψιν τοῦ µέτρου
τῆς γενικῆς ἀµνηστίας, ἐπιµένοµεν διότι πιστεύοµεν, ὅτι
ἀποτελεῖ ἀνάγκην τῆς στιγµῆς αὐτῆς. Πιστεύοµεν, ὅτι θὰ
φθάσωµεν ὅπως δήποτε εἰς τὴν γενικὴν ἀµνηστίαν, διότι
δὲν γίνεται ἀλλέως. Ἀκριβῶς ὅµως εἰς τὴν καµπὴν ποὺ
εὑρισκόµεθα χρειάζεται µία ὀροθέτησις µεταξὺ παρελθό328
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ντος καὶ µέλλοντος διὰ νὰ ἠµπορῇ νὰ ἐπέλθῃ µία πλήρης ἠρεµία εἰς τὴν χώραν καὶ ἡ χώρα νὰ ἀξιοποιθῇ εἰς
τὸ µέγα ἔργον τῆς δηµιουργικῆς ἐργασίας, εἰς τὸ µέγα
ἒργον τῆς ἀνασυγκροτήσεως. ∆ιὰ νὰ λάβετε µία ἰδέαν τῆς
καθυστερήσεως ποὺ ἔχοµεν, σᾶς ἀναφέρω µίαν αἴτησιν βοµβοπλήκτων Κοζάνης –Ἅγιος Ἐλευθέριος– διὰ τῆς ὁποίας
ζητοῦν τὴν ἀνοικοδόµησιν διὰ νὰ ἀποκτήσουν σπίτια ποὺ
τὰ ἔχασαν εἰς τοὺς βοµβαρδισµοὺς 1940-41.
ΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ. Ἄφησαν οἱ ἀντάρτες νὰ γίνῃ ἀνοικοδόµησις;
Α. ΣΒΩΛΟΣ. ∆ιὰ τὴν πόλιν τῆς Κοζάνης δὲν ἰσχύει αὐτό.
Πρέπει νὰ ἀφήσωµεν τὸ παρελθόν, νὰ ἀφοσιωθῶµεν εἰς
τὸ δηµιουργικὸν ἔργον. Καὶ θὰ ἐνθυµηθῶ µίαν φράσιν
τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Ἐσωτερικῶν εἰς παλαιοτέραν ἐποχήν,
ἀνάλογον: «Ἂς ἀφήσωµεν τὸ παρελθὸν εἰς τὴν ἱστορίαν καὶ
ἂς παραδώσωµεν τὴν Ἑλλάδα εἰς τὸ µέλλον». Αὐτὴ εἶναι
ἡ πολιτικὴ ποὺ ἐπιβάλλεται καὶ σήµερα.
Ἔρχοµαι, κ. Βουλευταί, εἰς τὸν τοµέα τῆς ∆ιοικήσεως.
Ἡ Κυβέρνησις ἐξήγγειλεν ἐκεῖνο ποὺ ἤµην σχεδὸν παιδί,
ὅταν ἄρχισα νὰ τὸ ἀκούω, τὴν αὐτοδιοίκησιν καὶ τὴν ἀποκέντρωσιν. ∆ιὰ τὴν αὐτοδιοίκησιν θὰ µᾶς δοθῇ ἀφορµὴ
νὰ ὁµιλήσωµεν ἴσως προσεχῶς, ὅταν ὁ κ. Ὑπουργὸς τῶν
Ἐσωτερικῶν θὰ καταθέσῃ πιθανῶς σχετικὸν νοµοσχέδιον.
Ἄλλως, µόνον λέξεις ἐν παρόδῳ θὰ εἴπω καὶ ἐπικαλοῦµαι
κα τὴν ἰδικὴν σας πεῖραν διὰ τὸ ἄµεσον ἢ ἔµµεσον τῆς
ἐκλογῆς τοῦ δηµάρχου. Εἶναι εὔκολον ὁ ἑλληνικὸς λαὸς νὰ
µεταπηδήσῃ ἀµέσως ἀπὸ ἕνα σύστηµα ποὺ ξέρει τώρα ἀπὸ
πολλῶν δεκαετηρίδων, εἰς ἕνα ἄλλο, ἄνευ τοὐλάχιστον µιᾶς
προπαρασκευῆς;
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Ἀλλ’ ἤθελα νὰ εἴπω ὀλίγα διὰ τὴν ἀποκέντρωσιν. Τί
εἶναι ἀποκέντρωσις, κ. Βουλευταί; Τὸ εἴπαµε τελευταῖα.
Ἐθεωρήθη ὅτι, ἀποκέντρωσις ἢ µᾶλλον τὸ ἅπαντόν της
εἶναι νὰ διορισθοῦν Νοµάρχαι µὲ κάπως περισσότερα προσόντα καὶ περισσοτέρας ἐξουσίας καὶ µὲ µερικὰ ὁδοιπορικὰ περισσότερα καὶ µὲ ἔξοδα παραστάσεων περισσότερα.
Τώρα δὲ τελευταία θὰ ἐδιαβάσατε ἴσως, ὅτι διὰ συµβάσεων µεταξὺ τῆς προηγουµένης Κυβερνήσεως καὶ τῆς
Ἀµερικανικῆς Ἀποστολῆς, θὰ ἀποσταλοῦν ἐκ περιτροπῆς,
ἀπὸ 8 ἕως 10, ὅλοι οἱ Νοµάρχαι τοῦ Κράτους εἰς τὴν Ἀγγλίαν, διὰ νὰ διδαχθοῦν τὴν ἀγγλικὴν ἀποκέντρωσιν καὶ
τὴν ἀγγλικὴν αὐτοδιοίκησιν. ∆ὲν ἠξεύρω τὶνος εἶναι ἡ
ἰδέα, κύριοι Βουλευταί, ἀλλά µου φαίνεται φαιδρά. Ἡ Ἀγγλία Νοµάρχας δὲν ἔχει τοῦ τύπου τοῦ ἰδικοῦ µας. Ὁ
θεσµὸς εἶναι γαλλικός. Ἀλλὰ διερωτῶµαι, τί θὰ πάνε νὰ
µάθουν ἐκ περιτροπῆς οἱ Νοµάρχαι; Τὸ ἀγγλικὸν σύστηµα
αὐτοδιοικήσεως τὸ γνωρίζοµεν καὶ πάντως, ἐὰν θέλωµεν
νὰ τὸ µάθωµεν, ὑπάρχει τρόπος χωρὶς νὰ καταφύγωµεν εἰς
ἀποστολάς. ∆ὲν εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ ἔχουν γίνει σχέδια
περὶ τῆς λεγοµένης αὐτοδιοικήσεως ἢ ἀποκεντρώσεως τοῦ
δευτέρου βαθµοῦ. Ὁ κ. Ὑπουργὸς τῶν Ἐσωτερικῶν τὸ γνωρίζει. ∆ιαλέξατε ἀπὸ τὰ σχέδια ποὺ ὑπάρχουν ἕνα, βάλτε
το ἐµπρός, ἀλλ’ ὑπὸ ἕνα ὃρον. Ἀποκέντρωσις σοβαρὰ δὲν
ἠµπορεῖ νὰ γίνῃ, παρὰ µόνον ἐὰν καὶ ὅταν θὰ συµµετάσχῃ
µὲ ἀποφασιστικὴν ἀρµοδιότητα εἰς τὸ ὄργανον αὐτό, ὁ ἴδιος
ὁ λαός. Ἀποκέντρωσις δι’ ἁπλῆς µεταβιβάσεως ἐξουσίας,
πότε πρὸς τὸν Νοµάρχην, πότε πρὸς τὸν ∆ιοικητήν, πότε
πρὸς τὸν Ὑπουργὸν Βορείου Ἑλλάδος, νοµίζω ὅτι ἡ πεῖρα
ἀπέδειξεν ὅτι εἶναι κάτι µάταιον καὶ ἀνεφάρµοστον.
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Ὁµιλῶν περὶ τῆς ἀποκεντρώσεως θὰ ἐπιστήσω ἐπίσης
τὴν προσοχὴν τῆς Κυβερνήσεως, ἐπὶ ἑνὸς θέµατος ποὺ
προβάλλει εἰς ὅλας τὰς σχέσεις µεταξὺ κέντρου καὶ
ἐπαρχιῶν, τὸ θέµα τῆς ἴσης µεταχειρίσεως. Εἶναι ἕνα παράπονον πολλῶν ἐπαρχιῶν, ὅτι ἡ µεταχείρισις τῆς ὁποίας
τυγχάνουν, ἰδίως εἰς τὴν ἐφαρµογὴν τῆς οἰκονοµικῆς καὶ
πιστωτικῆς πολιτικῆς εἶναι ἄνισος. Τὸ παράπονον εἶναι
πολὺ ἐντονώτερον εἰς τὴν Βόρειον Ἑλλάδα. Ἰδοὺ τί γράφει
ὁ Ἀντιπρόεδρος τοῦ Ἐµπορικοῦ Ἐπιµελητηρίου Θεσσαλονίκης. Ἀναφέρεται εἰς τὸ θέµα τῶν εἰσαγωγῶν καὶ λέγει:
(Ἀναγινώσκει).
Τούτου ἀποτέλεσµα εἶναι, ὅτι ὡρισµένα εἴδη ποὺ εἰσάγονται ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ εἶναι κατὰ 30% ἀκριβότερα τῶν
Ἀθηνῶν. ∆ὲν µὲ ἐνδιαφέρει ἐὰν ὁ ἔµπορος Θεσσαλονίκης
κερδίζῃ περισσότερα ἀπὸ τὸν ἔµπορον τῶν Ἀθηνῶν. ∆ὲν
εἶναι δική µου δουλειὰ αὐτή. Μὲ ἐνδιαφέρει, ὅτι ὁ καταναλωτὴς ἀγοράζει ἀκριβότερα ὡρισµένα εἴδη, ἀκριβῶς,
διότι κρατεῖ ἡ πολιτικὴ αὐτή. Ὁ δὲ Πρόεδρος τοῦ Συνδεσµοῦ Βιοµηχανῶν Μακεδονίας καὶ Θράκης, ὁ κ. Χατζόπουλος, τονίζει ἰδιαιτέρως: (Ἀναγινώσκει).
Κύριοι Βουλευταί, εἶναι ὀδυνηρὲς τέτοιες συνέπειες εἰς βάρος, –ἂς µοι ἐπιτραπῇ ὁ ἐγωϊσµὸς– εἰς βάρος τοῦ πολυτιµοτέρου τµήµατος ποὺ διαθέτει ἡ Ἑλληνικὴ ἐπικράτεια. ∆ιότι
ἐὰν ἐνδεχοµένως ὁ ἐγκέφαλος τοῦ Ἔθνους εἶναι εἰς τὰς
Ἀθήνας, ἡ καρδία τοῦ Ἔθνους εἶναι εἰς τὴν Βόρειον Ἑλλάδα.
Ὀφείλοµεν, ἑποµένως, τοὐλάχιστον, νὰ ἀποκαταστήσωµεν
µίαν ἰσότητα λογικὴν εἰς τὴν µεταχείρισιν τῶν βορείων
ἐπαρχιῶν, καθὼς καὶ ὅλων τῶν ἐπαρχιῶν τῆς Χώρας.
Ἡ φορολογικὴ πολιτική, τὴν ὁποίαν ἐξήγγειλεν ἡ Κυβέρ331
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νησις, µοῦ ἐνθυµίζει ὁµοίας περίπου προγραµµατικὰς
δηλώσεις καὶ ἄλλων Κυβερνήσεων. Ἀλλ’ εἰς τὸν τύπον
τῶν ἥλων δὲν ἐτέθη ὁ δάκτυλος. 29% εἶναι τὰ ἔσοδα τοῦ
Κρατικοῦ Προϋπ/σµοῦ ἀπὸ ἀµέσους φόρους καὶ 71% ἀπὸ
ἐµµέσους φόρους. Καὶ ἀπὸ τὴν ἄµεσον φορολογίαν τὰ 90%
καθυστεροῦνται αὐτὴν τὴν στιγµήν. Τοῦτο τί σηµαίνει;
Σηµαίνει τὴν ὀγκώδη καὶ καταπληκτικὴν ἐπιβάρυνσιν
τῆς ζωῆς τῶν λαϊκῶν τάξεων. Τοῦτο σηµαίνει ἕνα ἐκ
τῶν πρώτων παραγόντων, ἕνεκα τῶν ὁποίων ἐξηθλιώθη
ἡ ζωὴ τῶν µαζῶν, πρὸς ὄφελος ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι κατορθώνουν νὰ διαφεύγουν τὸν φόρον, νὰ µὴ καταβάλλουν τὸν
φόρον ἢ νὰ µὴ τὸν καταβάλλουν ἐγκαίρως. Αὐτοὶ εἶναι οἱ
ἀριθµοὶ τῆς ὑπαρχούσης σήµερον καταστάσεως. Εὔχοµαι
ἡ Κυβέρνησις νὰ εἰσακούσῃ αὐτὸ τὸ γενικὸν αἴτηµα τοῦ
λαοῦ, νὰ ἠµπορέσῃ νὰ ἐλαφρώσῃ τοὺς ἐµµέσους φόρους.
Τὸ µόνο συγκεκριµένον µέτρον ποὺ εἰσηγεῖται ἡ Κυβέρνησις, εἶναι ἡ φορολογία τῶν ὠφεληθέντων ἀπὸ τὸν πληθωρισµόν, κυρίως πρὸς ὄφελος τοῦ ∆ηµοσίου Ταµείου καὶ
ἐν µέρει πρὸς ἀποζηµίωσιν τῶν µικροκαταθετῶν. Ἐδῶ,
κύριοι Βουλευταί, θίγω ἕνα θέµα, εἰς τὸ ὁποῖον θὰ µοῦ
ἀναγνωρίσητε κάποιαν ἰδιαιτέραν εὐπάθειαν. ∆ὲν πρόκειται νὰ ἀσχοληθῶ µὲ ἐκεῖνα ποὺ ἔγιναν ἐπὶ πέντε χρόνια
ἐναντίον τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονοµικῶν τῆς Κυβερνήσεως Ἐθνικῆς Ἑνότητος. Νοµίζω ὅτι δὲν ἔδωσα ἄσχηµον
παράδειγµα, ἀναλαβὼν τὴν εὐθύνην τῶν µέτρων, τὰ ὁποῖα
οὔτε ἰδικά µου ἦσαν, οὔτε κἂν τῆς Κυβερνήσεως ὁλοκλήρου. Ἦσαν µέτρα, τὰ ὁποῖα ἐπέβαλεν ἡ ἀνάγκη τῶν
πραγµάτων, ὅπως τὴν ἐξετίµησαν ἁρµόδιοι µηχανικοί. Καὶ
ὁ κύριος µηχανισµὸς αὐτὸς ἦτο ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος,
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ἡ ὁποία δὲν εἶχε τὸν ἀνδρισµὸν νὰ ἀναλάβῃ τὰς εὐθύνας
της καὶ ἐσιωποῦσε.
Ἡ νοµισµατικὴ διαρρύθµισις ἐθεσπίσθη τότε ἐν συνεργασίᾳ
καὶ µὲ τοὺς τότε τεχνικοὺς συµβούλους τῆς Κυβερνήσεως,
οἱ ὁποῖοι ἦσαν Ἄγγλοι καὶ Ἀµερικανοί.
Σ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ. Ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος µοὶ κατέθεσεν ὑπόµνηµα, διὰ τοῦ ὁποίου ἰσχυρίζεται ὅτι...
Α. ΣΒΩΛΟΣ. Ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος ἰσχυρίζεται ὅτι ἡ
ὑπηρεσία της διεφώνησεν, ἀλλὰ 8 ἢ 12 νοµίζω ἡµέρας µετὰ
τὴν δηµοσίευσιν τοῦ Νόµου.
Θ. ΤΟΥΡΚΟΒΑΣΙΛΗΣ. Θὰ ἤθελα νὰ µάθω τὴν ἀνάγκην, ἡ
ὁποία ὑπηγόρευσεν αὐτὴν τὴν καθολικὴν χρεωκοπίαν τοῦ
Ἔθνους, µετὰ µίαν νίκην, ἀπὸ τὴν ὁποίαν ἀνεµέναµεν τότε
καὶ οἰκονοµικὰς ἐπανορθώσεις. Πῶς ἦτο δυνατὸν ὑµεῖς νὰ
σκεφθῆτε, ὅτι ἔπρεπε νὰ πάρουµε ἕνα σφουγγάρι καὶ τὴν
ὑπόληψιν τοῦ Κράτους νὰ τὴν θέσωµεν κάτω καὶ νὰ τὴν
πατήσωµεν. Καὶ πόσον λυποῦµαι, κ. συνάδελφε, ὅτι εἰς
τὴν γνώµην σας αὐτήν, ὡς ὑπευθύνου Ὑπουργοῦ, εἴχατε
συµφώνους καὶ τοὺς τεχνικοὺς συµβούλους τῆς Κυβερνήσεως. Πῶς δηλ. οἱ τεχνικοὶ σύµβουλοι ἐπέτρεψαν νὰ λάβῃ
χώραν αὐτὸ τὸ ἔγκληµα, ἐναντίον ἑνὸς Λαοῦ, ὁ ὁποῖος
µόλις ἐξήρχετο αἱµόφυρτος ἀπὸ ἕνα τεράστιον ἀγῶνα, εἰς
τὸν ὁποῖον εἶχεν ἀποδυθῆ.
Α. ΣΒΩΛΟΣ. Κύριοι Βουλευταί, θὰ µοῦ ἐπιτρέψητε νὰ παρατηρήσω ἐπὶ τῆς πολιτικῆς ἐκείνης, ἡ ὁποία παρεξηγεῖται
ὡς χρεωκοπία πρῶτον, ὅτι τὸ θέµα θὰ ἔλθῃ πρὸς συζήτησιν, διότι ἐγὼ ὁ ἴδιος κατέθεσα πρότασιν νόµου, περὶ
ἐπιβολῆς φορολογίας πρὸς ἀποζηµίωσιν ἐξ ὁλοκλήρου καὶ
δεύτερον ὅτι θὰ ἀκούσητε πολλὰς λεπτοµερείας. Ἀλλὰ σᾶς
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λέγω ἕνα πρᾶγµα, διὰ νὰ κρίνετε καὶ ἐσεῖς, ὡς ἐπιστήµων
ποὺ εἶσθε.
Θὰ δώσω, κ. Βουλευταί, µόνον ἀριθµοὺς καὶ ἐκτιµήσατέ
τους καί κρίνατέ τους καὶ ἔχοµεν καιρὸν νὰ συζητήσωµεν
τὰ ἱστορικὰ αὐτὰ θέµατα. Ὅταν ἔγινεν ἡ ἀπελευθέρωσις
τῆς Ἑλλάδος καὶ ἐγκατεστάθη ἡ Κυβέρνησις τῆς Ἐθνικῆς
Ἑνότητος εἰς τὴν Χώραν, µία χρυσὴ λίρα εἶχεν 700 δισεκατοµµύρια δραχµῶν. Καὶ δεύτερον, τὸ χαρτονόµισµα
τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τὸ 1940 µέχρι τῆς ἐποχῆς ποὺ ἦλθεν ἡ
Κυβέρνησις Ἐθνικῆς Ἑνότητος, ξεύρετε πόσες φορὲς εἶχεν
αὐξηθῆ; 800 ἑκατοµµύρια φορές. Πέστε µου, ἐὰν ἐκείνην
τὴν στιγµὴν ὑπῆρχε ἡ δραχµὴ καὶ ἐὰν τὸ µόνον ποὺ ἔπρεπε
νὰ γίνῃ δὲν ἦτο αὐτὸ ποὺ τότε ἐξηγγείλαµεν, µόνον ποὺ δὲν
προλάβαµε νὰ τὸ πραγµατοποιήσωµε, δηλ. ἡ ἀποζηµίωσις
τῶν ζηµιωθέντων ἀπὸ φορολογίαν τῶν ἐπωφεληθέντων.
Ἦτο ἕνα ἔντιµον σχέδιον, τὸ ὁποῖον δὲν ἠµπορέσαµε νὰ τὸ
πραγµατοποιήσωµε, διότι ξεύρετε, ὅτι ὅλη µου ἡ Ὑπουργία
διήρκεσε 30-40 ἡµέρας καὶ δὲν ἠµπορῶ νὰ κατηγορηθῶ,
ὅτι ἐντὸς 45 ἡµερῶν δὲν κατώρθωσα νὰ ἐπανορθώσω τὸ
σύνολον µιᾶς τραγικῆς καταστάσεως, ποὺ εἶχε δηµιουργήσει ὁ πληθωρισµὸς τῆς Κατοχῆς. Ὁπωσδήποτε ἰσχυρίζοµαι,
κ. Βουλευταί, ὅτι τὸ σηµερινὸν σχέδιον τῆς Κυβερνήσεως
δὲν εἶναι τὸ ἐνδεδειγµένον.
Ἰσχυρίζοµαι, ὅτι τὸ προϊὸν τῆς φορολογίας αὐτῆς θὰ πρέπῃ νὰ ἀποδοθῇ κατὰ τὸ πλεῖστον τοὐλάχιστον, εἰς τοὺς
ζηµιωθέντας ἀπὸ τὸν πληθωρισµὸν τῆς Κατοχῆς. Τὸν πληθωρισµὸν δὲν τὸν ἔκαµε, κ. Βουλευταί, ἡ Κυβέρνησις ἐκείνη
οὔτε ὁ νόµος 18, οὔτε ἐγώ. Πρέπει νὰ ἔχωµεν Ἐθνικὴν
γενναιότητα, νὰ ὁµολογήσωµεν ὅτι τὸν πληθωρισµὸν τὸν
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ἔκαµαν οἱ Γερµανοὶ καὶ οἱ Ἰταλοὶ καὶ δὲν νοµίζω, ὅτι
προσφέροµεν οὐδεµίαν ὑπηρεσίαν εἰς τὸ Ἔθνος, δίδοντας
ἕνα συγχωροχάρτι εἰς τοὺς Γερµανοὺς καὶ τοὺς Ἰταλούς,
διότι κατέστρεψαν ριζικῶς τὴν Ἐθνικὴν οἰκονοµίαν, µόνον
καὶ µόνον διὰ νὰ χτυπήσωµεν τὸν τότε Ὑπουργὸν τῶν
Οἰκονοµικῶν. Θὰ ἠµπορούσα καὶ ἐγὼ νὰ ἐρωτήσω, τί
ἔκαµαν ἀπὸ τότε µέχρι σήµερον καὶ πέρασαν 5 χρόνια καὶ
νοµίζω, ὅτι ὑπῆρχε πολὺς καιρὸς νὰ διορθωθῇ αὐτὸ ποὺ
ἔκαµεν ὁ τότε Ὑπουργὸς τῶν Οἰκονοµικῶν.
ΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ. Ἦτο ὁ πόλεµος.
Α. ΣΒΩΛΟΣ. Ὁ πόλεµος δὲν τὰ καλύπτει ὅλα. Ἀλλὰ ἐπιµένω ὅτι ἠµπορῶ νὰ ἐρωτήσω αὐτὸ τὸ πρᾶγµα, ὄχι µόνον διὰ
νὰ κάµω κριτικήν, ἀλλὰ καὶ διότι τὸ ἐρωτᾷ καὶ ὁ Λαός.
Τώρα, κύριοι, ἔρχοµαι εἰς τὴν οἰκονοµικὴν πολιτικὴν τῆς
Κυβερνήσεως.
Ν. ΖΕΡΒΑΣ. Νοµίζω ὅτι καταθέσατε σεῖς ἕνα σχέδιον
νόµου, σχετικῶς µὲ τὴν ἀποκατάστασιν τῆς στοιχειώδους
δικαιοσύνης.
Α. ΣΒΩΛΟΣ. Παραπονοῦµαι µόνον, διότι ὁ κ. Βενιζέλος ὁµιλῶν περὶ ἐξευρέσεως τρόπου ἱκανοποιήσεως τῶν
καταθετῶν, τονίζει ὅτι τὰ πρόσωπα... (Ἀναγινώσκει).
∆ὲν εἶναι παρών ὁ κ. Βενιζέλος, εἶµαι ὅµως βέβαιος,
ὅτι κάποιο λάθος ὑπάρχει ἐδῶ, διότι δὲν εἶναι δυνατὸν ὁ
Ἀρχηγὸς τοῦ Κόµµατος τῶν Φιλελευθέρων νὰ ἀπευθύνῃ
κατηγορίαν ἐνώπιον ἐµοῦ, λόγῳ ἠθεληµένης ἐξανεµίσεως
τῶν καταθέσεων.
Ν. ΖΕΡΒΑΣ. ∆υστυχῶς αὐτὴ ἡ ἀντίληψις ἐκράτει καὶ τώρα
ἔρχεσθε, ἐσεῖς, µὲ τὴν ὑποβλὴν τοῦ σχεδίου νόµου σας, νὰ
τὴν ἄρετε. Εἶναι εὐτύχηµα.
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Ἡ οἰκονοµικὴ πολιτικὴ τῆς Κυβερνήσεως, κ.
Βουλευταί, περιλαµβάνει πλεῖστα ὅσα θέµατα, ἀλλὰ δὲν
νοµίζω, ὅτι διέπεται ἀπὸ µίαν κεντρικὴν πολιτικὴν γραµµήν. ∆ὲν ἠµπόρεσα νὰ καταλάβω ἐὰν τὸ πνεῦµα τῆς Κυβερνήσεως εἰς τὸν τοµέα τῆς οἰκονοµικῆς πολιτικῆς εἶναι
ἐµµονὴ οἰκονοµικοῦ φιλελευθερισµοῦ ἢ εἶναι παρεµβατισµὸς
ἀνάµικτος µὲ φιλελευθερισµὸν ἢ εἶναι διευθυνοµένη οἰκονοµία. ∆ὲν ἠµπόρεσα νὰ τὸ ἀντιληφθῶ. Ἀλλὰ νοµίζω, ὅτι
περὶ ἑνὸς πράγµατος δὲν ἠµπορεῖ πλέον νὰ γίνῃ σοβαρὸς
λόγος, ὅταν ὁµιλοῦµεν περὶ οἰκονοµικῆς πολιτικῆς, περὶ
οἰκονοµικοῦ φιλελευθερισµοῦ. Ὑπῆρξεν ἕνα σύστηµα ἰδεῶν
καὶ πράξεων, ποὺ ἔφερε κάποτε τοὺς καρπούς του καὶ
ἀπέδωσεν ὅ,τι εἶχε νὰ ἀποδώσῃ. ∆ὲν πιστεύει πλέον κανεὶς
εἰς τὸν οἰκονοµικὸν φιλελευθερισµόν. Ἀντιθέτως, δὲν ὑπάρχει οἰκονοµικὴ πολιτικὴ οἱασδήποτε χώρας σήµερον ποὺ
νὰ µὴ διέπεται ἀπὸ αὐτὸ ποὺ ὀνοµάζεται οἰκονοµικὸν σχέδιον. Αὐτὴν τὴν ἔννοιαν δὲν βλέπω εἰς τὴν ἐξαγγελίαν τῆς
οἰκονοµικῆς πολιτικῆς τῆς Κυβερνήσεως, τὴν ἔννοιαν τοῦ
οἰκονοµικοῦ σχεδίου καὶ δὲν πιστεύω, ὅτι χωρὶς τέτοιο σχέδιον, ἠµπορεῖ νὰ ὑπάρξῃ πραγµατικὴ ἀναδιοργάνωσις καὶ
πρόοδος τῆς Ἐθνικῆς Οἰκονοµίας. Ἡ Ἐθνικὴ Οἰκονοµία
πρέπει νὰ ἀναδιοργανωθῇ µὲ διαρθρωτικὲς µεταβολὲς
διὰ ν’ αὐξηθῇ ἡ παραγωγή, διὰ νὰ αὐξηθῇ τὸ Ἐθνικὸν
εἰσόδηµα. Πράγµατι εἴµαστε ἡ Χώρα µὲ τὸ µικρότερον
Ἐθνικὸν εἰσόδηµα κατὰ κεφαλὴν εἰς ὅλον τὸν κόσµον. Καί
πρέπει νὰ αὐξηθῇ τὸ βιοτικὸν ἐπίπεδον τῶν ἐργαζοµένων
µαζῶν καὶ νὰ σταµατήσῃ ἡ σηµερινὴ ἑξαθλίωσις. Ἀπὸ τὴν
ἄποψιν αὐτὴν θὰ µοῦ ἐπιτρέψητε, παρὰ τὴν κούρασιν ποὺ
ξεύρω ὅτι ἔχετε νὰ ὁµιλήσω δι’ ὀλίγων περὶ τῆς τάξεως
Α. ΣΒΩΛΟΣ.
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τῶν µισθωτῶν καὶ τῆς τάξεως τῶν ἀγροτῶν. Οἱ µισθοί, οἱ
πραγµατικοὶ καὶ κατ’ ἀγοραστικὴν ἀξίαν, τῶν µισθωτῶν
ὑπολείπονται κατὰ πολύ τοῦ τιµαρίθµου. ∆ιὰ νὰ ὁµιλήσω
φερ’ εἰπεῖν διὰ τοὺς δηµοσίους ὑπαλλήλους ὁ µισθὸς ἑνὸς
µέσου δηµοσίου ὑπαλλήλου εἰσηγητοῦ καλύπτει περίπου τὰ
40% τοῦ προπολεµικοῦ. Ὁ µισθὸς µέσου τραπεζιτικοῦ τὰ
74%. Ὁ µισθὸς τοῦ ἐργάτου δὲν ὑπερβαίνει τὰ 70%.
Καὶ ἰδοὺ τί γράφει ἐπὶ τῶν µισθῶν καὶ ἡµεροµισθίων εἰς
µίαν ἔκθεσιν ἀπὸ ἐκείνας ποὺ περιοδικῶς ὑποβάλλονται εἰς
τὴν Ἐπιτροπὴν τοῦ σχεδίου Μάρσαλ, ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴν
Κυβέρνησιν.
Ἡ ἔκθεσις εἶναι του 1949 καὶ ἐξαίρουσα τὰς θυσίας τῶν
µισθωτῶν λέγει: (Ἀναγινώσκει). Αἱ θυσίαι ἑποµένως τῆς
παρελθούσης τετραετίας ἔπεσαν, ὅπως δυστυχῶς ἦτο µοιραῖον, εἰς τὸ ἀστικὸν καθεστώς, εἰς τὴν ἀσθενεστέραν τάξιν, τῶν µισθωτῶν. Καί, ἐὰν κατόπιν τούτου ἡ Κυβέρνησις
ὁµιλῇ περὶ σταθεροποιήσεως τῶν µισθῶν καὶ τῶν τιµῶν δικαιοῦµαι νὰ τὴν ἐρωτήσω: Ποίαν σταθεροποίησιν θὰ κάµῃ,
τῶν µισθῶν αὐτῶν ποὺ εἶναι µισθοί, διὰ νὰ µὴ εἴπω τὴν
µεγάλην λέξιν, µισθοὶ πείνης, µισθοὶ ὑποσιτισµοῦ;
Πρέπει πρῶτον νὰ ἀναπροσαρµόσῃ τοὺς µισθοὺς καὶ τὰ
ἡµεροµίσθια καὶ ἔπειτα νὰ κάµῃ σταθεροποίησιν µισθῶν
καὶ νὰ ἐπιτύχῃ τὴν σταθερότητα τῶν τιµῶν. ∆ιότι σταθεροποίησις µισθῶν καὶ ἡµεροµισθίων ἄνευ ἀναπροσαρµογῆς
εἶναι ἓν βαρύτατον πλῆγµα, τὸ ὁποῖον δὲν θὰ ἔχῃ ἄλλο
ἀποτέλεσµα, παρὰ νὰ χειροτερεύσῃ τὸν βαθµὸν τῆς ἑξαθλιώσεως, τῆς ἐργατικῆς τάξεως. Καὶ διὰ νὰ δῆτε σὲ τί
ἀποτέλεσµα µεταφράζεται αὐτὴ ἡ ἑξαθλίωσις τῆς ἐργατικῆς τάξεως, θὰ σᾶς εἴπω µερικὰ στοιχεῖα ἀφορῶντα τὴν
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διατροφήν, τὴν ὑγείαν καὶ τὴν κατοικίαν καὶ τοῦ λαοῦ καὶ
τοῦ ἐργάτου, τὰ ὁποῖα τονίζω, εἶναι στοιχεῖα ὅλα παρµένα
ἀπὸ ἐπισήµους ἐκθέσεις.
ΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ. ∆ιὰ τὰς κατοικίας δὲν γίνεται λόγος,
ἐδηµεύθη ἡ ἰδιοκτησία.
Α. ΣΒΩΛΟΣ. Θὰ δῆτε τί εἶναι ἡ κατοικία ὡρισµένου ἀριθµοῦ ἐργατῶν.
Ἡ διατροφὴ τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ὅπως ξέρετε, ἔφθασε
σήµερον, χάρις εἰς τὴν ἔξωθεν ἀρωγήν, νὰ καλύπτῃ τὰς
θερµίδας ποὺ εἶχε κατὰ κεφαλὴν ὁ ἑλληνικὸς λαὸς προπολεµικῶς.
∆ὲν ἦτο ἐξαιρετικὰ µεγάλος ὁ ἀριθµὸς τῶν θερµίδων
ἐκείνων πρὸ τοῦ πολέµου. «Ἐνῶ ὁ γαλλικὸς λαὸς εἶχεν...
(Ἀναγινώσκει).
Καὶ ἀπὸ ἔκθεσιν τῆς Κυβερνήσεως ἐπίσης ἀρύοµαι τὴν
πληροφορίαν ὅτι ἀναλογοῦν κατ’ ἄτοµον 30 ὀκάδες γάλα
κατ’ ἔτος, δηλαδὴ ὀλίγα δράµια τὴν ἡµέραν.
Θ. ΤΟΥΡΚΟΒΑΣΙΛΗΣ. Αὐτὴ ἡ ἔκθεσις εἶναι τοῦ Ὑπουργείου
Ἐργασίας;
Α. ΣΒΩΛΟΣ. Εἶναι τῆς Κυβερνήσεως. Ἀλλ’ εἶχον συζητηθῆ
αὐτὰ τὰ πράγµατα εἰς µίαν ∆ιακοµµατικὴν Ἐπιτροπήν,
ἡ ὁποία ὅµως δὲν κατέληξε πουθενά. ∆ιὰ τὴν ἐργατικὴν
κατοικίαν δὲν ὁµιλῶ, κύριε συνάδελφε, ἐὰν πληρώνῃ ἢ δὲν
πληρώνῃ µίσθωµα ὁ ἔχων νὰ πληρώνη, ὁµιλῶ περὶ τῆς
καταστάσεως τῆς λαϊκῆς κατοικίας, ὅπως τὴν διεκρίβωσε
µία ἔρευνα τῆς Ἀµερικανικῆς Ἀποστολῆς.
ΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ. ∆ι’ αὐτὸ δὲν ὁµιλεῖ καὶ ἡ Κυβέρνησις.
Α. ΣΒΩΛΟΣ. ∆ὲν ἐνδιαφέρει τὸ θέµα τῆς ἰδιοκτησίας, ἐνδιαφέρει τὸ πῶς θὰ ἑξασφαλίσωµεν εἰς τοὺς ἐργαζοµένους
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µίαν στέγην, ἀξίαν τῆς ἀνθρωπίνης ὑπάρξεως. Καὶ σᾶς
λέγω, ὅτι ἀπὸ τὴν ἔρευναν ποὺ ἔκαµεν ἡ Ἀµερικανικὴ Ἀποστολή, ἐπὶ 500 ἐργατικῶν οἰκογενειῶν, τὰς ὁποίας ἐπῆρε
στὸ σωρό, δίδει τὰ ἑξῆς δεδοµένα ἀπὸ ἀπόψεως ποιότητος
κατοικίας.
Καλὴ κατοικία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25%
Μετρία » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34%
Κακὴ
» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40%
Περὶ αὐτοῦ πρόκειται καὶ αὐτὴν τὴν κατάστασιν ἀντιµετωπίζοµεν σήµερον καὶ αὐτὴν οὐδὲ κἂν ἀορίστως δὲν
ὑποσχεται ἡ Κυβέρνησις νὰ διορθώσῃ ἢ νὰ ἀντιµετωπίσῃ
µὲ συγκεκριµένον σχέδιον. Ἀλλ’ ἐρωτῶ: Καθ’ ἣν στιγµὴν
ξεφυτρώνουν περίπου σὰν µανιτάρια εἰς τὴν Ἀθήνα οἱ πολυκατοικίες, οἱ ὁποῖες δὲν εἶναι βέβαια γιὰ τὶς λαϊκὲς τάξεις,
ποία εἶναι ἡ εὐθύνη τοῦ Κράτους, διότι χρόνια τώρα δὲν τὸ
σκέφθηκε κἂν νὰ προχωρήσῃ πρὸς τὸ σύστηµα τῶν λαϊκῶν
κατοικιῶν ἢ τῶν λαϊκῶν πολυκατοικιῶν, ἀλλὰ ἄφησεν
ὄχι µόνον τοὺς ἐργάτας ἀλλὰ ἀκόµη καὶ τοὺς παλαιοὺς
πρόσφυγας ποὺ ἔχουν περίπου 30 χρόνια στὴν Ἑλλάδα, νὰ
εἶναι ἐστεγασµένοι καθ’ ὂν τρόπον εἶναι ἐστεγασµένοι.
Θέλετε νὰ ἴδετε ποῖα εἶναι τὰ ἀποτελέσµατα καὶ ἡ ἐπίδρασις τῶν συνθηκῶν αὐτῶν ἐπὶ τῆς ὑγείας τῶν ἐργατῶν;
Ἰδοὺ πάλιν ἀπὸ τὴν ἔρευναν τῆς Ἀµερικανικῆς Ἀποστολῆς
στοιχεῖα: (Ἀναγινώσκει).
Ἐπὶ πλέον δὲ ἀπὸ ἔκθεσιν τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως,
πάλιν προκύπτει, ὅτι ἔχοµεν τὴν πρώτην θέσιν εἰς τὴν
θνησιµότητα µέχρι 45 ἐτῶν. Καὶ οἱ θάνατοι ἐκ φυµατι339
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ώσεως εἶναι σήµερα ἐπὶ 100.000 κατοίκων διπλάσιοι τῶν
προπολεµικῶν. (Ἀναγινώσκει).
∆ι’ αὐτὸ εἶπον, ὅτι πρέπει ἡ οἰκονοµική µας πολιτικὴ νὰ
βάλῃ τὸν δάκτυλον ἐπὶ τῶν τύπων τῶν ἥλων, ἐὰν θέλωµεν πράγµατι νὰ ἀνυψώσωµεν τὸ βιοτικὸν ἐπίπεδον τῶν
ἐργαζοµένων.
Πρέπει νὰ ὁµιλήσω καὶ διὰ τὴν κατάστασιν τῶν ἀγροτικῶν πληθυσµῶν. Ὄχι µόνον δὲν εἶναι καλυτέρα ἀπὸ τὴν
τοῦ ἐργάτου, ἀλλὰ εἶναι καὶ χειροτέρα. Νοµίζω, ὅτι ἡ µεγαλυτέρα ἀναλογία τῶν κ.κ. βουλευτῶν κατάγονται ἀπὸ
ἀγροτικὰς ἐπαρχίας καὶ τὴν γνωρίζουν ἴσως καλύτερον
ἀπὸ ἐµένα.
Τὸ µεγάλο πρόβληµα τῆς ἀνεπαρκείας τοῦ κλήρου σᾶς
εἶναι γνωστόν. Τὸ µεγάλο πρόβληµα τῆς ἀνεπαρκείας τῶν
τεχνικῶν µέσων διὰ τὴν αὔξησιν τῆς παραγωγῆς καὶ τὴν
ἐλάττωσιν τοῦ κόστους σᾶς εἶναι γνωστόν. Σᾶς εἶναι γνωστὸν ἐπίσης τὸ µέγα πρόβληµα τῆς ἀποστάσεως τῶν τιµῶν
µεταξὺ τῶν προϊόντων ποὺ παράγει ὁ γεωργὸς καὶ τῶν
βιοµηχανικῶν προϊόντων ποὺ καταναλίσκει.
Σᾶς εἶναι γνωστόν, ὅτι ὑπάρχει ἴσως τώρα τελευταίως
κάποιο πλησίασµα τῶν δύο λαβίδων τῆς περιφήµου ψαλλίδος, ἀλλ’ εἶναι βέβαιον ὅτι κατηναλώθη ἐπὶ ἔτη τὸ εἰσόδηµα τοῦ ἀγρότου πρὸς ὄφελος τῆς βιοµηχανίας.
Εἶναι βέβαιον ἐπίσης, κύριοι Βουλευταί, ὅτι εἶναι τόση ἡ
ἀδυναµία τῶν ἀγροτῶν νὰ ζήσουν µία στοιχειωδῶς ἀνεκτὴν
ζωήν, νὰ ντυθοῦν, νὰ παπουτσωθοῦν αὐτοὶ καὶ τὰ παιδιά
των, ὥστε νὰ δύναµαι νὰ ἰσχυρισθῶ ὅτι, ἐὰν ἔλειπαν ἡ
Οὔνρρα καὶ τὰ δέµατα ποὺ ἔστελλον οἱ συγγενεῖς ἀπὸ τὴν
Ἀµερικήν, µέγα µέρος τοῦ ἀγροτικοῦ πληθυσµοῦ θὰ ἐγύ340
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ριζεν ἐν Ἀδαµιαίᾳ περιβολῇ. Σᾶς εἶναι τέλος γνωστὴ ἡ ἐκπολιτιστικὴ στάθµη εἰς τὴν ὁποίαν εὑρίσκεται τὸ χωριὸ τὸ
ὁποῖον εἶναι ὁ µέγας παρίας τῆς Ἑλληνικῆς οἰκογενείας.
Ἐξαντλούµεθα εἰς ἀπείρους ὕµνους δι’ αὐτὴν τὴν πηγὴν
τῆς ἐνεργείας τοῦ Ἔθνους. Ἐξαντλούµεθα εἰς ἐγκώµια
διὰ τὸ τί προσφέρει εἰς τὸν στρατόν, εἰς τὴν κοινωνίαν, εἰς
τὴν παραγωγὴν καὶ παντοῦ. Ἐν τούτοις ὁ ἀγρότης εἶναι
ὁ τελευταῖος τὸν ὁποῖον σκεπτόµαστε ὅταν πρόκειται νὰ
λάβωµεν εὐνοϊκὰ µέτρα καὶ εἶναι ὁ πρῶτος τὸν ὁποῖον σκεπτόµαστε ὅταν πρόκειται νὰ συµπιέσωµεν τὰς τιµάς. Συµπίεσις εἰς τὴν Ἑλλάδα σηµαίνει, συµπίεσιν τῶν τιµῶν τῶν
ἀγροτικῶν προϊόντων. ∆ιὰ νὰ ὠφεληθῇ ὁ καταναλωτής;
Ὄχι, διότι ἂν συνέβαινε αὐτὸ ἐπὶ τέλους θὰ εἶχε κάποια
δικαιολογία, ἀλλὰ γίνεται διὰ νὰ ὠφεληθῇ ὁ ἔµπορος καὶ
ὁ µεσάζων.
Α. ∆ΕΡ∆ΕΜΕΖΗΣ. Μὲ ὅσα λέγετε, ἐπιζητεῖτε ταξικὴν ἐπανάστασιν.
Α. ΣΒΩΛΟΣ. Θὰ σᾶς ὑπενθύµιζον, κύριοι Βουλευταί, ὅσοι,
εἶσθε εἰς τὴν περασµένην Βουλήν, τὰς συζητήσεις αἱ ὁποῖαι
ἔγιναν εἰς τὴν Βουλὴν αὐτὴν περὶ τῆς τιµῆς τῆς συγκεντρώσεως τοῦ σίτου. Θὰ σᾶς ὑπενθύµιζον, ὅσοι εἶσθε ἀπὸ τὰς
σταφιδοφόρους περιφερείας, τὸν σάλον ποὺ ἐδηµιουργήθη
γύρω ἀπὸ τὴν τιµὴν συγκεντρώσεως τῆς σταφίδος, σᾶς
ὑπενθύµιζον χίλια ἄλλα παραδείγµατα. Ἀλλὰ ἀρκοῦµαι
νὰ σᾶς εἴπω τοῦτο. Μὴ κάµνετε πολιτικὴν στρουθοκαµήλου. Μὴ νοµίζετε ὅτι, ἐὰν ἐπιβάλλετε τὴν σιωπὴν ἐπάνω
εἰς τὰ θέµατα τῆς ἐξαθλιώσεως, µέσα εἰς τὰ ὁποῖα ζῇ ὁ
ἐργαζόµενος λαός, ὅτι θὰ εὕρετε τὴν ἀσπίδα ποὺ θὰ σᾶς
προστατεύσῃ ἔναντι τῆς ἐπαναστάσεως ποὺ φοβεῖσθε.
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Προερχόµεθα ἀπὸ τὰς ἐργατικὰς
τάξεις καὶ προερχόµεθα ἀπὸ τὸν λαόν. Σεῖς καὶ οἱ ὀπαδοί
σας συνετελέσατε εἰς τὴν ἑξαθλίωσιν τοῦ λαοῦ καὶ δὲν
πρέπει αὐτὴν τὴν στιγµὴν νὰ κατηγορῆτε.
Α. ΣΒΩΛΟΣ. Αὐτὸ εἶναι πολὺ εὔκολον θεώρηµα καὶ δὲν
νοµίζω ὅτι πρέπει νὰ ἀπαντήσω.
Ν. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ. Ἡ ἐπίκρισις µόνον τὴν δηµαγωγίαν
ἐξυπηρετεῖ. Ἐὰν πονῆτε διὰ τὸν λαὸν δὲν ἔχετε παρὰ νὰ
προτείνετε ὡρισµένα µέτρα. Σᾶς προκαλοῦµεν καὶ σᾶς καὶ
τοὺς ὀπαδούς σας νὰ εἴπητε εἰς τὴν Βουλὴν τὰ µέτρα, τὰ
ὁποῖα θὰ βελτιώσουν τὴν ἐξαθλίωσιν διὰ τὴν ὁποίαν ὁµιλεῖτε. Τὸ νὰ δηµοκοπῆτε ἀπὸ τοῦ βήµατος εἶναι εὔκολον.
Α. ΣΒΩΛΟΣ. Κύριε Βουλευτά, δὲν σᾶς ἐπιτρέπω νὰ ὁµιλῆτε
πρὸς ἐµὲ περὶ δηµοκοπίας.
Ν. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ. Σεῖς δηµοκοπεῖτε ἀπὸ τοῦ βήµατος.
Αὐτὸ εἶναι τὸ καθῆκον τοῦ ἁγνοῦ πολιτικοῦ, νὰ προτείνῃ
µέτρα.
Α. ΣΒΩΛΟΣ. ∆ὲν δεχόµεθα διδάγµατα οὔτε περὶ ἁγνότητος,
κύριε Βουλευτά, οὔτε περὶ ἅλλου τινὸς πράγµατος. Ἐὰν
εἴµεθα ἡµεῖς ἡ Κυβέρνησις θὰ εἴχαµεν νὰ προτείνωµεν
µέτρα, ἀλλὰ δὲν εἴµεθα. Τώρα συζητοῦµεν ἁπλῶς ἐπὶ τῶν
προγραµµατικῶν δηλώσεων.
Κύριοι Βουλευταί, δὲν θέλω νὰ συνεχίσω περισσότερον,
διότι ἡ ὥρα ἐπέρασε καὶ ἴσως κατεχράσθην τῆς ὑποµονῆς
σας. Θὰ ἤθελον νὰ ἐπισύρω τὴν προσοχὴν σας ἐπὶ δύο ἀκόµη
σηµείων, τὰ ὁποῖα δὲν βλέπω εἰς τὰς προγραµµατικὰς δηλώσεις τῆς Κυβερνήσεως καὶ ἄνευ τῶν ὁποίων, κατὰ τὴν
ἰδικὴν µας πεποίθησιν, δὲν ἠµπορεῖ νὰ γίνῃ οὔτε καµµία
ἀναδιοργάνωσις τῆς οἰκονοµίας σοβαρά, οὔτε αὔξησις τῆς
Θ. ΤΟΥΡΚΟΒΑΣΙΛΗΣ.
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παραγωγῆς, οὔτε τοῦ εἰσοδήµατος. Τὰ δύο αὐτὰ σηµεῖα
εἶναι πρῶτον ὁ ἔλεγχος τῶν ἐπενδύσεων. ∆ὲν βλέπω νὰ
γίνεται λόγος περὶ τοῦ ζητήµατος αὐτοῦ καὶ νοµίζω, ὅτι
εἰς τὴν σχεδιασµένην οἰκονοµίαν, εἰς τὴν ὁποίαν πιστεύει
σύµπας ὁ κόσµος σήµερον καὶ ἀπὸ τὴν ὁποίαν ἐκπορεύεται
καὶ ἐξεπορεύθη ἡ ἀνόρθωσις τῶν ζηµιῶν τοῦ πολέµου,
χωρὶς ἔλεγχον ἐπενδύσεων, ὁ ὁποῖος συνεπάγεται καὶ
ἔλεγχον τῆς πίστεως καὶ συνοδεύει τὸν ἔλεγχον τῶν τιµῶν,
δὲν θὰ ἔχωµεν ἀποτελέσµατα ἀνάλογα. Πέραν τούτου
εἶµαι, κύριοι Βουλευταί, αἰσιόδοξος διὰ τὰ µέλλοντα τῆς
οἰκονοµίας τῆς χώρας. Νοµίζω ὅτι ἡ χώρα εἶναι ἀρκετὰ
πλουσία. Νοµίζω ὅτι ἡ χώρα δὲν στερεῖται πόρων, νοµίζω
ὅτι ἔχει καὶ πρώτας ὕλας ἀξιολόγους. Νοµίζω ἐπὶ πλέον
ὅτι ἔχει ἕνα παράγοντα ἀνθρώπινον, ὁ ὁποῖος ἐὰν δὲν
εἶναι ἀκόµη τεχνικῶς κατηρτισµένος, ὥστε νὰ ἀποδίδῃ ὅ,τι
ἀποδίδουν ἄλλοι λαοί, οἱ ὁποῖοι ἀπήλαυσαν µίαν περίοδον εἰρήνης καὶ γαλήνης πολὺ µικροτέραν τῆς ἰδικῆς µας,
ἔχει ὅµως τὴν τεραστίαν εὐφυΐαν καὶ προσαρµοστικότητα
καὶ τὸν ἰδιαίτερον δυναµισµόν ποὺ διαθέτει. Ἐπάνω εἰς
τὸν δυναµισµὸν αὐτόν, ἐπάνω εἰς τοὺς πόρους ποὺ ἔχει ἡ
χώρα, ἠµποροῦµεν νὰ κτίσωµεν µίαν οἰκονοµίαν καλυτέραν καὶ νὰ ἀνασυγκροτήσωµεν τὴν Ἑλλάδα. Ἡ αἰσιοδοξία
αὐτὴ δὲν ἀποτελεῖ κανένα εἶδος λάθους ἢ ὑπερβολῆς.
Καὶ ἔχοµεν ἀκόµη ἕνα πόρον, τὸν ὁποῖον ἠµποροῦµε νὰ
ἐκµεταλλευθῶµεν ὅπως θὰ ἔπρεπεν, αὐτὸν ποὺ ἀνέφερε
χθὲς ὁ κ. Ἀρχηγὸς τοῦ Λαϊκοῦ Κόµµατος, τὸν τουρισµόν.
Εἶναι µία σπουδαιοτάτη οἰκονοµικὴ πηγὴ τῆς χώρας καὶ
βελτιώσεως τοῦ ἰσοζυγίου τῶν πληρωµῶν καὶ τῆς γενικῆς
ἀναρρώσεως.
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ΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ. Καὶ ἡ ἀνταρσία;
Α. ΣΒΩΛΟΣ. Ὡς προϋπόθεσις τίθεται

µία εἰρηνικὴ περίοδος. Ἐὰν δὲν ἔχωµεν εἰρηνικὴν περίοδον, φυσικὰ δὲν ἠµποροῦν νὰ γίνουν αὐτά. Ἡ αἰσιοδοξία αὐτὴ πρέπει νὰ µᾶς
διακρίνῃ καὶ πρέπει νὰ µᾶς καθοδηγῇ. Ἀλλ’ ὑπὸ µίαν
προϋπόθεσιν, ὅτι θὰ ἐπικρατήσουν, ὄχι λύσεις συµφέρουσαι
εἰς τὸ ἰδιωτικὸν κεφάλαιον, ὄχι λύσεις συµφέρουσαι εἰς τὴν
οἰκονοµικὴν ὀλιγαρχίαν, ἀλλὰ λύσεις συµφέρουσαι εἰς τὸν
λαόν, λύσεις σοσιαλιστικαί. Ὑπῆρχεν ἓν παλαιὸν θεώρηµα,
ὅτι ὁ σοσιαλισµὸς εἶναι πολυτέλεια τῶν πλουσίων χωρῶν
καὶ ὅτι διὰ τὰς πτωχὰς χώρας δὲν ἁρµόζει. Τὰ πράγµατα ἀπέδειξαν τὸ ἀντίθετον: Χώρα πλουσιωτάτη, εὐτυχῶς
δι’ αὐτήν, αἱ Ἠνωµέναι Πολιτεῖαι, ἔκαµαν βέβαια µίαν
ρυθµιστικὴν πολιτικὴν τὴν ὁποίαν ἐνεκαινίασεν ὁ µεγάλος
Ροῦζβελτ καὶ τὴν ὁποίαν ἐν τίνι µέτρῳ µεταµορφώνει,
ἀσπάζεται σήµερον ὁ Πρόεδρος Τροῦµαν, ἀλλὰ δὲν ἔκαµαν
σοσιαλισµόν. Χώρα, ἀντιθέτως, ἡ ὁποία ἐξῆλθε πτωχὴ ἀπὸ
τὸν πόλεµον, πρὸς τιµὴν τοῦ λαοῦ της. Χώρα διακριθεῖσα
διὰ τὰς θυσίας τὰς ὁποίας ἔκαµεν, ἡ Ἀγγλία, ἐὰν ἠµπόρεσε
νὰ ἀναλάβῃ, διότι ἀνέλαβε, τὸ ἐπέτυχεν ὄχι µὲ τὰς µεθόδους τῆς ἰδιωτικῆς ἐπιχειρήσεως, ἀλλά τὸ ἐπέτυχε µὲ τὰς
σοσιαλιστικὰς µεθόδους. Μετὰ τὸν πρῶτον πόλεµον, ὅταν
ἡ Κυβέρνησις ἦτο συντηρητική, καὶ ἐνῷ αἱ ζηµίαι ἦσαν
ὀλιγώτεραι, ἡ Ἀγγλία δὲν κατώρθωσε νὰ ἀποφύγῃ τὴν
κρίσιν καὶ κατὰ τὸ 1931, ἡ ἀγγλικὴ λίρα ἔπεσε. Σήµερον
αἱ ἐξαγωγαὶ τῆς Ἀγγλίας ἔχουν ὑπερβῆ τὸ 150% τῶν
προπολεµικῶν, τὸ νόµισµά της εἶναι σταθερὸν καὶ ἠµπορῶ
νὰ σᾶς βεβαιώσω, ὅτι ὁ λαός της ζῇ ἐν µέσῳ µιᾶς ἰσότητος
ὅρων, τὴν ὁποίαν ἴσως πρώτη φορὰν ἐγνώρισε καὶ τὸ
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ὀφείλει αὐτὸ µόνον εἰς τὸ ὅτι ἐφήρµοσεν ἔστω καὶ ἐν µέρει,
τὰς σοσιαλιστικὰς λύσεις, εἰς τὰς ὁποίας ἡµεῖς πιστεύοµεν.
∆ιαρθρωτικὲς µεταβολές, τῆς ὀργανώσεως τῆς οἰκονοµίας,
σχέδιον, ἔλεγχος τοῦ ὠργανωµένου λαοῦ, σοσιαλιστικὰς
λύσεις, ἰδοὺ ἡ κλεὶς τῆς πραγµατικῆς βεβαιώσεως τῆς
οἰκονοµίας. Ἀνασυγκρότησις µὲ κατάλληλον σχέδιον ἀνασυγκρότησις ὑπὲρ τοῦ λαοῦ, ὄχι ὑπὲρ τῆς οἰκονοµικῆς ὀλιγαρχίας, ἰδοὺ συντοµώτατα ἡ ἀντιµετώπισις τῶν ἐρειπίων
µας καὶ τῶν ἀναγκῶν µας µὲ τὴν πολύτιµον βοήθειαν
τοῦ Σχεδίου Μάρσαλ. Ὁ χρόνος δὲν µοῦ ἐπιτρέπει νὰ ὁλοκληρώσω τὰς σκέψεις µου.
Θὰ ἤθελα νὰ ξέρω τὸν λόγον ἀκόµη ἐπὶ ἑνὸς θέµατος τὸ
ὁποῖον ἔχει µεγάλην σηµασίαν πρακτικὴν καὶ πολιτικήν,
ἀλλὰ τὸ ὁποῖον δυστυχῶς δὲν προλαµβάνω ν’ ἀναπτύξω,
δὲν ἠξεύρω δὲ ἐὰν θὰ µοῦ δοθῇ ἄλλη στιγµὴ κατάλληλος, τὸ θέµα τῆς τύχης τῶν Συνταγµατικῶν κειµένων τὰ
ὁποῖα ἐψήφισεν ἡ προηγουµένη Βουλή, ἀσκοῦσα µίαν ἀναθεωρητικὴν ἐντεταµένην ἀρµοδιότητα καὶ τὰ ὁποῖα ἔµειναν
ἐκκρεµῆ µὲ τὴν διάλυσίν της καὶ ἡ ὕπαρξις τῶν ὁποίων γεννᾷ
πολλὰ ζητήµατα. ∆ὲν ἔχω καιρὸν δυστυχῶς νὰ σᾶς ἀναπτύξω τὸ θέµα. Ἐὰν θὰ εἴχατε τὸν καιρὸν νὰ τὸ ἀκούσετε...
Ν. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ. Ὡρίσθη εἰδικὴ ἡµέρα.
Α. ΣΒΩΛΟΣ. Ἐὰν ἡ Κυβέρνησις προβῇ εἰς ὡρισµένας δηλώσεις ἐπὶ τοῦ θέµατος αὐτοῦ.
Ν. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ. Ὡρίσθη ἡ πρώτη ἡµέρα µετὰ τὸν
Κοινοβουλευτικὸν ἔλεγχον.
Α. ΣΒΩΛΟΣ. Ἐπιφυλάσσοµαι τότε νὰ ὁµιλήσω.
Ν. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ. ∆ιότι καὶ ἐγὼ ἤθελον νὰ ὁµιλήσω
ἐπ’ αὐτοῦ.
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Κύριοι Βουλευταί, λυποῦµαι διότι ἡ ἐκτίµησις
τῶν προγραµµατικῶν δηλώσεων τῆς Κυβερνήσεως τὴν
ὁποίαν προσπάθησεν ἡ Ὁµάς µας νὰ κάµῃ µὲ πᾶσαν εὐµενῆ
πρόληψιν ὑπὲρ τῆς Κυβερνήσεως, ὅτι ἡ ἐκτίµησις αὐτὴ
δὲν µᾶς ἐπιτρέπει νὰ τῆς δώσωµεν ψῆφον ἐµπιστοσύνης.
Οὐδεὶς περισσότερον ἡµῶν λυπεῖται διὰ τοῦτο, διότι µέσα
εἰς τὴν Κυβέρνησιν αὐτὴν ὑπάρχουν ἄνθρωποι πρὸς τοὺς
ὁποίους τρέφοµεν ἐκτίµησιν καὶ διότι θεωροῦµεν ὑπὸ τὰ
σηµερινὰ δεδοµένα τῆς καταστάσεως τὴν Κυβέρνησιν αὐτὴν
ὡς τὴν καλυτέραν δυνατήν.
∆ὲν ἠξεύρω ἂν ἡ Κυβέρνησις θὰ ἐπεθύµει νὰ ἔχῃ τὴν
ψῆφον µας. Ἀπαντῶ εὐθέως εἰς τὴν µοµφὴν ποὺ ἐλέχθη
χθὲς ὅτι ἡ Κυβέρνησις προσπαθεῖ νὰ θωπεύσῃ τὴν ἀριστεράν.
∆ὲν ἀντελήφθηµεν τοιαύτην θωπείαν καὶ οὔτε εἶναι ἄξιοι
τοιαύτης µορφῆς, κυβερνῆται τῆς περιωπῆς τῶν µελῶν τῆς
σηµερινῆς Κυβερνήσεως. Ὑποθέτω ὅτι δυνατὸν νὰ εἶναι
εὐχάριστον εἰς τὴν Κυβέρνησιν νὰ καταψηφισθῇ ἀπὸ ἡµᾶς,
διότι ἔτσι διαπιστεύεται κάπως περισσότερο παρὰ τῇ δεξιᾷ.
Πάντως, ἐὰν ἐπρόκειτο νὰ ἐξαρτηθῇ ἡ παραµονὴ τῆς
Κυβερνήσεως ἀπὸ τὴν ἰδικήν µας καὶ µόνον ψῆφον, θὰ
τὸ ἐσκεπτόµεθα καὶ τρεῖς καὶ τέσσαρας φοράς, πρὶν τὴν
καταψηφίσωµεν.
Σήµερον εὐχόµεθα µόνον νὰ µᾶς δοθῇ ἡ εὐκαιρία νὰ
σκεφθῶµεν ἀλλοιῶς, ἂν ἡ Κυβέρνησις θὰ εἶχε τυχὸν τὸν
τρόπον ἡ τὴν διάθεσιν νὰ µᾶς κάµῃ νὰ σκεφθῶµεν διαφορετικά.
Κύριοι Βουλευταί, σᾶς ἐκούρασα ἀρκετά. Νοµίζω ὅτι
τελειώνοντας δικαιοῦµαι νὰ εἴπω, ὅπως κάθε κόµµα ποὺ
ἔχει τὴν νόµιµον τὰσιν καὶ τὴν νόµιµον ἀξίωσιν νὰ πιστεύῃ
Α. ΣΒΩΛΟΣ.
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ὅτι ἐκφράζει τὸν λαόν, πιστεύει καὶ τὸ κόµµα µας ὅτι θὰ
δυνηθῇ νὰ πραγµατοποιήσῃ τὰ αἰτήµατά του.
Κανεὶς οὐσιαστικῶς δὲν περιµένει ἀπὸ ἀστικὴν Κυβέρνησιν νὰ πραγµατοποιήσῃ τὸν σοσιαλισµὸν καὶ νὰ ἐπιτύχῃ
τὴν λύσιν τῶν ζητηµάτων τοῦ λαοῦ. Ἡ πραγµατικὴ ἀναδηµιουργία τῆς Ἑλλάδος καὶ ἡ πραγµατικὴ ἀνύψωσις τοῦ
λαοῦ καὶ τῶν ἐργαζοµένων, εἶναι τὸ ἔργον τοῦ µέλλοντος
καὶ εἶναι ἔργον ποὺ κάποτε, µὲ τὴν θέλησιν τοῦ λαοῦ, θὰ
τὸ κάµωµεν ἡµεῖς.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ. ∆ιακόπτοµεν διὰ µίαν ὥραν.
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Γεώργιος Κατσαφάδος

Η κοινωνική ασφάλιση των αγροτών (1960)

Εξέλιξη της κοινωνικής ασφάλισης
Η αρχιτεκτονική του καπιταλισµού στη ∆υτική Ευρώπη και στις
ΗΠΑ µετά τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο στηρίχτηκε σε σηµαντικό
βαθµό στα µαθήµατα της οξύτατης οικονοµικής κρίσης του 1929.
Έκτοτε, οι σχέσεις κράτους, οικονοµίας και κοινωνίας επαναδιατυπώθηκαν σε νέες βάσεις.1 Στο πεδίο της δηµόσιας πολιτικής δόθηκε
προτεραιότητα στη νοµισµατική ευστάθεια και στην οικονοµική
και κοινωνική ευµάρεια.2 Το κράτος πρόνοιας επεκτάθηκε, αλλά
ταυτόχρονα θα πρέπει να επισηµανθεί πως υπήρχαν αξιοσηµείωτες
διαφορές στην ανάπτυξη και στην ποιότητα των κοινωνικών
θεσµών.3
Ανάλογες ιδέες επικράτησαν και στην Ελλάδα, παρά το γεγονός
πως η ελληνική ιδιαιτερότητα επικαθόριζε διαφορετικά όχι µόνο τη
φύση των προβληµάτων, αλλά και την έκταση των καταστροφών
και το χρόνο έναρξης µιας αποτελεσµατικής δηµόσιας πολιτικής
λόγω της Κατοχής και του Εµφυλίου.4 Η γενεαλογία του πολιτικού
λόγου για τις κοινωνικές ασφαλίσεις των παραγωγικών τάξεων
ανιχνεύεται στον ∆ηµήτριο Γούναρη (µετέπειτα ιδρυτή του Λαϊκού
Κόµµατος) στις αρχές του 20ού αιώνα.5 Στην προεκλογική εκστρατεία του 1902 ο ∆. Γούναρης ήταν ο πρώτος πολιτικός –µε την
εξαίρεση ίσως του Ρόκκου Χοϊδά, ο οποίος όµως είχε περιορισµένη
απήχηση– που ενσωµάτωσε την κοινωνική προστασία της εργασίας
στο πολιτικό του πρόγραµµα.
Πέρα από το επίπεδο του πολιτικού λόγου, η θεσµοθέτηση της
κοινωνικής ασφάλισης εγκαινιάστηκε µε τον Ιδρυτικό Νόµο του
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Ιδρύµατος Κοινωνικής Ασφάλισης (ΙΚΑ) κατά τον Μεσοπόλεµο. Η
κυβέρνηση Βενιζέλου σε συνεργασία µε το ∆ιεθνές Γραφείο Εργασίας (∆ΓΕ) προετοίµασε το νοµοσχέδιο για την ίδρυση του ΙΚΑ την
περίοδο 1929-1932. Στη συνέχεια, η κυβέρνηση Παπαναστασίου
υπέβαλε το νοµοσχέδιο στη Βουλή το 1932, το οποίο ψηφίστηκε
αργότερα τροποποιηµένο από την κυβέρνηση του Λαϊκού Κόµµατος
το 1934. Ο Ν. 6298 «Περὶ κοινωνικῶν ἀσφαλίσεων» αποτέλεσε
τον κορµό του ασφαλιστικού συστήµατος στην Ελλάδα.6 Το ΙΚΑ
λειτούργησε την 1η ∆εκεµβρίου 1937 κατά τη διάρκεια της δικτατορίας Μεταξά. Στη δεκαετία του 1940 οι κοινωνικές υπηρεσίες
ατόνησαν. Στις αρχές της δεκαετίας του 1950 το κοινωνικό κράτος
άρχισε να επαναλειτουργεί στη βάση του προπολεµικού στρατηγικού
σχεδιασµού µε τον Α.Ν. 1846/1951 (έναρξη λειτουργίας του ΙΚΑ)
και τον Α.Ν. 1611/1950 (υποχρεωτική τοποθέτηση αποθεµατικών
στην Τράπεζα της Ελλάδας).7
Οι κυβερνήσεις Καραµανλή (1955-1963) διατήρησαν το σχεδιασµό
που κληρονόµησαν και επιπλέον επέκτειναν το κοινωνικό κράτος
συµπεριλαµβάνοντας σε αυτό τον αγροτικό πληθυσµό της χώρας.
Τρία είναι τα γεγονότα ορόσηµα σε αυτήν τη διαδικασία: α) ο Ν.
3487/1955 «Περὶ κοινωνικῆς ἀσφαλίσεως τῶν ἀγροτῶν»⋅ β) το
νοµοσχέδιο «Περὶ γεωργικῶν κοινωνικῶν ἀσφαλίσεων» της 28ης
Νοεµβρίου 1960⋅ γ) η ίδρυση του Οργανισµού Αγροτικής Ασφάλισης
(ΟΓΑ) στις 20 Ιουλίου 1961.
Στόχος του παρόντος άρθρου είναι να αναλύσει την κοινοβουλευτική οµιλία του Γεωργίου Κατσαφάδου που αφορά στην κοινωνική
ασφάλιση των αγροτών. Πιο συγκεκριµένα, να σκιαγραφήσει τη
συνάφεια της σχέσης που αναπτύσσεται ανάµεσα στην πολιτική
και στον πολιτικο-κοινωνικό λόγο. Το Κοινοβούλιο είναι ο χώρος
που συναντιούνται οι δύο αυτές οντότητες. Με άλλα λόγια, αυτό
που µόλις υποδηλώθηκε είναι πως µελετώντας την πολιτική και
συγκεκριµένα την επέκταση της κοινωνικής ασφάλισης δεν µπο-
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ρούµε να παραµερίσουµε τα ιδεολογικά και πολιτικά σηµαινόµενα
που αποδίδονται σε αυτήν από το ιστορικό υποκείµενο (εδώ ο Γ.
Κατσαφάδος).
Ένα ακόµη µεθοδολογικό ζήτηµα είναι η ένταξη της αφήγησης
σε τρεις χρονικότητες. Αυτές είναι: α) η µακρά διάρκεια, η οποία
πηγάζει από το πρώτο µισό του 20ού αιώνα και προεκτείνεται
στη Mεταπολίτευση⋅ β) η µέση διάρκεια, η περίοδος δηλαδή που
συµπίπτει µε τις κυβερνήσεις Καραµανλή, 1955-1963⋅ γ) το στιγµιαίο, ο κοινοβουλευτικός διάλογος για την κοινωνική ασφάλιση
των αγροτών από τον Νοέµβριο του 1960 έως τον Ιανουάριο του
1961.

Η στρατηγική των κυβερνήσεων Καραμανλή
Είναι αναγκαίο να αποσαφηνιστεί ότι η επιλογή των κυβερνήσεων
Καραµανλή να παράσχουν κοινωνική ασφάλιση στους αγρότες δεν
µπορεί να γίνει πλήρως κατανοητή, παρά εφόσον ενταχθεί στο
πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής στρατηγικής. Το διακύβευµα
για τον Καραµανλή ήταν να σπάσει τους φαύλους κύκλους της
υπανάπτυξης και της αποµόνωσης.8
Στο διεθνές πεδίο, η Ελλάδα από µία παρυφή της «∆ύσης» φιλοδοξούσε να γίνει οργανικό τµήµα αυτής, επιλογή που απέκτησε
περισσότερη ένταση στην ψυχροπολεµική διπολική διεθνή σκηνή.9
Με την Τουρκία στα ανατολικά και µε κοµµουνιστικά κράτη στα
βόρεια σύνορά του (Αλβανία, Γιουγκοσλαβία, Βουλγαρία), το ελληνικό κράτος ακολούθησε µια δυτικόστροφη θεσµική οργάνωση,
ώστε να συσφίξει τους πολιτικούς, οικονοµικούς και πολιτιστικούς
δεσµούς του µε τις χώρες της ∆υτικής Ευρώπης.
Στο δεύτερο µισό του 20ού αιώνα σηµειώθηκε µια τροµερή κινητικότητα από τον πρωτογενή τοµέα προς το δευτερογενή και τριτο-
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γενή. Η παγκόσµια αυτή τάση θα είχε µακροπρόθεσµες συνέπειες.
Όπως εµφατικά παρατηρεί ο Eric Hobsbawm, ο άνθρωπος από
τη νεολιθική εποχή καλλιεργούσε τη γη ζώντας ως γεωργός και
κτηνοτρόφος και πλέον θα αποκοπτόταν οριστικά από το παρελθόν
του.10 Η Ελλάδα δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Ο αγροτικός πληθυσµός
της χώρας έφθινε συνεχώς από τη δεκαετία του 1950 και µετά.
Επίσης, η συµµετοχή του πρωτογενούς τοµέα στο ακαθάριστο εθνικό
προϊόν µειώθηκε από 26,9% το 1956 σε 21,7% το 1966. Την ίδια
χρονική περίοδο, ο δευτερογενής τοµέας (µεταποίηση, κατασκευές,
ηλεκτρισµός) αναπτύχθηκε πιο γρήγορα και αύξησε τη συµµετοχή
του από 21,5% σε 26,8%.11
Οι κυβερνήσεις Καραµανλή ακολούθησαν µια στρατηγική διαρθρωτικής αλλαγής του παραγωγικού ιστού της χώρας. Ο µείζων
στόχος ήταν η δηµιουργία ενός ευνοϊκού πλαισίου για την προώθηση
της εκβιοµηχάνισης. Από την άλλη πλευρά, ως αδήριτη ανάγκη θεωρήθηκε η προσαρµογή του αγροτικού τοµέα στις νέες οικονοµικές
συνθήκες.12 Ο Καραµανλής πολλές φορές µίλησε για το ελληνικό
παράδοξο. Η Ελλάδα ήταν παραδοσιακά µια αγροτική χώρα, χωρίς
όµως να έχει µεγάλες και αποδοτικές καλλιεργήσιµες εκτάσεις.13
Το µέσο για να σπάσει αυτός ο φαύλος κύκλος ήταν η αναδιάρθρωση της γεωργικής παραγωγής. Αναδιάρθρωση λοιπόν και όχι
αποδιάρθρωση του αγροτικού τοµέα χάρη της εκβιοµηχάνισης. Το
κράτος συνέχισε να έχει τον παρεµβατικό ρόλο που είχε ως τότε,
αλλά πλέον η παρεµβατικότητα θα είχε αναπτυξιακό χαρακτήρα.
Η πιστοδότηση και η προστασία της παραγωγής δεν καταργήθηκε,
απλώς συνδέθηκε µε µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα που
βελτίωσαν την ποσότητα, την ποιότητα και την ανταγωνιστικότητα
των αγροτικών προϊόντων.14
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Το νομοσχέδιο και
η πολιτική δυναμική της Βουλής
Σε αυτό το σηµείο είναι σκόπιµο ο ερµηνευτικός φακός να εστιάσει
στο στιγµιαίο χρόνο για να φωτιστούν τα εξής θέµατα: το περιεχόµενο του νοµοσχεδίου για την κοινωνική ασφάλιση των αγροτών,
η προετοιµασία του και, τέλος, η πολιτική συγκυρία και οι συσχετισµοί των πολιτικών δυνάµεων στο ελληνικό Κοινοβούλιο.
Ο Καραµανλής εξήγγειλε µε ραδιοφωνική ανακοίνωση τη συνταξιοδότηση των αγροτών στις 18 Νοεµβρίου 1960, αφού πρώτα συναντήθηκε στο Πολιτικό Γραφείο µε τους προέδρους των Γεωργικών
Συνεταιρισµών Ελλάδας.15 ∆έκα µέρες µετά, στις 28 Νοεµβρίου
1960, κατατέθηκε στη Βουλή το νοµοσχέδιο «Περὶ γεωργικῶν
κοινωνικῶν ἀσφαλίσεων». Πρωτύτερα την ίδια ηµέρα, ο πρωθυπουργός είχε ενηµερώσει την Κοινοβουλευτική Οµάδα της Εθνικής
Ριζοσπαστικής Ένωσης (ΕΡΕ) τονίζοντας τον ασφαλιστικό και κοινωνικό χαρακτήρα του µέτρου.16 Το νοµοσχέδιο είχε τρεις άξονες:
α) την παροχή συντάξεων γήρατος⋅ β) την ολοκλήρωση της υγειονοµικής περίθαλψης⋅ γ) την ασφάλιση της γεωργικής παραγωγής.
Χρειάζεται να ξεκαθαρίσουµε ότι ένα τέτοιο εγχείρηµα δεν θα
γινόταν χωρίς την κατάλληλη προετοιµασία από µέρους της κυβέρνησης. Καταρχάς, ο Γ. Κατσαφάδος είχε υπαινιχθεί την επέκταση
και ολοκλήρωση της κοινωνικής ασφάλισης των αγροτών ήδη το
1955.17 Στα διλήµµατα της δηµόσιας πολιτικής της ΕΡΕ το ένα
σκέλος ήταν πάντοτε τα οικονοµικά δεδοµένα και η µη διασάλευση
της νοµισµατικής σταθερότητας.
Το χρονικό της αγροτικής ασφάλισης ξεκινά στις 10 ∆εκεµβρίου
1955, όταν ο Καραµανλής συγκάλεσε σύσκεψη στο Υπουργείο Γεωργίας µε τη συµµετοχή των υπουργών και υφυπουργών Γεωργίας
και Κοινωνικής Πρόνοιας. Τότε, συζητήθηκε η εφαρµογή του πρώτου σκέλους της ασφάλισης που αφορούσε την ιατροφαρµακευτική
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και νοσοκοµειακή περίθαλψη των αγροτών.18 Λίγες µέρες µετά
κατατέθηκε και ψηφίστηκε στη Βουλή το σχετικό νοµοσχέδιο (Ν.
3487/1955). Τον Νοέµβριο-∆εκέµβριο του 1957, ο πρωθυπουργός
ανέθεσε στον υφυπουργό Γεωργίας, ∆ιονύσιο Μανέντη, να µελετήσει
το θέµα της παροχής συντάξεων στους αγρότες. Σύµφωνα µε τη
µαρτυρία του τελευταίου, η πρώτη αντικειµενική δυσκολία ήταν
πως δεν υπήρχε καµία επαρκής στατιστική µελέτη για τη σύνθεση
του αγροτικού πληθυσµού και γι’ αυτό ζήτησε από την Αγροτική
Τράπεζα Ελλάδας (ΑΤΕ) να ετοιµάσει µια τέτοια µελέτη.19
Πράγµατι, στις 5 Μαΐου 1958, λίγες µέρες πριν από τις βουλευτικές εκλογές της 11ης Μαΐου 1958, η µελέτη της ΑΤΕ –γνωστή ως «µελέτη Κονιδάρη» λόγω του διευθυντή της Στατιστικής
Υπηρεσίας της Ελλάδας κ. ∆ηµήτριου Κονιδάρη– παραδόθηκε στον
πρωθυπουργό.20 Ο Καραµανλής, πρόεδρος της κυβέρνησης, έκανε
την πρώτη του επίσηµη αναφορά ότι επεξεργάζεται την ολοκλήρωση της αγροτικής ασφάλισης στις προγραµµατικές δηλώσεις
του 1958.21 Κατόπιν, κατάρτισε πενταµελή επιτροπή από ειδικούς
για να µελετήσει τις οικονοµικές πτυχές της συνταξιοδότησης των
αγροτών έχοντας ως βάση την παραπάνω µελέτη και παράλληλα
κάλεσε έναν Γερµανό εµπειρογνώµονα, ο οποίος είχε επεξεργαστεί
και εισηγηθεί παρόµοιο θεσµό στη χώρα του.22
Ο επόµενος σταθµός ήταν το προσχέδιο νόµου και η µελέτη µε
τίτλο: «Ἀγροτικαὶ Κοινωνικαὶ Ἀσφαλίσεις-Κλάδος Συντάξεων»
που υπέβαλε η πενταµελής επιτροπή στον πρωθυπουργό στις 20
Σεπτεµβρίου 1958.23 Η σύνθεση της επιτροπής αποτελείτο από τους
Λουκά Πάτρα, Κωνσταντίνο Φερεντίνο (ΑΤΕ), Ιουλία Πανουργιά
(Υπηρεσία Μελετών της Τράπεζας της Ελλάδας), ∆ηµήτριο Πουλάκο και Ιωάννη Παπαβλαχόπουλο (αρµόδιοι για την έρευνα των
κοινωνικών επιπτώσεων και για τη νοµική διατύπωση του θεσµού).
Στη συνέχεια, ο Φ. Α. Λαµπρόπουλος, γενικός γραµµατέας του
Υπουργείου Γεωργίας, κατόπιν εντολής του Καραµανλή, κατέθεσε
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τη µελέτη που έκανε για την υποχρεωτική ασφάλιση της γεωργικής
παραγωγής για ζηµιές από θεοµηνίες.24
Ενόσω η κυβέρνηση Καραµανλή επεξεργαζόταν το όλο ζήτηµα,
τόσο η Ενιαία ∆ηµοκρατική Αριστερά (Ε∆Α) όσο και ο Γεώργιος
Παπανδρέου, αρχηγός του Φιλελεύθερου ∆ηµοκρατικού Κόµµατος
(Φ∆Κ), έκαναν πρόταση νόµου για την παροχή σύνταξης στους
αγρότες τον Ιανουάριο του 1960. Στις 2 Φεβρουαρίου 1960 ξεκίνησε η κοινοβουλευτική συζήτηση για το θέµα αυτό, η οποία
διεξήχθη σε έξι συνεδριάσεις.25 Τελευταία στάση πριν από την κατάθεση του νοµοσχεδίου στη Βουλή η λεπτοµερής έκθεση του Φ. Α.
Λαµπρόπουλου για τη γεωργική πολιτική της κυβέρνησης στις 21
Οκτωβρίου 1960.26 Η έκθεση περιείχε όλα τα οικονοµικά δεδοµένα, τις προοπτικές και τις υπόλοιπες πτυχές που αφορούσαν το
µέτρο της κοινωνικής ασφάλισης. Στις 28 Νοεµβρίου 1960 ξεκίνησε
η κοινοβουλευτική συζήτηση του νοµοσχεδίου «Περὶ γεωργικῶν
κοινωνικῶν ἀσφαλίσεων».
Ο χάρτης της κοµµατικής σύνθεσης στη Βουλή σε αυτή τη χρονική στιγµή είχε διαµορφωθεί από τις εθνικές εκλογές της 11ης
Μαΐου 1958.27 Η ΕΡΕ του Καραµανλή είχε εξασφαλίσει µεγάλη
κοινοβουλευτική πλειοψηφία 171 εδρών ανανεώνοντας την κυβερνητική της θητεία. Η πολιτική ισορροπία, ωστόσο, είχε αλλάξει
στο χώρο της αντιπολίτευσης. Το Κόµµα Φιλελευθέρων (ΚΦ) είχε
σηµαντικές απώλειες και περιορίστηκε στην τρίτη θέση µε µόλις
36 έδρες. Αξιωµατική αντιπολίτευση πλέον ήταν η Ενιαία ∆ηµοκρατική Αριστερά (Ε∆Α) µε 24,4% των ψήφων και 79 βουλευτές.
Κοινοβουλευτική εκπροσώπηση δέκα βουλευτών είχε η Προοδευτική
Αγροτική ∆ηµοκρατική Ένωση (ΠΑ∆Ε), η οποία ήταν ένας συνασπισµός τεσσάρων κοµµάτων που τον αποτελούσαν: α) το Κόµµα
Προοδευτικών (ΚΠ) του Σπυρίδωνα Μαρκεζίνη⋅ β) το Κόµµα
Αγροτών Εργαζοµένων (ΚΑΕ) του Αλέξανδρου Μπαλτατζή⋅ γ) η
Εθνική Προοδευτική Ένωση Κέντρου (ΕΠΕΚ) του Σάββα Παπα-
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πολίτη⋅ δ) το ∆ηµοκρατικό Κόµµα Εργαζόµενου Λαού (∆ΚΕΛ) µε
αρχηγό τον Στέλιο Αλλαµανή. Επίσης, τέσσερις έδρες κατέλαβε η
Ένωση Λαϊκών Κοµµάτων (ΕΛΚ), ένας συνασπισµός κοµµάτων και
πολιτευτών της αντιβενιζελικής παράταξης µε κυριότερη συνιστώσα
το Λαϊκό Κόµµα του Κωνσταντίνου Τσαλδάρη.

Γεώργιος Δ. Κατσαφάδος:
Βιογραφικά στοιχεία και πολιτική πορεία
Όπως συµβαίνει συνήθως µε τις αναλύσεις που αφορούν τα πολιτικά κόµµατα και τις κυβερνήσεις, το ενδιαφέρον εστιάζεται στην
προσωπικότητα του ηγέτη, στο επιτελείο που είναι γύρω από αυτόν
και στα ηγετικά στελέχη. Ο Γεώργιος ∆. Κατσαφάδος δεν ανήκε σε
καµία από τις παραπάνω κατηγορίες. ∆εν προκαλεί έκπληξη εποµένως πως η ιστοριογραφία για τη µετεµφυλιακή Ελλάδα δεν έχει
ενσωµατώσει τον πολιτικό Γ. Κατσαφάδο. Ωστόσο, η περίπτωσή του
ως πολιτικού υποκειµένου της εποχής του έχει ερευνητικό ενδιαφέρον παρά την ελάσσονα θέση που είχε στη µεταπολεµική πολιτική
σκηνή. Ο λόγος του για την κοινωνική ασφάλιση των αγροτών
εκφράζει τον πολιτικό/κοινοβουλευτικό λόγο της ΕΡΕ απηχώντας τις
θέσεις ενός λιγότερο προβεβληµένου µέλους της Κοινοβουλευτικής
της Οµάδας. Επιπλέον, ήταν πολύ καλός γνώστης των ζητηµάτων
της κοινωνικής ασφάλειας και της οργάνωσης της δηµόσιας υγείας.
∆ιαδραµάτισε µάλιστα σηµαντικό ρόλο σε αυτό το πολιτικό πεδίο
καθώς ήταν ο συντάκτης του Ν. 3487/1955 που καθιέρωσε τη
δωρεάν ιατρικο-φαρµακευτική και νοσοκοµειακή περίθαλψη στους
αγρότες. Ο νόµος αυτός ήταν στην ουσία ο θεσµικός προάγγελος
του νοµοσχεδίου για την κοινωνική ασφάλιση το 1960.
Ο Γ. Κατσαφάδος προερχόταν από τον ευρύτερο χώρο της επιστήµης. Πιο συγκεκριµένα ήταν γιατρός. Σπούδασε ιατρική στην Αθήνα
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και στο Παρίσι και ειδικεύτηκε στην ουρολογία. Ήταν χειρουργός,
διευθυντής στο Τζάνειο Νοσοκοµείο στον Πειραιά για περίπου 40
χρόνια. ∆ηµοσίευσε µελέτες και άρθρα σε επιστηµονικά περιοδικά
της Ελλάδας και του εξωτερικού. Εκτός από το ιατρικό του έργο,
σηµαντικές ήταν οι παρακάτω πρωτοβουλίες του στο πεδίο της
νοσοκοµειακής οργάνωσης. Ίδρυσε την Αντικαρκινική Εταιρεία
στην Αθήνα κατά τη δεκαετία του 1950 και διετέλεσε πρόεδρός της
µέχρι το θάνατό του. Οργάνωσε τον ετήσιο αντικαρκινικό έρανο µε
τον οποίο ενίσχυε τα αντικαρκινικά ιδρύµατα της χώρας. Επίσης,
ανήγειρε το Νοσοκοµείο Μεταξά στον Πειραιά τη δεκαετία του
1960 ως αρµόδιος εκτελεστής της διαθήκης Μεταξά σε συνεργασία
µε το διάσηµο γιατρό Γεώργιο Παπανικολάου.
Τέλος, ίδρυσε το Νοσοκοµείο των Αγίων Αναργύρων στην Κηφισιά τη δεκαετία του 1970. Σε αναγνώριση του έργου του οι προτοµές
του κοσµούν τα Νοσοκοµεία Μεταξά και Αγίων Αναργύρων.
Μπήκε στην πολιτική στα τέλη της δεκαετίας του 1940, χωρίς
να προέρχεται από πολιτικό “τζάκι”. Γεννήθηκε το 1903 στο χωριό Κοτράφι της Μάνης. Μεγάλωσε και έζησε στον Πειραιά. Η
οικογένειά του ήταν αγροτικής καταγωγής και µε περιορισµένη
οικονοµική δύναµη. Ο πατέρας του, ∆ηµήτριος Κατσαφάδος, ήταν
αγρότης. Είχε δύο αδέλφια και τέσσερις αδελφές, ενώ ήταν το µόνο
από τα παιδιά της οικογένειας που σπούδασε. Παντρεύτηκε και
έκανε δύο παιδιά.
Η κοινοβουλευτική του διαδροµή διήρκεσε περίπου δεκατέσσερα
χρόνια. Ήλθε σε επαφή µε το διανοητή και πολιτικό Παναγιώτη
Κανελλόπουλο την περίοδο του Εµφυλίου, όταν ο τελευταίος ήταν
αρχηγός του Εθνικού Ενωτικού Κόµµατος (ΕΕΚ). Μάλιστα ήταν
αυτός που τον έπεισε να αναµιχθεί στην ενεργό πολιτική. ∆υστυχώς,
δεν εντοπίστηκαν περισσότερα στοιχεία για το πώς καλλιεργήθηκε
αυτή η σχέση ούτε για το πώς συνεχίστηκε στο διάβα του χρόνου.
Το βέβαιο είναι πως ο Κατσαφάδος εκτιµούσε βαθύτατα τον Π.
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Κανελλόπουλο. Εκλέχτηκε για πρώτη φορά βουλευτής Πειραιώς
και Νήσων στις εκλογές του 1950 µε το Μέτωπο Εθνικής Αναδηµιουργίας (ΜΕΑ), το οποίο αποτελούσε ένα συνασπισµό τεσσάρων κοµµάτων µε σηµαντικότερο το ΕΕΚ του Π. Κανελλόπουλου.
Κατόπιν, ο Γ. Κατσαφάδος ακολούθησε τον Π. Κανελλόπουλο:
εντάχτηκε στον Ελληνικό Συναγερµό του Αλέξανδρου Παπάγου
και επανεκλέχτηκε βουλευτής στις εκλογές του 1951 και 1952.
Τον Οκτώβριο του 1955 στήριξε την άνοδο του Καραµανλή στην
πρωθυπουργία και συµµετείχε στο ρεύµα των «συναγερµικών»
βουλευτών, που εντάχτηκαν στην ΕΡΕ τον Ιανουάριο του 1956. Στις
τρεις επόµενες εθνικές εκλογές –1956, 1958, 1961– ανανέωσε την
κοινοβουλευτική του θητεία όντας πλέον βουλευτής της ΕΡΕ.
Στις 7 Νοεµβρίου 1961 ο Γ. Κατσαφάδος µε επιστολή του στον
πρόεδρο και αντιπρόεδρο της κυβέρνησης –Κ. Καραµανλή και Π.
Κανελλόπουλο αντίστοιχα– υπέβαλε την παραίτησή του για να
επιστρέψει στα επιστηµονικά και επαγγελµατικά του καθήκοντα.28
Φαίνεται όµως πως ενθαρρύνθηκε να ανακαλέσει την παραίτησή
του, γιατί ένα µήνα µετά, τον ∆εκέµβριο του 1961, ψήφισε στις
προγραµµατικές δηλώσεις της ΕΡΕ. Στην κοινοβουλευτική περίοδο
1961-1963 συµµετείχε στις συνεδριάσεις του ελληνικού Κοινοβουλίου και στις εκλογές του 1963 επανεκλέχτηκε βουλευτής για
τελευταία φορά. Τότε, τερµάτισε οριστικά την πολιτική του σταδιοδροµία. ∆ιατηρούσε δύο Πολιτικά Γραφεία: ένα στην οδό Σκουζέ
26 στον Πειραιά και ένα στην οδό Πατησίων 89 στην Αθήνα. Ο Γ.
Κατσαφάδος πέθανε το 1976 στον Πειραιά.
Στα χρόνια που ήταν βουλευτής ανέλαβε µόλις µία φορά κυβερνητικό πόστο, όταν έγινε υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας
στη «συναγερµική» κυβέρνηση Καραµανλή από τον Οκτώβριο
του 1955 έως τον Φεβρουάριο του 1956.29 Υπουργός Κοινωνικής
Πρόνοιας τότε ήταν ο Πέτρος Λεβαντής. Ο Γ. Κατσαφάδος λόγω
της ιατρικής του παιδείας ανέλαβε τον τοµέα της Υγιεινής του
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Υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας και ασχολήθηκε µε το ζήτηµα
της οργάνωσης της δηµόσιας υγείας.

Πολιτικές ιδέες και θεματολογία της ομιλίας
Το εστιακό σηµείο αυτής της ενότητας είναι η αγόρευση του Γ.
Κατσαφάδου για την κοινωνική ασφάλιση των αγροτών την 1η
∆εκεµβρίου 1960.30 Λαµβάνοντας υπόψη την έως τώρα ανάλυση,
η οµιλία αυτή λειτουργεί ως ανοιχτός δίαυλος επικοινωνίας ανάµεσα στην πολιτική πράξη και στον πολιτικό λόγο του ιστορικού
υποκειµένου. Κατά συνέπεια, από τη στιγµή που το επιτρέπει το
ίδιο το τεκµήριο, ο τρόπος/η στρατηγική της ανάγνωσης υπηρετεί
τη σύζευξη σκέψης και πολιτικής. Η οµιλία καλύπτει πέντε βασικές
θεµατικές ενότητες, όλες οργανικά συνδεδεµένες µεταξύ τους: α)
τη δηµόσια πολιτική των κυβερνήσεων Καραµανλή για την κοινωνική ασφάλιση των αγροτών⋅ β) τα κοινωνικά δικαιώµατα και
την κοινωνική δικαιοσύνη⋅ γ) τη σχέση κοινωνικής πολιτικής και
πολιτικού/κυβερνητικού προγράµµατος⋅ δ) την οργανική αντίληψη
της κοινωνίας⋅ ε) τη συνάφεια υγειονοµικής οργάνωσης και κοινωνικής ασφάλειας.
Ι. Κοινωνική ασφάλιση των αγροτών

∆ιόλου τυχαία, το πρώτο σηµείο που σχολίασε ο Γ. Κατσαφάδος
ήταν πως η έννοια της κοινωνικής ασφάλισης περιλαµβάνει δύο
βασικά σκέλη: την ασφάλεια κατά της ασθενείας και την ασφάλεια
κατά της αναπηρίας και του γήρατος. Οι κυβερνήσεις Καραµανλή
στόχευσαν και στα δύο και αντιµετώπισαν από την αρχή το θέµα
ως ολότητα, η οποία ολοκληρώθηκε σε δύο φάσεις. Γι’ αυτό και
γίνεται λόγος για «επέκταση» και «ολοκλήρωση» της προστασίας
των αγροτών.
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Ο προποµπός του νοµοσχεδίου του 1960 ήταν ο Ν. 3487/1955,
ο οποίος κάλυπτε την ιατρο-φαρµακευτική και νοσοκοµειακή περίθαλψη του αγροτικού κόσµου. Η θέσπιση του µέτρου αυτού, το
οποίο ήταν από τις πρώτες επιδιώξεις του Καραµανλή µόλις ανέλαβε την πρωθυπουργία το 1955, αποσκοπούσε να ανταποκριθεί
θεσµικά στις αδυναµίες και ανεπάρκειες του Ν. 2592. Ο νόµος
αυτός ήταν η πρώτη προσπάθεια του µεταπολεµικού κράτους να
οργανώσει την ιατρική περίθαλψη, αλλά δεν κάλυπτε τις ανάγκες
του αγροτικού πληθυσµού. Συντάκτες του Ν. 3487/1955 ήταν ο
Γεώργιος Κατσαφάδος και ο Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου,
υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας και υπουργός Γεωργίας αντίστοιχα στην πρώτη κυβέρνηση Καραµανλή.31
Ο Γ. Κατσαφάδος απέδωσε την πατρότητα του Ν. 3487/1955
στον πρόεδρο της κυβέρνησης. Το µέτρο αυτό ήταν µια τοµή στην
ιστορία του κοινωνικού κράτους στην Ελλάδα, γιατί αφενός παρείχε
δωρεάν ιατρική ασφάλιση στους αγρότες και αφετέρου εισήγαγε µια
νέα αντίληψη στην οργάνωση της κοινωνικής πρόνοιας. Σύµφωνα
µε τα συγκριτικά στοιχεία που παραθέτει ο Γ. Κατσαφάδος, ως
αποτέλεσµα του Ν. 3487/1955 το 1956 ιδρύθηκαν 830 ιατρεία
(αγροτικά και κοινοτικά), τα οποία επανδρώθηκαν µε 862 γιατρούς, 162 µαίες και 97 νοσοκόµες. Ως το πρώτο εξάµηνο του
1960 όλα αυτά τα µεγέθη αυξάνονταν σταδιακά: 1.139 ιατρεία,
1.138 γιατροί, 446 µαίες και 421 νοσοκόµες. Η κοινωνική αυτή
“επένδυση” αύξησε τη νοσολογική κίνηση του αγροτικού πληθυσµού
και, παράλληλα, παράχθηκε ιατρικό έργο που αφορούσε ιατρικές
επισκέψεις, τοκετούς, εργαστηριακές εξετάσεις, εµβολιασµούς, υγειονοµικές επιθεωρήσεις και ενηµερωτικές οµιλίες για την ατοµική
υγιεινή, τη διατροφή και για υγειονοµικά θέµατα. Στην οµιλία
παραθέτονται όλα τα σχετικά στοιχεία.
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II. Κοινωνική δικαιοσύνη και κοινωνικό κράτος

Η έννοια της κοινωνικής δικαιοσύνης είναι sine qua non στις µεταπολεµικές δηµοκρατίες και έχει κεντρική θέση στην πολιτική
αντίληψη του Γ. Κατσαφάδου:
Ἡ ἀνάγκη τῆς ἐπεκτάσεως τοῦ θεσµοῦ τῶν κοινωνικῶν
ἀσφαλίσεων ἐπὶ τῶν ἀγροτικῶν καὶ κτηνοτροφικῶν περιοχῶν
προῆλθε βεβαίως ἀπὸ τὸ καθολικὸν αἴτηµα τοῦ ἀγροτικοῦ
κόσµου τῆς Ἑλλάδος, ἐπεβλήθη ὅµως καὶ ἀπὸ τὴν ἀνάγκην
καθολικεύσεως τῆς κοινωνικῆς δικαιοσύνης εἰς τοὺς φορεῖς τῶν
οὐσιωδεστέρων πλουτοπαραγωγικῶν πηγῶν τῆς Χώρας.32
Η δηµοκρατία συσσωµατώνει την κοινωνική δικαιοσύνη, η οποία
αφορά το σύνολο του πληθυσµού ενός έθνους-κράτους. Πρόκειται
για µια κατεύθυνση σκέψης, η οποία πηγάζει από την κοινωνική
στροφή του πολιτικού φιλελευθερισµού και που πολιτικά εκφράστηκε από τη δυτικοευρωπαϊκή χριστιανοδηµοκρατία µε τον όρο
“κοινωνικός καπιταλισµός”.33 Φαίνεται πως ο Γ. Κατσαφάδος συναντήθηκε µε αυτό το ρεύµα και πιθανόν ο Π. Κανελλόπουλος –από
τους σηµαντικότερους εκφραστές αυτής της αντίληψης ήδη από τη
δεκαετία του 1930– να έπαιξε ένα ρόλο σε αυτό.34
Η προσέγγιση της κοινωνικής ασφάλισης ως απόδοσης κοινωνικής
δικαιοσύνης φανερώνει το πώς µια κυβέρνηση απαντά στο αίτηµα
της προόδου. Η καταπολέµηση της φτώχειας ήταν η νοµιµοποιητική µήτρα της εσωτερικής πολιτικής όλων των µετεµφυλιακών
κυβερνήσεων στην Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η διακήρυξη της ΕΡΕ: «Ἡ Ἑλλὰς δύναται νὰ ἀλλάξῃ µορφὴν καὶ ὁ
λαὸς τῆς µοίραν».35
Οι αγρότες ήταν η µεγαλύτερη και ιστορικότερη παραγωγική
τάξη της χώρας. Σύµφωνα µε τα λόγια του Γ. Κατσαφάδου, ο
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Καραµανλής «ἔταξε σκοπὸν τῆς ζωής του» τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους και την παροχή σύνταξης. Το ζητούµενο ήταν η
ρήξη µε το παρελθόν και η επέκταση της ασφάλειας γήρατος σε
όλο τον πληθυσµό. Το γεγονός αυτό προσέδιδε µία ακόµη διάσταση
στη διπολική σχέση ασφάλισης και κοινωνικής δικαιοσύνης. Συµπληρωµατικό ως προς αυτό είναι πως το αίσθηµα της αγωνίας
του αγροτικού κόσµου ήταν έµφυτο στον Καραµανλή και στον Κατσαφάδο, αφού και οι δύο είχαν αγροτική καταγωγή. Το αίσθηµα
αυτό αποτυπώθηκε στην ανάγκη του τελευταίου να ευχαριστήσει
τον πρόεδρο της κυβέρνησης:
Κατὰ τὰ ἄλλα δὲν δύναµαι καὶ ἐγώ, προερχόµενος ἀπὸ ἀγροτικὴν καὶ πολὺ πτωχὴν οἰκογένειαν, παρὰ νὰ προσθέσω καὶ τὴν
βαθυτάτην προσωπικήν µου εὐγνωµοσύνην µετὰ τῶν ἑκατοµµυρίων ἀγροτῶν πρὸς τὸν Πρόεδρον τῆς Κυβερνήσεως καὶ τὴν
Κυβέρνησιν διὰ τὴν ἐπιβολὴν τῶν ἀγροτικῶν ἀσφαλίσεων.36
III. Κοινωνική πολιτική: όρια και προϋποθέσεις

Η µετουσίωση της κοινωνικής δικαιοσύνης σε πολιτική πράξη είναι
ένα καίριο θέµα. Η κοινωνική πολιτική επιβάλλεται από την αντίληψη του “κοινωνικού κράτους”, αλλά δεν ενδίδει στην ουτοπία.
Ο µεταπολεµικός ρόλος του κράτους απέχει ριζικά από το ρόλο
του κράτους της προηγούµενης περιόδου. Πλέον, το “παράδειγµα”
απαιτεί ένα κράτος, το οποίο αναλαµβάνει πρωτοβουλίες για την
άµβλυνση των κοινωνικών προβληµάτων και δεν περιµένει από
την αγορά να τα λύσει. Η ευηµερία εξαρτάται από τα µέτρα που
λαµβάνει το κράτος.37 Υπό αυτό το πρίσµα, ο Γ. Κατσαφάδος
αναγνωρίζει και υπερασπίζεται το δίκαιο των κοινωνικών δικαιωµάτων. Σύµφωνα µε τα λόγια του, η ιστορική εξέλιξη και η πρόοδος
δηµιούργησαν τις κοινωνικές ανάγκες. Το χρέος εποµένως κάθε
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κυβέρνησης είναι να εγγυάται το αίσθηµα της κοινωνικής ασφάλειας
των εργατικών τάξεων και να καλύπτει τις στοιχειώδεις ανάγκες
της ύπαρξης (εργασία, υγεία, στέγαση, εκπαίδευση).38
Η κοινωνική αποστολή του κράτους όµως έπρεπε να εντάσσεται
στις δυνατότητες και τις αντοχές της οικονοµίας. Για τον Καραµανλή και το επιτελείο του ο περιορισµός αυτός είχε αξιωµατικό και
δεσµευτικό χαρακτήρα. Με αυτήν την αντίληψη συντάσσεται και ο
Γ. Κατσαφάδος. Το πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί η κοινωνική πολιτική είναι συγκεκριµένο και αυστηρό και τίποτα δεν δικαιολογεί την
παρέκκλιση από αυτό. ∆εν πρέπει να ανακοπεί η ανασυγκρότηση
και δεν πρέπει να διασαλευθεί η νοµισµατική σταθερότητα:
Ἐὰν ἠθέληµεν, ἐν τούτοις νὰ προσαρµόσωµεν τὸ διανεµητέον εἰσόδηµα µὲ σκοπὸν τὴν κάλυψιν ὅλων τῶν ἀναγκῶν παντὸς πολίτου, χωρὶς προηγουµένως νὰ δηµιουργήσωµεν τὰ πρὸς τοῦτο στερεά βάθρα, θὰ προσεφέραµεν κακὴν ἀντὶ καλῆς ὑπηρεσίας. […]
Ἐὰν ἀντιθέτως χορηγηθοῦν παροχαὶ ὑπέρµετροι τῆς οἰκονοµικῆς
ἀντοχῆς τοῦ τόπου, θὰ δηµιουργηθῇ ὁ φαῦλος κύκλος τὸν
ὁποῖον ἐζήσαµεν τὰς τραγικὰς ἡµέρας τῆς ἐχθρικῆς κατοχῆς.39
Η πολιτική της κυβέρνησης είχε µακροπρόθεσµη στόχευση µε στρατηγική αντίληψη για τη διαµόρφωση ενός συλλογικού µέλλοντος και
όχι µια ευδαιµονιστική αντίληψη που θα ικανοποιούσε καιροσκοπικά
την αγροτική τάξη αποσκοπώντας µόνο στη µεγιστοποίηση των
πολιτικών οφελών. Όσον αφορά µάλιστα την κοινωνική ασφάλιση
βασικές προϋποθέσεις ήταν η αύξηση του εθνικού εισοδήµατος και
η δηµιουργία συνθηκών πλήρους απασχόλησης. Πρόκειται για µια
αντίληψη η οποία παρέπεµπε σαφώς στην πολιτική φιλοσοφία του
Καραµανλή, που θεωρούσε πως η ουσία του κοινωνικού προβλήµατος συνίστατο στην αύξηση του εθνικού εισοδήµατος της χώρας.
Η έµφαση στην προάσπιση της νοµισµατικής σταθερότητας, εκτός
από οικονοµική προτεραιότητα, προσελάµβανε και κοινωνικό χαρα365
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κτήρα. Η κυβερνητική αυτή επιλογή εξασφάλιζε το µισθό και τα
ηµεροµίσθια της εργατικής και υπαλληλικής τάξης. Ένα ενδιαφέρον
σηµείο είναι πως ο Γ. Κατσαφάδος εξειδίκευσε τη σχέση κράτους
– κυβέρνησης – πολιτών µε αφορµή το θέµα αυτό. Σε αντιπαραβολή µε το πνεύµα της ιδρυτικής διακήρυξης της ΕΡΕ στην οποία
το «αίσθηµα του δηµοσίου συµφέροντος» τασσόταν πάνω από όλα,
ο Γ. Κατσαφάδος καλούσε κάθε πολίτη ξεχωριστά να συµβάλει στη
νοµισµατική σταθερότητα και στην αύξηση του εθνικού εισοδήµατος
τονίζοντας την ατοµική ευθύνη του καθενός στον τελικό σκοπό της
ευηµερίας της χώρας.
IV. Οργανικότητα της κοινωνίας

Το έθνος-κράτος οφείλει να προστατεύει τους κοινωνικά ασθενέστερους. Η κοινωνική ασφάλιση είναι ένα µέτρο, το οποίο δρα
προς αυτή την κατεύθυνση. Το ζητούµενο είναι η διατήρηση και η
ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, η εφαρµογή της οποίας άπτεται
της κοινωνικής αλληλεγγύης µεταξύ των παραγωγικών τάξεων. Ο
Γ. Κατσαφάδος, πέρα από το ότι είναι φορέας της κοινωνιοκεντρικής
αντίληψης της πολιτικής, εκφράζει την πίστη του στην αξία της
οργανικότητας της κοινωνίας. Η αντίληψη αυτή συστοιχείται µε
µία από τις πιο κεντρικές πτυχές στην ιδεολογία της ευρωπαϊκής
χριστιανοδηµοκρατίας.40
Η ευθύνη της κοινωνικής συνοχής, όπως την αντιλαµβάνεται ο
Γ. Κατσαφάδος, ανήκει στο έθνος. Μολονότι ήταν βουλευτής, όπως
χαρακτηριστικά είπε, µιας κατεξοχήν αστικής περιφέρειας, µίλησε
για την ανάγκη ενσωµάτωσης της αγροτικής τάξης στα οφέλη της
ανάπτυξης. ∆εν δεχόταν το επιχείρηµα όσων υποστήριζαν πως η
κοινωνική ασφάλιση θα ανέκοπτε τους ρυθµούς της οικονοµικής
προόδου ή θα επιβάρυνε τη φορολόγηση. Αµφισβήτησε επίσης την
άποψη πως οι αγρότες δεν είχαν δικαίωµα στην παροχή σύνταξης
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από το κράτος, επειδή «κέκτηνται» έναν παράγοντα ασφάλειας
που στερούνταν οι υπόλοιπες παραγωγικές τάξεις: την κατοχή και
ιδιοκτησία γης. Θεωρούσε πως η ιδιοκτησία γης δεν εγγυάτο κατ’
αξίωµα την παραγωγή και πως λόγω της ελληνικής ιδιοµορφίας
µε τους µικρούς και άγονους κλήρους η αγροτική παραγωγή δεν
κάλυπτε τις στοιχειώδεις ανάγκες των καλλιεργητών. Σύµφωνα
µάλιστα µε ένα στοιχείο που παραθέτει, το συντριπτικό ποσοστό
του 85% των αγροτών/µικροϊδιοκτητών αντιµετώπιζε το πρόβληµα
του βιοπορισµού.
Στο σηµείο αυτό παρεµβαίνει η έννοια της κοινωνικής συνοχής.
Όλα τα µέλη της κοινωνίας αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο στο πλαίσιο πάντα του έθνους-κράτους. ∆εν τίθεται θέµα ταξικής αντιπαράθεσης. Η κοινωνία λειτουργεί µε τρόπο οργανικό. Η κοινωνική
ασφάλιση είναι ένα τέτοιο µέσο, γιατί αναδιανέµει τον παραγόµενο
πλούτο και επιτρέπει την ανακατανοµή του εισοδήµατος προς τα
ασθενέστερα µέλη. Αυτή είναι και η πιο διαδεδοµένη πρακτική σε
διεθνές επίπεδο: τα ασφαλιστικά συστήµατα εξισορροπούν τις “αδικίες” του οικονοµικού κύκλου.41 Η ανακατανοµή αφορά το εθνικό
εισόδηµα και όχι τα καταναλωτικά αγαθά. Εδώ, ο Γ. Κατσαφάδος
παραδέχεται ότι υφίσταται ένα θέµα κοινωνικής αδικίας.
Από την άλλη, η θέση των αγροτών στην κοινωνία δεν είναι
παθητική, έτσι ώστε η κοινωνική δικαιοσύνη να στερείται νοµιµοποιητικής βάσης. Το αντίθετο συµβαίνει. Ο αγροτικός κόσµος
συµµετέχει στην πρόοδο και τη συσσωµάτωση της κοινωνίας µε
τους εξής τρόπους: έχει το µεγαλύτερο µερίδιο συνεισφοράς στο
ακαθάριστο εθνικό προϊόν της χώρας, προµηθεύει τα αστικά κέντρα
µε τρόφιµα και οι τιµές των αγροτικών ειδών είναι κάτω από το
κόστος παραγωγής. Η οργανικότητα της κοινωνίας συσχετίζεται
µε την ουσία της κοινωνικής δικαιοσύνης:
Οἱ πλούσιοι διὰ τοὺς πτωχούς. Ὁ Νέος διὰ τὸν Γέροντα. Ὁ
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Ανύπανδρος ἢ ἄτεκνος διὰ τὸν οἰκογενειάρχην. Ὁ περισσότερα κερδίζων διὰ τὸν ὀλιγώτερα κερδίζοντα. Ὁ Υγιὴς διὰ τὸν
ἀσθενή. Τὰ ἀστικὰ κέντρα διὰ τὴν ὕπαιθρον.42
Μια ακόµη πτυχή του νοµοσχεδίου ήταν οι πόροι της κοινωνικής
ασφάλισης. Η χρηµατοδότηση θα καλυπτόταν από τρεις πηγές: α)
την εισφορά των ασφαλισµένων⋅ β) τους κοινωνικούς πόρους⋅ γ)
τον κρατικό προϋπολογισµό. Ως προς τη δεύτερη πηγή εσόδων έχει
ήδη γίνει λόγος. Εκκρεµούν η πρώτη και η τρίτη. Η συµµετοχή του
κράτους λειτουργεί εγγυητικά για την οικονοµική βιωσιµότητα του
θεσµού. Η συµµετοχή των ασφαλισµένων δικαιολογείται µε βάση
την αρχή της ανταποδοτικότητας των εισφορών. Κύριο στοιχείο
είναι η ανάπτυξη της ατοµικής ευθύνης για την πληρωµή των
εισφορών. Το δικαίωµα παροχών θεµελιώνεται στην ασφαλιστική
εισφορά. Με αυτόν τον τρόπο δηµιουργείται το «δικαίωµα ιδιοκτησίας» έναντι της ασφάλισης και αναπτύσσεται η ασφαλιστική
συνείδηση. Αυτή είναι, άλλωστε, η ειδοποιός διαφορά ανάµεσα στην
κοινωνική ασφάλιση και την πρόνοια.
V. Υγειονοµική οργάνωση και κοινωνική ασφάλεια

Η βασική θέση του Γ. Κατσαφάδου είναι πως η επιτυχία του θεσµού
της κοινωνικής ασφάλισης δεν εξαρτάται µόνο από την οικονοµική υποστήριξη, αλλά και από την «ὀρθολογιστικὴ ὑγειονοµικὴ
ὀργάνωση». Η επιχειρηµατολογία του για αυτό το θέµα, στο
οποίο είναι εξειδικευµένος λόγω σπουδών και εργασιακής/πολιτικής
εµπειρίας, καταλαµβάνει τη µεγαλύτερη έκταση στην οµιλία του.
Η κοινωνική ασφάλεια οφείλει να είναι στις υψηλότερες θέσεις των
κοινωνικών παροχών κάθε σύγχρονου κράτους, γιατί συνδέεται
µε την αποδοτικότητα των εργαζοµένων, το αίσθηµα προσωπικής
ασφάλειας, την ατοµική και οικογενειακή ευτυχία και την ατοµική
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πρόοδο. Η έννοια του κοινωνικού κράτους πραγµατώνεται µε την
υγειονοµική οργάνωση, η οποία προωθεί την προληπτική ιατρική
και διασφαλίζει την ικανότητα προς εργασία.
Ο θεσµός της κοινωνικής ασφάλειας είναι ευεργετικός προς τρεις
κατευθύνσεις: α) την οικονοµία (η ικανότητα προς εργασία έχει
αντίκτυπο στην απασχόληση και στην παραγωγικότητα)⋅ β) την
υγειονοµική οργάνωση⋅ γ) την ανακατανοµή του εθνικού εισοδήµατος. Ο Γ. Κατσαφάδος ασκεί κριτική, η οποία διοχετεύεται στο
γεγονός πως η πολιτική για την κοινωνική ασφάλεια δεν ήταν
πάντοτε αποτέλεσµα ενός ενιαίου και ορθολογιστικού σχεδίου. Το
κρίσιµο ζήτηµα εδώ είναι ο φορέας διαχείρισης. Η άποψη του Γ.
Κατσαφάδου είναι πως η κοινωνική ασφάλεια δεν µπορεί να είναι
αρµοδιότητα πολλών φορέων. Η πολυδιάσπαση δε βοηθάει στο
συντονισµό και επιπλέον παράγει οικονοµικά αδιέξοδα. Το ιδανικό
είναι ένας ενιαίος ασφαλιστικός φορέας.
Μια µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού συστήµατος της χώρας θα
έπρεπε να είναι η δηµιουργία Εθνικής Υπηρεσίας Υγείας, η οποία
θα συντόνιζε την ιατρική περίθαλψη και θα κάλυπτε όλο τον πληθυσµό. Με βάση αυτό το σκεπτικό συνέταξε τον Ν. 3487/1955. Ως
υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας ο Γ. Κατσαφάδος αξιοποίησε
το υγειονοµικό δίκτυο (Γενική ∆ιεύθυνση Υγιεινής, Υγειονοµικά
Κέντρα) του Υπουργείου για να οργανώσει την υγειονοµική περίθαλψη του αγροτικού πληθυσµού και για να µειώσει τα διοικητικά
έξοδα. Παραθέτει όλα τα σχετικά στοιχεία στην οµιλία του για να
αποδείξει την αποτελεσµατικότητα και την επάρκεια της πολιτικής του. Εδώ εντοπίζεται η ριζική του διαφωνία µε τις διατάξεις
του νοµοσχεδίου που προέβλεπαν τη µεταφορά των υγειονοµικών
υπηρεσιών των αγροτών στον ΟΓΑ. Προβλέπει ότι η µεταφορά
αυτή θα δηµιουργήσει µια νέα υγειονοµική υπηρεσία, η οποία δεν
θα είναι αποτελεσµατική αφενός και θα αυξήσει τα διοικητικά
έξοδα αφετέρου.
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Ο κοινοβουλευτικός λόγος της Κυβέρνησης
Χωρίς αµφιβολία, ο κοινοβουλευτικός διάλογος για την κοινωνική
ασφάλιση των αγροτών κατέχει ξεχωριστή θέση στην ιστορία του
κοινοβουλευτισµού. Οι εισηγητές του νοµοσχεδίου ήταν ο ∆ηµήτριος
Βουρδουµπάς (πρώτος εισηγητής) και ο Αθανάσιος Ταλιαδούρος
(δεύτερος εισηγητής).43 Την κυβέρνηση εκπροσώπησαν επίσης οι δύο
συναρµόδιοι υπουργοί: ο Κωνσταντίνος Αδαµόπουλος ως υπουργός
Γεωργίας και ο Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου ως υπουργός
Οικονοµίας.44 Ο κυβερνητικός λόγος εµπλουτίστηκε ακόµη από τις
τοποθετήσεις του ∆ιονύσιου Μανέντη (υφυπουργός Γεωργίας, 19561958), του Λεωνίδα Μπουρνιά (υπουργός Εργασίας, 1956-1958) και
του Γεράσιµου Λύχνου.45 Οι κοινοί τόποι του κυβερνητικού λόγου
ήταν η υπεράσπιση και τα κοινωνικά οφέλη της κοινωνικής ασφάλισης, η οικονοµική βιωσιµότητα και η χρηµατοδότηση, η γενικότερη
αγροτική και κοινωνική πολιτική, η αναγκαιότητα της ίδρυσης του
ΟΓΑ ως εξειδικευµένου ασφαλιστικού φορέα για τους αγρότες, η
δικαιολόγηση της ασφαλιστικής εισφοράς και η εξουδετέρωση της
κοµµουνιστικής ιδεολογίας/προπαγάνδας µε ήπια πολιτικά µέσα.

Η στάση της αντιπολίτευσης
Στη δηµοκρατία ο λόγος των κοµµάτων της αντιπολίτευσης είναι
εξίσου σηµαντικός µε αυτόν του κυβερνώντος κόµµατος. Η ουσία
της δηµοκρατίας άλλωστε είναι ο κοινοβουλευτικός διάλογος. Σκοπός της ενότητας αυτής είναι η επισκόπηση του αντιπολιτευτικού
λόγου. Οι εισηγητές της µειοψηφίας ήταν ο Στέλιος Αλλαµανής
(αρχηγός του ∆ΚΕΛ και µέλος της Νέας Πολιτικής Κίνησης) και
ο Κ. Τσιγάρας (βουλευτής της Ε∆Α).46 Και οι δύο, µολονότι εκφράστηκαν θετικά στην ιδέα της κοινωνικής ασφάλισης, έκριναν το
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νοµοσχέδιο ως ανεπαρκές. ∆ήλωσαν πως θα ψήφιζαν επί της αρχής
το νοµοσχέδιο, αλλά θα πρότειναν τροπολογίες για να επιφέρουν
βελτιώσεις. Ο Κ. Τσιγάρας µάλιστα σχολίασε αρνητικά το γεγονός πως το νοµοσχέδιο περιείχε πολλές αναφορές σε όρους, όπως
“ελεύθεροι δηµοκρατικοί θεσµοί”, “ελεύθερο κράτος”, “ελευθερία”.
Αυτό προκάλεσε την αντίδραση του Γ. Κατσαφάδου, ο οποίος µε
παρέµβασή του είπε πως «ἡ χώρα µας εἶναι πρώτυπον ἐλευθέρου
δηµοκρατικοῦ κράτους».47
Η συζήτηση συνεχίστηκε µε τις τοποθετήσεις όλων των κοµµάτων της αντιπολίτευσης. Ο Ηλίας Ηλιού εκπροσώπησε την Ε∆Α ως
κοινοβουλευτικός της εκπρόσωπος επισηµαίνοντας πως η αγροτική
ασφάλιση είχε συµπεριληφθεί στις προγραµµατικές αρχές του κόµµατος το 1952 και πως ακόµη ήταν στο αγροτικό πρόγραµµα των
εκλογών του 1958.48 Ο Γ. Παπανδρέου, αρχηγός του Φιλελεύθερου ∆ηµοκρατικού Κόµµατος (Φ∆Κ) –το κόµµα που ίδρυσε µετά
τη διάσπαση του Κόµµατος Φιλελευθέρων το 1958– διεκδίκησε
την πατρότητα της ιδέας και αναφέρθηκε στην πρόταση νόµου που
είχε υποβάλει πριν από λίγους µήνες.49 Ο Σταύρος Κωστόπουλος,
κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Κίνησης Εθνικής Αναδηµιουργίας
(ΚΕΑ) –κόµµα που ιδρύθηκε από τον στρατηγό Γεώργιο Γρίβα τον
Νοέµβριο του 1960 στηριζόµενο κυρίως σε βουλευτές του Κόµµατος
Φιλελευθέρων– απέδωσε το νοµοσχέδιο στην ίδρυση της ΚΕΑ και
ανέφερε πως περιόριζε τις εισφορές στους αγρότες.50 Ο Κωνσταντίνος
Μητσοτάκης ως βουλευτής του Φ∆Κ κατηγόρησε την κυβέρνηση για
έλλειψη ρεαλισµού, επειδή η κοινωνία θα επιβαρυνόταν µε την ανακατανοµή του εισοδήµατος και επειδή το νοµοσχέδιο επιβαλλόταν σε
µια δύσκολη συγκυρία για την οικονοµία.51 Ο Σπυρίδων Μαρκεζίνης,
αρχηγός των Προοδευτικών, τάχθηκε υπέρ της ενιαίας ασφάλισης,
ενώ ο Στέφανος Στεφανόπουλος, αρχηγός του Λαϊκού Κοινωνικού
Κόµµατος (ΛΚΚ), εναντιώθηκε στην ασφαλιστική εισφορά και µίλησε
για προχειρότητα στην οργάνωση της αγροτικής ασφάλισης.52
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Παρά τις επιµέρους διαβαθµίσεις, όλοι οι παραπάνω οµιλητές συνέκλιναν στο πλαίσιο που είχαν καθορίσει οι δύο εισηγητές της αντιπολίτευσης. Η τακτική αποδυνάµωσης του νοµοσχεδίου συνάγεται
από ένα σύνολο προτάσεων που αφορούσαν πτυχές, όπως το ότι το
ποσό των αγροτικών συντάξεων ήταν µικρό, τη δηµιουργία αποθεµατικού, την εισφορά των αγροτών και την ίδρυση του ΟΓΑ. Κοινός
άξονας επίσης ήταν η κατηγορία πως η κυβέρνηση αποσκοπούσε
στην πολιτική και εκλογική εκµετάλλευση του νοµοσχεδίου.

Η έκβαση της κοινωνικής ασφάλισης των αγροτών
Η συζήτηση για την κοινωνική ασφάλιση διήρκεσε έως τις 19 Ιανουαρίου 1961. Στη συνεδρίαση εκείνης της ηµέρας το νοµοσχέδιο
ψηφίστηκε επί της αρχής. Η κατ’ άρθρον συζήτηση συνεχίστηκε και
ολοκληρώθηκε στις 6 Μαΐου 1961.53 Από την 1η Ιουλίου 1962 όλοι
οι αγρότες, άνδρες και γυναίκες, άνω των 65 ετών θα λάµβαναν
σύνταξη. Ο νέος ασφαλιστικός φορέας, ο ΟΓΑ, ο οποίος προβλεπόταν στο νοµοσχέδιο και είχε συγκεντρώσει µεγάλο µέρος της
κριτικής, ιδρύθηκε στις 20 Ιουλίου 1961.54 Η διοίκηση του ΟΓΑ
ανατέθηκε στον Αντώνιο Μπερνάρη, τέως υποδιοικητή και γενικό
διευθυντή της ΑΤΕ και πρόεδρο της Επιτροπής Προγραµµατισµού
Πρωτογενούς Παραγωγής.
Στις 5 Αυγούστου 1961 ο πρόεδρος της κυβέρνησης συγκάλεσε
την πρώτη συνεδρίαση του ∆.Σ. του ΟΓΑ. Αµέσως µετά δήλωσε
πως η ίδρυση του ΟΓΑ ήταν ο τρίτος ιστορικός σταθµός µετά το
θεσµό των αγροτικών απαλλοτριώσεων και την ίδρυση της ΑΤΕ
στην αγροτική/κοινωνική πολιτική του ελληνικού κράτους.55 Τέλος,
σε ειδική τελετή στο Ζάππειο Μέγαρο στην Αθήνα στις 9 Ιουνίου
1962, ο Κ. Καραµανλής παρέδωσε τα πρώτα βιβλιάρια αγροτικών
συνταξιοδοτήσεων.56
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Αποτίμηση
Ο Γ. Κατσαφάδος είναι µια πολιτική φυσιογνωµία που δεν έχει
αποτιµηθεί ως τώρα από την ελληνική ιστοριογραφική παραγωγή. Από αυτήν την οπτική, η παρούσα ανάλυση ήταν µια πρώτη
προσπάθεια να αναγνωριστεί η συµβολή του πολιτικού αυτού στον
κοινοβουλευτικό βίο της χώρας και στο θεσµό της κοινωνικής ασφάλισης των αγροτών. Ο απολογισµός της πολιτικής του σταδιοδροµίας αναµφισβήτητα θα πρέπει να συµπεριλάβει τη συµµετοχή του
στο χτίσιµο του κοινωνικού κράτους στη µετεµφυλιακή Ελλάδα.
Η οµιλία του Γ. Κατσαφάδου απηχεί τις ιδέες του πολιτικού
φιλελευθερισµού των δεκαετιών του 1950 και του 1960.57 Μετέρχεται ένα λεξιλόγιο που προτάσσει την ελευθερία και την κοινωνική
δικαιοσύνη. Η πολιτική σκέψη του αντλεί από τον εγχώριο µεταπολεµικό φιλελευθερισµό και την ευρωπαϊκή χριστιανοδηµοκρατία
την ιδέα της κοινωνικής οικονοµίας της αγοράς και του κρατικού
παρεµβατισµού. Το µεταπολεµικό κράτος είναι υπερασπιστής και
µέσο εκπλήρωσης της ευηµερίας. Για τον Γ. Κατσαφάδο η θεσµοθέτηση της αγροτικής συνταξιοδότησης συνένωνε τις αξίες της κοινωνικής δικαιοσύνης και της οργανικότητας της κοινωνίας, οι οποίες
κατείχαν πρωταγωνιστική θέση στο µεταπολεµικό κόσµο.*

* Οφείλω ένα «ευχαριστώ» για τα εποικοδοµητικά σχόλια και τη συµβολή
τους στη σύνταξη του παρόντος κειµένου στον κ. Ευάνθη Χατζηβασιλείου,
στην κ. Κωνσταντίνα Μπότσιου, στον κ. Κωνσταντίνο Πιτσάκη και στον
κ. Ηλία Κατσαφάδο.
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Συνεδρίασις Λ΄ – 1 ∆εκεµβρίου 1960



Κύριοι συνάδελφοι, αἰσθάνοµαι τὴν ὑποχρέωσιν νὰ προβῶ εἰς µίαν ἐπανόρθωσιν. Ἐλέχθη ἀπὸ
ἀγορητὰς τῆς Ἀντιπολιτεύσεως καὶ µοῦ ἀνεγνωρίσθη ἡ
πατρότης τοῦ νόµου 3487 περὶ ἀγροτικῶν κοινωνικῶν ἀσφαλίσεων.
Κύριοι συνάδελφοι, ἡ πατρότης τοῦ νόµου αὐτοῦ ἀνήκει
εἰς τὸν Πρόεδρον τῆς Κυβερνήσεως κ. Κωνσταντῖνον Καραµανλῆν, ὁ ὁποῖος εὐθὺς ὡς ἀνέλαβε τὴν Κυβέρνησιν, ἡ
πρώτη του φροντὶς ἦτο ἡ ἐξασφάλισις τῆς ὑγειονοµικῆς περιθάλψεως τῶν ἀγροτῶν. Καὶ ὁ νόµος αὐτὸς συνετάγη ἀπὸ
τὸν φίλτατόν µου ὑπουργὸν ἐπὶ τῶν Οἰκονοµικῶν κ. Κ.
Παπακωνσταντίνου καὶ ἀπὸ τὸν ὑποφαινόµενον.
Κύριοι Βουλευταί.
Ἡ ἐφαρµογὴ τοῦ Νόµου 3487/55 ἐπέτρεψε τὴν κάλυψιν
τῶν κινδύνων νόσου τοῦ ἀγροτικοῦ πληθυσµοῦ ἐντὸς χρονικοῦ διαστήµατος µικροτέρου τοῦ προβλεφθέντος. Ὄντως
ἀπὸ τοὺς παρατιθεµένους πίνακας ἀποδεικνύεται τοῦ ἐπιχειρήµατος τὸ ἀδιάψευστον.
Γ. ΚΑΤΣΑΦA∆ΟΣ.
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Πίναξ Α΄.
Ἔτος

1956
1957
1958
1959
Α΄ 1960
ἐξ.

Λειτουρ- Ὑπηρετῆσαν Προσωπικὸν
γήσαντα Ἰατροί
Μαῖαι
ΝοσοἸατρεῖα
κόµοι

Προστατευθεὶς
Ἀγροτικὸς
Πληθυσµὸς

830
938
1,026
1,098
1,139

2,300,000
2,640,558
2,880,345
3,250,254
3,345,206

862
974
1,051
1,127
1,138

162
231
315
386
446

97
199
300
365
421

Πίναξ Β΄.
Κατ’
ἔτος
1956
1957
1958
1959
Α΄ ἐξ. 1960

Πραγµατοποιηθεῖσαι ἰατρικαὶ
ἐπισκέψεις
685,000
3,091,514
3,689,167
5,473,970
3,230,330

Ἐµβολιασµοὶ Ὑγιειον.
ἐπιθεώρησις
154,269
43,750
171,466
45,869
256,417
105,839
211,444
222,028
Α΄ ἐξ. 93,887
125,674

Τοκετοὶ

Ἐργαστηρ.
Ἐξετάσεις

11,000
12,592
17,194
19,962
10,839

35,630
38,385
88,425
156,601
88,370

Ἐξυγίανσις
1,029
1,267
3,387
4,966
2,008

∆ιαφωτιστικαὶ Ὁµιλίαι
1,640
1,770
13,674
20,227
10,492

Ἀπὸ τοῦ 1956, ἤτοι εὐθὺς ἀµέσως µετὰ τὴν ψήφισιν
τοῦ Νόµου, τὸν ὁποῖον εἶχον τὴν ἐξαιρετικὴν τιµὴν νὰ
εἰσαγάγω εἰς τὴν Βουλὴν πρὸς ψήφισιν, µετὰ τοῦ ἐκλεκτοῦ
φίλου καὶ ἐξαιρέτου ἐπιστήµονος καὶ πολιτικοῦ κ. Κων/νου
Παπακωνσταντίνου ὑπουργοῦ τότε Γεωργίας, ἱδρύθησαν
830 ἀγροτικὰ Ἰατρεῖα ἐπανδρωθέντα διὰ 862 ἰατρῶν, 162
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µαιῶν καὶ 97 ἀδελφῶν νοσοκόµων. Οἱ ἀριθµοὶ οὗτοι διὰ τὸ
πρῶτον ἑξάµηνον τοῦ 1960 ἀνῆλθον εἰς 1,139 Ἰατρεῖα ἐπανδρωθέντα µὲ 1,138 ἰατρούς, 446 µαίας καὶ 421 ἀδελφὰς
νοσοκόµους.
Ἕνα βλέµµα εἰς τὸν πίνακα Β΄, δίδει σαφῆ εἰκόνα διὰ τὴν
συντελεσθεῖσαν ἐργασίαν ἐντὸς τῶν ἰατρείων ὑπὸ τοῦ πλαισιοῦντος ἰατρικοῦ καὶ παραϊατρικοῦ προσωπικοῦ.
Κύριοι συνάδελφοι, οἱ περισσότεροι ἐξ ὑµῶν ἐκπροσωπεῖτε ἀγροτικὰς περιφερείας καὶ ἔχετε ἄµεσον ἀντίληψιν τῶν
ἀγαθῶν ἀποτελεσµάτων ἅτινα ἐπετεύχθησαν εἰς τὸν τοµέα
τῆς προασπίσεως τῆς ὑγείας τῶν ἀγροτῶν, ὥστε παρὰ
πᾶσαν καλόπιστον ἀντιπολιτευτικὴν διάθεσιν, νὰ µὴ δύνασθε παρὰ νὰ ἀναγνωρίσητε ὅτι ὁ Νόµος 3487/1955 ἀπέβη ἡ
ἀφετηρία τῆς προωθήσεως τῆς ἰατροφαρµακευτικῆς περιθάλψεως µέχρι τῶν ὀρεινῶν καὶ ἀποµεµακρυσµένων περιοχῶν
τῆς ὑπαίθρου, στερουµένων ὡς γνωστὸν µέχρι τῆς ἐποχῆς
ἐκείνης καὶ τῶν στοιχειωδεστέρων µέσων αὐτῆς.
Ὁ Νόµος, ὡς ἐπανειληµµένως διετυπώθη ἀπετέλει τὴν
ἀρχὴν τῆς ὁλοκληρώσεως τῆς ἀσφαλίσεως τοῦ πληθυσµοῦ
τῆς ὑπαίθρου, ἥτις ἀπετέλει, µεταξὺ πολλῶν ἄλλων, ἐπιδίωξιν τοῦ Προέδρου τῆς Κυβερνήσεως Κωνσταντίνου Καραµανλῆ. Ἡ ἐπέκτασις τοῦ θεσµοῦ προβλέπεται ὑπὸ τοῦ Νόµου
3487/1955 ἐπὶ τοῦ συνόλου τοῦ ἀγροτικοῦ πληθυσµοῦ.
Ἡ ἀνάγκη τῆς ἐπεκτάσεως τοῦ θεσµοῦ τῶν κοινωνικῶν
ἀσφαλίσεων, ἐπὶ τῶν ἀγροτικῶν καὶ κτηνοτροφικῶν περιοχῶν προῆλθε βεβαίως ἀπὸ τὸ καθολικὸν αἴτηµα τοῦ ἀγροτικοῦ κόσµου τῆς Ἑλλάδος ἐπεβλήθη ὅµως καὶ ἀπὸ τὴν
ἀνάγκην καθολικεύσεως τῆς κοινωνικῆς δικαιοσύνης εἰς τοὺς
φορεῖς τῶν οὐσιωδεστέρων πλουτοπαραγωγικῶν πηγῶν τῆς
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Χώρας. Ἡ ἀνάγκη αὕτη ἀπετέλεσεν ἀντικείµενον ἰδιαιτέρας
µερίµνης καὶ µελετῶν ὑφ’ ὅλων τῶν ἀσχολουµένων µὲ τὰ
θέµατα αὐτά.
Ἐγράφησαν κατὰ καιροὺς διάφοροι πραγµατεῖαι, ἐδηµοσιεύθησαν ἄρθρα, διετυπώθησαν ἀπόψεις τῶν ὁποίων
φυσικὰ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ γίνῃ οὔτε ἀριθµητικὴ µνεία.
Ὅλαι αἱ προσπάθειαι ἀπέβλεπον εἰς τὴν ἐξεύρεσιν τοῦ
τρόπου, θὰ ἔλεγον τῶν µέσων, τὰ ὁποῖα θὰ ἐπέτρεπον τὴν
ἐπέκτασιν τοῦ θεσµοῦ τῆς κοινωνικῆς ἀσφαλίσεως εἰς τὸν
ἀγροτικὸν πληθυσµόν. Ἡ ἐπέκτασις ὅµως αὕτη καὶ ἡ ὁλοκλήρωσις τοῦ θεσµοῦ, ἔπρεπε νὰ πραγµατοποιηθοῦν χωρὶς
ν’ ἀνακοπῇ τὸ ἔργον τῆς ἀνασυγκροτήσεως ἢ νὰ διασαλευθῇ
ἡ οἰκονοµικὴ καὶ νοµισµατικὴ σταθερότης διὰ τὰ ὁποῖα
τόσας καταβάλλει προσπαθείας ἡ Κυβέρνησις καὶ διὰ τὰ
ὁποῖα ὁ Πρόεδρος αὐτῆς ἔταξε σκοπὸν τῆς ζωῆς του.
Ἀνατραφεὶς ἐντὸς τῶν ἀγροτικῶν περιοχῶν, γνωρίζει
καλῶς καὶ τὰς ἀνάγκας καὶ τὴν συµβολὴν τῶν ἀγροτῶν εἰς
τὴν οἰκονοµικὴν ζωὴν τοῦ τόπου. Ἀπετέλεσεν ὅθεν σύµβολον πίστεως αὐτοῦ ἡ ὁλοκλήρωσις τῶν ἀσφαλίσεων τοῦ
ἀγροτικοῦ πληθυσµοῦ. Ἐπεκρίθη κατὰ καιροὺς ἡ ἐπιβράδυνσις τῆς ἐπεκτάσεως αὐτῆς, χωρὶς νὰ λαµβάνωνται ὑπ’ ὄψιν
αἱ βασικαὶ προϋποθέσεις διὰ τὴν ἐπέκτασιν, τῶν ὁποίων δύο
εἶναι αἱ οὐσιωδέστεραι, ἤτοι: α) Οἰκονοµικοὶ παράγοντες. β)
Ἡ ὀργάνωσις τῆς ἀσφαλίσεως νόσου εἰς πρῶτον στάδιον.
∆ύο εἶναι ὄντως τὰ βασικὰ σκέλη τῆς κοινωνικῆς ἀσφαλίσεως: α) Ἡ ἀσφάλεια κατὰ τῆς ἀσθενείας καὶ τῶν συνεπειῶν αὐτῆς. β) Ἡ ἀσφάλεια κατὰ τῶν συνεπειῶν τῆς
ἀναπηρίας, τοῦ γήρατος καὶ τοῦ θανάτου.
Ἡ κάλυψις τῶν κινδύνων τοῦ δευτέρου σκέλους δὲν εἶναι
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δυνατὸν νὰ πραγµατοποιηθῇ ἄνευ τῆς δηµιουργίας τῶν
συνθηκῶν, αἱ ὁποῖαι ἐπιτρέπουν ἐξασφάλισιν τῆς ὑγείας
τῶν ἠσφαλισµένων καὶ ἀντιµετώπισιν τῆς ἀσθενείας διὰ
τῆς προληπτικῆς δράσεως καὶ τῆς ἰατροφαρµακευτικῆς
περιθάλψεως.
Ἀφοῦ ἐκαλύφθη ἤδη τὸ πρῶτον σκέλος, διὰ τῆς ἐφαρµογῆς
τοῦ Νόµου 3487/1955 ἡ Κυβέρνησις ἠσχολήθη µὲ τὴν σταδιακὴν ἐπέκτασιν τοῦ θεσµοῦ καὶ εἰς τὸ δεύτερον σκέλος.
Οὕτω ἡ Χώρα µας πρωτοποροῦσα ἐπὶ τοῦ θέµατος πολλῶν
ἄλλων χωρῶν, πλουσιωτέρων µάλιστα, ἐπεκτείνει διὰ τοῦ
ὑπὸ κρίσιν σχεδίου νόµου τὴν ἀσφάλισιν γήρατος εἰς πρῶτον
βῆµα, εἰς τὸ σύνολον τοῦ πληθυσµοῦ, καλύπτουσαν µίαν
αἰωνίαν καὶ βαθέως ἐρριζωµένην ἀνάγκην εἰς ὅλους τοὺς
ἀνθρώπους ἰδίως τοὺς ἐργαζοµένους εἰς τὴν ὕπαιθρον ἀπὸ
τὴν ἀβεβαιότητα καὶ τοὺς κινδύνους τῆς αὔριον.
Ἡ ἀβεβαιότης αὕτη ὅταν ὑπάρχῃ –αὐτὸ δὲ συµβαίνει
κατὰ κανόνα εἰς τοὺς κατοίκους τῆς ὑπαίθρου– προκαλεῖ
ἀναπόφευκτα τὸν φόβον καὶ τὴν ἀνησυχίαν διὰ τὸ µέλλον,
ὅστις φόβος ἐπιδρᾷ δυσµενῶς εἰς τὴν δραστηριότητα καὶ
ἀποδοτικότητά των.
Ἡ ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὴν ἀβεβαιότητα ταύτην ἐξαφανίζει τὴν
φοβίαν καὶ ἀφίνει ἀπερίσπαστον τὸν ἐργαζόµενον, –ὅταν
µάλιστα βαρύνεται µὲ τὰς ὑποχρεώσεις πολυµελοῦς οἰκογενείας, ὁ δὲ κλῆρος τῆς καλλιεργουµένης ὑπ’ αὐτοῦ γῆς εἶναι
µικρὸς καὶ ἐνίοτε ἄγονος –τοῦ χαρίζει χαρουµένη καὶ εὐχάριστη ζωή, ἀπαραίτητα στοιχεῖα οἰκογενειακῆς εὐτυχίας.
∆ιατυποῦται ἡ ἀντίληψις, καθ’ ἣν οἱ φόβοι τῆς ἀβεβαιότητος καὶ οἱ ὀρθούµενοι κίνδυνοι ὁδηγοῦν µοιραίως τὸν
ἄνθρωπον εἰς ἀνάπτυξιν µείζονος ἐνεργητικότητος, εἰς
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θαρραλέας πράξεις καὶ ἐνεργείας, αἵτινες θὰ τοῦ ἐπιτρέψουν
τὴν ἀντιµετώπισιν τῶν κινδύνων αὐτῶν δι’ ἰδίων µέσων.
Μὲ ἄλλας λέξεις, κατὰ τὴν ἄποψιν αὐτὴν ἡ ἀσφάλεια ἀποτελεῖ ἐµπόδιον καὶ τροχοπέδην εἰς τὴν ἀτοµικὴν πρόοδον
καὶ ἐξέλιξιν.
Ἡ ἐξέλιξις καὶ ἡ πρόοδος ἐδηµιούργησαν τὰς κοινωνικὰς
ἀνάγκας, ἡ κάλυψις τῶν ὁποίων ὠδήγησεν εἰς τὴν διάψευσιν
τοῦ ἀνωτέρου ἐπιχειρήµατος.
Ἡ πρόοδος δὲν ἀνεκόπη λόγῳ τῆς ἐπιβολῆς τοῦ θεσµοῦ
τῶν Κοινωνικῶν Ἀσφαλίσεων. Ὅλως ἀντιθέτως ἐνισχύθη,
διότι οἱ ἐργατοτεχνῖται, εἰδικοὶ ἐπιστήµονες καὶ ὑπάλληλοι,
µὴ ἔχοντες πρὸ ὀφθαλµῶν τὸ φάσµα τῆς ἀβεβαιότητος,
ἀνεργίας, ἀσθενείας κ.λπ. ἐπιδίδονται µετὰ µείζονος ἐνεργητικότητος καὶ φυσικὰ ἀποδοτικότητος εἰς τὸ ἔργον των.
Ἀλλὰ ἀκόµη ἐπιχειρήµατα προβάλλονται, προκειµένου
διὰ ἐπιβολὴν τῆς ἀσφαλίσεως εἰς τοὺς ἀγρότας. Κατὰ τὰ
ἐπιχειρήµατα αὐτὰ οἱ ἀγρόται κέκτηνται ἓν στοιχεῖον
ἀσφαλείας, τὸ ὁποῖον στεροῦνται οἱ ἄλλοι καὶ τὸ ὁποῖον
συνίσταται εἰς τὴν παρουσίαν τῆς γῆς. Αὐτὴ ἡ ὕπαρξις τοῦ
τεµαχίου γῆς, ἀποτελεῖ κατὰ τὴν ἄποψιν αὐτήν, στοιχεῖον
ἀσφαλείας κατὰ τὸ µέτρον καθ’ ὃ αὕτη ἐγγυᾶται µίαν
παραγωγήν. Ἐν ᾧ µέτρῳ ὅµως αὕτη ἐγγυᾶται µίαν παραγωγήν, ἐξαρτωµένην ἀπὸ πολλὰς συνθήκας καὶ ἀντιξόους
περιστάσεις καὶ δυναµένην νὰ καλύψῃ καὶ τὰς στοιχειώδεις
ἀνάγκας τῶν καλλιεργητῶν αὐτῆς. Ἡ ἔλλειψις ἀσφαλείας
ἐκ τοῦ παράγοντος «γῆ», «κλῆρος», «χωράφι», «ἀµπέλι», «περιβόλι», ὑπάρχει εἰς τὰ 85% τῶν ἀγροτῶν µας
ὁλοκληρωτικὰ καὶ πραγµατικά.
Τὸ πρόβληµα ὅθεν τῆς Κοινωνικῆς Ἀσφαλίσεως εἶναι
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πρωτίστως πρόβληµα δηµιουργίας εἰς ὅλους ἀνεξαιρέτως
τοὺς πολίτας τοῦ αἰσθήµατος τῆς ἀσφαλίσεώς των ἀπὸ
τῶν ἀπειλούντων τὴν ζωήν των κινδύνους. Εἶναι πρόβληµα παροχῆς ἐγγυήσεων ἐκ µέρους τοῦ ἐπισήµου Κράτους,
ὅτι θ’ ἀντιµετωπισθοῦν οὐσιαστικῶς αἱ ἀπειλαὶ αὗται.
Ἀποτελεῖ περαιτέρω πρόβληµα ἐξασφαλίσεως εἰσοδήµατος
εἰς τὸ ἄτοµον –καὶ δὴ οἰκογενειάρχην– ἐπιτρέποντος τὴν
ἀντιµετώπισιν τῶν στοιχειωδῶν ἀναγκῶν τῆς ζωῆς.
Ἡ ἐξασφάλισις τοῦ εἰσοδήµατος ἔχει διὰ τὴν µεγίστην
πλειονότητα τῶν ἀνθρώπων µίαν ἔννοιαν ἐντελῶς σαφῆ.
Πράγµατι ἡ µεγάλη πλειονότης τῶν µελῶν ἑνὸς κοινωνικοῦ συνόλου, πορίζεται τὰ µέσα διαβιώσεως ἐκ τῆς ἐργασίας. ∆ιὰ τὰ µέλη αὐτά, ἀποτελοῦν δ’ ἐν προκειµένῳ τὸ
µέγιστον ποσοστὸν οἱ ἀγρόται, ἡ ἀσφάλεια συνίσταται εἰς
τὸ νὰ ἔχωσιν ἐξασφαλίσει στοιχειώδη βιοποριστικὰ µέσα εἰς
πᾶσαν ἀντιξοότητα, εἰς πᾶσαν θεοµηνίαν, εἰς πᾶσαν περίπτωσιν (νόσου, ἀτυχήµατος, ἀναπηρίας), αἵτινες δυστυχῶς
συχνάκις παρουσιάζονται.
Τὸ πρόβληµα τῆς Κοινωνικῆς Ἀσφαλείας εἶναι βέβαια
θέµα κοινωνικόν, εἶναι ὅµως κατ’ ἐξοχὴν καὶ κατὰ πρώτιστον λόγον οἰκονοµικόν. Ἡ ὁλοκλήρωσις τῆς Ἀσφαλείας
προϋποθέτει δηµιουργίαν συνθηκῶν πλήρους ἀπασχολήσεως
τοῦ πληθυσµοῦ. Ἄνευ αὐτῶν ὁ θεσµὸς τῆς Κοινωνικῆς Ἀσφαλείας δὲν δύναται νὰ στηριχθῇ.
∆ὲν προτίθεµαι νὰ ἐπεκταθῶ γενικὰ ἐπὶ τοῦ ζητήµατος
τούτου, ὅπερ εὑρίσκεται ἐκτὸς τῶν πλαισίων τῆς ἐπιστηµονικῆς µου ἁρµοδιότητος.
∆ὲν δύναµαι ἐν τούτοις παρὰ νὰ προσθέσω ὀλίγα τινα ἐπὶ
τοῦ ζητήµατος, ὅπερ µᾶς ἀπασχολεῖ.
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Εἰς τὸ θέµα, ὅπερ µᾶς ἀπασχολεῖ, ἤτοι ἡ ἀσφάλεια τῶν
ἀγροτῶν ἐνέχει ἰδιάζουσαν σηµασίαν.
Εἰς τὸν τόπον µας κατὰ µέγιστον ποσοστὸν οἱ καλλιεργηταὶ τῆς γῆς εἶναι καὶ ἰδιοκτῆται, µικροϊδιοκτῆται.
Οἱ ψηφισθέντες µετὰ τὸν ∆εύτερον Παγκόσµιον Πόλεµον
νόµοι προστασίας τῶν ἀκτηµόνων καλλιεργητῶν, ἐπέτρεψαν
τὴν µείωσιν τῶν ἀκτηµόνων καλλιεργητῶν, ἐν ᾦ ὠδήγησαν,
εἰς την ἀφαίρεσιν ἀπὸ τοὺς γαιοκτήµονας τῶν ἐκτάσεων,
τὰς ὁποίας ἐκέκτηντο καὶ αἱ ὁποῖαι διενεµήθησαν εἰς τοὺς
πρώτους.
Οὕτω ἐξέλιπον σχεδὸν ἐξ ὁλοκλήρου οἱ τσιφλικοῦχοι,
οἵτινες εἶχον ἀνάγκην ἀγροτικῶν χειρῶν εἰς κάποιαν
ἔκτασιν.
Ἐξ ἀντιθέτου ἐδηµιουργήθησαν ἰδιοκτῆται µικρῶν ἐκτάσεων γῆς, κληροῦχοι, οἵτινες προσπαθοῦν διὰ τῆς καλλιεργείας τῆς µικρᾶς καλλιεργησίµου ἐκτάσεως, τῆς ὁποίας
ἐγένοντο ἰδιοκτῆται, ν’ ἀποκτήσουν τὰ µέσα διαβιώσεως
αὐτῶν καὶ τῶν µελῶν τῶν οἰκογενειῶν των.
Ἡ µικρὰ ἔκτασις ὅµως καὶ εἴς τινας περιπτώσεις ἀντίξοοι
περιστάσεις – δὲν ἐξασφαλίζουν πάντοτε τὰς ἀνάγκας τῆς
ζωῆς, ὅταν µάλιστα πρόκειται περὶ πολυµελοῦς οἰκογενείας.
Ἀλλὰ καὶ παλαιότεροι ἰδιοκτῆται µεγαλυτέρων ἐκτάσεων,
ὑποχρεωθέντες νὰ κατανείµουν τὰς ἐκτάσεις αὐτὰς εἰς κλήρους, ἕνα διὰ κάθε παιδί, περιέπεσαν καὶ αὐτοὶ εἰς τὴν
κατηγορίαν τῶν αὐτοκαλλιεργητῶν µικρῶν ἐκτάσεων.
Ἐπὶ πλέον θὰ πρέπει νὰ ληφθῇ ὑπ’ ὄψιν ὅτι, ὡς ἐπὶ τὸ
πλεῖστον ἡ Ἑλληνικὴ Ὕπαιθρος εἶναι κατὰ τὸ πλεῖστον
ὀρεινὴ καὶ ἄγονος, κατὰ συνέπειαν ἀνίκανος νὰ χορηγήσῃ
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καὶ τὰ στοιχειώδη ἀκόµη µέσα συντηρήσεως ἑνὸς κληρούχου
µὲ πολυµελῆ οἰκογένειαν.
∆ὲν δύναται ὅθεν νὰ γίνεται διὰ τὸν Ἕλληνα ἀγρότην
ἡ ἐπίκλησις τῆς ἀπόψεως καθ’ ἣν ἡ σταθερότης τῆς βιοποριστικῆς τοῦ δραστηριότητος εἶναι συνυφασµένη µὲ τὴν
παρουσίαν τῆς γῆς καὶ µὲ τὴν ἐξασφάλισιν τῆς ἐπαρκοῦς
σταθερᾶς παρουσίας τοῦ καλλιεργητοῦ, πλησίον αὐτῆς.
Τὸ ἀγροτικὸν ζήτηµα ἀσφαλίσεως, δὲν δύναται ν’ ἀντιµετωπισθῇ ὑπὸ τὸ πρῖσµα τῶν σχέσεων µεταξὺ τοῦ ἰδιοκτήτου γῆς καὶ τῶν καλλιεργητῶν αὐτῆς, εὑρισκοµένων
εἰς σχέσιν ἐργασίας µετ’ αὐτῶν. Τοῦτο συνιστᾷ ἕνα τῶν
οὐσιωδῶν στοιχείων τῆς Κοινωνικῆς Ἀσφαλείας τοῦ ἀγροτικοῦ πληθυσµοῦ ἄλλων πλουσίων χωρῶν.
Ἡ παρεχοµένη, ἐν τούτοις, προστασία τοῦ θεσµοῦ εἰς τοὺς
µισθωτοὺς καὶ ἡµεροµισθίους τῶν ἀστικῶν κέντρων, ἀλλὰ
καὶ ὅλων τῶν κατοίκων αὐτῶν διὰ τῆς ἐπεκτάσεως αὐτοῦ
ἐφ’ ὅλων τῶν κοινωνικῶν τάξεων εἶναι πληρεστέρα. Βασίζεται βέβαια ἡ ἀσφάλισις ἐπὶ τῶν εἰσφορῶν ἐργαζοµένων
καὶ ἐργοδοτῶν, εἶναι ὅµως κοινωνικαὶ εἰσφοραὶ εἰς τὴν
µεγίστην πλειονότητα.
∆ιὰ νὰ δύναται νὰ λειτουργήσῃ ἡ Ἀσφάλισις κατὰ τρόπον
ἰκανοποιητικὸν πρὸς ἐπίτευξιν τῶν σκοπῶν της, πρέπει
οἱ µέθοδοι τῆς χρηµατοδοτήσεως νὰ καθορίζωνται κατὰ
τρόπον ἐξασφαλίζοντα δικαίαν καὶ ὀρθολογιστικὴν κατανοµὴν τοῦ κόστους της καὶ ἐξ ἄλλου ἐγγυώµενον τὴν
ἰσορροπίαν τῶν εἰσπράξεων καὶ τῶν δαπανῶν τῶν Ὀργανισµῶν Κοινωνικῆς Ἀσφαλίσεως, εἰς τρόπον, ὥστε τὸ δικαίωµα παροχῆς τῶν ἠσφαλισµένων νὰ εἶναι ὁπωσδήποτε
ἐξησφαλισµένον.
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Ἐξετάζοντες ταύτην ἢ ἐκείνην τὴν µέθοδον χρηµατοδοτήσεως, πρέπει νὰ ἔχωµεν ὑπ’ ὄψιν, ὅτι ἡ Κοινωνικὴ
Ἀσφάλεια ἔχει ὡς ἀποτέλεσµα ἀναδιανοµὴν τοῦ Ἐθνικοῦ
Εἰσοδήµατος.
Ἡ ἔννοια τῆς δικαίας ἀνακατανοµῆς τῶν παραγοµένων
ἀγαθῶν εἶναι εὐρυτάτη. ∆ὲν πρέπει νὰ λαµβάνηται ὑπὸ τὰ
στενὰ καὶ περιωρισµένα πλαίσια µιᾶς ἐπιχειρήσεως ἢ µιᾶς
ἐπαγγελµατικῆς κατηγορίας.
Πρέπει νὰ λαµβάνηται ἐν τῷ συνόλῳ, περιλαµβάνουσα
ἅπαντα τὰ µέλη τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου, εἴτε εἶναι ἐργάται,
ἐργατοτεχνῖται, ἐπιστήµονες, ὑπάλληλοι, βιοτέχναι, βιοµήχανοι, ἐπιχειρηµατίαι, ἔµποροι, ἀγρόται κ.λπ. Ἕτερος
παράγων παρεµβαίνει:
Οὗτος εἶναι ἂν τὰ εἰσοδήµατα θὰ διανέµωνται ἀποκλειστικῶς κατ’ ἀναλογίαν τῆς ποιότητος καὶ τῆς ποσότητος
τῆς ὑφ’ ἑνὸς ἑκάστου παρεχοµένης ἐργασίας, ἤτοι βάσει
κριτηρίων οἰκονοµικῶν ἢ βάσει ἄλλης ἐκτιµήσεως, τῆς τῶν
ἀναγκῶν. Νόµοι βιολογικοί, ἀλλὰ καὶ λόγοι συνδεόµενοι
µὲ τὰς ἐννοίας πρόοδος, δηµοκρατία, ἐλευθερία κ.λπ. ἐπέβαλλον τὴν τελευταίαν.
Παρὰ ταῦτα, ἡ κατανοµὴ τῶν καταναλωτικῶν ἀγαθῶν
ἀπέχει ἀπὸ τοῦ νὰ εἶναι δικαία. Ἐὰν ἠθέλαµεν, ἐν τούτοις
νὰ προσαρµόσωµεν τὸ διανεµητέον εἰσόδηµα µὲ σκοπὸν
τὴν κάλυψιν ὅλων τῶν ἀναγκῶν παντὸς πολίτου, χωρὶς
προηγουµένως νὰ δηµιουργήσωµεν τὰ πρὸς τοῦτο στερεὰ
βάθρα, θὰ προσεφέραµεν κακὴν ἀντὶ καλῆς ὑπηρεσίας.
Ἡ ἐξασφάλισις τῶν µέσων συντηρήσεως ἀκόµη τῶν µισθῶν
καὶ ἡµεροµισθίων τῶν ἐργατοϋπαλλήλων ἔχει κατ’ ἐξοχὴν
ἀνάγκην οἰκονοµικῆς καὶ νοµισµατικῆς σταθερότητος.
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∆ιὰ νὰ δύνανται ἀκινδύνως νὰ βελτιοῦνται οἱ ὅροι διαβιώσεως αὐτῶν πρέπει νὰ ὑπάρχῃ παράλληλος αὔξησις
τοῦ Ἐθνικοῦ Εἰσοδήµατος καὶ τοῦ κατὰ κεφαλὴν εἰσοδήµατος, ἅτινα θὰ συγκρατήσουν τὴν οἰκονοµικὴν καὶ
νοµισµατικὴν σταθερότητα. Ἐὰν ἀντιθέτως χορηγηθοῦν
παροχαὶ ὑπέρµετροι τῆς οἰκονοµικῆς ἀντοχῆς τοῦ τόπου,
θὰ δηµιουργηθῇ ὁ φαῦλος κύκλος τὸν ὁποῖον ἐζήσαµεν τὰς
τραγικὰς ἡµέρας τῆς ἐχθρικῆς κατοχῆς.
∆ιὰ νὰ πραγµατοποιηθῇ ἡ οἰκονοµικὴ σταθερότης ἀπαιτεῖται αὔξησις τοῦ Ἐθνικοῦ Εἰσοδήµατος.
∆ιὰ νὰ ἐπιτευχθῇ ἡ αὔξησις αὕτη, πρέπει ἕκαστος τῶν
πολιτῶν νὰ συµβάλῃ ἐν τῷ πλαισίῳ τῆς ἐπαγγελµατικῆς
του δραστηριότητος εἰς τὸν πολλαπλασιασµὸν τῆς παραγωγῆς.
Πρέπει πρὸς παντὸς νὰ ἀρχίσουν ἐργαζόµενα καὶ ἀποδίδοντα τὰ παραγωγικὰ ἔργα. Πρέπει ὅπως ἄλλωστε πράττει ἡ Κυβέρνησις νὰ ἐπιδιώκῃ περαιτέρω ἀξιοποίησιν τῶν
πλουτοπαραγωγικῶν πόρων.
Εἶναι ἐκεῖνα, τὰ ὁποῖα θὰ ἐξασφαλίσουν διὰ κάθε πολίτην
πάσης ἐπαγγελµατικῆς τάξεως, πεδίον δραστηριότητος,
πλήρη ἀπασχόλησιν.
Ἡ ἐξεύρεσις τῶν πόρων διὰ τὴν συνταξιοδότησιν ἐβασίσθη
ἐπὶ 3 οἰκονοµικῶν πηγῶν: α) Εἰσφορᾶς τῶν ἐνδιαφεροµένων.
β) Συµµετοχῆς τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου καὶ ἰδιαιτέρως τῶν
εὐπορωτέρων. γ) Τοῦ Κρατικοῦ Προϋπολογισµοῦ.
∆ιετυπώθησαν ἐπικρίσεις διὰ τὰς δύο πρώτας πηγάς,
ὅλως ἀδικαιολόγητοι.
Ἡ συµµετοχὴ τῶν ἐνδιαφεροµένων διὰ τὴν ἀσφάλισιν
εἶναι ἀπαραίτητος πρὸς ἐπίτευξιν τοῦ σκοποῦ ἐπὶ τῇ βάσει
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τῶν ἀνωτέρω ἐκτεθέντων, ἐν ᾧ ἐξ ἄλλου δηµιουργεῖ τὸ
καλούµενον ἀσφαλιστικόν των δικαίωµα.
Ἀναγνωρίζω καὶ τὸ ἀνέπτυξα ἤδη ὅτι, ἡ οἰκονοµικὴ
κατάστασις τῶν ἀγροτῶν δὲν ἐπιτρέπει ἐπιβαρύνσεις. Ἡ
συµµετοχὴ τοῦ ἠσφαλισµένου εἰς τὸν ἀσφαλιστικὸν του
φορέα εἶναι ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον ξεχωρίζει τὴν Κοινωνικὴν
Ἀσφάλισιν ἀπὸ τὴν Κοινωνικὴν Πρόνοιαν.
Ἡ συµµετοχὴ αὕτη ἀποτελεῖ τὴν ἀπάντησιν διὰ τὰς ἐπικρίσεις τῆς συµβολῆς τοῦ συνόλου.
∆ιὰ τῆς συµµετοχῆς των αὐτῆς οἱ ἠσφαλισµένοι δηµιουργοῦν τρόπον τινὰ τὸ δικαίωµα ἰδιοκτησίας, ἀναπτύσσεται ἐν ἑαυτοῖς ἡ συναίσθησις ὅτι ἡ ἀσφάλισις εἶναι ἰδική
των. ∆ιὰ τὸν λόγον αὐτὸν ἄλλως τε ὁ Νοµοθέτης ἀναγνωρίζει εἰς τοὺς ἠσφαλισµένους τὸ δικαίωµα τῆς συµµετοχῆς εἰς τὴν ∆ιοίκησιν καὶ διαχείρισιν.
Ἡ συµµετοχὴ αὕτη ἐπιτρέπει τὴν ἀνάπτυξιν τῆς ἀσφαλιστικῆς συνειδήσεως, ἥτις εἶναι τόσον ἀναγκαία πρὸς
ἐπίτευξιν τοῦ ἐπιδιωκοµένου σκοποῦ.
Ἐπιτρέπει περαιτέρω, ὅπως ἤδη ἐλέχθη, τὴν ἀντιµετώπισιν τῶν ἐπικρίσεων ἀπὸ τοὺς ὑφισταµένους τὸ βάρος τῶν
κοινωνικῶν εἰσφορῶν.
Ἡ συµµετοχὴ καὶ ἡ συµβολὴ τέλος τῶν ἐνδιαφεροµένων
ἐπιτρέπει τὴν δηµιουργίαν τῶν προϋποθέσεων ἐκείνων, αἱ
ὁποῖαι θὰ ἐξασφαλίσουν τὴν ἐπιτυχίαν τοῦ θεσµοῦ.
Ἔρχοµαι ἤδη εἰς τὰς ἐπικρίσεις τῆς καλουµένης Κοινωνικῆς Εἰσφορᾶς.
Κύριοι συνάδελφοι, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἐκπροσωπῶ
κατ’ ἐξοχὴν ἀστικὴν περιφέρειαν, δὲν δύναµαι παρὰ νὰ
κατακρίνω τὰς ἐπικρίσεις.
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Θὰ ἤθελα νὰ ἐρωτήσω, ποῖοι καὶ πόσοι ἀπὸ τοὺς ἐπικριτὰς δὲν ἀπολαµβάνουν τῶν καλουµένων κοινωνικῶν
εἰσφορῶν καὶ ἂν δὲν ἔχουν ἐπιβληθῇ τοιοῦτοι διὰ τὴν
ἐξασφάλισίν των ἀπὸ δεκαετηρίδων. Τὸ δυσάρεστον εἰς
τὴν προκειµένην περίπτωσιν εἶναι ὅτι σηµαντικὸν µέρος τῶν
κοινωνικῶν αὐτῶν πόρων πληρώνεται ἀπὸ τοὺς ἀγρότας
ἤδη ἀπὸ µακροῦ.
∆ὲν συζητῶ τὴν ἐπίπτωσιν τῆς κοινωνικῆς εἰσφορᾶς, ἥτις
ἄλλως τε ἐπεδιώχθη διὰ τῶν διατάξεων τοῦ ἄρθρου ΙΙ, νὰ
βαρύνῃ τὰς εὐπορωτέρας τάξεις.
Εἶναι ἀδικαιολόγητοι καὶ ἀβάσιµοι αἱ διαµαρτυρίαι διὰ
τὰς νέας τάχα τροµακτικὰς φορολογίας.
Κύριοι βουλευταί, θὰ ἔπρεπε νὰ ὁµολογηθῇ ὅτι ὀλίγοι
ἄνθρωποι ἔχουν οὐσιαστικῶς κατανοήσει τὴν ἀληθῆ ἔννοιαν
τῆς κοινωνικῆς ἀσφαλίσεως.
Ὁ Νέστωρ τῆς Γερµανικῆς Κοινωνικῆς Ἀσφαλίσεως τὴν
συνώψισεν εἰς τὴν ἐπιγραµµατικὴν ἔκφρασιν: «Οἱ πλούσιοι
διὰ τοὺς πτωχούς».
Θὰ πρέπει ἀκόµη νὰ προστεθῶσι:
Ὁ Νέος διὰ τὸν Γέροντα.
Ὁ Ἀνύπανδρος ἢ ἄτεκνος διὰ τὸν οἰκογενειάρχην.
Ὁ περισσότερα κερδίζων διὰ τὸν ὀλιγώτερα κερδίζοντα.
Ὁ Ὑγιὴς διὰ τὸν ἀσθενῆ.
Θὰ ἠδυνάµην νὰ προσθέτω – τὰ ἀστικὰ κέντρα διὰ τὴν
ὕπαιθρον.
Αὐταὶ εἶναι αἱ βάσεις τῆς Κοινωνικῆς ∆ικαιοσύνης διὰ
τὴν ὁποίαν τόσον κοπτόµεθα πάντες ὅµως λόγους καὶ οὐχὶ
πράξεσιν.
Οἱ πληθυσµοὶ τῶν ἀστικῶν κέντρων δὲν δύνανται νὰ
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κατανοήσουν ὅτι ἄνευ τῆς ἀγροτικῆς παραγωγῆς δὲν δύνανται νὰ ζήσουν.
Ἐκ τοῦ µόχθου τῶν ἀγροτῶν, προµηθεύεται ὁ ἀστικὸς
πληθυσµὸς τὰ εἴδη διατροφῆς του, τῶν ὁποίων αἱ τιµαὶ
εὑρίσκονται ἐνίοτε κάτωθεν καὶ τοῦ κόστους παραγωγῆς,
ἀκριβῶς διὰ νὰ εἶναι προσιταὶ εἰς αὐτούς.
Πέραν ὅµως τοῦ γεγονότος αὐτοῦ, ἡ ἀγροτικὴ παραγωγὴ ἀποτελεῖ µίαν ἀπὸ τὰς σηµαντικωτέρας πλουτοπαραγωγικὰς πηγὰς τῆς χώρας.
Ἡ εὐηµερία καὶ ἀποδοτικότης τοῦ ἀγροτικοῦ πληθυσµοῦ
ἐνδιαφέρει τὸ σύνολον τοῦ Ἔθνους καὶ ὅλως ἰδιαιτέρως
τοὺς κατοίκους τῶν ἀστικῶν κέντρων.
Ἰδοὺ διατὶ νοµίζω ὅτι, αἱ ἐπικρίσεις διὰ τὴν κοινωνικὴν
εἰσφορὰν εἶναι ὅλως ἀδικαιολογήτοι.
Εἶναι ἀκόµη ἀδικαιολόγητοι, διότι τὸ Κράτος προσφέρει
τὴν ἰδικήν του εἰσφορὰν παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι, εὑρίσκεται
εἰς τὴν ἀνοδικὴν πορείαν τῆς ἀνασυγκροτήσεως καὶ οἰκονοµικῆς ἐξυγιάνσεως αἵτινες δὲν ἐπιτρέπουν τὴν ἀποσπασιν
οἰκονοµικῶν πόρων.
Ἡ συµµετοχὴ τοῦ Κράτους εἰς τὴν Ἀσφάλισιν τῶν ἀγροτῶν
ἀποτελεῖ ἐγγύησιν ὅτι ὁ θεσµὸς θὰ καλύψῃ τοὺς κινδύνους
οἵτινες ἀπειλοῦν τοὺς ἀγρότας κατὰ τρόπον ἐξασφαλίζοντα
προοδευτικῶς τὴν πληρότητα αὐτῶν.
Κύριοι βουλευταί, διὰ τὸ ζήτηµα τῶν παροχῶν θ’ ἀπασχοληθῶ µόνον µὲ τὰς παροχὰς περιθάλψεως νόσου.
Πρόκειται περὶ τῆς ἐντὸς τοῦ µέτρου τοῦ δυνατοῦ καὶ
τῶν δεδοµένων τῆς συγχρόνου Ἰατρικῆς Ἐπιστήµης ἐξασφαλίσεως τοῦ ἐργαζοµένου, ἔναντι τῶν ἀπειλούντων αὐτὸν
κινδύνων ἀπωλείας τῆς πρὸς ἐργασίαν ἱκανότητός του.
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Πρόκειται περὶ τῆς ἀνάγκης ὅπως ἐνισχυθῇ ἡ ὑγειονοµικὴ ὀργάνωσις, ἥτις θὰ ἐπιτρέψῃ τὴν προάσπισιν τῆς
ὑγείας διὰ τῆς ἐφαρµογῆς τῶν κανόνων προληπτικῆς
ὑγιεινῆς ἢ εἰς περίπτωσιν ἐπελεύσεως νόσου ἢ ἀτυχήµατος τῶν διαγνωστικῶν καὶ θεραπευτικῶν µέσων πρὸς ταχεῖαν ἀποκατάστασιν τῆς διαταραχθείσης ὑγείας τοῦ ἀγρότου, πρὸς ἐπαναπόκτησιν τῆς ἐργατικῆς ἱκανότητος καὶ
ἀποφυγὴν τῆς ἀναπηρίας.
Ἡ ἐξασφάλισις τῆς ἱκανότητος πρὸς ἐργασίαν εἶναι παράγων στενώτατα συνυφασµένος µὲ τὴν ἐξασφάλισιν καὶ
προάσπισιν τῆς ὑγείας. Τὸν παράγοντα αὐτὸν ἀπεσκόπησε
ν’ ἀντιµετωπίσῃ ὁ Νόµος 3487/1955 ὡς πρῶτον βῆµα διὰ
τὴν ἀγροτικὴν ἀσφάλισιν.
Τὸ µέτρον ὅθεν δὲν ἐντοπίζεται µόνον εἰς τὴν θεραπείαν,
τὴν περίλθαψιν, τὴν Ἰατρικὴν Ἀντίληψιν, ἀλλ’ ἐπίσης καὶ
πρὸ πάντων εἰς τὴν κατὰ τὸ δυνατὸν πρόληψιν τῆς ἀσθενείας,
τῆς ἀναπηρίας, τοῦ ἀτυχήµατος, τῆς ἐπαγγελµατικῆς νόσου, ἥτις ἀποτελεῖ τὴν βασικὴν ἐπιδίωξιν τῆς Ἰατρικῆς
Ἐπιστήµης.
Πλεῖστα ὅσα προβλήµατα τίθενται πρὸς λύσιν ἐν ὄψει τοῦ
ὡς ἄνω ζητήµατος τῶν ὁποίων ἡ ἀντιµετώπισις ἐπιδιώκεται
ὑπὸ τῶν ἁρµοδίων ὑγειονοµικῶν ὀργάνων τῆς χώρας.
Ἐν τῇ ἐννοίᾳ τῆς Κοινωνικῆς Ἀσφαλείας, ἐφ’ ὅσον αὕτη
νοεῖται µὲ τὴν δέουσαν εὐρύτητα συγκεντροῦται πάντα τὰ
προβλήµατα τῆς ἰατρικῆς καὶ ὑγειονοµικῆς ὀργανώσεως τῆς
προλήψεως τῶν ἀσθενειῶν καὶ τῶν ἐργατικῶν ἀτυχηµάτων,
τῆς µετεκπαιδεύσεως καὶ ἀναπροσαρµογῆς τῶν ἀναπήρων,
τῆς ἐπαγγελµατικῆς τοὐτέστιν ἀνακατατάξεως.
Ἐκ τοῦ συνδυασµοῦ πάντων τῶν µέτρων τούτων, ἅτινα
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πρέπει νὰ ὀργανωθοῦν καὶ νὰ ἐπεκταθοῦν, θὰ ἑδραιωθῇ τὸ
αἴσθηµα προσωπικῆς ἀσφαλείας ἑκάστου πολίτου.
Πέραν ὅµως τῆς ἑδραιώσεως τοῦ αἰσθήµατος αὐτοῦ ἀσφαλείας, ἡ ἐξασφάλισις καὶ διατήρησις τῆς ὑγείας, ἐπιφέρει
καὶ ἄλλην οἰκονοµικὴν ἐνίσχυσιν πλέον σηµαντικήν.
Ἡ µείωσις τῆς νοσηρότητος µειώνει τὰς δαπάνας ἰατροφαρµακευτικῆς περιθάλψεως, ἐνῷ ἐκ παραλλήλου αὐξάνει
τὴν διάρκειαν ἀπασχολήσεως καὶ τὴν καθιστᾷ πλέον ἀποδοτικήν.
Περαιτέρω ἐλαττώνει τὰς ἐκ τῶν ἀσθενειῶν καὶ ἀτυχηµάτων ἀναπηρίας, ὡς καὶ τῶν θανάτων, περιπτώσεις αἵτινες ὀφείλουν νὰ τύχουν χρηµατικῶν παροχῶν καὶ κυρίως
συντάξεων ἐπὶ τῇ βάσει τῶν κανόνων τοὺς ὁποίους ἐπιβάλλει ἡ Κοινωνικὴ Ἀσφάλεια.
Ἰδοὺ καὶ πάλιν ἕνας ἀπὸ τοὺς οὐσιώδεις σκοποὺς πρὸς
τοὺς ὁποίους ἀπέβλεψεν ὁ Νόµος 3487/1955.
Ἐν τούτοις, κύριοι ἐκπρόσωποι τοῦ Ἔθνους, παρὰ πᾶσαν
προσπάθειαν διὰ τὴν προληπτικὴν καὶ θεραπευτικὴν ἀντιµετώπισιν τῶν ἀσθενειῶν, δὲν θὰ δυνηθῶµεν νὰ ἐξουδετερώσωµεν ὁλοκληρωτικὰ τὴν νόσον.
Ὑπάρχουν ἐξ ἄλλου εὐχάριστα γεγονότα προκαλοῦντα
τὴν προσωρινὴν διακοπὴν τῆς ἐργασίας, ὅπως εἶναι ἡ µητρότης.
Πάντα ὅµως ταῦτα πρέπει ν’ ἀντιµετωπίζωνται µὲ τὸν
ἀσφαλέστερον δυνατὸν τρόπον, ἅµα δὲ καὶ οἰκονοµικώτερον.
Ἂς µὴ µᾶς διαφεύγῃ µία οὐσιώδης ἀλήθεια. Ἡ ἐπιτυχία
τοῦ θεσµοῦ τῶν κοινωνικῶν ἀσφαλίσεων βασίζεται µὲν ἐπὶ
τῶν οἰκονοµικῶν δυνατοτήτων, ἀλλὰ καὶ κυρίως ἐπὶ τῆς
καλῆς καὶ ὀρθολογιστικῆς ὑγειονοµικῆς ὀργανώσεως.
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Ἡ Κοινωνικὴ Ἀσφάλεια δηµιουργεῖ καὶ ἐπιβάλλει τὰς
προϋποθέσεις δυνάµει τῶν ὁποίων εἶναι δυνατὴ ἡ χορήγησις ἀναπληρωµατικοῦ εἰσοδήµατος, ἐξασφαλίζοντος τὰς
ἀνάγκας διαβιώσεως, ὁσάκις ἡ ἐπαγγελµατικὴ δραστηριότης τοῦ ἐργαζοµένου διακόπτεται δι’ οἰονδήποτε λόγον,
ἀσθένεια, ἀτύχηµα, ἀναπηρία, µητρότης, γῆρας ἢ θάνατος.
Τὰ µέλη τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ, ἅτινα συντηροῦνται ὑπὸ
παθόντος δέον νὰ λαµβάνωσι τὰ ἀναγκαῖα διὰ τὴν συντήρησίν των µέσα κατὰ τὴν πρόσκαιρον ἢ µακρᾶς διαρκείας χρονικὴν περίοδον, καθ’ ἣν ἔχουν στερηθῇ τὸ ἐκ τῆς
ἐργασίας κανονικὸν εἰσόδηµα τοῦ προστάτου των.
Θὰ πρέπει νὰ προστεθῇ ὅτι καὶ ἄλλαι ἐπιβαρύνσεις
ἐπακολουθοῦν τῆς διακοπῆς τῆς δραστηριότητος ἐκ τῶν
προαναφερθέντων αἰτίων.
Εἶναι αἱ ὑποχρεώσεις παροχῶν ἀσθενείας, αἵτινες εἶναι
ἀρκούντως ἐπαχθεῖς. Αἱ ἔκτατοι οὖται καταστάσεις δέον νὰ
ληφθοῦν ἰδιαιτέρως ἐν προκειµένῳ ὑπ’ ὄψιν, διότι ἐλλείπουν
αἱ παροχαὶ εἰς χρῆµα λόγῳ ἀσθενείας, εἶναι δὲ περιωρισµέναι εἰς τὴν σύνταξιν γήρατος.
Κατὰ εὐρὺν τρόπον νοουµένη ἡ Κοινωνικὴ Ἀσφάλεια
πρέπει νὰ ἐµφανίζεται ὡς µία ἀρχὴ ἑνότητος συντονισµοῦ
πολλαπλῶν προσπαθειῶν ἐφαπτοµένων πρὸς ἀλλήλας.
Ἐµφανίζεται πρωτίστως ὡς ἡ σύζευξις µιᾶς τριπλῆς πολιτικῆς.
α) Οἰκονοµικοῦ χαρακτῆρος, µὲ ἀποκλειστικὸν σκοπὸν
τὴν ἐπίτευξιν πλήρους ἀπασχολήσεως καὶ αὔξησιν τῆς
παραγωγικότητος (ἀπὸ ἀπόψεως διατηρήσεως τῆς πρὸς
ἐργασίαν ἱκανότητος).
β) Πολιτικῆς Ὑγειονοµικῆς Ὀργανώσεως καὶ Ὑγειο397
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νοµικοῦ ἐξοπλισµοῦ, ἥτις περιλαµβάνει πᾶν ὅ,τι ἀφορᾷ
τὴν καταπολέµησιν τῆς ἀσθενείας, τόσον ἀπὸ ἀπόψεως
προληπτικῆς ὅσον καὶ θεραπευτικῆς, συµπληρουµένης ἐξ
ἄλλου διὰ τεχνικοῦ ἐξοπλισµοῦ, ἐν ᾦ µέτρῳ ἡ πρόληψις τῶν
ἐργατικῶν ἀτυχηµάτων καὶ τῶν ἐπαγγελµατικῶν νόσων
συνεπάγεται.
γ) Ἀνακατονοµῆς τοῦ Ἐθνικοῦ Εἰσοδήµατος.
Εἰς τὴν πραγµατικότητα ἐν τῇ χώρᾳ µας, µεταξὺ ἄλλων,
αἱ ὡς ἄνω ἀναφερθεῖσαι προσπάθειαι ἀναλαµβάνονται οἰκεῖ
καὶ ὡς ἔτυχεν.
Βλέπει κανεὶς τὴν λῆψιν µέτρων κατὰ τρόπον µὴ ἀνταποκρινόµενον πρὸς τὴν ὑφὴν τῶν πραγµάτων.
Εὑρισκόµεθα πάντοτε ἐνώπιον λύσεων µονοµερῶν, διδοµένων τῶν µὲν ἀνεξαρτήτως τῶν δὲ καὶ συχνὰ περιοριζοµένων εἰς ὡρισµένας κατηγορίας πληθυσµοῦ.
Ἀναλύων ἐν τούτοις τις τὰ ἐν λόγῳ προβλήµατα ἀποκαλύπτει ἐσωτερικὴν ἑνότητα ἥτις διέπει καὶ κατευθύνει
ταῦτα.
Ἡ ἑνότης ὅµως αὕτη εἶναι ἀδιάρρηκτος εἰς τὴν πολιτικὴν
τῆς ὑγειονοµικῆς ὀργανώσεως καὶ ἰδίως εἰς ὅτι ἀφορᾷ τὴν
ὑγιεινὴν καὶ τὴν προληπτικὴν δρᾶσιν.
Εἶναι γνωστὸν ὅτι ἡ Κοινωνικὴ Ἀσφάλισις ἤρχισεν ἀπὸ
µακροῦ χρόνου ἐφαρµοζοµένη. ∆ὲν ὑπῆρξεν ὅµως ἑνότης
τῆς πολιτικῆς τῶν κοινωνικῶν ἀσφαλίσεων καὶ ὁµοιοµορφία
τῶν ἑκάστοτε λαµβανοµένων µέτρων.
Εἶναι ἀνάγκη τὰ διὰ τὴν ὀργάνωσιν τῶν Κοινωνικῶν
Ἀσφαλίσεων λαµβανόµενα µέτρα νὰ προσαρµόζωνται µὲν
εἰς τὰς ἰδίας κατηγορίας, νὰ ἐντάσσωνται ὅµως ἐντὸς τοῦ
πλαισίου ἑνὸς καθολικοῦ σχεδίου ἐκ τῶν προτέρων καθω398
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ρισµένου καὶ ὀρθολογιστικῶς µελετηµένου, νὰ δεσπόζῃ δὲ
πάντοτε ἡ συνείδησις τῆς ἑνότητος τοῦ σχεδίου, ὥστε τὰ
µέτρα ταῦτα νὰ συγκλείνουν πρὸς τὴν ἑνότητα.
Ἡ ἑνότης τῆς Κοινωνικῆς Ἀσφαλίσεως δέον νὰ ὁρᾶται
καὶ ἀπὸ ἕνα δεύτερον πρῖσµα.
Τῆς προστασίας τῶν κινδύνων ἔναντι τῶν ἀσθενειῶν, ἥτις
δὲν δύναται νὰ ἐφαρµοσθῇ κατὰ κατηγορίας, ἀλλὰ πρέπει
νὰ εἶναι καθολική.
Ὄντως ἡ ὑγειονοµικὴ πολιτικὴ τείνει τὴν διαφύλαξιν ἢ
τὴν ἀποκατάστασιν τῆς ἱκανότητος πρὸς ἐργασίαν.
Ἐρωτᾶται: εἶναι δυνατόν, ἢ µᾶλλον συµφέρει ἡ πολιτικὴ
αὕτη νὰ ἀσκῆται ταὐτοχρόνως ὑπὸ πολλῶν φορέων;
Ὑφίσταται κατὰ συνέπειαν, ἀπὸ οἱανδήποτε πλευρὰν καὶ
ἂν ἐξετασθῇ τὸ θέµα, µία ἑνότης, ἥτις κατ’ οὐδένα τρόπον
πρέπει νὰ παρορᾶται. Ἡ ἑνότης αὕτη εἶναι ἀνύπαρκτος ἐν
τῇ χώρᾳ µας.
Αὐτὸ σηµαίνει ὅτι πρέπει ν’ ἀλλάξῃ ἡ πολιτική µας ἔναντι τοῦ θέµατος τῆς Κοινωνικῆς Ἀσφαλείας καὶ πρέπει ν’
ἀλλάξῃ πρὶν δηµιουργηθοῦν οἰκονοµικὰ ἀδιέξοδα.
Ἡ Κοινωνικὴ Ἀσφάλισις πρέπει νὰ τείνῃ εἰς τὸν συγκεντρωτισµὸν καὶ τὴν συγχώνευσιν ὅλων τῶν Ἀσφαλιστικῶν
Ὀργανισµῶν εἰς ἕναν ἑνιαῖον φορέα καὶ νὰ προσπαθῇ πάντοτε διὰ τῆς ἰσοπεδώσεως τῶν προβαλλοµένων ἀντιδράσεων
καὶ ἀντιρρήσεων καὶ διὰ τῆς ἐπιβολῆς σεβασµοῦ εἰς τὸν
ὑπέρτατον Νόµον Κοινωνικῆς ∆ικαιοσύνης, νὰ δηµιουργήσῃ
τὰς ἀδιασαλεύτους οἰκονοµικὰς δυνατότητας πρὸς προστασίαν τῶν ἀδυνάτων διὰ τῆς συµµετοχῆς καὶ συνεισφορᾶς
τῶν ἰσχυρῶν.
∆ὲν εἶναι ἐπιτρεπτὸν εἰς ἐµὲ ἀµύητον τῶν οἰκονοµοτε399
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χνικῶν δεδοµένων τῆς Κοινωνικῆς Ἀσφαλείας ν’ ἀσχολοῦµαι
µὲ τὰ γενικὰ αὐτὰ θέµατα.
Θὰ πρέπει ὅµως νὰ προσθέσω ὅτι τὰ προβλήµατα τῆς
Κοινωνικῆς καλουµένης Ἰατρικῆς, ἤτοι τῆς Ὑγειονοµικῆς
ὀργανώσεως εἰς τὰς Ἀσφαλίσεις ἰδιαιτέρως µὲ ἀπησχόλησαν
ἀπὸ τῆς πρώτης στιγµῆς, καθ’ ἣν εἰσῆλθον εἰς τὴν Ἰατρικὴν
οἰκογένειαν. Μοῦ δίδεται ὅθεν τὸ δικαίωµα ν’ ἀσχοληθῶ
κάπως µὲ τὸ θέµα.
Πολλάκις διετύπωσα διὰ δηµοσιεύσεων καὶ ἀνακοινώσεων
τὰς ἐπὶ τοῦ θέµατος τούτου ἀντιλήψεις µου.
Εἰς µικρὸν τεῦχος ὑπὸ τὸν τίτλον «Ἡ Ἰατρικὴ Παρίθαλψις
εἰς τὴν Ἀσφάλισιν Νόσου», τὸ ὁποῖον ἐξέδωσα εἰς χρόνον
ἀνύποπτον πάσης πολιτικῆς προσωπικῆς ἐπιδιώξεως, διετύπωσα καὶ πάλιν τὰς σκέψεις µου, ἐπὶ τοῦ ζητήµατος
τούτου ὑψίστης κοινωνικῆς σηµασίας διὰ τὴν προάσπισιν τῆς
ὑγείας τῶν ἠσφαλισµένων καὶ τὴν καλυτέραν ὑγειονοµικὴν
ὀργάνωσιν εἰς τὰ διάφορα ἀσφαλιστικὰ Ταµεῖα καὶ ἰδίως
τὸ Ἵδρυµα Κοινωνικῶν Ἀσφαλίσεων.
Αἱ ἀπόψεις µου ἐκεῖναι, ἀπότοκοι µακροετοῦς πλέον πεῖρας, ἐβασίσθησαν περαιτέρω ἐπὶ στατιστικῶν οἰκονοµικῶν
δεδοµένων, τὰ ὁποῖα προήρχοντο ἀπὸ τὸν οὐσιωδέστερον
Ἀσφαλιστικὸν Ὀργανισµὸν ἐν τῇ χώρᾳ µας, τὸ ΙΚΑ.
Τὰ στατιστικὰ στοιχεῖα ἐπὶ τῶν ὁποίων ἐβασίσθησαν
αἱ διατυπωθεῖσαι ἀντιλήψεις µου, καὶτοι περιωρισµένης
ἐκτάσεως ἔδιδον ἐν τούτοις ἀνάγλυφον τῆς κρατούσης καταστάσεως.
Ἡ µελέτη ἐκείνη περιωρίζετο εἰς τὴν ἐξέτασιν τοῦ ποιοῦ
τῆς παρεχοµένης Ἰατροφαρµακευτικῆς Περιθάλψεως καὶ τῆς
θέσεως τῶν ἰατρῶν εἰς τὴν Ἀσφάλισιν Νόσου. Ἡ µικρά µου
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αὕτη ἐργασία ἀπετέλεσε τὴν ἀφετηρίαν νὰ δηµιουργηθῇ µία
δηµοσία συζήτησις ἀπὸ τῶν στηλῶν ἀκόµη τοῦ ἡµερησίου
τύπου, εἰς ἣν ἔλαβον µέρος πολλοὶ ἀσχολούµενοι µὲ τὰ
θέµατα αὐτὰ καὶ ὡς ἦτο ἑπόµενον καὶ οἱ ἐκπρόσωποι τῶν
ἀσφαλιστικῶν ὀργανισµῶν. Αἱ ἀντιλήψεις αὗται δύναται
νὰ συνοψισθοῦν ὡς κάτωθι:
Ἡ Ἰατρικὴ Περιθαλψις, ἀφ’ ἧς ἔπαυσε ν’ ἀποτελῇ ἁπλοῦν
βοηθητικὸν µέσον τῆς Ἀσφαλίσεως ἀσθενείας ἀποσκοποῦν εἰς
τὴν ἀνάκτησιν καὶ µόνον τῆς ἱκανότητος πρὸς ἐργασίαν τοῦ
ἠσφαλισµένου, ἰδίᾳ ὅµως ἀφ’ ὅτου ἤρχισε νὰ ἐµφανίζηται
ὡς γενικώτερον ζήτηµα, ἀφορῶν ἀρχικῶς µὲν τὰ µέλη τῶν
οἰκογενειῶν τῶν ἠσφαλισµένων, εἶτα δὲ ὁλονὲν εὐρυνοµένας
κατηγορίας προσώπων, ἵνα φθάσῃ ἐσχάτως ν’ ἀποτελῇ
ὑπόθεσιν ὁλοκλήρου τοῦ πληθυσµοῦ, ἔχει ἀχθῇ εἰς τὸ προσκήνιον τῶν ἐνδιαφερόντων τὴν ἀσφάλισιν ζητηµάτων.
Ἐὰν θελήσῃ ν’ ἀναλύσῃ τις λεπτοµερῶς τὰ αἴτια καὶ
τὰς συνθήκας, αἵτινες συνέτειναν εἰς τὴν τοιαύτην ἐξέλιξιν
τῆς Ἰατρικῆς Περιθάλψεως, θ’ ἀντιληφθῇ τὰ στάδια τῆς
διαµορφώσεως τῆς παλαιᾶς ἀσφαλιστικῆς περιοχῆς εἰς τὸ
σηµερινόν της σχῆµα.
Τὸ σχῆµα αὐτὸ συνίσταται εἰς τὴν ἑνοποίησιν τῆς ὀργανώσεως τῆς Ἰατρικῆς Περιθάλψεως καὶ τὴν δηµιουργίαν
Ἐθνικῆς Ὑπηρεσίας Ὑγείας, καλυπτούσης ἅπαντας τοὺς
ἐργαζοµένους καὶ τὰ µέλη τῶν οἰκογενειῶν των, συµπεριλαµβανοµένων καὶ τῶν ἀγροτικῶν πληθυσµῶν.
Ἡ φύσις καὶ ἡ ἔκτασις τῶν παρεχοµένων ἰατρικῶν ἐν γένει φροντίδων δέον, ὅπως ρυθµίζωνται κατὰ τρόπον ὥστε,
ἄνευ οὐδενὸς περιορισµοῦ, ἐξασφαλίζεται ἡ ἀποκατάστασις
τῆς ὑγείας τῶν ἠσφαλισµένων.
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Ἡ Ἰατρικὴ περιθάλψις πρέπει νὰ εἶναι πλήρης ἀπὸ πάσης ἀπόψεως ἐπὶ τῇ βάσει τῶν συγχρόνων δεδοµένων τῆς
ἐπιστήµης. ∆ιὰ νὰ καταστῇ πλήρης ἡ Ἰατρικὴ Περίθαλψις
ἀπαιτοῦνται:
α) Ἐξασφάλισις ἱκανοῦ ἀριθµοῦ ἰατρῶν γενικῆς ἰατρικῆς
καὶ εἰδικοτήτων, ὥστε νὰ δύναται ὁ ἠσφαλισµένος νὰ
ἐκλέγῃ τὸν ἰατρὸν τῆς ἐµπιστοσύνης του.
β) ∆ιάθεσις εἰς τοὺς ἰατροὺς τῶν καταλλήλων ὑγειονοµικῶν µέσων πρὸς διαγνωστικὸν καὶ θεραπευτικὸν σκοπὸν
(ἰατρείων, ὑγειονοµικῶν κέντρων πλήρως ἐξωπλισµένων).
γ) ∆υνατότης εὐχεροῦς νοσοκοµειακῆς περιθάλψεως τῆς
ὁποίας ἡ ἐκλογὴ νὰ ἐπαφίεται εἰς τοὺς ἰατροὺς γενικῆς
ἰατρικῆς καὶ εἰδικοὺς τοιούτους, µὲ παράλληλον πλήρη
ὀργάνωσιν τῶν Νοσηλευτικῶν Κέντρων.
δ) Ἐξασφάλισις τῆς πλήρους συνεργασίας τῶν ἰατρείων
καὶ ὑγειονοµικῶν κέντρων µετὰ τῶν νοσηλευτικῶν ἱδρυµάτων.
ε) Τὴν ὕπαρξιν συµβουλῶν ἰατρῶν, διὰ τὴν ὀρθὴν λύσιν
τῶν παρουσιαζοµένων δυσχερῶν περιπτώσεων.
στ) Στενὴ συνεργασία µετὰ τῶν φορέων Ἀσφαλίσεως εἰς
ὅλα τὰ ζητήµατα Ἰατροφαρµακευτικῆς περιθάλψεως καὶ
προληπτικῆς δράσεως ὑπὸ τὴν εὐθύνην καὶ συντονιστικὴν κατεύθυνσιν τοῦ Ὑπουρ. Κοιν. Προνοίας. Ἐκ τῆς ὀργανώσεως
ταύτης θὰ προέκυπτον ὀφέλη µεγίστης σηµασίας, τόσον ἀπὸ
οἰκονοµικῆς ἀπόψεως, ὅσον καὶ ἀποτελεσµατικότητος τῆς
ὑγειονοµικῆς ὀργανώσεως.
Ἡ ἀπαρίθµησις στατιστικῶν στοιχείων καὶ ἀριθµῶν, θὰ
ὁδηγήσῃ µακρὰν τῆς ἀρχῆς τοῦ ὑπὸ κρίσιν σχεδίου νόµου.
Ἀρκεῖ µόνον ν’ ἀναφέρω ὅτι ἡ ἐξοικονόµησις µόνον τῶν
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ἐξόδων διοικήσεως ἀνερχοµένων κατὰ µέσον ὅρον εἰς 15%
θὰ ἐπέτρεπε τὴν χρησιµοποίησίν τῶν διὰ τὴν βελτίωσιν τοῦ
ποιοῦ τῆς παρεχοµένης ἤδη περιθάλψεως.
Μὲ γνώµονα κρίσεως τὰς ἀνωτέρω ἐκτεθείσας ἀπόψεις καὶ
µὲ κατευθυντήριον σκέψιν τὴν ἑνοποίησιν τῆς ἀσφαλίσεως
Νόσου, συνέταξα τὸν Νόµον 3487/1955 κατόπιν ἐντολῆς τοῦ
Προέδρου τῆς Κυβερνήσεως, ὅτε µοῦ εἶχε κάµει τὴν τιµὴν
νὰ µοῦ ἀναθέσῃ τὴν εὐθύνην τῶν ἁρµοδιοτήτων Ὑγιεινῆς
τοῦ Ὑπουργείου Κοινωνικῆς Προνοίας ὡς Ὑφυπουργοῦ
αὐτοῦ κατὰ τὴν πρώτην του Κυβέρνησιν.
Ἡ ὅλη ὀργάνωσις τῆς Ἀσφαλίσεως τοῦ Ἀγροτικοῦ πληθυσµοῦ ἀνετέθη εἰς τὸ Ὑπουργεῖον Κοινωνικῆς Προνοίας,
τὸν µόνον ὑπεύθυνον φορέα προασπίσεως τῆς ∆ηµοσίας
Ὑγείας.
Ἡ ἐξέλιξις τῶν πραγµάτων ἐδικαίωσε τὴν ἄποψιν αὐτήν.
Ἀλλ’ ἂς ἀφήσωµεν νὰ ὁµιλήσουν οἱ ἀριθµοί.
Ἐν ἀρχῇ τῆς ὁµιλίας ἀνέφερον ἀριθµούς τινας τῆς συντελεσθείσας ἐργασίας εἰς τὰ κοινοτικὰ καὶ ἀγροτικὰ Ἰατρεῖα,
ὡς καὶ τοὺς ὑγειονοµικοὺς Σταθµούς.
Ἀναφέρω ἀναλυτικώτερον πίνακα τῆς συντελεσθείσης ἐργασίας εἰς τοὺς ἀγροτικοὺς πληθυσµούς.
Πίναξ Γ΄
Κοινοτικὰ καὶ ἀγροτικὰ ἰατρεῖα
Ἔτος
1956
1957
1958
1959
1960

Κοινοτικὰ
Ἰατρεῖα
390
420
445
491
512

Ἀγροτικὰ
Ἰατρεῖα
452
521
699
607
612

Νοσολογικὴ
Κίνησις
685,650
3,091,514
3,689,167
3,999,172
1,059,811
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Προσωπικόν
Ἔτος
1956
1957
1958
1959
1960

Ἰατροὶ
862
983
1,167
1,127
1,133

Ἔτος

Τοκετοὶ Ἐργαστ.
Ἐξετ.
12,592 38,385
17,194 88,425
19,962 156,601

1957
1958
1959

Μαῖαι
162
226
329
388
417

Νοσοκόµοι
97
224
333
365
393
Ἐµβολιασµοὶ
171,466
256,417
211,447

Ἐπιθεωρήσεις
45,869
105,839
222,028

Ἐξυγίανσις
1,267
3,387
55,413

Ὁµιλίαι
1,770
13,674
20,227

Λειτουργοῦντα σήµερον Κοινοτικὰ καὶ Ἀγροτικὰ Ἰατρεῖα . . . . . .1,140
Ἔχει προγραµµατισθῆ ἡ λειτουργία προσέτι ἑτέρων . . . . . . . . . . 318

Ἅπασα ἡ κίνησις αὕτη τῶν χιλιάδων ἐξετάσεων κλινικῶν καὶ ἐργαστηριακῶν, τοκετῶν, προληπτικῶν ἐνεργειῶν, ἐπιθεωρήσεων ὑγιεινῆς, διαφωτιστικῶν ὁµιλιῶν
προληπτικῆς δράσεως καὶ οἰκιακῆς οἰκονοµίας, ἐγένοντο
εἰς ὅλην τὴν ἔκτασιν τῆς Ὑπαίθρου ἐφ’ ὅλου τοῦ πληθυσµοῦ
τῆς ὑπαίθρου ἄνευ ἐπιβαρύνσεως τοῦ σχετικοῦ λογαριασµοῦ
δι’ ἐξόδων διοικήσεως.
Θὰ πρέπει νὰ σηµειωθῇ ὅτι τοῦτο ὀφείλεται εἰς τὴν συµµετοχὴν ὁλοκλήρου τοῦ δικτύου τοῦ Ὑπουργείου ἀπὸ τῆς
Γεν. ∆ιευθύνσεως Ὑγιεινῆς µέχρι τῶν Ὑγειονοµικῶν Κέντρων. Τὰ Ὑγιειονοµικὰ Κέντρα τῆς χώρας µὲ τὸ ὑγειονοµικὸν προσωπικόν, ἀνώτερον καὶ κατώτερον, µὲ ἐπικεφαλῆς εἰδικοὺς ἐπιστήµονας ὑγιεινολόγους ἰατρούς, ἔχουν
ἅπασαν τὴν εὐθύνην τῆς Ἰατρικῆς Περιθάλψεως καὶ τῆς
προληπτικῆς ὑγιεινῆς.
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Τὰ ὑγειονοµικὰ ὄργανα τῶν περιφερειακῶν Ὑγειονοµικῶν
Κέντρων, πλαισιούµενα µὲ 1.140 ἰατρούς, κατεσπαρµένους
µέχρι τῶν ἀκραίων ὀρεινῶν χωρίων εἰς τὰ Κοινοτικὰ καὶ
Ἀγροτικὰ Ἰατρεῖα, ὡς καὶ τοὺς Ὑγειονοµικοὺς Σταθµούς, βοηθουµένους ὑπὸ 417 µαιῶν καὶ 393 ἐπισκεπτριῶν
ἀδελφῶν, ἐξασφαλίζουν, ἐκτὸς τῆς ἀνοικτῆς καλουµένης
ἰατρικῶς περιθάλψεως, τῆς ὁποίας µίαν ἰδέαν δίδουν οἱ
ἀναφερθέντες ἀριθµοί, τὴν ἀνάπτυξιν δι’ αὐτῶν ὑπερόχου
προληπτικῆς δράσεως εἰς ὅλους τοὺς τοµεῖς τῆς ἀτοµικῆς,
οἰκογενειακῆς καὶ ἀγροτικῆς ζωῆς. Τὸ προσωπικὸν αὐτῶν
τῶν Ὑγειονοµικῶν Κέντρων, µόνιµον καὶ µή, µισθοδοτούµενον ἀπὸ τὸν λογαριασµὸν προληπτικῆς ὑγιεινῆς καὶ
περιοριζόµενον διὰ τὴν πρόληψιν, οὐδόλως ἐπιβαρύνει τὸν
λογαριασµὸν τῶν ἀγροτικῶν ἀσφαλίσεων.
Παραλλήλως, ὅµως, πλαισιούµενον ἀπὸ τοὺς ἰατρούς,
ἐπισκεπτρίας ἀδελφὰς καὶ µαίας τῶν Κοινοτικῶν καὶ Ἀγροτικῶν Ἰατρείων, ἀναπτύσσει εὐρυτέραν προληπτικὴν δρᾶσιν,
ἐξικνουµένην µέχρι τοῦ µεµονωµένου ἀγροτικοῦ οἰκίσκου.
Ἡ παρουσία τῶν ἐπισκεπτριῶν ἀδελφῶν καὶ τῶν µαιῶν,
ὡς καὶ ἡ συµβολὴ αὐτῶν εἰς τὴν προληπτικὴν δρᾶσιν, καθιστᾶ αὐτὴν πλέον ἀποτελεσµατικήν.
Παραλλήλως τὰ ὑγειονοµικὰ στελέχη τοῦ Ὑγειονοµικοῦ Κέντρου µὲ ἐπικεφαλῆς τὸν Νοµίατρον, ὅστις εἶναι ὁ
φυσικὸς Προϊστάµενος τῶν ἰατρῶν, οἵτινες ὑπηρετοῦν εἰς
τὰ Κοινοτικὰ καὶ Ἀγροτικὰ Ἰατρεῖα τῆς περιφερείας του,
ὡς καὶ τοὺς Ὑγειονοµικοὺς Σταθµούς, ἐνισχύουν τοὺς τελευταίους εἰς τὴν ἰατρικὴν περίθαλψιν τοῦ πληθυσµοῦ τῶν
περιφερειῶν των.
Οἱ κοινοτικοὶ καὶ ἀγροτικοὶ ἰατροὶ ἀπευθύνονται εἰς τὸ
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Ὑγειονοµικὸν Κέντρον διὰ πᾶσαν βαρυτέραν περίπτωσιν,
ἔχουσαν ἀνάγκην νοσοκοµειακῆς ἢ κλειστῆς καλουµένης
περιθάλψεως.
Ὁ ἄρρωστος, ἀναλόγως τῆς φύσεως καὶ τῆς βαρύτητος
τῆς νόσου ἢ θὰ σταµατήσῃ εἰς τὸν Ὑγειονοµικὸν Σταθµὸν
ἢ τὸ Νοσοκοµεῖον εἰς τὴν πρωτεύουσαν τοῦ Νοµοῦ ἢ θ’
ἀποσταλῇ, ἐφ’ ὅσον κρίνεται ἀναγκαῖον, εἰς τὸ Κέντρον
πρὸς νοσηλείαν. Οὕτω, ἕνα πλῆρες δίκτυον, ἀρχόµενον ἀπὸ
τοῦ Κοινοτικοῦ Ἰατρείου τοῦ ὀρεινοῦ χωρίου, ὁδεύει διὰ
τοῦ Ἀγροτικοῦ καὶ περαιτέρω τοῦ Ὑγειονοµικοῦ Σταθµοῦ
πρὸς τὸ Ὑγειονοµικὸν Κέντρον καὶ τὸ Ἐπαρχιακὸν Νοσοκοµεῖον, ἐκεῖθεν δὲ πρὸς τὸ Ὑπουργεῖον καὶ τὸ Κέντρον.
Ἰδοὺ ὁ φυσικὸς φορεὺς τῆς περιθάλψεως νόσου καὶ προληπτικῆς δράσεως ἐν πλήρει ἀναπτύξει.
Ἅπασαι αἱ ὑπηρεσίαι τοῦ Ὑπουργείου Κοινωνικῆς Προνοίας, ἀπὸ τοῦ Κέντρου Γενικῆς ∆ιευθύνσεως Ὑγιεινῆς – µέχρι
τῶν περιφερειακῶν ἐπαρχιακῶν τοιούτων, εὑρίσκονται εἰς
τὴν διάθεσιν τῆς ἐξυπηρετήσεως τῶν ἀγροτικῶν πληθυσµῶν
ἀπὸ ἀπόψεως νόσου, ἀποφευγοµένων οὕτω περιττῶν ἐξόδων
διοικήσεως.
Ἰδοὺ οἱ ἀριθµοὶ τῶν ἐξόδων:
Πίναξ ∆΄
Ἔξοδα λειτουργίας ἀγροτικῆς ἀσφαλίσεως
Ἔτος
1955-1956
1957
1958
1959
1960

∆ιατεθέντα ποσά
δραχ. 73,700,000
δραχ. 85,000,000
δραχ. 104,643,000
δραχ. 105,000,000
δραχ. 110,000,000
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Ἡ εὐεργετικὴ ἐπίδρασις ὅµως τῆς ἐντάξεως τῶν ἰατρῶν
καὶ ὑγειονοµικῶν ὀργάνων τῆς Ἀγροτικῆς Ἀσφαλίσεως
εἰς τὸ δίκτυον τῶν ὑπηρεσιῶν τῆς ∆ηµοσίας Ὑγείας τοῦ
Ὑπουργείου Κοινωνικῆς Προνοίας δὲν περιορίζεται εἰς τὸν
οἰκονοµικὸν τοµέα καὶ τὰ ὀλίγα ἀνωτέρω ἐκτεθέντα.
Ἡ εὐεργετικὴ αὐτὴ δρᾶσις ἐπεκτείνεται πολὺ πέραν τῆς
συνήθους ρουτίνας. Ἂς ἀναφέρωµεν ὀλίγα τινά:
Ι. Φυµατίωσις

Ἐγκύκλιος 549/∆.Φ. 2425/5.7.1960.
«Σχετικῶς µὲ ἐφαρµογὴν Ν. 4053/1960 «περὶ φυµατιώσεως τοῦ ἀντιφυµατικοῦ ἀγῶνος». «Τὰ Ἀγροτικὰ καὶ Κοινοτικὰ Ἰατρεῖα, βάσει τοῦ Νόµου τούτου θὰ εὑρίσκωνται
εἰς στενὴν συνεργασίαν διὰ τὴν ἀνίχνευσιν, πρόληψιν καὶ
καταπολέµησιν τῆς φυµατιώσεως. Ἡ συγκέντρωσις τῶν
στατιστικῶν στοιχείων καὶ ἀποστολὴ τούτων εἰς τὰ Ἀντιφυµατικὰ Κέντρα τοῦ Ὑπουργείου».
Ἐγκύκλιος 571/∆.Φ. 4554/4.11.1960.
«Περὶ ἀντιφυµατικοῦ ἐµβολιασµοῦ».
Τὰ Ἀγροτικὰ Ἰατρεῖα, ∆ηµοτικοὶ Ἰατροὶ καὶ Σχολίατροι
ἐκτελοῦν τὸν ἀντιφυµατικὸν ἐµβολιασµὸν εἰς τὸν πληθυσµὸν
τῆς περιφερείας των ἐν στενῇ συνεργασίᾳ µετὰ τῶν Ἀντιφυµατικῶν Κέντρων, συγκεντροῦντα καὶ ἀποστέλλοντα
στατιστικὰ στοιχεῖα ἐπὶ τῶν περιπτώσεων καὶ µὲ πλήρη
στοιχεῖα ἑκάστου ἀσθενοῦς.
∆ι’ ἑτέρας, τέλος, λεπτοµεροῦς ἐγκυκλίου 554/∆.Φ./
8.7.1960 ἀποστέλλονται λεπτοµερεῖς ὁδηγίαι διὰ τὴν ὀργάνωσιν τοῦ ἀντιφυµατικοῦ ἀγῶνος ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ Νόµου
4053/1960.
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ΙΙ. Λοιµώδη νοσήµατα-ἐξυγίανσις

∆ιὰ τὴν πρόληψιν καὶ καταπολέµησιν τῶν Λοιµωδῶν νόσων καὶ τὴν ἐξυγίανσιν ἐν γένει τοῦ περιβάλλοντος, ἔχουν
ἀνατεθῆ εἰς τὰ κοινοτικὰ καὶ ἀγροτικὰ ἰατρεῖα αἱ κάτωθι
ἐργασίαι:
1) Ἀστυϊατρικὴ ἐπιθεώρησις καταστηµάτων τροφίµων, ἐργοστασίων καὶ ἐν γένει χώρων ἐξυπηρετήσεως τοῦ κοινοῦ.
2) Ἐξυγίανσις τοῦ περιβάλλοντος, ἤτοι ἐπιβλέψις ἐκτελέσεως ἔργων ὑδρεύσεως, ἀποχετεύσεως µικρῶν ἐξυγιαντικῶν ἔργων κ.λπ. συνεργασία µετὰ τῶν κοινοτήτων καὶ
ὑπὸ τὴν ἄµεσον παρακολούθησιν τῶν νοµιάτρων, ἡ ἐπιβλέψις καθαριότητος κοινοχρήστων χώρων καὶ τῆς ἀποκοµιδῆς τῶν ἀπορριµάτων, βουστασίων κ.λπ.
3) Ἡ διαφώτισις τοῦ πληθυσµοῦ ἐπὶ θεµάτων ἀτοµικῆς
ὑγιεινῆς (ἀτοµικὴ καθαριότης, διατροφὴ κ.λπ.) εὐρύτερον
δὲ παντὸς ὑγειονοµικοῦ θέµατος.
4) Ἡ καταπολέµησις τῶν λοιµωδῶν νόσων διὰ τῆς ἐφαρµογῆς µέτρων προλήψεως ἐξαπλώσεως τῶν νόσων, δηλώσεως τῶν κρουσµάτων, ἐµβολιασµῶν, ἀπολυµάνσεως καὶ
λοιπῶν σχετικῶν ἐργασιῶν.
5) Ἡ συλλογὴ βιοστατικῶν στοιχείων νοσηρότητος καὶ µελέτη τῶν ὑγειονοµικῶν προβληµάτων τῆς περιοχῆς των.
6) Ἡ ἐν γένει ἐπίβλεψις τῆς δηµοσίας ὑγείας ἐν τῇ περιοχῇ των.
Ἐξετελέσθησαν τῇ ἐπιβλέψει τῶν ἀγροτικῶν καὶ κοινοτικῶν ἰατρῶν 7.500 ἔργα ὑδρεύσεως ἐξυγιάνσεως καὶ ἀποχετεύσεως.
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ΙΙΙ. Καταπολέµησις ἑλονοσίας

Ἀπὸ τοῦ 1957, ἀφ’ ὅτου ἤρξατο ἐφαρµοζόµενον τὸ πρόγραµµα ἐκριζώσεως τῆς ἑλονοσίας, ἀνετέθη εἰς τὰ κοινοτικὰ καὶ
ἀγροτικὰ ἰατρεῖα, ἡ διεξαγωγὴ εὐρυτάτης ἐπιδηµιολογικῆς
διερευνήσεως ἀποσκοπούσης εἰς τὴν ἔγκαιρον ἀνίχνευσιν
ὑπόπτων περιστατικῶν ἑλονοσίας καὶ τὴν ἐν συνεχείᾳ αἱµατολογικὴν ἐξέτασιν καὶ ἄµεσον ὑποβολὴν εἰς τὴν ἐνδεδειγµένην θεραπείαν.
Ἡ διεξαγωγὴ τοῦ ἔργου τούτου, συνεπάγεται συνεχῆ
ἐπαγρύπνησιν καὶ συνεργασίαν µετὰ τῶν κεντρικῶν καὶ περιφερειακῶν Ὑπηρεσιῶν τοῦ Ὑπουργείου, µετὰ τῶν ὁποίων
πρέπει νὰ ἐξασφαλίζεται στενώτατος συντονισµός.
Ἡ ἐπὶ τοῦ θέµατος τούτου συµβολὴ τῶν ἀγροτικῶν καὶ
κοινοτικῶν ἰατρείων εἶναι κεφαλαιώδης, εἰς τὸ µέλλον
δέ, θὰ καταστῇ ἔτι σηµαντική, διότι τὰ ἰατρεῖα ταῦτα θ’
ἀναλάβουν ἀποκλειστικῶς σχεδὸν τὴν ἐπαγρύπνισιν, ἄνευ
τῆς ὁποίας ὁ κίνδυνος ἐξαπλώσεως τῆς ἐλονοσίας εἶναι
ἐξαιρετικὰ µεγάλος. Ἐλήφθησαν 150.000 αἱµατολογικὰ παρασκευάσµατα τὸ 1958 καὶ ἀνὰ 180.000 τὸ 1959 καὶ 1960.
ΙV. Ἀντικαρκινικὸς ἀγών

Μετὰ τὴν ψήφισιν τοῦ Νόµου 3941/1959 «περὶ ὀργανώσεως
τοῦ Ἀντικαρκινικοῦ Ἀγῶνος, τὰ κοινοτικὰ καὶ ἀγροτικὰ
ἰατρεῖα ἐπεφορτίσθησαν µὲ τὴν ἀνίχνευσιν τοῦ καρκίνου
καὶ ἔγκαιρον διάγνωσιν, ὡς καὶ τὴν συλλογὴν στατιστικῶν
στοιχείων τόσον ἀπαραιτήτων διὰ τὴν ἀντιµετώπισιν τῆς
ἐπαράτου αὐτῆς νόσου.
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V. ∆ιαφώτισις

Αἱ 20.000 περίπου ὁµιλίαι κατ’ ἔτος, ὁµιλοῦν εὐγλώττως
περὶ τῆς συµβολῆς τῶν κοινοτικῶν καὶ ἀγροτικῶν ἰατρῶν
διὰ τὴν διαφώτισιν τοῦ κοινοῦ ἐπὶ τῶν προβληµάτων ὑγείας
καὶ προληπτικῆς δράσεως. Αἱ ὁµιλίαι αὖται ἐνεργοῦνται
κατόπιν ὁδηγιῶν, ἐγκυκλίων καὶ προγραµµάτων τοῦ
Ὑπουργείου Κοινωνικῆς Προνοίας.
VΙ. Τέλος, ἤρξατο ἤδη ἡ µετεκπαίδευσις τῶν ἀγροτικῶν

καὶ κοινοτικῶν ἰατρῶν, ὡς καὶ τῶν ὑγειονοµικῶν ὀργάνων
διὰ τῆς προτύπου ὑγειονοµικῆς Μονάδος, ἥτις ὠργανώθη ἐν
Φαρσάλοις, τῇ βοηθείᾳ τῆς ∆ιεθνοῦς Ὀργανώσεως Ὑγείας,
εἰς τὴν ὁποίαν εἶχον τὴν εὐκαιρίαν νὰ διδάξω περὶ καρκίνου
καὶ ἀντικαρκινικοῦ ἀγῶνος καὶ νὰ διαπιστώσω τὰ ὅλως
εὐεργετικὰ ἀποτελέσµατα τῆς τοιαύτης προσπαθείας τοῦ
Ὑπουργείου Κοινωνικῆς Προνοίας, ἐν συνεργασίᾳ µετὰ τῆς
∆ΟΥ, τὴν ὁποίαν κατὰ κάποιον τρόπον ἐκπροσωπῶ εἰς τὴν
Χώραν µας.
Κύριοι βουλευταί, δὲν ἐπεκτείνοµαι περαιτέρω διὰ ν’
ἀναλύσω ποία ὑπῆρξεν ἢ δύναται νὰ προκύψῃ µεγαλυτέρα
ὠφέλεια εἰς τὴν προάσπισιν τῆς ὑγείας τοῦ ἀγροτικοῦ
πληθυσµοῦ ἀπὸ τὴν ἔνταξιν τῶν ἀγροτικῶν καὶ κοινοτικῶν
ἰατρῶν καὶ τοῦ βοηθητικοῦ παραϊατρικοῦ προσωπικοῦ εἰς
τὸ ὑγειονοµικὸν δίκτυον τοῦ Ὑπουργείου Κοινωνικῆς Προνοίας.
Παραδόξως ὅλως διὰ τὰς µεταβατικὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 23, προβλέπεται ἡ µεταφορὰ τῶν ὑγειονοµικῶν ὑπηρεσιῶν τῆς ἀσφαλίσεως νόσου τῶν Ἀγροτῶν εἰς τὸν ΟΓΑ.
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Εἶναι τὸ σηµεῖον εἰς τὸ ὁποῖον διαφωνῶ ριζικώτατα ἐπὶ
τῇ βάσει τῶν ὅσων ἐξέθηκα, τόσον ὅσον ἀφορᾷ τὰς γενικὰς
ἀρχὰς περὶ κοινωνικῆς ἀσφαλίσεως, ὅσον καὶ ἐπὶ τῇ βάσει
τῶν ἄκρως εὐεργετικῶν ἀποτελεσµάτων, ἅτινα ἔσχεν ἡ
ἔνταξις τῶν ὀργάνων τῆς ἀσφαλίσεως νόσου τῶν ἀγροτῶν
εἰς τὸ ὑγειονοµικὸν δίκτυον τῆς Χώρας. Ἡ µεταφορὰ αὕτη
ἐνῷ θὰ δηµιουργήσῃ µίαν νέαν ὑγειονοµικὴν ὑπηρεσίαν
εἰς τὸ νέον ἀσφαλιστικὸν τῶν ἀγροτῶν ὀργανισµόν, ἥτις
µοιραίως θ’ αὐξήσῃ τὰ ἔξοδα διοικήσεως ἐπὶ ζηµίᾳ τῆς
ἀσφαλίσεως, θ’ ἀποστερήσῃ τῶν εὐεργετηµατικῶν ἀποτελεσµάτων, τὰ ὁποῖα ἐξέθηκα.
∆ύναται θαυµάσια ὁ ΟΓΑ νὰ ἔχῃ τὸν ἔλεγχον τῆς χρηµατοδοτήσεως τῆς Ἀσφαλίσεως Νόσου τῶν Ἀγροτῶν, νὰ
µετέχῃ δι’ ἐκπροσώπου εἰς τὴν ∆ιοίκησιν αὐτῆς τοῦ Ὑπουργείου Κοινωνικῆς Προνοίας κατ’ οὐδένα ὅµως τρόπον ἡ
ἀνατροπὴ τῶν παραδεδεγµένων ἀρχῶν τῆς Κοινωνικῆς
Ἀσφαλείας δικαιολογεῖται.
Εἶµαι βέβαιος ὅτι ἡ Ἐθνικὴ Ἀντιπροσωπεία ὁµοφώνως
θὰ ψηφίσῃ τὴν διαγραφὴν τοῦ ἄρθρου 23 καὶ οἱ ἀξιότιµοι
κύριοι ἁρµόδιοι Ὑπουργοί, θὰ δεχθοῦν τὴν διαγραφήν.
Κατὰ τὰ ἄλλα δὲν δύναµαι καὶ ἐγώ, προερχόµενος ἀπὸ
ἀγροτικὴν καὶ πολὺ πτωχὴν οἰκογένειαν, παρὰ νὰ προσθέσω καὶ τὴν βαθυτάτην προσωπικήν µου εὐγνωµοσύνην
µετὰ τῶν ἑκατοµµυρίων ἀγροτῶν πρὸς τὸν Πρόεδρον τῆς
Κυβερνήσεως καὶ τὴν Κυβέρνησιν διὰ τὴν ἐπιβολὴν τῶν
ἀγροτικῶν ἀσφαλίσεων.
Οὕτω ὁλοκληροῦται ἡ Ἀσφάλεια τῶν ἀγροτῶν, ἀρξαµένη
διὰ τοῦ Νόµου 3487/1955, µὲ τὸν ὁποῖον, χάρις εἰς τὴν
ἐξαιρετικὴν τιµὴν τὴν ὁποίαν µοῦ ἔκαµεν ὁ ἀξιότιµος κύ411
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ριος Πρόεδρος τῆς Κυβερνήσεως τὴν ἐποχὴν ἐκείνην, ἔχω
συνδέσει τὸ ταπεινόν µου ὄνοµα.
Ἡ ἐθνικὴ αὕτη ἐνέργεια τῆς Κυβερνήσεως τοῦ κ. Κωνσταντίνου Καραµανλῆ ἀποδεικνύει ὅτι χάρις, εἰς τὰς
ἀόκνους προσπαθείας αὐτοῦ εἰς ὅλους τοὺς τοµεῖς ἡ Κοινωνικὴ Ἀσφάλεια ἐν τῇ Χώρᾳ µας θὰ ἐπιτρέψῃ καὶ εἰς
τοὺς ἀγρότας ν’ ἀποκτήσουν σιγὰ-σιγὰ δυνατότητας πραγµατικῶς ἴσας, ἐντὸς τῶν πλαισίων µιᾶς ἐλευθέρας κοινωνίας καὶ νὰ ἐδραιώσῃ τὴν ἀντίληψιν εἰς τὸν Ἑλληνικὸν Λαὸν
ὅτι, ἡ Ἀσφάλεια αὕτη βασίζεται ἐπὶ τῆς πεποιθήσεως, ὅτι ἡ
Ἐλευθερία καὶ ἡ Κοινωνικὴ Ἀσφάλεια, εἶναι συνώνυµοι καὶ
ὅτι δὲν δυνάµεθα νὰ ἔχωµεν τὴν µίαν ἄνευ τῆς ἄλλης.
Εἴθε τὰ Ἔθνη νὰ ἑνωθοῦν µὲ τὴν πιστὴν αὐτήν, διὰ νὰ κατευθύνουν καὶ καθοδηγοῦν τὰς µάζας των πρὸς τὰ ἰδανικὰ
τῆς Ἐλευθερίας καὶ Κοινωνικῆς Ἀσφαλείας ἐπ’ ὠφελείᾳ
τῶν λαῶν των καὶ ὁλοκλήρου τῆς ἀνθρωπότητος.
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ΠΑΝΑΓΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ
Η κύρωση της Συµφωνίας
Σύνδεσης της Ελλάδας
µε την ΕΟΚ (1962)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Ε. ΜΠΟΤΣΙΟΥ

Παναγής Παπαληγούρας

Η κύρωση της Συµφωνίας Σύνδεσης
της Ελλάδας µε την ΕΟΚ (1962)
«ἀπὸ ὅλους µας ἐξαρτᾶται ἐὰν θὰ ἀποδειχθῇ ἡ
σύµβασις σταθµὸς... ἢ ἀντιθέτως ἐὰν θὰ γίνῃ ἀρχὴ
µεγάλων ὀδύνων»1

Εισαγωγή

Η οµιλία που εκφώνησε στη Βουλή ο Παναγής Παπαληγούρας
κατά τη συζήτηση για την κύρωση της Συµφωνίας Σύνδεσης µεταξύ της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας
(ΕΟΚ) συνδυάζει ένα θέµα υψηλής σηµασίας µε την επιτοµή της
γενικότερης πολιτικής φιλοσοφίας µίας κορυφαίας πολιτικής προσωπικότητας. Στoν κοινοβουλευτικό λόγο της 25ης Ιανουαρίου 1962
αναλύεται η ευρωπαϊκή πολιτική της Ελλάδας ως συνισταµένης
οικονοµικών επιταγών και πολιτικών-ιδεολογικών προταγµάτων.
Ο Παπαληγούρας, υπουργός Συντονισµού στην τρίτη κυβέρνηση της
Εθνικής Ριζοσπαστικής Ένωσης (ΕΡΕ) (1961-1963), υπερασπίζεται
µε πάθος και γνώση την ευρωπαϊκή επιλογή ως την καταλληλότερη
λύση για το «ελληνικό πρόβληµα», το οποίο ο ίδιος αντιλαµβάνεται
ως πρόβληµα οικονοµικό και κοινωνικό ταυτόχρονα. Ο Παπαληγούρας απουσίαζε από τις διαπραγµατεύσεις για τη Σύνδεση, καθώς
είχε αποχωρήσει από την ΕΡΕ από τον Φεβρουάριο του 1958 έως
τις παραµονές των εκλογών του 1961. Στο µεσοδιάστηµα παρέµεινε, όµως, συνεπής στην άποψή του ότι η ευρωπαϊκή ενοποίηση
αποτελούσε µονόδροµο για την Ελλάδα, όπως και για την ειρηνική
αναδιοργάνωση της Ευρώπης. Το ενδιαφέρον της οµιλίας ενισχύεται
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από το γεγονός ότι ο οµιλητής εκθέτει ισόρροπα τις ωφέλειες και
τους κινδύνους που θα επιφέρει η Σύνδεση.
Η τοποθέτηση του Παπαληγούρα δεν είναι µονοσήµαντη ή εργαλειακή, προκειµένου να προχωρήσει γρήγορα η διαδικασία κύρωσης. Χωρίς περιστροφές, προαναγγέλλει τη Σύνδεση ως «ἀρχὴ
µεγάλων ὀδύνων», εάν η Ελλάδα δεν εναρµονιστεί µε την ΕΟΚ. Ο
υπουργός Συντονισµού, επισηµαίνοντας τις αβεβαιότητες που ενέχει
η ευρωπαϊκή επιλογή, καλεί συµπολίτευση και αντιπολίτευση να
στηρίξουν το δύσβατο ευρωπαϊκό δρόµο. Από την αντιπολίτευση, η
Ένωση Κέντρου και το Κόµµα Προοδευτικών ενέκριναν καταρχήν
τη Σύνδεση, αλλά προσήψαν καθυστερήσεις και προχειρότητα στην
ευρωπαϊκή πολιτική της κυβέρνησης της ΕΡΕ. Η Ενιαία ∆ηµοκρατική Αριστερά (Ε∆Α) την καταδίκασε συλλήβδην.

Η Σύνδεση της Ελλάδας με την ΕΟΚ
Η Συµφωνία Σύνδεσης υπεγράφη στις 9 Ιουλίου 1961 στην Αθήνα.
Η Συµφωνία των Αθηνών, όπως ονοµάστηκε, ήταν η πρώτη του
είδους που υπέγραψε η ΕΟΚ µε τρίτη χώρα και άνοιξε το δρόµο
για ανάλογες συµφωνίες µε άλλες ενδιαφερόµενες χώρες τα επόµενα χρόνια (Τουρκία, Μάλτα, Κύπρος). Με δεδηλωµένο στόχο
τη µελλοντική πλήρη ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ, η Συµφωνία
προέβλεπε τη σταδιακή εγκαθίδρυση τελωνειακής ένωσης µεταξύ
των δύο συµβαλλόµενων µερών σαν στάδιο προσαρµογής της ελληνικής οικονοµίας στους κανόνες της Κοινής Αγοράς. Στο διάστηµα
αυτό η Ελλάδα θα µείωνε δασµούς και ποσοστώσεις βραδύτερα
από το ρυθµό δασµολογικού αφοπλισµού που θα ακολουθούσαν οι
Έξη απέναντί της.
Η Συµφωνία Σύνδεσης προέβλεπε για την τελωνειακή ένωση
µεταβατική περίοδο δύο φάσεων (12 και 22 έτη), ειδικές ρυθµίσεις
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για ευαίσθητα ελληνικά προϊόντα, και κοινοτική χρηµατοδότηση
για µία πενταετία ύψους 125 εκατοµµυρίων δολαρίων υπό µορφή
δανείων 25ετούς διάρκειας. Την εκτέλεση της Συµφωνίας ανέλαβε
να εποπτεύει το Συµβούλιο Σύνδεσης, όπου η ΕΟΚ και η Ελλάδα
διέθεταν από µία ψήφο. Η Συµφωνία κάλυπτε όλα τα προϊόντα εκτός
από εκείνα που υπάγονταν στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και
Χάλυβα (ΕΚΑΧ), ενώ προβλεπόταν µελλοντική διαπραγµάτευση
για τη συµµετοχή της Ελλάδας στη διαµορφούµενη Κοινή Αγροτική
Πολιτική (ΚΑΠ).2 Οι γενναιόδωροι όροι που εξασφάλισε η Ελλάδα
οδήγησαν στο χαρακτηρισµό της Σύνδεσης ως «ἔνταξης ἐν σµικρῷ»,
ενώ οι Έξη τόνισαν ότι η Συµφωνία των Αθηνών δεν θα αποτελούσε
προηγούµενο για ανάλογες συµφωνίες µε άλλες τρίτες χώρες.3
Η Σύνδεση ικανοποιούσε εν πολλοίς τα αιτήµατα που είχε υποβάλει νωρίτερα η Ελλάδα κατά τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων
(1957-1958) για τη συγκρότηση µιας µεγάλης Ευρωπαϊκής Ζώνης
Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), η οποία θα συνέδεε πολυµερώς την
ΕΟΚ µε τις υπόλοιπες χώρες του Οργανισµού Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Συνεργασίας (ΟΕΟΣ). Προερχόµενο από πρωτοβουλία κυρίως
των Βρετανών, το σχήµα της ΕΖΕΣ αποσκοπούσε να αποτρέψει την
εµπορική υποβάθµιση των εκτός ΕΟΚ ευρωπαϊκών χωρών εν όψει
της µείωσης δασµών που θα εγκαινίαζαν οι Έξη από τον Ιανουάριο
του 1959. Ταυτόχρονα, µετατόπιζε το κέντρο βάρους της ευρωπαϊκής
συνεργασίας από τη γεωργία στη βιοµηχανία, από την οικονοµική
εναρµόνιση στο ελεύθερο εµπόριο και από τη «µικρή» (petite Europe)
στη «µεγάλη» Ευρώπη. Η «χαλαρή» εµπορική συνεργασία που
επαγγέλονταν οι Βρετανοί απλώς επαλήθευσε για άλλη µια φορά τον
ευρω-σκεπτικισµό τους, στάση που τους είχε οδηγήσει νωρίτερα σε
αποχή τόσο από την ΕΚΑΧ (1951-1952), όσο και από τη θνησιγενή
Ευρωπαϊκή Αµυντική Κοινότητα (ΕΑΚ) (1952-1954).4
Οι προτάσεις για µια ελεύθερη ζώνη συναλλαγών εστιάστηκαν στη
βιοµηχανική παραγωγή. Για την αγροτική παραγωγή δεν προβλεπό-
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ταν κοινό εξωτερικό δασµολόγιο, ενώ διατηρούνταν οι προνοµιακοί
όροι εµπορικών συναλλαγών µε τρίτες χώρες, ρύθµιση καταφανώς
ευνοϊκή για τις εισαγωγές από πρώην αποικιακά εδάφη –µε προεξάρχοντα το χώρο της βρετανικής κοινοπολιτείας– και εποµένως
αρνητική για τις παρόµοιες αγροτικές εξαγωγές των ευρωπαϊκών
χωρών. Η απόκλιση στόχων, σε συνδυασµό µε την πεποίθηση του
Γάλλου προέδρου Charles de Gaulle για τον εν δυνάµει διαβρωτικό
ρόλο της Βρετανίας στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, κατέστησαν το
χάσµα των οικονοµικών προσεγγίσεων µεταξύ ΕΟΚ και ΕΖΕΣ πολιτικά αγεφύρωτο και οδήγησαν τις διαπραγµατεύσεις σε ναυάγιο.5
Οι οικονοµικά αδύναµες χώρες του ΟΕΟΣ διαφοροποιήθηκαν
νωρίς από τον κεντρικό προσανατολισµό της ΕΖΕΣ προς τη βιοµηχανία και το ελεύθερο εµπόριο. Μία ειδική Οµάδα Εργασίας (23)
υπέβαλε σειρά εκθέσεων που ανταποκρίνονταν στα αιτήµατα της
Ελλάδας, της Ιρλανδίας, και της Τουρκίας για εξασφάλιση µακράς
µεταβατικής περιόδου 10-24 ετών για την τελωνειακή ένωση και
για ειδικές ρυθµίσεις σε επιµέρους κλάδους και προϊόντα.6 Παρ’ όλα
αυτά, οι προσπάθειες για ιδιαίτερη µεταχείριση δεν ευοδώθηκαν.
Η λογική της κλασικής τελωνειακής ένωσης κληροδοτήθηκε και
στη µικρή ΕΖΕΣ των «Επτά» που ιδρύθηκε ως αντίπαλον δέος
της ΕΟΚ των Έξη µε τη Συνθήκη της Στοκχόλµης στις 3 Μαΐου
1960, στην οποία συµµετείχαν η Βρετανία, η Αυστρία, η Ελβετία,
η ∆ανία, η Νορβηγία, η Σουηδία και η Πορτογαλία. Η λειτουργία
της επισκιάστηκε, βέβαια, πολύ γρήγορα από την προσπάθεια της
Βρετανίας να ενταχθεί στην ΕΟΚ, πολλώ δε µάλλον καθώς αυτή
προσέκρουσε δύο φορές στο βέτο του de Gaulle (1963 και 1967).7
Όταν η Ελλάδα υπέβαλε αίτηση για Σύνδεση µε την ΕΟΚ τον Φεβρουάριο 1959, µετέφερε στις νέες διαπραγµατεύσεις την «προίκα»
της προηγούµενης διετίας.8 Σε αντίθεση µε την ΕΖΕΣ, η ΕΟΚ άφηνε
περιθώρια για την «ιδιαίτερη µεταχείριση» των αναπτυσσόµενων
χωρών. Αυτό οφειλόταν όχι τόσο στην έµφαση στην αγροτική πα-
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ραγωγή, αλλά κυρίως στην ύπαρξη µιας µακροπρόθεσµης πολιτικής
αποστολής της ΕΟΚ δίπλα στους άµεσους οικονοµικούς στόχους, τη
στιγµή που οι επιδιώξεις της ΕΖΕΣ εξαντλούνταν στην τελωνειακή
ένωση. Την καρδιά των ελληνικών αιτηµάτων συνέθεταν τα τέσσερα
σηµεία που είχαν παρουσιαστεί ήδη στα κοινά υποµνήµατα Ελλάδας,
Ιρλανδίας και Τουρκίας προς τον ΟΕΟΣ ως προϋποθέσεις για τη
συµµετοχή τους στην ΕΖΕΣ: πρώτον, η εξασφάλιση µακράς µεταβατικής περιόδου για το δασµολογικό αφοπλισµό των αναπτυσσόµενων
οικονοµιών⋅ δεύτερον, η διασφάλιση ειδικών ρυθµίσεων για την
προστασία της γεωργίας και της βιοµηχανίας⋅ τρίτον, η προώθηση
επενδύσεων από ισχυρές δυτικοευρωπαϊκές οικονοµίες⋅ και, τέταρτον, η ευνοϊκή χρηµατοδότηση έργων υποδοµών και ανάπτυξης.9
Η προσδοκία ότι η συµµετοχή στην ΕΟΚ θα πίεζε την Ελλάδα να
προβεί σε έναν συνολικό οικονοµικό, θεσµικό και πολιτικό εκσυγχρονισµό βάρυνε καθοριστικά στην απόφαση της Αθήνας να συνδεθεί
µονοµερώς µε την ΕΟΚ αντί της µικρής ΕΖΕΣ το 1959.10 Λόγω
του περιορισµένου εύρους της ζώνης των «Επτά», όταν η Αθήνα
στράφηκε προς την ΕΟΚ, δεν αντιµετώπισε δίληµµα ανάµεσα στις
δύο αυτές προτάσεις ευρωπαϊκής συνεργασίας. Η αδυναµία της ελληνικής οικονοµίας να ανταγωνιστεί τους Έξη απέκλεισε αυτόµατα
και διλήµµατα ανάµεσα στη σύνδεση και την πλήρη ένταξη.
Ο Κωνσταντίνος Καραµανλής, βασικός εµπνευστής του προσανατολισµού της Ελλάδας προς την ευρωπαϊκή ενοποίηση, επιδίωξε
τη σύνδεση ως στάδιο προπαρασκευαστικό για τη µελλοντική προσχώρηση. Στην ευρωπαϊκή του πολιτική εναπέθεσε την επιτυχία
του συνολικού προγράµµατος ευηµερίας και µεταρρυθµίσεων που
επιχείρησε να εφαρµόσει στη δεκαετία του 1960. Θεωρούσε τη
συµµετοχή στη ζώνη της ευρωπαϊκής ευηµερίας µοναδική θεραπεία
για την πολιτική αστάθεια και την κοινωνική ανασφάλεια που καθήλωναν έως τότε την Ελλάδα στη φτώχεια και την υπανάπτυξη,
καλλιεργώντας αισθήµατα ηττοπάθειας και αποµονωτισµού. Τη
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θέση αυτή ασπαζόταν και ο τότε υπουργός Εµπορίου της κυβέρνησης
της ΕΡΕ, Παναγής Παπαληγούρας, ο οποίος είχε ex officio από
ελληνικής πλευράς την κεντρική πολιτική ευθύνη των διαπραγµατεύσεων για τη µεγάλη ΕΖΕΣ. Ο Παπαληγούρας αναγνώριζε την
ανεπτυγµένη πολιτική δυναµική της ΕΟΚ σε σύγκριση µε την ΕΖΕΣ
και τασσόταν υπέρ της σταδιακής προσαρµογής της ελληνικής οικονοµίας στις υψηλές απαιτήσεις της Κοινής Αγοράς. Ως “εγκέφαλος”
της ελληνικής οικονοµικής πολιτικής τόνιζε τις πολιτικές διαστάσεις
της έννοιας της Ευρώπης, που επέβαλλαν την καταπολέµηση των
ανισοτήτων µεταξύ φτωχότερων και πλουσιότερων κρατών, και
αντιµετώπιζε, επίσης, το σχέδιο για τη µεγάλη ΕΖΕΣ ως προστάδιο
για τη συµµετοχή στην ΕΟΚ.11
Προφανώς, οικονοµικά κριτήρια είχαν αυτοτελή αξία, όπως, για
παράδειγµα, το γεγονός ότι ο µεγαλύτερος όγκος του ελληνικού
εξωτερικού εµπορίου (περίπου 40% των ελληνικών εξαγωγών και
των ελληνικών εισαγωγών) διενεργούνταν µε χώρες της Κοινής
Αγοράς.12 Οι ισχυροί εµπορικοί δεσµοί έκαναν επιτακτική την
ανάγκη να µην αποκλειστεί η Ελλάδα από το κοινοτικό εµπόριο
και τις οικονοµικές εξελίξεις που σηµατοδοτούσε η δηµιουργία της
ΕΟΚ. Από την άλλη πλευρά, τα ελληνικά αγροτικά και βιοµηχανικά
προϊόντα παρέµεναν χαµηλής ποιότητας καθώς διοχετεύονταν κυρίως στην εγχώρια αγορά, ενώ απουσίαζε η τεχνογνωσία για τη
διάχυση και προβολή τους σε ξένες αγορές. Την ποιότητα και την
αποδοτικότητα καθήλωναν οι ποικίλες κρατικές επιχορηγήσεις,
η εµµονή σε λιγότερο εξαγώγιµες καλλιέργειες και η πληθώρα
προστατευµένων επαγγελµάτων.13
Ο προστατευτισµός είχε λειτουργήσει σαν κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας στα δύσκολα χρόνια της ανασυγκρότησης, όταν η Ελλάδα
επιζητούσε καταρχάς τη νοµισµατική και οικονοµική σταθεροποίηση
µετά την τραγωδία της Κατοχής και του Εµφυλίου. Η γενναία
αµερικανική βοήθεια, που τα πρώτα µεταπολεµικά χρόνια εξι-
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σορροπούσε αναπτυξιακές και αµυντικές δαπάνες, είχε ακούσια
διευκολύνει την αναβολή τολµηρών µεταρρυθµίσεων.14 Αλλά από
τα µέσα της δεκαετίας του 1950 ο προστατευτισµός έγινε τροχοπέδη καθιστώντας την ελληνική οικονοµία ευάλωτη στο διεθνή
ανταγωνισµό και στις διακυµάνσεις των διεθνών αγορών. Σαν
συνέπεια, οι οικονοµικές της δοµές αποθάρρυναν τις µεγάλες ξένες
επενδύσεις που είχαν επαγγελθεί οι φιλελεύθερες µεταρρυθµίσεις
Μαρκεζίνη του 1953. Η στασιµότητα προκαλούσε διαρθρωτικά
προβλήµατα, υποαπασχόληση και επαναλαµβανόµενες εξαγωγικές
κρίσεις. Σηµαντικό µέρος των αδιάθετων ελληνικών προϊόντων
διοχετευόταν στις αγορές του ανατολικού µπλοκ, επιτείνοντας τη
χαµηλή ανταγωνιστικότητα της ελληνικής παραγωγής και δηµιουργώντας τις προϋποθέσεις για την εξαγωγική εξάρτηση της
Ελλάδας από κοµµουνιστικές χώρες σε οικονοµικά και κοινωνικά
κρίσιµες καλλιέργειες, όπως, για παράδειγµα, η νευραλγική για
την αγροτική οικονοµία παραγωγή καπνού. Η Σύνδεση µε την
ΕΟΚ προκρίθηκε ως σφαιρική λύση για την έξοδο από αυτόν το
φαύλο κύκλο που διαιώνιζε το ελληνικό πρόβληµα. Η ευρωπαϊκή
επιλογή θεωρήθηκε σταθµός καθοριστικός για το οικονοµικό και
πολιτικό µέλλον της χώρας.15
Την ευθύνη των διαπραγµατεύσεων Σύνδεσης ανέλαβε επίλεκτη
αντιπροσωπεία µε επικεφαλής τον υποδιοικητή της Τραπέζης της
Ελλάδος Ιωάννη Πεσµαζόγλου. Οι κυριότερες αντιρρήσεις των Έξη
αφορούσαν το ελληνικό αίτηµα για µακρά περίοδο προσαρµογής
και προέρχονταν από χώρες µε οµοειδείς αγροτικές εξαγωγές,
όπως η Γαλλία και η Ιταλία (λάδι, οίνος, εσπεριδοειδή κ.λπ.). Η
Ολλανδία αντιδρούσε συστηµατικά στο αίτηµα για ευνοϊκή µεταχείριση της ελληνικής βιοµηχανίας και τη χρηµατοδότηση αναπτυξιακών έργων µε κοινοτικούς πόρους. Σε γόρδιο δεσµό εξελίχθηκε
η διαπραγµάτευση για τις εξαγωγές καπνού, προϊόν µε ξεχωριστή
οικονοµική, κοινωνική και πολιτική βαρύτητα. Η Ελλάδα αξίωνε
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αύξηση των καπνικών εξαγωγών της προς τις χώρες της ΕΟΚ σε
βάρος άλλων ποικιλιών. Τελικά, παρά τις έντονες αντιπαραθέσεις,
οι ελληνικοί όροι ικανοποιήθηκαν σε µεγάλο βαθµό.16 Σηµαντικό
ρόλο στην υπέρβαση των αδιεξόδων στις διαπραγµατεύσεις διαδραµάτισε η πολιτική αντιµετώπιση της Σύνδεσης από τις ηγεσίες
των ευρωπαϊκών χωρών, κυρίως της Γαλλίας και της Γερµανίας,
και, κατ’ επέκταση, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.17

Το πολιτικό πλαίσιο
Η διαδικασία κύρωσης της Συµφωνίας Σύνδεσης Ελλάδας - ΕΟΚ
από την ελληνική Βουλή διήρκεσε από τις 24 Ιανουαρίου έως τις
28 Φεβρουαρίου 1962.
Η συζήτηση έλαβε χώρα µέσα στη φορτισµένη ατµόσφαιρα που
είχε δηµιουργήσει η κήρυξη του «ανένδοτου αγώνα» από την
Ένωση Κέντρου λίγους µήνες νωρίτερα. Αµφισβητώντας το αποτέλεσµα των εκλογών της 29ης Οκτωβρίου 1961 ως προϊόν «βίας
και νοθείας»,18 ο Γεώργιος Παπανδρέου είχε µεταθέσει το δηµόσιο
ενδιαφέρον από τα θέµατα της ανάπτυξης, που προωθούσε η κυβέρνηση, σε ένα γενικότερο προβληµατισµό για τη δηµοκρατικότητα
του ελληνικού πολιτικού συστήµατος.19 Η Ένωση Κέντρου απείχε
από την ψήφο εµπιστοσύνης τον ∆εκέµβριο του 1961, µε συνέπεια οι
βουλευτές της να ορκιστούν µε επιφύλαξη στις 9 Ιανουαρίου 1962.
Λίγες ηµέρες πριν από την έναρξη της συζήτησης για την κύρωση
της Συµφωνίας Σύνδεσης µε την ΕΟΚ είχε εξάλλου συζητηθεί η
πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσαν από κοινού η Ένωση Κέντρου
και η Ενιαία ∆ηµοκρατική Αριστερά (Ε∆Α) για τις εκλογές του
1961 (18-22 Ιανουαρίου 1962).
Μέσα σε αυτό το κλίµα πόλωσης, υπερασπίστηκε ο Παναγής
Παπαληγούρας ως υπουργός Συντονισµού τη Συµφωνία Σύνδεσης.
Ο ίδιος είχε µόλις πρότινος επιστρέψει στην ΕΡΕ ύστερα από τη
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σύντοµη συνεργασία του µε τη Νέα Πολιτική Κίνηση, έναν από τους
ηγετικούς πια κύκλους της Ένωσης Κέντρου. Ως σταθερός υπέρµαχος της συµµετοχής στην ΕΟΚ και του ισορροπηµένου µίγµατος
κράτους και αγοράς που επικράτησε µεταπολεµικά στην ηπειρωτική
Ευρώπη, ο Παπαληγούρας αποτελούσε ενδεδειγµένο οµιλητή για
να αντιπαρέλθει την αρνητική στάση της Αριστεράς και τις επιφυλάξεις της Ένωσης Κέντρου και του Κόµµατος των Προοδευτικών
απέναντι στους ευρωπαϊκούς χειρισµούς της κυβέρνησης.

Ο ομιλητής
Ο Παναγής Παπαληγούρας γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1917.20
Σπούδασε νοµικά στο Πανεπιστήµιο της Αθήνας (1932-1936), όπου
η διδασκαλία του Κωνσταντίνου Τσάτσου και του Παναγιώτη Κανελλόπουλου διαπότισε τη νοµική του κατάρτιση µε τα σύγχρονα ρεύµατα
της φιλοσοφίας του δικαίου και της κοινωνιολογίας, αντίστοιχα.21
Το 1937 ξεκίνησε µεταπτυχιακές σπουδές στο δίκαιο, τη φιλοσοφία και τις διεθνείς σχέσεις στο Πανεπιστήµιο της Γενεύης. Οι
τρεις αυτές γνωστικές κατευθύνσεις συνδυάστηκαν αριστοτεχνικά
στη διδακτορική του διατριβή µε τίτλο Θεωρία της ∆ιεθνούς Κοινωνίας (Théorie de la société internationale). Έργο πρωτότυπο
και εικονοκλαστικό για την εποχή του, η Θεωρία της ∆ιεθνούς
Κοινωνίας22 ξέφευγε από την ιδεαλιστική θεώρηση του διεθνούς
δικαίου ως αλάνθαστου υπερκρατικού κανόνα των διεθνών σχέσεων,
που είχε επικρατήσει στη νοµική και διεθνολογική σκέψη µετά τον
Α΄ Παγκόσµιο Πόλεµο.23
Θεµελιωµένο σε βαθιά γνώση της ευρωπαϊκής ιστορίας και στη
ρεαλιστική ανάλυση της ισχύος, συναρτούσε την ισορροπία του διεθνούς συστήµατος µε την πολιτική νοµιµοποίηση των επιµέρους
κρατών –µικρών και µεγάλων– και αναγνώριζε την εθνική κυριαρχία ως ανώτατη µορφή ισχύος, που τείνει κατά κανόνα στη διεθνή
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ειρήνη. Απαλλάσσοντας την ανάλυσή του από τη δεσπόζουσα τότε
ηθικολογία περί φιλειρηνικής και δίκαιης διεθνούς κοινωνίας, ο
Παπαληγούρας επαναπολιτικοποιούσε την έννοια της Ευρώπης.
Κατηγόρησε τον ακραίο «ιδεαλισµό» που την οδήγησε στην καταστροφή στον 20ό αιώνα και επικαλέστηκε για την ανασυγκρότησή
της µια ηθική αναβαπτισµένη στις παραδοσιακές αξίες του αµοιβαίου σεβασµού της εθνικής κυριαρχίας, του πυρήνα, όπως πίστευε,
της ευρωπαϊκής πολιτικής κουλτούρας.24 Από αυτή τη σκοπιά, η
µνηµειώδης διατριβή του Παπαληγούρα ήταν ένα έργο βαθιά ευρωπαϊκό και, όχι συµπτωµατικά, άσκησε σηµαντική επιρροή στη
νοµική και διεθνολογική σκέψη της εποχής του.25
Μολονότι η πρώτη αυτή µεγάλη εργασία τού εξασφάλισε πανεπιστηµιακή σταδιοδροµία στην Ελβετία, έµελλε να είναι και το
τελευταίο εκτενές επιστηµονικό πόνηµα του Παπαληγούρα. Ο Β΄
Παγκόσµιος Πόλεµος άλλαξε τις προτεραιότητές του. Τον Φεβρουάριο του 1943 έφυγε για το Λονδίνο, όπου διορίστηκε γενικός
γραµµατέας της αντιπροεδρίας στην εξόριστη ελληνική κυβέρνηση.
Ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης µετέβη στη Μέση Ανατολή και
στη συνέχεια έφτασε στην κατεχόµενη Ελλάδα, όπου παρέµεινε
µέχρι την αποχώρηση των Γερµανών. Ο επόµενος διορισµός του
ήταν στην κρίσιµη θέση του υφυπουργού Εφοδιασµού της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας του Γεώργιου Παπανδρέου το 1944. Οι
πρώτες µεταπολεµικές εκλογές του Μαρτίου 1946 εγκαινίασαν
τη µακρά κοινοβουλευτική παρουσία του στην ελληνική πολιτική
ζωή. Για πρώτη φορά εξελέγη βουλευτής µε το Εθνικό Ενωτικό
Κόµµα (ΕΕΚ) του Παναγιώτη Κανελλόπουλου στο πλαίσιο της
Εθνικής Πολιτικής Ένωσης (ΕΠΕ), που είχε συγκροτηθεί µε
πυρήνα το Κόµµα Φιλελευθέρων. Στο κόµµα αυτό, όπου τότε
ανεδείχθησαν νέοι βουλευτές µε σηµαντική επιρροή στις µελλοντικές εξελίξεις (Κωνσταντίνος Τσάτσος, Κωνσταντίνος Καλλίας,
Παυσανίας Κατσώτας, Γρηγόριος Κασιµάτης, Γιώργος Θεµελής),
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ο Παπαληγούρας είχε χρηµατίσει µετά τον πόλεµο και αρχηγός
της νεολαίας (ΕΕΝ, Εθνική Ενωτική Νεολαία).26
Από το 1946 µέχρι και τις εκλογές του Νοεµβρίου 1977 εκλεγόταν ανελλιπώς βουλευτής Αργολιδοκορινθίας στην αρχή και
Κορινθίας αργότερα. Τον Νοέµβριο του 1950 συµµετείχε στην
αναδιάταξη του κοµµατικών ισορροπιών µέσω της συνένωσης του
ΕΕΚ µε την ανεξάρτητη κοινοβουλευτική οµάδα που είχαν σχηµατίσει, µετά την κυβερνητική κρίση του φθινοπώρου του 1950, 27
βουλευτές του Λαϊκού Κόµµατος (µεταξύ αυτών ο Κωνσταντίνος
Καραµανλής, ο Στέφανος Στεφανόπουλος, ο Γεώργιος Ράλλης
κ.ά.). Οι δύο αυτές οµάδες συγκρότησαν τον Ιανουάριο 1951 το
Λαϊκό Ενωτικό Κόµµα (ΛΕΚ), το οποίο, µαζί µε το Νέον Κόµµα
του Σπύρου Μαρκεζίνη, θεµελίωσε τον Ελληνικό Συναγερµό υπό
τον Αλέξανδρο Παπάγο (Αύγουστος 1951).27
Ο Παπαληγούρας ανήκε στη γενιά των «νέων ανδρών» που ανέλαβαν ηγετικό ρόλο στη διαµόρφωση της µεταπολεµικής Ελλάδας.
Χειρίστηκε βασικά χαρτοφυλάκια στον τοµέα της οικονοµίας: στην
κυβέρνηση του Αλέξανδρου Παπάγου υπηρέτησε ως υφυπουργός
(1952-1953) και υπουργός Εµπορίου (1952-1953), στην πρώτη
κυβέρνηση Καραµανλή ως υπουργός Εµπορίου και Βιοµηχανίας
(1956-1958) και ως υπουργός Συντονισµού στην τρίτη κυβέρνηση
Καραµανλή (1961-1963). Στις αρχές του 1958 συγκρούστηκε µε τον
Καραµανλή για το σχεδιαζόµενο τότε εκλογικό νόµο που ενίσχυε
την εκπροσώπηση του δεύτερου κόµµατος, επικαλούµενος επίσης
δηµοκρατικό έλλειµµα στη λειτουργία της κυβέρνησης. Αποχώρησε
µαζί µε το Γεώργιο Ράλλη, τον Φεβρουάριο εκείνης της χρονιάς,
συµπαρασύροντας άλλους 13 βουλευτές και προκαλώντας έτσι την
πτώση της κυβέρνησης τον Μάρτιο του 1958. Στις εκλογές του
1958 εξελέγη βουλευτής µε την Ένωση Λαϊκών Κοµµάτων (ΕΛΚ),
η οποία συγκέρασε προσωρινά δυνάµεις δυσαρεστηµένες από τον
Ελληνικό Συναγερµό και την ΕΡΕ. Ο Παπαληγούρας συµµετείχε
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σε µία από τις συνιστώσες της παράταξης, το Λαϊκό Κόµµα, όπου
συναρχηγοί είχαν αναλάβει ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος και ο
Κωνσταντίνος Τσαλδάρης.28
Στα τρία επόµενα χρόνια που έµεινε εκτός της ΕΡΕ τον κέντρισε η προοπτική να δηµιουργηθεί στην Ελλάδα µια εναλλακτική
πρόταση εξουσίας µε χαρακτηριστικά ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού
φιλελεύθερου κόµµατος. Ως συνέπεια, συµµετείχε στη Νέα Πολιτική Κίνηση που συγκροτήθηκε τον Φεβρουάριο του 1960 και
πολιτογραφήθηκε ως Οµάδα των 10 από τον αριθµό των συµµετεχόντων βουλευτών.29 Η Νέα Πολιτική Κίνηση αποτελούσε τον
πιο δυναµικό πόλο του κατακερµατισµένου τότε χώρου των Φιλελευθέρων30 και στόχευε στη δηµιουργία ενός κεντρώου κόµµατος
εξουσίας. Η διαφαινόµενη από τις αρχές του 1961 συνένωση της
Νέας Πολιτικής Κίνησης µε τις λοιπές δυνάµεις του Κέντρου υπό
την αρχηγία του Γεώργιου Παπανδρέου µαταίωσαν, ωστόσο, τις
προσδοκίες του Παπαληγούρα για την ανανέωση του κοµµατικού
συστήµατος. Στις παραµονές των εκλογών του 1961 επέστρεψε
στην ΕΡΕ, όπου και αναδείχθηκε σε κορυφαίο υπουργό. ∆ιατήρησε το Υπουργείο Συντονισµού καθ’ όλη τη βεβαρηµένη από τον
«ανένδοτο αγώνα» διετία 1961-1963.
Από τη θέση αυτή, ο Παπαληγούρας συνέχισε το αναπτυξιακό
έργο που είχε εγκαινιάσει κατά τις προηγούµενες υπουργίες του.31
Ανέλαβε πρωτοβουλίες για την πραγµατοποίηση µεγάλων επενδύσεων στη χώρα µε έµφαση στη βιοµηχανία και την αύξηση των
εξαγωγών, ώστε να αποβεί επωφελής η Σύνδεση της Ελλάδας
µε την ΕΟΚ. Για την υλοποίηση αυτών των στόχων καλλιέργησε
την οικονοµική συµµαχία µε την Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της
Γερµανίας, την οποία είχε εγκαινιάσει ως υπουργός Εµπορίου
και Βιοµηχανίας, αλλά και µε τις ΗΠΑ, πολιτική, που προκάλεσε συνάντησή του µε τον πρόεδρο John Kennedy τον Ιούνιο του
1963.32 Προώθησε µε επιµονή το ελληνικό αίτηµα να αναλάβει
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η Ουάσιγκτον µεγαλύτερο µερίδιο των αµυντικών δαπανών της
χώρας, ώστε ο ελληνικός προϋπολογισµός να χρηµατοδοτήσει τις
οικονοµικές και κοινωνικές µεταρρυθµίσεις που και οι ίδιες οι ΗΠΑ
έκριναν απαραίτητες.33
Ο Παπαληγούρας αντιλαµβανόταν την κοινωνική κόπωση που
είχε επιφέρει στο µεταξύ στην Ελλάδα η δηµοσιονοµική ορθοδοξία
των κυβερνήσεων της ΕΡΕ και παρακολουθούσε τις νέες σχολές
οικονοµικής σκέψης, οι οποίες έδιναν προτεραιότητα στην ανάπτυξη
του ανθρώπινου δυναµικού, την ενίσχυση των εισοδηµάτων και της
ζήτησης, τάσεις κυρίαρχες στο πολιτικό πρόγραµµα της Ένωσης
Κέντρου. Συµµεριζόταν, όµως, και την άποψη που κυριαρχούσε στις
επιλογές του Καραµανλή ότι η Ελλάδα όφειλε να παρατείνει ακόµα
λίγο την αναπτυξιακή προσπάθεια µε επίκεντρο την εκβιοµηχάνιση
και την εξαγωγική επέκταση, προκειµένου να εξασφαλίσει αβίαστα
στα επόµενα χρόνια υψηλότερες κοινωνικές παροχές. Κατά τον Παπαληγούρα, κάθε βιώσιµη κοινωνική µεταρρύθµιση προϋπέθετε την
οικονοµική µεγέθυνση και τον εκσυγχρονισµό των κρατικών δοµών.
Με αυτό το σκεπτικό, όταν βρέθηκε στην αντιπολίτευση, επέκρινε
την πολιτική της Ένωσης Κέντρου (1964-1965), την επικεντρωµένη
στην κατανάλωση και στις κοινωνικές παροχές.
Στη δεκαετία του 1960 ο Παπαληγούρας έφθασε στο απόγειο
της πολιτικής του καριέρας, έχοντας στο µεταξύ αναγνωριστεί όχι
µόνο ως επιτυχηµένος υπουργός, αλλά και ως διανοητής-πολιτικός
µε σφαιρική άποψη για τη λειτουργία της οικονοµίας. Η πρότασή
του για την ελληνική αναπτυξιακή στρατηγική συνοψίστηκε στον
όρο “ρεαλιστικός φιλελευθερισµός”, θέση µε µεγάλη επιρροή στην
οικονοµία και στην πολιτική ιδεολογία της κεντροδεξιάς πριν και
µετά τη δικτατορία.34 Απηχώντας στοιχεία του αµερικανικού New
Deal και της “Κοινωνικής Οικονοµίας της Αγοράς”, του αναπτυξιακού δόγµατος της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας,
ο “ρεαλιστικός φιλελευθερισµός” επαγγελόταν ένα σύγχρονο φιλε-
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λεύθερο οικονοµικό περιβάλλον, που θα ενθάρρυνε την άνθηση της
ιδιωτικής πρωτοβουλίας για την παραγωγή γενικευµένου πλούτου.
Θα συνδυαζόταν, όµως, παράλληλα, µε τη δυνατότητα του κράτους
να ενεργοποιεί τον αναπτυξιακό του ρόλο για µεγάλες ταχύρρυθµες
επενδύσεις και διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που ξεπερνούσαν τις
δυνατότητες και την τεχνογνωσία της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Η
παρεµβατική, πατερναλιστική λειτουργία του κράτους θα υπηρετούσε το συγκερασµό αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής όπως
προσιδιάζει στα σύγχρονα κράτη. Ο Παπαληγούρας δεν προσέγγιζε
το ζήτηµα της ανάπτυξης µε ακραιφνώς τεχνοκρατικά οικονοµολογικά κριτήρια. Η ανάλυσή του συνέθετε, όπως πάντα, την πολιτική
οικονοµία µε την κοινωνική δικαιοσύνη. Η οικονοµία δεν ήταν αυτοσκοπός, αλλά µέσο στην υπηρεσία «της δηµοκρατίας και υψηλών
εθνικοπολιτικών επιδιώξεων».35 Προχωρούσε έτσι ένα βήµα πέρα
από τον οικονοµολογικό πυρήνα του κεϋνσιανισµού.
Εκτός από µεγάλες επιτυχίες και διάχυτη αναγνώριση, η δεκαετία του 1960 επεφύλασσε στον Παπαληγούρα και σοβαρές δοκιµασίες. Επί των ηµερών της Ένωσης Κέντρου, η Ε∆Α πρότεινε
την παραποµπή του σε Ειδικό ∆ικαστήριο για τη διαχείριση της
∆ΕΗ –µαζί µε τους Κωνσταντίνο Καραµανλή, Νικόλαο Μάρτη,
Αριστείδη Πρωτοπαπαδάκη, ∆ηµήτριο Χέλµη, Λεωνίδα Μπουρνιά,
Πέτρο Γουναράκη και διευθυντικά στελέχη της ∆ΕΗ και επιµέρους
υπουργείων. Η πρόταση δεν τελεσφόρησε, καθώς οι πράξεις που καταγγέλλονταν είχαν παραγραφεί, αλλά η απόπειρα αµαύρωσης της
πολιτείας κορυφαίων µελών των κυβερνήσεων της ΕΡΕ υπονόµευσε
το έργο και την προσωπικότητά τους.36 Ο Παπαληγούρας παρέµεινε
στον ηγετικό πυρήνα της ΕΡΕ. Λίγο πριν από την αναχώρηση του
Κωνσταντίνου Καραµανλή για το Παρίσι εντάχθηκε στην τριµελή
διοικούσα επιτροπή, µαζί µε τον Παναγιώτη Κανελλόπουλο και τον
Κωνσταντίνο Ροδόπουλο.37 Το στρατιωτικό πραξικόπηµα της 21ης
Απριλίου 1967 τον βρήκε υπουργό Άµυνας της βραχύβιας κυβέρ-

428

ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

νησης Κανελλόπουλου (3-21 Απριλίου 1967), χωρίς να µπορεί να
αντιδράσει στην εκτροπή. Στη διάρκεια της δικτατορίας αποσύρθηκε
στο κτήµα του στην Κορινθία.
Η Μεταπολίτευση τον οδήγησε καταρχάς στη θέση του διοικητή
της Τραπέζης της Ελλάδος (1974) και στη συνέχεια, µετά την
επανεκλογή του τον Νοέµβριο του 1974, στη θέση του υπουργού
Συντονισµού, στην οποία παρέµεινε µέχρι τις εκλογές του 1977,
οπότε ανέλαβε µέχρι την πρόωρη αποχώρησή του από την πολιτική, το 1978, για ένα χρόνο το Υπουργείο των Εξωτερικών. Από
τις δύο αυτές θέσεις, ο Παπαληγούρας είχε την κεντρική ευθύνη
για τις διαπραγµατεύσεις ένταξης της Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές
Κοινότητες. Στο στόχο αυτό αφιερώθηκε ολοκληρωτικά από την
υποβολή της αίτησης προσχώρησης, το 1975, µέχρι την ολοκλήρωση των διαπραγµατεύσεων το 1978. Παράλληλα, ανέπτυξε ένα
εξαντλητικό πρόγραµµα ενηµέρωσης εγχώριων και ξένων παραγωγικών φορέων για τις συνέπειες της αναµενόµενης ένταξης
στην ελληνική οικονοµία. Η οικονοµική του πολιτική ακολούθησε
το δρόµο του ρεαλιστικού φιλελευθερισµού, ο οποίος καθοδήγησε
τις ιδεολογικές επιλογές των κυβερνήσεων Καραµανλή, αλλά και
του κόµµατος της Νέας ∆ηµοκρατίας στο πρώτο προσυνέδριό της
το 1977. Ο “ριζοσπαστικός φιλελευθερισµός” που προβλήθηκε ως
ιδεολογική πλατφόρµα του κόµµατος ήταν η ανανεωµένη εκδοχή
του “ρεαλιστικού φιλελευθερισµού” σε µια εποχή διεθνούς οικονοµικής κρίσης, η οποία ευνοούσε προωθηµένες κοινωνικές προτάσεις
της σοσιαλδηµοκρατίας τόσο στην Ευρώπη, όσο και στην πολιτικά
ριζοσπαστικοποιηµένη Ελλάδα της µεταδικτατορικής περιόδου.
Το κράτος της Μεταπολίτευσης άσκησε αυξηµένο παρεµβατισµό στην οικονοµία εν όψει των προκλήσεων της συµµετοχής στις
Ευρωπαϊκές Κοινότητες. Στον Παπαληγούρα ειδικότερα καταλογίστηκε ισχυρότερη ροπή προς σοσιαλδηµοκρατικές αρχές από
ό,τι θεωρητικά παραδεχόταν. Αφορµή υπήρξε η κρατικοποίηση
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µεγάλων επιχειρήσεων, όπως η Ολυµπιακή Αεροπορία, η Εµπορική
Τράπεζα και τα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά, που καθιέρωσε για τον
Παπαληγούρα τη µοµφή της “σοσιαλµανίας”. Όπως, όµως, έχει
πειστικά εξηγηθεί,38 δεν επρόκειτο τόσο για δείγµα µιας συνολικής
κρατικιστικής νοοτροπίας, αλλά µάλλον για ειδικές πρωτοβουλίες
επιβεβληµένες από την προβληµατική ιδιωτική διαχείριση των
συγκεκριµένων εταιρειών, σε συνδυασµό µε τη βαρύτητά τους για
την ελληνική οικονοµία.
Ο κλονισµός της υγείας του εξανάγκασε τον Παναγή Παπαληγούρα σε αποχή από το δηµόσιο βίο από τον Μάιο 1978 έως το θάνατό
του το 1993. Η θεωρητική και πρακτική συµβολή του στη διαµόρφωση της µεταπολεµικής ελληνικής οικονοµίας τού εξασφάλισαν
ευρεία αναγνώριση από ολόκληρο το κοµµατικό φάσµα και τον
κατέταξαν ανάµεσα στους κορυφαίους αρχιτέκτονες του εξευρωπαϊσµού της χώρας.

Η ομιλία
Στις 24 Ιανουαρίου 1962, πρώτη ηµέρα της συζήτησης για την
κύρωση της Συµφωνίας των Αθηνών, το λόγο έλαβε ως εισηγητής
της πλειοψηφίας ο Λεωνίδας ∆ερτιλής, υπουργός Εµπορίου κατά τις
διαπραγµατεύσεις της Σύνδεσης (1959-1961). Ο ∆ερτιλής εξέθεσε
αναλυτικά το περιεχόµενο της Συνθήκης, καθώς και την αναµενόµενη συµβολή της στον εκσυγχρονισµό οικονοµίας και κράτους
και στην ανύψωση του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων.
Χαρακτήρισε το υπό ψήφιση νοµοσχέδιο ως ένα από τα σηµαντικότερα που είχαν απασχολήσει µέχρι τότε την ελληνική Βουλή και
«ένα από τα σοβαρότερα έργα της Κυβερνήσεως της ΕΡΕ». Τόνισε
ότι η Σύνδεση αποτελούσε στάδιο προετοιµασίας για τη µελλοντική
πλήρη ένταξη, µια “τεχνική αναπνοή” µέχρις ότου η Ελλάδα θα
ήταν σε θέση να αναλάβει όλες τις υποχρεώσεις ενός κράτους-µέ-
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λους. Ο εισηγητής εξήρε την ευεργετική πίεση που θα ασκούσε η
Σύνδεση για την εισαγωγή διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων.39
Στη συζήτηση που ακολούθησε κεντρικός οµιλητής ήταν ο Θάνος
Καψάλης, βουλευτής του Κόµµατος των Προοδευτικών ως εισηγητής της µειοψηφίας,40 ο οποίος υπέδειξε τον κίνδυνο της «νωχελείας
καὶ ἐφησυχάσεως» από την προβλεπόµενη 22ετή διάρκεια της
Σύνδεσης και καταλόγισε στην κυβέρνηση ατολµία απέναντι και
στη µεγάλη ΕΖΕΣ και στην ΕΟΚ.41
Τη δεύτερη ηµέρα της συζήτησης, 25 Ιανουαρίου 1962, το λόγο
έλαβε πρώτος ο Παναγής Παπαληγούρας. Εισαγωγική του παρατήρηση ήταν ότι η Σύνδεση τοποθετούσε «τὸ ὅλον Ἑλληνικὸν
πρόβληµα ἐντὸς νέων πλαισίων».42 Η παρατήρηση αντανακλούσε
την κλασική πρόσληψη της ελληνικής υπανάπτυξης ως ενός συνολικού προβλήµατος µε διαστάσεις οικονοµικές, πολιτικές, κοινωνικές, ιστορικές. Είναι χαρακτηριστικό ότι υπογράµµισε ως βασική
ωφέλεια για τον τόπο την αλλαγή νοοτροπίας που θα επέφερε η
Σύνδεση. Η επιχειρηµατολογία του για τις επιµέρους πτυχές της
Σύνδεσης ξεδιπλώθηκε επαγωγικά. Καταρχάς αναφέρθηκε στις
προοπτικές αύξησης των αγροτικών εξαγωγών της Ελλάδας και
στις συνακόλουθες ανεπανάληπτες ευκαιρίες για επέκταση της απασχόλησης και άνοδο του βιοτικού επιπέδου στο εργατικό δυναµικό
της χώρας. ∆εύτερον, τόνισε «τὸ αἴσθηµα οἰκονοµικῆς σταθερότητος
καὶ ἀσφαλείας» που γεννούσε η Σύνδεση µε την ΕΟΚ, µολονότι δεν
εξασφάλιζε «αὐτόµατον λύσιν» του ελληνικού οικονοµικού προβλήµατος, αλλά απλώς «µεθόδους ἐπιλύσεως τῶν παγίων οἰκονοµικῶν
προβληµάτων µας».
Κατά την κρίσιµη συζήτηση για την κύρωση της Σύνδεσης ο Παπαληγούρας δεν άλλαξε το ψυχρό αναλυτικό βλέµµα του ρεαλιστή
και διανοούµενου πολιτικού. Γι’ αυτό προειδοποίησε εύγλωττα ότι
η επιτυχία της «ἐγκαινιαζοµένης πολιτικῆς θὰ ἐξαρτηθῇ πρωτίστως ἀπὸ τὴν ἱκανότητά µας νὰ ἀξιοποιήσωµεν τὰς δυνατότητας νὰ
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ἐπωφεληθῶµεν τῶν παρουσιαζοµένων εὐκαιριῶν». Η σύνδεση µε το
«ψυχρὸν κλῖµα τοῦ οἰκονοµικοῦ ρεαλισµοῦ» της προηγµένης ∆υτικής
Ευρώπης απαιτούσε ωριµότητα λαού και συστηµατική προσπάθεια.
Για τον Παπαληγούρα οι βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχία
ήταν τριών ειδών. Μία ιδεολογική-ψυχολογική: η ανάγκη αλλαγής
νοοτροπίας του «Ἕλληνος οἰκονοµικοῦ ἀνθρώπου». Μία οργανωτική:
η ανάγκη αναδιάρθρωσης της κρατικής διοίκησης αλλά και των παραγωγικών φορέων. Και µία τρίτη, τελευταία, οικονοµική: η ανάγκη
να ασκηθεί η κατάλληλη για τη Σύνδεση οικονοµική πολιτική.
Ο Παπαληγούρας έκρινε τη Σύνδεση µε την ΕΟΚ και την οικονοµική
σταθερότητα που την επέτρεψε ως τα σηµαντικότερα επιτεύγµατα των
κυβερνήσεων Καραµανλή. Εξήρε το ρόλο του προκατόχου του στο
Υπουργείο Συντονισµού Αριστείδη Πρωτοπαπαδάκη (1958-1961), ο
οποίος είχε την πολιτική ευθύνη των διαπραγµατεύσεων, όπως και το
έργο της ελληνικής αντιπροσωπείας υπό τον Ιωάννη Πεσµαζόγλου. Η
ιστορική σηµασία της Σύνδεσης συνίστατο, σύµφωνα µε τον οµιλητή,
στη διαφοροποίησή της από τις κοινές συµφωνίες για τη δηµιουργία τελωνειακών ενώσεων. Βασισµένη στη Συνθήκη της Ρώµης, η
Συνθήκη των Αθηνών εµπεριείχε την ίδια µε εκείνη στόχευση, να
προχωρήσει δηλαδή στο µέλλον η ΕΟΚ σε οικονοµική ενοποίηση. Η
πρόβλεψη για θέσπιση κοινής αγροτικής και εµπορικής πολιτικής,
τα δικαιώµατα διακίνησης και εγκατάστασης εργαζοµένων που αναγνώριζε η Συνθήκη της Ρώµης και η διαφαινόµενη σε αυτή ανάπτυξη
κοινωνικής πολιτικής στην Κοινότητα, υποδείκνυαν τη βούληση για
πολιτικότερες µορφές ολοκλήρωσης. Η συµµετοχή στην ευρωπαϊκή
ενοποίηση ήταν για το λόγο αυτό µία έντονα ιδεολογική επιλογή,
µία απόρροια της πίστης στην ιδέα της ενωµένης Ευρώπης και στην
παραδοχή ότι «εἴµεθα εἰς θέσιν καὶ θέλοµεν ἡµεῖς οἱ Ἕλληνες νὰ
γίνωµεν Εὐρωπαῖοι». Για τον Παπαληγούρα ήταν ιδιαίτερα σηµαντικό να κατανοήσουν, επίσης, οι Έλληνες ότι η συµµετοχή στην
ΕΟΚ αποτελούσε µια αέναη διαπραγµάτευση σε επίπεδο οικονοµικό,
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πολιτικό και κοινωνικό, ότι η Συµφωνία δεν ήταν το τέρµα αλλά η
αρχή της πορείας προς την ενωµένη Ευρώπη.43
Μεγάλο µέρος της οµιλίας καταλαµβάνει η ανάλυσή του για την
ίση µεταχείριση που εξασφάλιζαν τα ελληνικά εξαγωγικά προϊόντα
στην Κοινή Αγορά, όπου µάλιστα οι δασµοί έναντι της Ελλάδας
θα µειώνονταν αµέσως κατά 30-35%, ενώ παράλληλα θα αυξάνονταν οι ποσοστώσεις για ελληνικές εξαγωγές σε χώρες της ΕΟΚ.
Η Σύνδεση περιείχε πρόνοια για την προστασία ευαίσθητων ειδών
και ειδικές ρυθµίσεις για πέντε προϊόντα (καπνό, σταφίδα, ελιές,
κολοφώνιο, τερεβινθέλαια). Εξίσου σηµαντική ήταν η προβλεπόµενη
προστασία της εγχώριας βιοµηχανίας και κυρίως των νεοϊδρυόµενων µονάδων.44
Ο Παπαληγούρας τήρησε στην οµιλία του ισορροπία ανάµεσα
στα οφέλη και στους κινδύνους που θα επέφερε η Σύνδεση, παροµοιάζοντας το έργο που θα επιτελούσε η κυβέρνηση µε «ἀγῶναν»,
όπου η επιτυχία και η αποτυχία είχαν ίσες πιθανότητες. Χρησιµοποίησε δε µια από τις προσφιλείς του ιστορικές αναδροµές στη
νεότερη ευρωπαϊκή ιστορία, για να εξηγήσει πώς λειτούργησαν
άλλες ενοποιήσεις αγορών ανά τους αιώνες. Το στοιχείο που θέλησε να αναδείξει ήταν το πόσο η επίτευξη οικονοµικής ενότητας
εξαρτιόταν από την ύπαρξη ιδεολογικής συγγένειας ανάµεσα στους
εταίρους, από την ύπαρξη µιας «ἑνιαίας πολιτικῆς κατεύθυνσης».45
Πάντως, έσπευσε να παρατηρήσει, προλαβαίνοντας ένα σχόλιο του
αρχηγού της Ε∆Α, Γιάννη Πασαλίδη, για το ανατολικό εµπόριο της
χώρας, ότι δεν υπονοούσε πως ήταν αδύνατες οι καλές οικονοµικές
σχέσεις ανάµεσα σε χώρες µε διαφορετική ιδεολογία, όπως, για
παράδειγµα, η Ελλάδα και η Σοβιετική Ένωση, αλλά ότι θα ήταν
αδιέξοδη η οικονοµική ολοκλήρωση µεταξύ τους.46
Με τη Σύνδεση η Ελλάδα αποκτούσε πρόσβαση σε µια µεγάλη
ενιαία αγορά 170 εκατοµµυρίων ανθρώπων, που θα εξασφάλιζε
εφεξής “ευκινησία” σε εµπορεύµατα, σε κεφάλαια και στο εργατικό
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δυναµικό. Η µεγάλη αγορά µπορεί να προκαλούσε δέος προπάντων στις µικρές επιχειρήσεις, αλλά, κατά τον Παπαληγούρα, οι
ευκαιρίες εκσυγχρονισµού της παραγωγής και της διάθεσης των
προϊόντων που προσέφερε, θα εξουδετέρωναν τους κινδύνους. Η
υιοθέτηση νέων τεχνολογικών επιτευγµάτων και καινοτόµων µεθόδων παραγωγής και χρηµατοδότησης της ανάπτυξης θα ευνοούσε
όχι µόνο τη γεωργία και τη βιοµηχανία, αλλά και την ελληνική
βιοτεχνία. Μέσα από τέτοιες αλλαγές, η Ελλάδα θα µπορούσε να
προσβλέπει σε σύγκλιση µε τις χώρες της ΕΟΚ και στον τοµέα της
απασχόλησης, όπου ακόµα και η Ιταλία, µε το σοβαρό µέχρι τότε
πρόβληµα ανεργίας, είχε καταφέρει να εναρµονιστεί µε τους εταίρους της βαίνοντας σε επίπεδο πλήρους απασχόλησης.47 Κοινό παρονοµαστή για αυτές τις προσδοκίες αποτελούσε η επιτακτική ανάγκη
να αυξηθούν η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητα.
Ο εκσυγχρονισµός µε άξονα την τεχνολογία και η συνεχής
βελτίωση της «συναγωνιστικότητας» της ελληνικής παραγωγής
αποτελούσαν κοµβικά στοιχεία της συνολικής πολιτικής αντίληψης του Παπαληγούρα. Στην υστέρηση σε αυτά τα δύο πεδία
εντόπιζε έναν βασικό ανασταλτικό παράγοντα για την ανάπτυξη
της χώρας.48
Επικαλούµενος τη νεόκοπη τότε ροστόβεια θεωρία περί των πέντε
φάσεων οικονοµικής ανάπτυξης,49 ο Παπαληγούρας σηµείωνε ότι
η Ελλάδα βρισκόταν σε προχωρηµένο στάδιο της πρώτης φάσης
«ἐκκινήσεως», µε χαρακτηριστικό στοιχείο το αυξανόµενο ποσοστό
του ΑΕΠ –16-20% µεταξύ 1955 και 1961– που κατευθυνόταν σε
επενδύσεις. Σε αυτή τη φάση, η ΕΟΚ ήταν η κατάλληλη επιλογή,
εφόσον αποδεδειγµένα ωφελούσε ιδιαίτερα τις πιο αδύναµες χώρες
να βελτιώσουν τις οικονοµικές επιδόσεις τους. Ο Παπαληγούρας
ανέφερε χαρακτηριστικά τις περιπτώσεις της Γαλλίας και της Ιταλίας, που ήταν αρχικά επιφυλακτικές ως προς τη γερµανική οικονοµική ισχύ, αλλά στο µεταξύ, χάρη στην ΕΟΚ, είχαν αντεπεξέλθει
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καλύπτοντας µεγάλο µέρος της απόστασης που αρχικά τις χώριζε
από την Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας.
Η παρουσίαση των οικονοµικών στοιχείων κλείνει στην οµιλία του
Παπαληγούρα µε αναφορά στις χρηµατοδοτικές ανάγκες του Πενταετούς Προγράµµατος Οικονοµικής Αναπτύξεως, του σύµφυτου
µε τη Σύνδεση, που θα µπορούσαν να καλυφθούν από δυτικοευρωπαϊκές επενδύσεις.
Στην τελευταία ενότητα της οµιλίας του ο Παπαληγούρας ενδιαφέρεται να καταλήξει σε εύληπτα «ἰδεολογικὰ καὶ πολιτικὰ
συµπεράσµατα».50 Κεντρική ήταν η θέση του ότι η Σύνδεση µε
την ΕΟΚ απαιτεί από τη Βουλή µια απόφαση κατεξοχήν πολιτική:
ποια θα ήταν η µελλοντική οικονοµική και πολιτική πορεία της
Ελλάδας, ποιο αναπτυξιακό υπόδειγµα θα ακολουθούσε, µε ποια
πολιτικά πρότυπα θα εκσυγχρονιζόταν. Για τον υπουργό Συντονισµού ήταν σαφές, όπως:
ἡ ἄκρα ἀριστερὰ ἀντιλαµβάνεται κάλλιστα ὅτι ἡ Ἑλλὰς δὲν
εὑρίσκεται πρὸ τριλήµµατος, εὑρίσκεται πρὸ διλήµµατος. Ἢ
θὰ πορευθῇ πρὸς τὴν Κοινὴν Ἀγορὰν τὴν Εὐρωπαϊκὴν ἢ θὰ
πορευθῇ πρὸς τὴν Κοινὴν Ἀγορὰν τὴν Ἀνατολικήν.
Η Κοινή Αγορά ήταν ένα έντονα πολιτικό εγχείρηµα µε ιδεολογικό υπόβαθρο την πολυµερή συνεργασία των δηµοκρατικών χωρών
της ∆ύσης. Η πολιτικότητα της ευρωπαϊκής ενοποίησης ήταν αυταπόδεικτη µέσα από τις δοµές της, ενώ επιβεβαιωνόταν ανάγλυφα
και από τη στήριξη της ΕΟΚ από τις ΗΠΑ, παρότι ήταν κύριος
οικονοµικός ανταγωνιστής της.
Η πολιτική του να «ὑποστηρίζω τὴν αὔξησιν τῆς συναγωνιστικότητος τῶν συναγωνιστῶν µου» φαινόταν εύλογη µόνο υπό το
πρίσµα των στρατηγικών επιλογών της ∆ύσης µετά τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, από το Σχέδιο Μάρσαλ µέχρι την ευρωπαϊκή
ενοποίηση. Τέτοιες αποφάσεις δεν θα µπορούσαν να είχαν γεννηθεί
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από αµιγώς οικονοµικούς υπολογισµούς. «Τοῦτο συνέβη διότι
ὑπῆρξε µία ἀντίληψις ἐπαναστατική, ἡ ὁποία εἶχε βαθύτατα ἠθικὰ
καὶ ἰδεολογικὰ ἐλατήρια», τόνιζε ο Παπαληγούρας, κυρίως την
ευηµερία των δυτικών κοινωνιών. Χωρίς αυτή την αντίληψη θα
ήταν αδιανόητη η οικονοµική ανάπτυξη που γνώρισε στα µεταπολεµικά χρόνια η Ευρώπη και η Ελλάδα, χάρη στη συµµετοχή της
στο δυτικό σύστηµα.51
Στην κατακλείδα της οµιλίας του ο Παπαληγούρας συνέδεσε την
προσδοκώµενη θετική πορεία της Ελλάδας µέσα από τη Σύνδεση
µε δύο όρους. Πρώτον, ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι θα υποβοηθούσαν
τον εκσυγχρονισµό της χώρας, δίνοντάς της σωστές κατευθύνσεις
και θέτοντας εφικτούς στόχους. ∆εύτερον, ότι η ίδια η Ελλάδα θα
προέβαινε στα αναγκαία διαρθρωτικά µέτρα για την ανάπτυξη
της χώρας και την ανύψωση της εθνικής οικονοµίας στο επίπεδο
των προηγµένων δυτικοευρωπαϊκών χωρών διαφυλάσσοντας τη
νοµισµατική της σταθερότητα.
Ο οµιλητής έχει πλήρη επίγνωση των δυσκολιών του εγχειρήµατος και της δύσκολης µακράς προσπάθειας που ανοιγόταν
µε τη Σύνδεση. Τονίζει, λοιπόν, ότι µία τέτοια στροφή πολιτικής και νοοτροπίας απαιτεί «ἠθικὸν θάρρος», «σκληρότητα» και
«αὐστηρότητα», για να πράξουν οι Έλληνες το «καθῆκον ἔναντι τοῦ
ἐαυτοῦ» τους. Από την εκπλήρωση αυτών των δύο όρων εξαρτούσε
ο Παπαληγούρας και τη δική του στάση απέναντι στην ευρωπαϊκή
ενοποίηση. Έθετε, δηλαδή, ακόµα, και την εγγενή φιλοευρωπαϊκή
του τοποθέτηση υπό την αίρεση της αποτελεσµατικότητας της ΕΟΚ
στο µείζον για εκείνον θέµα της ανάπτυξης: την “προκοπή” και των
αριθµών αλλά και των ανθρώπων πίσω από τους αριθµούς.
Ο πολιτικός Παπαληγούρας των ρεαλιστικών λύσεων και ο διανοούµενος Παπαληγούρας των θεωρητικών αναλύσεων συνέθεσαν
µια αδογµάτιστη παρουσίαση του προβλήµατος της Ελλάδας και
της Ευρώπης.
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Η συζήτηση για τη Σύνδεση
Η συζήτηση για την κύρωση της Συµφωνίας Σύνδεσης µε την ΕΟΚ
ολοκληρώθηκε την 28η Φεβρουαρίου 1962. Στην τελική ψηφοφορία
µειοψήφησε η Ε∆Α. Η Ένωση Κέντρου και το Κόµµα Προοδευτικών
υπερψήφισαν, έχοντας προηγουµένως εξάρει τη σηµασία της Συµφωνίας, αλλά κατηγορώντας επίσης την κυβέρνηση για την ελλιπή
ενηµέρωση των πολιτών και για την καθυστερηµένη στροφή προς την
ΕΟΚ. Μία βασική διαφορά ανάµεσα στα δύο αυτά κόµµατα ήταν ότι
το µεν Κόµµα Προοδευτικών θεωρούσε ηµίµετρο τη Σύνδεση και ζητούσε ως θεραπεία-σοκ για την ελληνική οικονοµία την πλήρη ένταξη
–σταθερή θέση του αρχηγού του Σπύρου Μαρκεζίνη από το 1957–,
ενώ η Ένωση Κέντρου και οι ανεξάρτητοι βουλευτές του χώρου,
όπως ο Πέτρος Γαρουφαλιάς,52 έκριναν ως επί το πλείστον αναγκαία
τη Σύνδεση λόγω των αδυναµιών της ελληνικής οικονοµίας.
Ο βουλευτής της Ένωσης Κέντρου Νικόλαος Ζορµπάς ετάχθη
εξαρχής υπέρ της κύρωσης της Συµφωνίας, αλλά προειδοποίησε ότι
η Ελλάδα κινδύνευε να καταστεί «ἀποικία τῆς Εὐρώπης, πτωχὸς
συγγενὴς τῶν λοιπῶν µελῶν» της Κοινής Αγοράς.53 Παρόµοιες
θέσεις διατύπωσαν και άλλοι βουλευτές της Ένωσης Κέντρου, όπως
οι Χ. Βασµατζίδης,54 Σταύρος Κωστόπουλος,55 Στέλιος Αλλαµανής,56
Αλέξανδρος Μπαλτατζής,57 Παύλος Βαρδινογιάννης,58 Παυσανίας
Κατσώτας,59 Εµµανουήλ Κοθρής,60 Μιχάλης Παπακωνσταντίνου,61
Χρ. Ρουχωτάς62 και Στέφανος Στεφανόπουλος.63 Καίριες ήταν οι
παρεµβάσεις του Ιωάννη Ζίγδη. Στην παρέµβασή του της 1ης Ιανουαρίου 1962 τόνισε τη σηµασία της Σύνδεσης και εξήγησε ότι αυτή δεν
θα έπληττε το ανατολικό εµπόριο. «Βέβαιον θάνατον» προέβλεψε
µόνο για τις επιχειρήσεις που προϋπέθεταν µεγάλη αγορά και στην
Ελλάδα «ἵστανται ὄρθιαι χάριν τῶν δασµῶν».64 Ο Ζίγδης παραδέχθηκε ότι η Ελλάδα δεν είχε περιθώρια να βρεθεί αποµονωµένη από
την Κοινή Αγορά. Αλλά επέκρινε την κυβέρνηση γιατί «περιεπλα437
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νήθη εἰς τὴν ζώνην τῶν ἐλευθέρων συναλλαγῶν καὶ µόνον κατὰ τὸ
1959 προσηνατολίσθη πρὸς τὴν Κοινὴ Ἀγοράν».65 Στη συνεδρίαση της
Βουλής στις 22 Φεβρουαρίου 1962, οπότε ψηφίστηκαν τα άρθρα 2-7
της Συµφωνίας των Αθηνών, ο Ζίγδης προσήψε επίσης στην κυβέρνηση και εµµέσως στον Παπαληγούρα συγκεντρωτισµό στην οργάνωση του Υπουργείου Συντονισµού ως υπεύθυνου Υπουργείου για την
υλοποίηση της Σύνδεσης, «κλασσικὴν ἐκδήλωσιν ἰµπεριαλισµοῦ τῶν
Συντονισµῶν. Καὶ ὁ ἰµπεριαλισµὸς τοῦ Ὑπουργείου Συντονισµοῦ,
ὁσάκις ἐξεδηλώθη, ὑπῆρξε καταστρεπτικός».66
Κατά την καταρχήν ψήφιση του νοµοσχεδίου στις 15 Φεβρουαρίου
1962 ο Εµµ. Κοθρής επέκρινε την «ἄκραν µυστικότητα» που κυριάρχησε στις διαπραγµατεύσεις, θέση που επανέλαβε ο Γ. Λούλης.67
Στην έναρξη της κατ’ άρθρον συζήτησης επί του νοµοσχεδίου, στις
19 Φεβρουαρίου 1962, ο Γεώργιος Αθανασιάδης-Νόβας υπογράµµισε εκ µέρους της Ένωσης Κέντρου την ανάγκη «περαιτέρω καὶ
συνεχοῦς διαφωτίσεως τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ», προκειµένου να κατανοήσει τις συνέπειες της Σύνδεσης. Με την ευκαιρία αµφισβήτησε
εκ νέου το εκλογικό αποτέλεσµα, καθώς καθιστούσε την κυβέρνηση
«τραυµατισµένη πολιτικῶς», αφού µε υπαιτιότητά της «ἐγεννήθη
Βουλὴ παραλυτική».68
Από την Ε∆Α το βάρος της συζήτησης ανέλαβε ο κοινοβουλευτικός
της εκπρόσωπος Ηλίας Ηλιού, ο οποίος λίγο αργότερα την ίδια
χρονιά (1962) δηµοσίευσε τις ενστάσεις του για την ΕΟΚ στη µελέτη
του µε τίτλο Η αλήθεια για την Κοινή Αγορά. Μιλώντας µετά τον
υπουργό Εµπορίου Παναγιώτη Πιπινέλη στις 29 Ιανουαρίου 1962,69
χαρακτήρισε τη Σύνδεση «ἄλµα εἰς τὸ κενόν», που θα συνέτριβε
τις ελληνικές επιχειρήσεις οδηγώντας σε ανεργία «τὸ ἥµισυ περίπου» των εργοστασιακών εργατών. Αντιστρέφοντας τα ιστορικά
παραδείγµατα οικονοµικής ενοποίησης σε δυτικοευρωπαϊκές χώρες που είχε αναφέρει ο Παπαληγούρας, ο Ηλιού παρέπεµψε στη
συνεχιζόµενη υστέρηση της Νότιας Ιταλίας για να αποδείξει ότι η
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συνένωση ισχυρών βιοµηχανικών µε αδύναµες αγροτικές οικονοµίες
οδηγεί τις δεύτερες σε ακόµα µεγαλύτερη παρακµή. Ανίκανη να
συναγωνιστεί τις µεγάλες οικονοµίες, ακόµα και µετά την πάροδο
των προβλεπόµενων 22 ετών, η Ελλάδα θα έβλεπε να πλήττονται
οι ασθενέστερες τάξεις, εφόσον «οἱ πτωχοὶ γίνονται περισσότερο
πτωχοὶ καὶ αἱ πλούσιαι περιοχαὶ γίνονται πλουσιώτερες».70
Μακροσκελής και λεπτοµερής ήταν η οµιλία του Νίκου Κιτσίκη.71
Επανέλαβε τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Ε∆Α, ότι
«ὁ σκοπὸς τῆς Εὐρώπης εἶναι κυρίως πολιτικός», «συνδέεται µὲ τὸν
ἀγῶνα ἐναντίον τῶν σοσιαλιστικῶν χωρῶν» και αποβλέπει «ὄχι
εἰς τὴν ἕνωσιν, ἀλλὰ εἰς τὸν χωρισµὸν τῆς Εὐρώπης».72 Προειδοποίησε ότι η Σύνδεση θα ύψωνε δασµολογικά τείχη, απαγορευτικά
«διὰ τὰς εἰσαγωγὰς ἀπὸ τὰς Ἀνατολικὰς χώρας µὲ ἀνταλλαγὴν
ἑλληνικῶν προϊόντων» και ότι ο συναγωνισµός στην ΕΟΚ θα απέβαινε «θανάσιµος» για την Ελλάδα, ιδιαίτερα αν συνδέονταν στη
συνέχεια χώρες µε οµοειδή προϊόντα, όπως η Ισπανία, η Τουρκία
και το Ισραήλ. Η αιτία της χαµηλής παραγωγικότητας της χώρας
ήταν, κατά τον Κιτσίκη, το χαµηλό µορφωτικό επίπεδο του ελληνικού λαού και όχι η έλλειψη ανταγωνισµού από άλλες οικονοµίες.
Τέλος, παρέπεµψε σε µελέτες που καταδίκαζαν την προοπτική
συµµετοχής της Ελλάδας στην ΕΟΚ73 και ανέλυσε λεπτοµερειακά
επιµέρους άρθρα της Συµφωνίας των Αθηνών για να αναδείξει τις
αρνητικές επιπτώσεις που προέβλεπε.
Η Ε∆Α προέκρινε ως καλύτερη λύση για την ελληνική οικονοµία την πολιτική ουδετερότητα των ελληνικών εξαγωγών, θεωρώντας ψευδοδίληµµα την επιλογή ανάµεσα στην Κοινή Αγορά
και στην Κοµεκόν (Συµβούλιο Οικονοµικής Αµοιβαίας Βοήθειας
– COMECON), που ανέφεραν πολλοί οµιλητές. Ο Ηλιού προειδοποίησε ότι:
ἡ ἡµεροµηνία τῆς Συνδέσεώς µας µὲ τὴν Κοινὴ Ἀγορὰν θὰ εἶναι
µία µαύρη ἡµεροµηνία εἰς τὴν ἱστορίαν τοῦ τόπου, τόσον µαύρη
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ὅσο ὑπῆρξε ἡ Μικρασιατικὴ καταστροφὴ καὶ ἡ κατάκτησις τῆς
Ἑλλάδος ἀπὸ τοὺς Ναζί τὸ 1941.
Στην κατ’ άρθρον συζήτηση στη Βουλή χαρακτήρισε την ΕΟΚ «λεόντειο ἑταιρεία» µαζί µε τον βουλευτή της Ε∆Α Ι. Ευαγγελίδη.74 Ο
Ιωάννης Παπαδηµητρίου επανέλαβε τις θέσεις του κόµµατος κατά
της Σύνδεσης χαρακτηρίζοντας την ΕΟΚ πολιτικό οργανισµό, όπως
το ΝΑΤΟ, γραµµή που ακολούθησε και ο Βασίλης Εφραιµίδης.75
Αξιοσηµείωτη ήταν εκ µέρους της Ε∆Α η ανάγνωση της Σύνδεσης
µε την ΕΟΚ ως πολιτικής και όχι οικονοµικής επιλογής. Η ερµηνεία
αυτή διέτρεχε την επιχειρηµατολογία της, µε τη σαφή υπόνοια ότι η
κυβέρνηση επιβεβαίωνε πως είχε διαλέξει το δυτικό πολιτικό στρατόπεδο στο πλαίσιο του Ψυχρού Πολέµου, ενώ «ἡ σύµβασις αὐτὴ
µᾶς ἐπιβάλλει διὰ ρητῶν διατάξεων, ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν οὐσίαν, ὡς
ἐπὶ τῆς οἰκονοµικῆς ἐξαρτήσεως µειωµένη ἐθνικὴν κυριαρχίαν».76
Από την πλευρά της ΕΡΕ µίλησαν αρκετοί βουλευτές, όπως ο
υφυπουργός Συντονισµού Ιωάννης Μπούτος, που έκανε λόγο για
έναρξη περιόδου «ὠδίνων» µε τη Σύνδεση,77 ο Αριστείδης Μπασιάκος,78 ο Παναγιώτης Γυιόκας,79 ο υπουργός Γεωργίας Κωνσταντίνος
Αδαµόπουλος80 και άλλοι, ενώ επίσης παρενέβησαν ο Αντιπρόεδρος
της κυβέρνησης Παναγιώτης Κανελλόπουλος81 και ο πρωθυπουργός
Κωνσταντίνος Καραµανλής.82 Ο Παπαληγούρας έλαβε αρκετές
φορές το λόγο για να εξηγήσει το περιεχόµενο της Συµφωνίας, να
σχολιάσει οικονοµικά στοιχεία που έδινε η αντιπολίτευση και να
υπερασπιστεί την πολιτική της κυβέρνησης.
Η κύρωση της Συµφωνίας Σύνδεσης καλύφθηκε συστηµατικά
από ολόκληρο τον Τύπο, όπου δηµοσιεύτηκαν παράλληλα δηµοσιογραφικές και επιστηµονικές αναλύσεις για τη σηµασία της.83 Η
αντιπαράθεση για την ορθότητα της Συµφωνίας συνεχίστηκε και
στην ευρύτερη δηµόσια συζήτηση προκαλώντας αξιόλογες τοποθετήσεις από ανθρώπους της επιστήµης και της διανόησης. Αξιοµνη-
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µόνευτη ήταν η επιρροή που άσκησε στην εποχή του το βιβλίο του
Νίκου Κιτσίκη, µε τίτλο Η θανάσιµη περίπτυξις της Κοινής Αγοράς
(1962). Επιφυλάξεις για τη Σύνδεση είχε άλλωστε διατυπώσει ο
Ευάγγελος Παπανούτσος, επικαλούµενος τον κίνδυνο πολιτισµικής
αλλοίωσης από την ΕΟΚ, αλλά και ο Άγγελος Αγγελόπουλος, ο
οποίος από το βήµα του περιοδικού Νέα Οικονοµία χαρακτήρισε
τη Σύνδεση ως κίνηση πρόωρη και ελλιπώς προετοιµασµένη. Σκεπτικισµό εξέφρασαν αργότερα και ορισµένες εκδόσεις του ΚΕΠΕ.
Τυπικό παράδειγµα το βιβλίο του καθηγητή Στ. Τριάντη Κοινή
Αγορά και Οικονοµική Ανάπτυξις (1964), που τόνιζε την ακαταλληλότητα µιας κοινής αγοράς ανεπτυγµένων χωρών µε αδύναµες
οικονοµίες της περιφέρειας όπως η ελληνική. Τέτοιες αντιλήψεις
αντανακλούσαν επίσης τις επιφυλάξεις των µεγάλων παραγωγικών
φορέων της χώρας, όπως ο Σύνδεσµος Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (ΣΕΒ), το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών
(ΕΒΕΑ) και η Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ),
οι οποίοι από την αρχή των διαπραγµατεύσεων αξίωναν µακρά
περίοδο προσαρµογής και ειδικές προστατευτικές ρυθµίσεις.
Η Σύνδεση ετέθη σε ισχύ την 1η Νοεµβρίου 1962. Άρχισε να εκτελείται παράλληλα µε την κορύφωση του «ανένδοτου αγώνα» και
την αποσταθεροποίηση της κυβέρνησης της ΕΡΕ. Ως υπουργός Συντονισµού ο Παπαληγούρας επικεντρώθηκε στο πενταετές πρόγραµµα,
εγκαινιάζοντας νέες υποδοµές στο βιοµηχανικό τοµέα, βελτιώνοντας τη νοµοθεσία που αφορούσε σε ξένες επενδύσεις, επεκτείνοντας το ασφαλιστικό σύστηµα, επενδύοντας στην επαγγελµατική
εκπαίδευση και στον τουρισµό. Ωστόσο, το φιλόδοξο αναπτυξιακό
πρόγραµµα που θα έδινε την αρχική πρώτη ώθηση στην εφαρµογή
της Συµφωνίας δεν πρόλαβε να αποδώσει πριν από την παραίτηση
του Καραµανλή τον Ιούνιο του 1963. Ακινητοποιήθηκε από την
πολιτική κρίση, ενώ οι επενδύσεις που αναµένονταν από επιµέρους
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χώρες-µέλη της ΕΟΚ, κυρίως τη Γαλλία και τη Γερµανία, υπονοµεύτηκαν από αντιδράσεις στο εσωτερικό (π.χ. Πεσινέ).
Η ευρωπαϊκή πορεία που ξεκίνησε µε τη Σύνδεση δεν αµφισβητήθηκε από τις κυβερνήσεις της Ένωσης Κέντρου. Αλλά η δεσπόζουσα
θέση του Κυπριακού στις προτεραιότητες της πολιτικής της ηγεσίας
απέτρεψε σηµαντικές νέες πρωτοβουλίες. Μέχρι το 1965-1966 η
Σύνδεση άρχισε να καρποφορεί στο εξαγωγικό εµπόριο της χώρας
µε συνέπεια τη σταδιακή εξασθένηση του ρόλου του ανατολικού
εµπορίου.84
Η δικτατορία διέκοψε απότοµα την εξέλιξη της Σύνδεσης. Με
βάση ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η Επιτροπή αποφάσισε το «πάγωµα» της Συµφωνίας των Αθηνών τον Ιούνιο του 1967
και επέβαλε µία σειρά οικονοµικών κυρώσεων στο καθεστώς των
συνταγµαταρχών µέχρι την πτώση της δικτατορίας.
Η Σύνδεση επανενεργοποιήθηκε τον Αύγουστο του 1974, αµέσως
µετά την πτώση των συνταγµαταρχών, από την κυβέρνηση εθνικής
ενότητας, αλλά µόνο για να αποτελέσει εφαλτήριο, ώστε να υποβάλει η Ελλάδα, τον Ιούνιο 1975, αίτηση για πλήρη ένταξη. Έπειτα
από πυρετώδεις διαπραγµατεύσεις τριών περίπου ετών, υπεγράφη
η Συνθήκη Προσχώρησης (28 Μαΐου 1979) και η Ελλάδα έγινε
πλήρες µέλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την 1η Ιανουαρίου
1981, µερικά χρόνια νωρίτερα από τη λήξη της προβλεπόµενης στη
Σύνδεση 22ετούς µεταβατικής περιόδου (1962-1984). Έκλεισε έτσι,
πάνω από το χάσµα της δικτατορίας, ο καθοριστικός πρώτος κύκλος
της ελληνικής ευρωπαϊκής πολιτικής. Όπως και στην περίπτωση
της Σύνδεσης, την πλήρη ένταξη της Ελλάδας στις Κοινότητες υποβοήθησαν πολιτικά κριτήρια: η γεωπολιτική σηµασία της Ελλάδας
αλλά και η αξία του εκδηµοκρατισµού, που αποτέλεσε πολιτικό
κεκτηµένο µετά την πτώση της δικτατορίας – τροχιά παράλληλη
µε εκείνη της Ισπανίας και της Πορτογαλίας.
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ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΣΤ΄ - ΣΥΝΟ∆ΟΣ Α΄
Συνεδρίαση ΙΗ΄, 25 Ιανουαρίου 1962



Εἰσερχόµεθα εἰς τὴν Ἡµερήσιαν ∆ιάταξιν τῆς
Νοµοθετικῆς ἐργασίας. Συνεχίζεται ἡ α΄ συζήτησις ἐπὶ τῆς
ἀρχῆς καὶ τῶν ἄρθρων τοῦ σχεδίου νόµου «περὶ κυρώσεως
τῆς συµφωνίας τῆς συνιστώσης σύνδεσιν µεταξὺ τῆς Ἑλλάδος
καὶ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Οἰκονοµικῆς Κοινότητος» καὶ ρυθµίσεως ζητηµάτων τινῶν, σχετικῶν πρὸς τὴν ἐφαρµογὴν
αὐτῆς.
Ὁ κ. Ὑπουργὸς τοῦ Συντονισµοῦ ἔχει τὸν λόγον.
Π. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ ( Ὑπουργὸς Συντονισµοῦ). Κύριοι βουλευταί,
ἠ σύνδεσις τῆς Ἑλλάδος µὲ τὴν Εὐρωπαϊκὴν Οἰκονοµικὴν
Κοινότητα, ἀνατοποθετεῖ τὸ ὅλον Ἑλληνικὸν πρόβληµα
ἐντὸς νέων πλαισίων. Ἡ Κυβέρνησις πιστεύει ὅτι τὰ πλαίσια ταῦτα εἶναι ἀπείρως εὐνοϊκώτερα ἀπὸ τὰ πλαίσια τὰ
µέχρι τοῦδε δεδοµένα. Χαίρει ἡ Κυβέρνησις, διότι πρὸς τὴν
σύνδεσίν µας µετὰ τῆς Κοινῆς ἀγορᾶς συµφωνοῦν ὅλα τὰ
κόµµατα τὰ ἐκπροσωπούµενα ἐν τῇ αἰθούσῃ ταύτῃ ἐκτὸς
ἑνός, ἐκτὸς τῆς Ε∆Α.
Η. ΗΛΙΟΥ. ∆ὲν ἐξεφράσθη ἀκόµη ἡ Ε∆Α. κ. Ὑπουργέ.
Π. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ ( Ὑπ. Συντονισµοῦ). Ἐάν, κ. συνάδελφε,
ἐπρόκειτο ἡ Ε∆Α νὰ συµφωνήσῃ καὶ αὐτή, θὰ ἤµην πανευΠΡΟΕ∆ΡΟΣ.
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τυχής. Ἀλλὰ συνέβη ἐσεῖς ἀκριβῶς ὁ ὁποῖος διακόπτετε,
νὰ συγγράψητε ἕνα βιβλίον, ἐκ τοῦ ὁποίου νοµίζω ὅτι
δικαιοῦµαι νὰ συναγάγω ὅτι ἡ προσωπική σας τοὐλάχιστον
θέσις, τὴν ὁποίαν δὲν δύναµαι νὰ φαντασθῶ, διάφορον τῆς
κοµµατικῆς, εἶναι ὀξέως ἀντίθετος. Τὸ βιβλίον ἐπιγράφεται
«Ἡ Ἑλλὰς καὶ ἡ Κοινὴ Ἀγορά».
Η. ΗΛΙΟΥ. «Κάτω ἀπό τὸν ὁδοστρωτῆρα τῆς Κοινῆς
Ἀγορᾶς».
Π. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ ( Ὑπ. Συντονισµοῦ). Ὁ τίτλος µοῦ διέφυγε, ἀλλὰ εἶναι πάνυ ἐνδεικτικὸς τοῦ περιεχοµένου τοῦ
βιβλίου.
Πράγµατι, κ. βουλευταί, ἠ σύνδεσις καθιστᾷ δυνατὴν
τὴν δηµιουργίαν µεγάλων καὶ ἐκσυγχρονισµένων παραγωγικῶν µονάδων, διανοίγει ἐξαγωγικὰς εὐκαιρίας ὑπὲρ
τῶν κλασσικῶν ἀγροτικῶν προϊόντων µας, ἀλλὰ καὶ ὑπὲρ
ἀγροτικῶν προϊόντων, τὰ ὁποῖα µέχρι τοῦδε δὲν ἐξήγοντο.
∆ιανοίγει εὐκαιρίας ἐξαγωγικὰς διὰ τὰ βιοµηχανικὰ καὶ βιοτεχνικά µας προϊόντα. Καὶ τοῦτο εἶναι ἰδιαιτέρως σηµαντικόν. Θὰ παράσχῃ ἐφαρµοζοµένη εὐκαιρίας ἀπασχολήσεως
τοῦ ἐργατικοῦ µας δυναµικοῦ καὶ θὰ στερεώσῃ τὴν βάσιµον ἐλπίδα ὅτι σιγὰ-σιγὰ ἀναπροσαρµοζοµένης τῆς ὅλης
µας οἰκονοµίας καὶ ἀναπτυσσοµένης συµφώνως πρὸς τὰ
εὐρωπαϊκὰ µέτρα, σιγὰ-σιγὰ καὶ οἱ Ἕλληνες ἐργαζόµενοι
θὰ ἀπολαύσουν ἐκείνων τῶν ἀγαθῶν ποὺ ἀπολαµβάνουν
καὶ οἱ εὐρωπαῖοι συνάδελφοί των. ∆ιευρύνει γενικώτερον ἡ προοπτικὴ τῆς συνδέσεως τοὺς οἰκονοµικούς µας
στόχους καὶ ἐνάγει εἰς µέτρα εὐρωπαϊκὰ σειρὰν µεγεθῶν
τῆς Ἑλληνικῆς οἰκονοµίας. Στηρίζει τὴν πίστιν τῆς χώρας
καὶ παρέχει εἰς ὅλους ἡµᾶς ἕνα αἴσθηµα γενικωτέρας καὶ
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οἰκονοµικῆς σταθερότητος καὶ ἀσφαλείας. Ἐν τούτοις ὁ Πρόεδρος τῆς Κυβερνήσεως ἐξαγγέλλων τὴν ἐπιτυχῆ ἔκβασιν
τῶν διαπραγµατεύσεων, ἐδήλου πρὸς τὸν Ἑλληνικὸν λαὸν
ὅτι ἠ ἐπιτυχία τῆς ἐγκαινιαζοµένης πολιτικῆς θὰ ἐξαρτηθῇ
πρωτίστως ἀπὸ τὴν ἱκανότητά µας νὰ ἀξιοποιήσωµεν τὰς
δυνατότητας νὰ ἐπωφεληθῶµεν τῶν παρουσιαζοµένων
εὐκαιριῶν. Καὶ νοµίζω εἶχεν εἰς τὸ σηµεῖον τοῦτο δίκαιον
ὁ κ. Καραµανλῆς, διότι θὰ ἦτο πλάνη νὰ πιστεύσῃ κανεὶς ἐξ
ἡµῶν ὅτι ἡ σύνδεσις προσφέρει τοῦ Ἑλληνικοῦ οἰκονοµικοῦ
προβλήµατος οἱανδήποτε αὐτόµατον λύσιν. Μεθόδους ἐπιλύσεως τῶν παγίων οἰκονοµικῶν προβληµάτων µας προσφέρει
ἡ ὑπὸ κρίσιν καὶ συζήτησιν σύµβασις καὶ ὄχι λύσεις τῶν
ὀργανικῶν αὐτῆς προβληµάτων. Θὰ ἐξοµολογηθῶ µάλιστα
ὅτι ἔναντι αὐτῆς τῆς προσφορᾶς τῶν µεθόδων ἐπιλύσεως
τάσσει διὰ τὴν ἐπίλυσιν τῶν προβληµάτων ὡρισµένας προθεσµίας καὶ ἑποµένως ἐκ κατασκευῆς καθιστᾷ τὰ προβλήµατα
αὐτὰ ὀξύτερα. Εἰς τὸ βάθος καλούµεθα νὰ ἀποδείξωµεν ὅτι
εἴµεθα ἀρκούντως ὥριµοι διὰ νὰ ἀνθέξωµεν εἰς τὸ ψυχρὸν
κλῖµα τοῦ οἰκονοµικοῦ ρεαλισµοῦ τῶν προηγµένων χωρῶν
τῆς ∆ύσεως. Ἀπὸ ἡµᾶς κυρίως, ἀπὸ ὅλους µας, ἀπὸ τὴν
Κυβέρνησιν καὶ ἀπὸ τὴν ἀντιπολίτευσιν, ἀπὸ τὴν πολιτικὴν
ἡγεσίαν καὶ ἀπὸ τὴν ἡγεσίαν τῶν παραγωγικῶν τάξεων
καὶ ἕνα ἕκαστον τῶν Ἑλλήνων ἐργαζοµένων ἐξαρτᾶται
ἐὰν θὰ ἀποδειχθῇ ἡ σύµβασις σταθµὸς πρὸς οἰκονοµικὰς
ἐπιτεύξεις πρωτοφανεῖς, ἢ ἀντιθέτως ἐὰν θὰ γίνῃ ἀρχὴ
µεγάλων ὀδύνων. Καὶ ὑπάρχουν βασικαὶ προϋποθέσεις
διὰ τὴν ἐπιτυχίαν, κ. συνάδελφοι. Αἱ προϋποθέσεις αὐταὶ
εἶναι πολλῶν εἰδῶν. Θὰ ἠδυνάµην νὰ τὰς διαιρέσω εἰς
τρεῖς βασικὰς κατηγορίας. Ἡ πρώτη προϋπόθεσις εἶναι ἰδεο451
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λογικὴ καὶ ψυχολογική. Ἡ δευτέρα εἶναι ὀργανωτική. Καὶ
ἡ τρίτη εἶναι ὑπὸ στενὴν ἔννοιαν οἰκονοµικὴ προϋπόθεσις.
∆ὲν ἀνέφερον τὰς κατηγορίας αὐτὰς τῶν προϋποθέσεων
κατὰ τὴν σειρὰν κατὰ τὴν ὁποίαν τὰς ἀνέφερον τυχαίως.
Πιστεύω ὅτι πράγµατι τὸ πρόβληµα εἶναι πολὺ περισσότερον ἰδεολογικόν, ψυχολογικὸν καὶ ἠθικόν. Χρειάζεται µία
ἀναπροσαρµογὴ τῆς νοοτροπίας µας, µία ἀναπροσαρµογὴ
τῆς νοοτροπίας τοῦ Ἕλληνος οἰκονοµικοῦ ἀνθρώπου
διὰ νὰ ἐπιτύχωµεν. Χρειάζεται ἔπειτα µία ὀργανωτικὴ
ἐπανάστασις νὰ σηµειωθῇ, ὄχι µόνον µέσα εἰς τὰ πλαίσια
τοῦ κράτους, ἀλλὰ µέσα εἰς τὰ πλαίσια τῶν παραγωγικῶν
µονάδων τῶν µεγάλων καὶ τῶν µικρῶν. Καὶ τέλος βεβαίως
χρειάζεται νὰ ἀσκηθῇ καὶ ἡ όρθὴ πρὸς τὴν κατεύθυνσιν τῆς
συνδέσεως οἰκονοµικὴ πολιτική.
Πρὶν εἰσέλθω, κ. βουλευταί, εἰς τὴν ἀνάλυσιν αὐτῶν τῶν
προϋποθέσεων, θὰ µοῦ ἐπιτραπῇ πρῶτον νὰ δώσω µίαν
συνθετικὴν εἰκόνα τῆς συµβάσεως καὶ δεύτερον νὰ προβῶ
εἰς µίαν βραχεῖαν ἀνασκόπησιν τῆς ἱστορίας καὶ τῆς θεωρίας
τῶν µεγάλων ἀγορῶν. Ἐν τῇ ἐξετάσει τοῦ δευτέρου θέµατος
θὰ ἀναφερθῶ εἰδικώτερον εἰς τὸ πρόβληµα τῆς ἐντάξεως
εἰς κοινὴν ἀγορὰν οἰκονοµικῶς προηγµένων χωρῶν χώρας
ἢ περιοχῆς τελούσης εἰσέτι ὑπὸ ἀνάπτυξιν καὶ ὑστερούσης
οἰκονοµικῶς καὶ τεχνικῶς τῶν ἄλλων µετεχουσῶν εἰς τὴν
ἀγορὰν αὐτὴν χωρῶν.
∆ὲν ὑπῆρξα, κύριοι βουλευταί, µέλος τῆς Κυβερνήσεως ἐπὶ
τῶν ἡµερῶν τῆς ὁποίας ἐπετεύχθη ἡ ὑπογραφὴ τῆς συµβάσεως, συνδέσεως τῆς ὑπὸ κύρωσιν καὶ αἰσθάνοµαι κἄποιαν
µείζονα ἄνεσιν ἐν τῇ ἀντιµετωπίσει τοῦ θέµατος. Θὰ ἤθελον
νὰ σηµειωθῇ, ὅτι ἄλλαι χῶραι σήµερον ἐπιδιώκουν τὴν
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σύνδεσιν ὑπὸ τοὺς ἑλληνικοὺς ἢ ὑπὸ παρεµφερεῖς πρὸς
τοὺς ἑλληνικοὺς ὅρους καὶ καθ’ ὅσον γνωρίζω δὲν ὑπάρχει
καµµία ἄλλη χώρα πλὴν τῆς Ἑλλάδος, ἡ ὁποία µέχρι τῆς
στιγµῆς νὰ ἐπέτυχε τὴν σύνδεσιν. Ἔχω τὴν γνώµην, ὅτι
ἡ ὑπογραφὴ τῆς συµβάσεως αὐτῆς καὶ ἡ διατήρησις τῆς
οἰκονοµικῆς σταθερότητος ἀποτελοῦν εἰς τὸν οἰκονοµικὸν
τοµέα τὰ µεγαλύτερα ἐπιτεύγµατα τῶν παρελθουσῶν κυβερνήσεων Καραµανλῆ, ἔργα βασικά, ἐπὶ τῶν ὁποίων στηριζόµενοι ἠµποροῦµεν νὰ ἀτενίσωµεν εἰς τὸ µέλλον καὶ τὴν
προκοπὴν τοῦ τόπου. Θὰ ἤθελον ὅµως, πρὶν εἰσέλθω εἰς
τὴν ἀνάλυσιν τῆς συµβάσεως, νὰ ἀναφερθῶ εἰς τὸ ἔργον
τοῦ προκατόχου µου εἰς τὸ Ὑπουργεῖον Συντονισµοῦ καὶ
νῦν Ὑπουργοῦ Ἐθνικῆς Ἀµύνης κ. Πρωτοπαπαδάκη, ὑπὸ
τὴν κατεύθυνσιν τοῦ ὁποίου διεξήχθησαν αἱ διαπραγµατεύσεις. Θὰ µοῦ ἐπιτραπῇ νὰ ἐξάρω τὸ ἔργον τῆς Ἐπιτροπῆς
τῶν διαπραγµατεύσεων, ὑπὸ τὸν Ὑποδιοικητὴν Τραπέζης
Ἑλλάδος καὶ ὅλων ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι ἀφανῶς εἰργάσθησαν
ὁ κάθε ἕνας ἀπὸ τὴν ὑπηρεσία του, διὰ νὰ περιληφθοῦν
καλύτεροι διὰ τὴν Ἑλλάδα ὅροι.
Ἡ Σύνδεσις ἡ Ἑλληνικὴ δὲν συνιστᾷ συνήθη τελωνειακὴν
ἕνωσιν τοῦ παραδεδοµένου τύπου. Αὐτὴ εἶναι ἡ πρώτη παρατήρησις, ἡ δευτέρα παρατήρησις εἶναι, ὅτι δὲν συνιστᾷ
µόνον τελωνειακὴν ἕνωσιν, ἀλλὰ ἀποβλέπει εἰς τὴν βαθµιαίαν οἰκονοµικὴν ἑνοποίησιν. Αὐτὸς εἶναι ὁ ἀπώτερος
οἰκονοµικὸς καὶ πολιτικὸς σκοπός. Αὐτὴ αὕτη ἡ Συνθήκη
τῆς Ρώµης βάσει τῆς ὁποίας ἱδρύθη ἡ ΕΟΚ ἀποβλέπει εἰς
τὴν πλήρη τελωνειακὴν ἕνωσιν µεταξὺ τῶν ἓξ χωρῶν διὰ
ἰδιορρύθµων µεθόδων, πρωτοφανῶν εἰς τὴν ἱστορίαν, ἀλλὰ
ἀποβλέπει πρὸ παντὸς εἰς τὴν δηµιουργίαν µιᾶς ἔτι στενο453
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τέρας ἑνότητος, µιᾶς κοινῆς ἀγορᾶς καὶ µιᾶς συντονισµένης
καὶ σχεδὸν κοινῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονοµίας. Εἰς τὴν Συνθήκην
τῆς Ρώµης αἱ τάσεις αὐταὶ ἐκδηλοῦνται διὰ τῶν ἄρθρων τῶν
προβλεπόντων τὴν ἄσκησιν κοινῆς γεωργικῆς πολιτικῆς,
κοινῆς ἐµπορικῆς πολιτικῆς καὶ εἰς τὸ ἐσωτερικὸν καὶ εἰς
τὸ ἐξωτερικόν, διὰ τῶν διατάξεων τῶν προβλεπουσῶν τὸν
συνονισµὸν τῆς νοµισµατικῆς καὶ πιστωτικῆς πολιτικῆς, διὰ
τῆς θεσπίσεως τῆς ἐλευθέρας κινήσεως τῶν κεφαλαίων εἰς
τὴν περιοχὴν τῶν ἓξ καὶ τῆς θεσπίσεως τῆς ἐλευθερίας κινήσεως τοῦ ἐργατικοῦ δυναµικοῦ, διὰ τοῦ παρεχοµένου δικαιώµατος ἐγκαταστάσεως καὶ τέλος διὰ τῆς διαφαινοµένης
κοινῆς κοινωνικῆς πολιτικῆς. Ἡ Συνθήκη τῶν Ἀθηνῶν,
δηλαδὴ ἡ Συνθήκη τῆς συνδέσεώς µας µὲ τὴν ΕΟΚ, ἔχει
καὶ αὐτὴ ἀναλόγους πρὸς τὴν κατεύθυνσιν ταύτην µεθόδους.
Εἶναι φυσικὸν νὰ προβλέπῃ µίαν προοδευτικὴν τελωνειακὴν
ἕνωσιν µὲ τὴν ὑπὸ κατασκευὴν τελωνειακὴν ἕνωσιν τῶν
ἕξ. ∆ιότι ὅσον καὶ ἂν ἔχῃ προχωρήσει, ὅπως γνωρίζετε, ἡ
τελωνειακὴ ἕνωσις τῶν ἓξ δὲν εἶναι οὔτε τετελεσµένη, οὔτε
ὡλοκληρωµένη. Θὰ εἶναι τετελεσµένη καὶ ὡλοκληρωµένη
µετὰ τὴν 12ετίαν ἀπὸ τὸ ἔτος 1958. Ἡ τελωνειακὴ αὐτὴ
ἕνωσις προβλέπει τὴν προοδευτικὴν κατάργησιν τῶν µεταξὺ
τῶν ἓξ καὶ τῆς Ἑλλάδος δασµῶν καὶ δεύτερον, τὴν προσχώρησίν µας εἰς ἕνα κοινὸν ἐξωτερικὸν ἔναντι τῶν τρίτων
δασµολόγιον. Αὐτὸ τὸ δεύτερον χαρακτηριστικὸν καὶ κατὰ
τὴν ὁρολογίαν τοῦ ΓΚΑΤΤ διαφοροποιεῖ τὴν τελωνειακὴν
ἕνωσιν ἀπὸ τὰς συµφωνίας ἐλευθέρων συναλλαγῶν ὑπὸ
τὴν στενὴν τῆς λέξεως ἔννοιαν. Αἱ ζῶναι ἐλευθέρων συναλλαγῶν ὑπὸ τὴν στενὴν ἔννοιαν προβλέπουν µεταξὺ τῶν
µελῶν ἐλευθέρας ἐµπορικὰς ἀνταλλαγάς, ἀλλὰ ἑκάστη ἐκ
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τῶν µετεχουσῶν χωρῶν διατηρεῖ κατ’ αρχὴν τὸ ἐθνικόν της
δροµολόγιον. Ἐν τούτοις ἡ Συνθήκη τῶν Ἀθηνῶν, ἡ τελοῦσα
ὑπὸ τὴν κύρωσίν σας, προβλέπει καὶ τὴν ἐναρµόνισιν τῆς
γεωργικῆς ἑλληνικῆς πολιτικῆς πρὸς τὴν ὑπὸ κατασκευὴν ἐν
µέρει βάσει τῶν τελευταίων συµφωνιῶν, κοινὴν γεωργικὴν
πολιτικὴν τῶν ἕξ. Ὅπως εἶπον καὶ χθές, ἐναρµόνισις δὲν
σηµαίνει ὅτι ἡ Ἑλλὰς θὰ προσχωρήσῃ ἄνευ ἄλλου ὅρου
εἰς τὴν κοινὴν γεωργικὴν πολιτικὴν τῶν ἕξ. Ἐναρµόνισις
σηµαίνει, ὅτι θὰ συµφωνηθοῦν µεταξὺ τῶν δύο µερῶν οἱ
ὅροι ὑπὸ τοὺς ὁποίους ἡ ἑλληνικὴ γεωργικὴ πολιτικὴ θὰ
ἐξοµοιωθεῖ σιγὰ-σιγὰ κατὰ τοιοῦτον τρόπον, ὥστε κατὰ
τὸ τελευταῖον ἔτος νὰ εἶναι δυνατή, πράγµατι, ἡ ἄσκησις
κοινῆς γεωργικῆς πολιτικῆς.
Εἰς τὸ θέµα τῆς ἐξωτερικῆς ἐµπορικῆς πολιτικῆς ἐν ἄρθρῳ
64 ὁρίζεται, ὅτι µέχρι τῆς 12ετίας θὰ γίνῃ ὁ συντονισµὸς
ἔναντι τῶν τρίτων χωρῶν. Μετὰ τὴν 12ετίαν θὰ ἀσκηθῇ
ἐξωτερικὴ ἐµπορικὴ πολιτικὴ ἐπὶ ὁµοιοµόρφων ἀρχῶν. Ἡ
ἐσωτερικὴ ἐµπορικὴ πολιτικὴ τείνει εἰς τὴν ἀπαγόρευσιν
µονοπωλιακῶν καταστάσεων. Ἡ συνθήκη ἀναφέρεται καὶ
εἰς ἄλλας τινὰς ἀρχὰς καὶ διατάξεις ἐπὶ τῶν ὁποίων θὰ
µοῦ ἐπιτρέψητε νὰ µὴ σᾶς ἀπασχολήσω.
Ὡς πρὸς τὴν κίνησιν τῶν ἐργατῶν εἰς τὴν Συνθήκην τῆς
Ρώµης ὑπάρχει ἡ πλήρης ἐλευθερία, ἡµεῖς κατὰ τὴν πρώτην
12ετίαν ἐνῷ δὲν ἀναλαµβάνοµεν τίποτε, εἶναι δυνατὸν νὰ
ἐπεκταθοῦν καὶ ὑπὲρ ἡµῶν αἱ διατάξεις τῶν ἓξ ἐφ’ ὅσον
ἀποφασίσῃ τὸ Συµβούλιον τῆς Συνδέσεως. Τὸ δικαίωµα
ἐγκαταστάσεως εἶναι ἀπόλυτον διὰ τὴν Συνθήκην τῆς Ρώµης. Ἡµεῖς ἀναλαµβάνοµεν νὰ διευκολύνωµεν. Ἡ κίνησις
τῶν κεφαλαίων µᾶς ὑποχρεώνει εἰς τὴν διευκόλυνσιν τῆς
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προσελκύσεως ξένων κεφαλαίων, ἀλλὰ τὸ Συµβούλιον τῆς
Συνδέσεως εἶναι ἁρµόδιον διὰ νὰ εἰσηγηθῇ πρὸς τὰς χώρας
µέλη τῆς Κοινότητος τὴν λῆψιν ὅλων τῶν ἀναγκαίων µέτρων διὰ νὰ προωθηθοῦν αἱ ἐπενδύσεις ξένων κεφαλαίων
ἐν Ἑλλάδι. Αἱ δὲ ξέναι χώραι ἀναλαµβάνουν νὰ καθορίσουν
τὴν πολιτικὴν των συµφώνως πρὸς τὴν κατευθυντήριον
αὐτὴν γραµµήν. Ἐπὶ τῆς γενικῆς οἰκονοµικῆς πολιτικῆς,
µᾶς παρέχεται τὸ δικαίωµα, εἰς περίπτωσιν δυσχερειῶν εἰς
τὸ ἰσοζύγιον τῶν ἐξωτερικῶν πληρωµῶν, νὰ λαµβάνωµεν
µονοµερῶς µέτρα, ἀλλὰ καὶ τὸ Συµβούλιον τῆς Συνδέσεως
εἶναι ἁρµόδιον νὰ συστήσῃ τὴν λῆψιν µέτρων ὑπὲρ τὴς Ἑλλάδος. Νοµίζω, ὅτι πρέπει νὰ ἀποκτήσῃ συνείδησιν ἡ Ἑλλάς,
νὰ ἀποκτήσῃ συνείδησιν ὁ Ἑλληνικὸς λαός, ὅτι διὰ τῆς κυρώσεως αὐτῆς τῆς Συµφωνίας εἰσερχόµεθα εἰς ἕνα καθεστὼς
συνεχῶν διαπραγµατεύσεων ἐπὶ ὅλων τῶν ἐπιπέδων. Ἑπὶ
τοῦ ἐπιπέδου τῶν κυβερνήσεων τῶν ἐπιµελητηρίων τῶν
διαφόρων χωρῶν, ἐπὶ ὑπηρεσιακοῦ ἐπιπέδου, ἐπὶ ἐπιπέδου
τῶν ἐκπροσώπων τῶν παραγωγικῶν τάξεων καὶ ἐπὶ
ἐπιπέδου τῶν κλάδων τῶν διαφόρων ἐπιχειρήσεων. Ἀπὸ
τὴν ἔκβασιν αὐτῶν τῶν διαπραγµατεύσεων καὶ ἀπὸ τὴν
πραγµατοποίησιν καὶ τὴν λῆψιν τῶν µέτρων, τὰ ὁποία
πρέπει νὰ ληφθοῦν εἰς τὸ ἐσωτερικὸν ἐξαρτᾶται ἡ ἐπιτυχία
τοῦ τελικοῦ σκοποῦ.
Ἡ οἰκονοµικὴ ἑνοποίησις δὲν ἕχει διαµορφωθῇ µεταξὺ τῶν
ἕξ. ∆ιαµορφοῦται αὐτὴν τὴν στιγµὴν καὶ εἴδατε τί δυσχερείας συνήντησε ἡ διαµόρφωσις κοινῆς ἀγροτικῆς πολιτικῆς
µεταξύ των. Ὅταν ξεκινάῃ κανείς, εἰς τὸ νὰ χαράξῃ µίαν
τοιαύτην πολιτικὴν ἀποφασιστικὴν διὰ τὸ µέλλον τοῦ τόπου, ἂς µὴ πλανώµεθα, ξεκινάει ἀπὸ κάποιαν προϋπό456
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θεσιν, ἡ ὁποία ἑδραιοῦται ἐπὶ τῆς πίστεως ὅτι ὑπάρχει
πρῶτον Εὐρώπη, ὅτι ὑπάρχει αὕτη ἠθικῶς καὶ ὅτι δύναται
νὰ ὑπάρξῃ ἢ ἤδη σχεδὸν ὑπάρχει καὶ οἰκονοµικῶς. Καὶ
ἐξελίσσεται ἡ Εὐρώπη καὶ πρὸς κάποιαν πολιτικὴν ἑνότητα.
Ὕστερα ἀπὸ τὴν θεµελιώδη πίστιν ὅτι ἡµεῖς οἱ Ἕλληνες
εἴµεθα ἰδεολογικῶς καὶ παρὰ τὸ χαµηλὸν ἐν σχέσει πρὸς
τὰς ἀνεπτυγµένας χώρας τῆς Εὐρώπης οἰκονοµικὸν καὶ
τεχνικόν µας ἐπίπεδον, εἴµεθα ἡµεῖς οἱ Ἕλληνες, εἰς θέσιν
καὶ θέλοµεν ἡµεῖς οἱ Ἕλληνες νὰ γίνωµεν Εὐρωπαῖοι.
∆ὲν χρειάζεται νὰ προβῶ εἰς λεπτοµερῆ ἀνάλυσιν τῶν
διατάξεων τῶν ἀφορωσῶν τὴν τελωνειακὴν Ἕνωσιν. Ὁ
αξιότιµος συνάδελφος ἐξ Ἀθηνῶν κ. ∆ερτιλῆς νοµίζω ὅτι
ἔδωσε µίαν εἰκόνα ἀρκετὰ λεπτοµερῆ, εἰσηγούµενος χθὲς
τὸ θέµα καὶ δὲν θὰ ἤθελα νὰ κουράσω τὴν Βουλήν. Θὰ
µοῦ ἐπιτρέψητε ἐν τάχει νὰ σᾶς ὑπενθυµίσω τοὺς βασικοὺς µηχανισµοὺς αὐτῆς τῆς τελωνειακῆς ἑνώσεως. Πρέπει
νὰ γίνῃ πρῶτον µία βασικὴ διάκρισις µεταξὺ προϊόντων
Ἑλληνικῶν, τῶν ὁποίων ὁ δασµολογικὸς ἀφοπλισµὸς θὰ
συντελεσθῇ ἐντὸς 12 ἐτῶν καὶ προϊόντων, τῶν ὁποίων ὁ
δασµολογικὸς ἀφοπλισµὸς θὰ συντελεσθῇ ἐντὸς 22 ἐτῶν.
Εἰς τὴν πρώτην περίπτωσιν οἰ δασµοὶ θὰ πέσουν ἅµα τῇ
ἐνάρξει τῆς συµφωνίας κατὰ 10%. Ἀνὰ 18µηνον κατόπιν
καὶ ἐπὶ 9 ἔτη καὶ πάλιν κατὰ 10%. Κατὰ τὰ τρία ἔτη τὰ
τελευταῖα κατὰ 10% ἐπίσης κατ’ ἔτος. Εἰς τὴν κατηγορίαν
αὐτὴν τῶν προϊόντων ὑπάγονται τὰ µὴ παραγόµενα σήµερον ἐν Ἑλλάδι βιοµηχανικὰ καὶ βιοτεχνικὰ προϊόντα κατ’
ἀρχήν, ὡς ἐπίσης καὶ τὰ Ἑλληνικὰ ἐξαγώγιµα γεωργικὰ
προϊόντα. Θεµελιώδης ἐξαίρεσις τοῦ κανόνος ὑπάρχει ὑπὲρ
νεοϊδρυµένων τυχὸν βιοµηχανιῶν. Αἱ νεοϊδρυόµεναι βιο457
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µηχανίαι δικαιοῦνται διὰ νὰ ἔχουν τὸν καιρὸν νὰ ἑδραιωθοῦν, ὑπὸ ὡρισµένας προϋποθέσεις εἰς τὰς ὁποίας ἀνεφέρθῃ
χθὲς ὁ κ. συνάδελφος ἐξ Ἀθηνῶν, δικαιοῦνται ὡρισµένης
εἰδικῆς ηὐξηµένης προστασίας.
Ἔρχοµαι εἰς τὰ προϊόντα, τῶν ὁποίων ὁ δασµολογικὸς
ἀφοπλισµὸς θὰ συντελεσθῇ εἰς τὴν µείζονα περίοδον τῶν
22 ἐτῶν. Αὐτὴ ἡ µείζων περίοδος ὑποδιαιρεῖται εἰς δύο
ὑποπεριόδους, τὴν πρώτην, ἂς εἴπωµεν, ὑποπερίοδον 10
ἐτῶν καὶ τὴν δευτέραν ὑποπερίοδον 12 ἐτῶν. Κατὰ τὴν
πρώτην 10ετῆ ὑποπερίοδον ἅµα τῇ ἐνάρξει τῆς ἰσχύος τῆς
συµφωνίας µείωσις δασµῶν 5%, ἀνὰ δυόµισυ ἔτη µείωσις
δασµῶν 5 σὺν 5 σὺν 5. Ὃ ἐστὶ µεθερµηνευόµενον, εἰς τὸ
τέλος τῶν 7½ ἐτῶν ἀπὸ τῆς ἐνάρξεως τῆς συµφωνίας θὰ ἔχῃ
ἐπέλθει διὰ τὰ προϊόντα ταῦτα δασµολογικὸς ἀφοπλισµὸς
ἴσος πρὸς 20% τοῦ ἐν ἰσχύϊ δασµοῦ. Τὸ ὑπόλοιπον τώρα
80% τοῦ δασµοῦ αὐτοῦ θὰ ἐξαφανισθῇ κατὰ τὴν διάρκειαν
τῆς δευτέρας ὑποπεριόδου. Οὕτω θὰ λογισθῇ τὸ 80% ὡς
δασµὸς βάσεως καὶ θὰ ἀκολουθηθῇ ὡς πρὸς τὴν µείωσιν
τῶν δασµῶν ὁ ρυθµὸς τοῦ ἀφοπλισµοῦ τῶν προϊόντων, τὰ
ὁποῖα ὑπάγονται εἰς τὴν 12ετίαν.
Ὑπάρχουν καὶ διατάξεις, κύριοι συνάδελφοι, περὶ ποσοστώσεων, αἱ ὁποῖαι, ἐπειδὴ εἶναι τεχνικαὶ καὶ περίπλοκοι
θὰ σᾶς παρακαλέσω νὰ µοῦ ἐπιτρέψητε νὰ τὰς παραλείψω.
Θὰ ἤθελα ὅµως νὰ ὁµιλήσω περὶ τῶν ὑποχρεώσεων τῆς κοινότητος εἰς τὰς ὁποίας ἀναφέρεται τὸ 6ον πρωτόκολλον τῆς
ὑπὸ κύρωσιν συµφωνίας. Προβλέπεται, κύριοι βουλευταί,
ἴση µεταχείρησις δι’ ὅλα τὰ Ἑλληνικὰ προϊόντα ἀπὸ τῆς
ἐνάρξεως τῆς ἰσχύος τῆς συµβάσεως, δηλαδὴ ἴση µεταχείρησις ἔναντι τῶν προϊόντων τῶν χωρῶν τῆς κοινότητος.
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Αὐτὴ νοµίζω, εἶναι ἡ πρώτη –δὲν εἶναι ἡ µόνη– κολοσσιαία
βασικὴ διαφορὰ τῆς ὑπὸ κρίσιν καὶ συζήτησιν συµφωνίας
ἀπὸ τὰς τελωνεικὰς ἑνώσεις τοῦ γνωρίµου τύπου, περὶ
τοῦ ὁποίου θὰ σᾶς ὁµιλήσω µετά. Τί σηµαίνει αὐτό; Αὐτὸ
σηµαίνει ὅτι διὰ µίαν χρονικὴν περίοδον, ἐγὼ ἔχω ὅλα τὰ
πλεονεκτήµατα, τὰ ὁποῖα διανοίγει ἡ εὐρύτης τῆς ἀγορᾶς,
ἔχω ὅλα τὰ πλεονεκτήµατα, τὰ ὁποῖα ἔχουν οἱ 6, µεταξύ
των, χωρὶς νὰ ἔχω εἰς τὴν ἀρχὴν περίπου κανένα βάρος,
νὰ ἀναλάβω, ἔναντι αὐτῶν τῶν πλεονεκτηµάτων ποὺ µοῦ
χορηγοῦνται, τὰ δὲ βάρη τὰ ἀναλαµβάνω σιγὰ-σιγά. Μᾶς
παρέχεται µία µεγάλη περίοδος κατὰ τὴν ὁποίαν ἡµεῖς ἠµποροῦµεν νὰ κινητοποιηθῶµεν καὶ νὰ δηµιουργήσωµεν νέας
ἐντελῶς προϋποθέσεις εἰς τὸν τόπον αὐτόν. Νέας προϋποθέσεις, πρὸ πάντων κατευθυνοµένας πρὸς τὰς ἐξαγωγάς,
διότι ἐν τῇ πράξει, κύριοι συνάδελφοι, ἡ διάταξις περὶ τῆς
ὁποίας σᾶς ὡµίλησα σηµαίνει, ὅτι ἀφ’ ἧς ἐπικυρωθῇ ἡ συµφωνία, θὰ ὑπάρξῃ µείωσις τῶν δασµῶν ὑπὲρ ἡµῶν κατὰ
40%, κατὰ πᾶσαν δὲ πιθανότητα κατὰ 50%, διότι τὸ πιθανώτερον ἐξ ὅλων εἶναι µέχρι τοῦ Ἰουλίου νὰ ἔχουν ἀποφασίσει
µεταξύ των οἱ 6 µείωσιν ἐξικνουµένην µέχρι τοῦ ποσοστοῦ
τούτου. Ἐπιθυµῶ νὰ σηµειωθῇ –ὅπως τὸ ἐσηµείωσε καὶ
ὁ κ. ∆ερτιλῆς– ὅτι τὰ γεωργικὰ προϊόντα ἔχουν εἰδικήν,
περιπλοκωτέραν ρύθµισιν εἰς τὴν ὁποίαν καὶ ἀνεφέρθη.
Ἐπὶ πλέον οἱαδήποτε περαιτέρω µείωσις σηµειωθῇ τῶν
µεταξὺ τῶν 6 χωρῶν δασµῶν µείωσις, εἴτε συµφώνως
πρὸς τὰς διατάξεις τῆς συνθήκης τῆς Ρώµης, εἴτε διότι θὰ
συµφωνήσουν ἐπίσπευσιν µεταξύ των τῆς ἐπελεύσεως τοῦ
δασµολογικοῦ ἀφοπλισµοῦ, οἱαδήποτε τοιαύτη µείωσις, ἐξ
οἱασδήποτε αἰτίας προερχοµένη, ἰσχύει καὶ δι’ ἡµᾶς.
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Ἔχοµεν καὶ ἕνα µεγάλο πλεονέκτηµα καὶ ἐκ τῆς καταργήσεως τῶν ποσοστώσεων. Αἱ ποσοστώσεις κατηργήθησαν
µεταξὺ τῶν 6 ἀπὸ τέλος τοῦ 1961. Ἄρα, ἅµα εἰσέλθωµεν
ἡµεῖς, θὰ τὰς εὕρωµεν κατηργηµένας διὰ τὰ βιοµηχανικὰ
προϊόντα. Τὸ καθεστὼς τοῦτο θὰ ἰσχύσῃ καὶ ὑπὲρ τῶν
ἰδικῶν µας βιοµηχανικῶν προϊόντων. Τὰ ἐξαγώγιµα γεωργικὰ προϊόντα, καὶ αὐτὰ θὰ τύχουν ἴσης µεταχειρίσεως µὲ
τὰ προϊόντα τῶν 6 χωρῶν τῆς Κοινότητος, ἀπὸ τῆς πρώτης
στιγµῆς, µὲ τὰς ἐπιφυλάξεις, περὶ τῶν ὁποίων σᾶς ὡµίλησεν
ὁ κ. ∆ερτιλῆς, ἄλλαι ἐκ τῶν ὁποίων εἶναι ὑπὲρ ἡµῶν καὶ
µία µόνον καθ’ ἡµῶν.
Ἀλλὰ ἡ τελωνειακὴ ἕνωσις, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ συντελεσθῇ παρὰ ἐὰν προβλεφθῇ καὶ ἡ διαδικασία, ἡ ὁποία
δὲν θὰ θεσπίσῃ µόνον τὴν κατάργησιν τῶν µεταξύ µας
δασµῶν, ἀλλὰ θὰ θεσπίζῃ καὶ τὸ κοινὸν δασµολογικὸν τεῖχος, τὸ ὁποῖον θὰ µᾶς περιβάλῃ. Κύριοι συνάδελφοι, χωρὶς
νὰ θέλω νὰ εἰσέλθω εἰς τεχνικὰς λεπτοµερείας περὶ τοῦ
τρόπου, κατὰ τὸν ὁποῖον θὰ γίνῃ ἡ προσαρµογὴ τοῦ ἰδικοῦ
µας δασµολογίου πρὸς τὸ κοινὸν δασµολόγιον, νοµίζω ὅτι
ἔχω τὴν ὑποχρέωσιν νὰ διευκρινίσω τὸ θέµα καὶ νὰ τὰ
λέγωµεν αὐτὰ τὰ πράγµατα ὅπως εἶναι: Τὰ σῦκα, σῦκα
καὶ τὴν σκάφην, σκάφην, τὸ θέµα τῶν ἐµπορικῶν σχέσεων
τῆς χώρας µὲ τὰς χώρας διµερῶν κλῆριγκ καὶ κυριώτατα
µὲ τὰς ἀνατολικάς. Ἡ πρώτη καὶ ἡ κυριωτέρα παρατήρησις, τὴν ὁποίαν θὰ κάµω, ἀφορᾷ εἰς τὸ ὅτι ἡ σύνθεσις
τῶν εἰσαγοµένων προϊόντων µας ἀπὸ τὰς χώρας ἐκείνας,
εἶναι κατὰ βάσιν τοιαύτη, ὥστε δὲν ἐπηρεάζεται ἀπὸ τὸ
κοινὸν δασµολόγιον: πετρέλαια, ξυλεία. Ὑπάρχουν, ὅµως
καὶ τὰ περιθώρια, τὰ ὁποῖα δηµιουργοῦν αἱ δασµολογικαὶ
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ποσοστώσεις καὶ ὑπάρχει καὶ ἄλλη µία εὐνοϊκὴ πρὸς τὴν
κατεύθυνσιν ταύτην ρῆτρα, οὕτως ὥστε νὰ εἶναι βέβαιον, ὅτι
αἱ πρὸς τὰς χώρας ταύτας σχέσεις µας δὲν πρόκειται ἐκ τῆς
προσχωρήσεώς µας εἰς τὴν συνθήκην ἢ ἐκ τοῦ δηµιουργουµένου νοµικοῦ καθεστῶτος, νὰ προσκόψουν εἰς οἱονδήποτε
ἐµπόδιον. Ἡ Κυβέρνησις ἐτόνισεν, ὅτι ἐπιθυµεῖ βεβαιότατα
τὴν προώθησιν τῶν Ἑλληνικῶν προϊόντων πρὸς τὰς ἀγορὰς
τὰς ἀνταγωνιστικὰς τὰς λειτουργούσας ἐπὶ πολυµελοῦς βάσεως, διότι ἡ ἐξοικείωσις τοῦ ἐµπορίου µας πρὸς τὰς ἀγορὰς
ταύτας, ἐξυγιαίνει αὐτοµάτως τὸ ἐµπόριον. Ἐν τούτοις, ὄχι
µόνον δὲν ἀποκλείει, ἀλλὰ ἐπιθυµεῖ τὴν ὁµαλοτάτην συνέχισιν καὶ ἐπαύξησιν κατὰ τὸ δυνατὸν τῆς συνεργασίας µας
εἰς τὸν οἰκονοµικὸν τοµέα µὲ τὰς ἀνατολοκὰς χώρας. Θὰ
σᾶς φέρω ἕνα παράδειγµα, διότι δὲν θέλω νὰ σᾶς περιπλέξω
εἰς τεχνικὰς συζητήσεις, ἐπὶ τῶν ὁποίων θὰ ἠδυνάνεθα νὰ
συζητοῦµεν ἐπ’ ἄπειρον, ἀναφερόµενοι εἰς ἄρθρα τοῦ δασµολογίου καὶ εἰς λεπτοµερειακὰς ρυθµίσεις καὶ συµφωνίας.
Ἡ Ἰταλία εἶχεν, ὡς γνωρίζετε, κατὰ τὰ τελευταῖα χρόνια,
µειωµένας σχέσεις µὲ τὴν Σοβιετικὴν Ἕνωσιν, ἐµπορικὰς
ὄχι πολιτικάς. Ἤρκεσαν ὡρισµέναι ρυθµίσεις καὶ γνωρίζετε
ὅτι σήµερον ἔχει ἀποκατασταθῆ πλήρως τὸ ἐµπόριον µεταξὺ
τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως καὶ τῆς Ἰταλίας. Καὶ ἡ Ἰταλία,
ἐὰν δὲν πλανῶµαι, εἶναι ἤδη µέλος τῆς Κοινῆς Ἀγορᾶς
καὶ ἐφαρµόζει πολὺ περισσότερον ἀπὸ ὅ,τι καλούµεθα νὰ
ἐφαρµόσωµεν ἡµεῖς τὸ κοινὸν δασµολόγιον.
Κύριοι συνάδελφοι, θὰ ἤθελα νὰ εἴπω λέξεις τινάς, ἢ
µᾶλλον, νὰ ἐκθέσω τὰς 5 ἢ 6 βασικὰς ἀρχάς, ἐπὶ τῶν
ὁποίων θὰ στηριχθοῦν τὰ ρυθµίζοντα τὰ γεωργικὰ προϊόντα
θέµατα. Θὰ πρέπει νὰ διακρίνωµεν πάλιν εἰς περιόδους.
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Μέχρι τῆς ἐναρµονίσεως τῆς ἀγροτικῆς µας πολιτικῆς πρὸς
τὴν κοινὴν ἀγροτικὴν πολιτικὴν τῶν 6, θὰ ἰσχύσουν οἰ
ἀκόλουθοι δύο κανόνες ὡς βασικοί. Ὅλα τὰ ἐξαγώγιµα
ἀγροτικὰ προϊόντα –ἅπαντα περιλαµβάνονται εἰς τὸν πίνακα ΙΙΙ τῆς συµφωνίας– ἀπὸ τῆς πλευρᾶς της Εὐρωπαϊκῆς
Οἰκονοµικῆς Κοινότητος, θὰ τύχουν ἴσης µεταχειρίσεως.
Τοῦτο σηµαίνει, ὅτι θ’ ἀπολαύσουν ἀµέσως κατὰ 30-35%
µείωσιν τῶν ἐπ’ αὐτῶν δασµῶν. Σηµαίνει δὲ ἐπὶ πλέον,
αὔξησιν τῶν ποσοστώσεων εἰσαγωγῆς εἰς τὰς 6 χώρας,
ὅπου τυχὸν ἰσχύουν τοιαῦται. Ἡ Ἑλλὰς ἀντιστοίχως, ἐπ’
αὐτῶν τῶν προϊόντων, ἐφαρµόζει τοὺς γενικοὺς κανόνας
τῆς 12ετίας, περὶ τῆς ὁποίας σᾶς ὡµίλησα εἰς τὸ πρῶτον
µέρος τῆς ὁµιλίας. ∆ιὰ τὰ λοιπὰ γεωργικὰ προϊόντα καὶ τὰ
κτηνοτροφικὰ προϊόντα, παγιοποιεῖται κατά τινα τρόπον τὸ
ἰσχύον καθεστώς, δὲν γίνονται ἑκατέρωθεν δασµολογικαὶ
µεταβολαί. Ὑπάρχει ἡ ἐξαίρεσις τοῦ πρωτοκόλλου 13ου.
Πράγµατι, ἔναντι τῶν παροχῶν, τὰς ὁποίας ἐξέθεσα,
ὑπάρχει ἰδιάζουσά τις µεταχείρισις διὰ κατηγορίας τινὰς
τοῦ δασµολογίου, ἀφορώσας κυρίως ζῶα ζῶντα, κρέατα,
χοιροµήρια, τυρὸν εὐρωπαϊκοῦ τύπου καὶ βούτυρον. Ἐὰν
τυχὸν θέλετε, ἐπ’ αὐτοῦ θὰ ἠδυνάµεθα νὰ συζητήσωµεν
ὅταν θὰ ἔλθωµεν εἰς τὰς λεπτοµερεστέρας διατάξεις, διὰ νὰ
µὴ διακοπῇ ἡ συνέχεια τῆς ὅλης ἐκθέσεως τοῦ µηχανισµοῦ
τῆς συµφωνίας.
Η. ΗΛΙΟΥ. Κύριε Ὑπουργέ, ἐννοεῖται ἐν συνεχείᾳ ὅτι θὰ
προβῆτε…
Π. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ ( Ὑπ. Συντονισµοῦ). Κύριε Ἠλιοῦ, θὰ εἶµαι
πρόθυµος νὰ µοῦ κάµετε εἰς τὸ τέλος τῆς ὁµιλίας µου µίαν
ἐρώτησιν ἐπ’ αὐτοῦ, διὰ νὰ σᾶς ἀπαντήσω µὲ κάθε λεπτο462
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µέρειαν, ἀλλὰ κατὰ τὴν διάρκειαν αὐτῆς τῆς ὁµιλίας, δὲν
θεωρῶ ὅτι ἠµπορῶ νὰ εἰσέλθω εἰς τόσας λεπτοµερείας.
Βεβαίως εὑρίσκοµαι εἰς τὴν διάθεσίν σας διὰ νὰ ἀπαντήσω
εἰς οἱονδήποτε ἐρώτηµα µοῦ τεθῇ καὶ αὐτὴ εἶναι ἡ ἐλαχίστη
ἀπέναντι τοῦ Σώµατος ὑποχρέωσίς µου.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ Α. ΜΙΧΑΣ. Παρακαλῶ νὰ µὴ γίνωνται διακοπαὶ εἰς τὸν κ. Ὑπουργόν.
Π. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ ( Ὑπ. Συντονισµοῦ). Παρακαλῶ νὰ µοῦ
ἐπιτραπῇ, ἐπειδὴ ὄντως τὸ θέµα εἶναι δυσχερές, νὰ ἀκολουθήσω κἄποιον λογικὸν εἱρµὸν εἰς τὴν ἔκθεσιν τῶν σκέψεών µου, διὰ νὰ µὴ ὑπάρχουν κενὰ εἴτε εἰς ἐκεῖνα τὰ
ὁποῖα θὰ εἴπω ἐγώ, εἴτε εἰς ἐκεῖνα τὰ ὁποῖα θὰ ἀκούσετε
καὶ θὰ ἐννοήσετε σεῖς ἐξ ἰδικοῦ µου ἁµαρτήµατος.
Ἡ ἐναρµόνησις τώρα, ἀρχὴ δευτέρα τῆς γεωργικῆς µας
πολιτικῆς πρὸς τὴν κοινὴν γεωργικὴν πολιτικὴν θὰ καθορίσῃ
τὸ ὁριστικὸν καθεστὼς τῆς καταργήσεως τῶν δασµῶν καὶ
τῶν ποσοστικῶν περιορισµῶν. Ὑπάρχει προθεσµία πρὸς
λῆψιν ἀποφάσεως διὰ τὴν ἐναρµόνισιν. Τὸ Συµβούλιον
τῆς Συνδέσεως ἔχει δύο δυνατότητας. Ἢ νὰ προβῇ εἰς τὴν
ἐναρµόνισιν ἢ να καθορίσῃ ἕτερον καθεστὼς ἰδιάζον. Ἐὰν
δὲν ἐπέλθῃ, ἐντὸς τῆς προθεσµίας, συµφωνία εἰς τὸ Συµβούλιον τῆς Συνδέσεως, τότε τὸ προϊὸν ἢ τὰ προϊόντα, ἐπὶ
τῶν ὁποίων δὲν ἐπῆλθε συµφωνία ἐναρµονίσεως, θὰ τεθοῦν
ἐκτὸς τῆς τελωνειακῆς ἑνώσεως ἑκατέρωθεν καὶ θὰ τύχουν
βεβαίως τῆς ρήτρας τοῦ µᾶλλον εὐνοουµένου κράτους καὶ
ἀπὸ τὰς δύο πλευράς.
∆ὲν ἀποκλείεται φυσικὰ νὰ σηµειωθῇ αὐτὴ ἡ ἀνωµαλία
δι’ ἓν προϊὸν καὶ νὰ ἐπέλθῃ διὰ τὸ προϊὸν αὐτὸ συµφωνίαν
βραδύτερον. Τέλος, προθεσµία τῆς πραγµατοποιήσεως
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τῆς ὁλοκληρώσεως τῆς ἐναρµονίσεως, εἶναι ἡ 22ετία.
Ὑπάρχουν εἰδικαὶ ρυθµίσεις ἀφορῶσαι εἰς τὸν καπνὸν καὶ
εἰς τὰς σταφίδας καὶ εἰς τοὺς οἴνους. Τὰς παραλείπω,
διότι τὰς ἀνέπτυξεν ἐπαρκῶς ὁ κ. ∆ερτιλῆς. Ἠρωτήθη
ἀπὸ τὴν Ἐθνικὴν Ἀντιπροσωπείαν καὶ ἔδωσεν ἀπαντήσεις.
Ἐπίσης, εἰς τὸ θέµα τοῦ ἐξωτερικοῦ κοινοῦ δασµολογίου
ὑπάρχουν εὐεργετικαὶ ὑπὲρ ἡµῶν διατάξεις ἀφορῶσαι εἰς
πέντε προϊόντα: εἰς τὸν καπνόν, τὴν σταφίδα, τὰς ἐλαίας,
τὸ κολοφώνιον καὶ τὰ τερεβινθέλαια.
Κύριοι βουλευταί, αύτὸ εἶναι τὸ περίγραµµα τῆς συµφωνίας, τὴν ὁποίαν καλεῖσθε νὰ ἐπικυρώσητε. Πρέπει νὰ
σᾶς εἶπω ὅτι ἡ ἱστορία τῆς διευρύνσεως τῶν ἀγορῶν, ἡ
ἱστορία τῶν µεγάλων ἀγορῶν δὲν γέµει µόνον επιτυχιῶν
–καὶ θὰ εἶµαι ἀντικειµενικὸς– διότι δὲν εἶναι εἰς τὴν πρόθεσιν τῆς Κυβερνήσεως νὰ κολακεύσῃ τὸν Ἑλληνικὸν λαόν,
ἀλλὰ νὰ προετοιµάσῃ καὶ τὸν Ἑλληνικὸν λαὸν καὶ ὅλους
ἡµᾶς δ’ ἕνα ἀγῶνα. Καὶ προϋποθέσεις διὰ νὰ ἐτοιµασθῇ
κανεὶς δι’ ἕνα ἀγῶνα εἶναι νὰ µάθῃ τὴν ἀλήθειαν. Καὶ δὲν
νοµίζω ὅτι τὰ διδάγµατα τῆς ἱστορίας δὲν θὰ ἦσαν εἰς τὴν
προκειµένην περίπτωσιν χρήσιµα. Θὰ ἐκθέσω ὡρισµένα
παραδείγµατα. Θὰ πάρω, ἐπαναλαµβάνω, παραδείγµατα καὶ ἐπιτυχιῶν καὶ ἀποτυχιῶν, διὰ νὰ συναγάγωµεν
πραγµατικὰ συµπεράσµατα, κύριοι συνάδελφοι. Χῶραι,
ὅπως ἡ Γαλλία, ἢ ἡ Μ. Βρεττανία, αἱ ὁποῖαι ἀπέκτησαν
ἱστορικῶς τὴν πολιτικήν των ἑνότητα πολὺ ἐνωρίς, καὶ τὰς
ὁποίας, δι’ αὐτό, ἡµεῖς θεωροῦµεν ὅτι ἀπετέλεσαν ἱστορικῶς
ἀπὸ µακροτάτων ἐτῶν µίαν ἀπόλυτον καὶ οἰκονοµικῶς
καὶ ὄχι µόνον πολιτικῶς ἑνότητα, χῶραι, λέγω, αὐτοῦ τοῦ
εἴδους δὲν εἶχον ἐν τούτοις ἀπολύτως ἡνωµένην, ἀπολύτως
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ἑνιαίαν ἀπολύτως κοινὴν εἰς τὸ ἐσωτερικόν των ἀγοράν.
Καὶ δὲν εἶχον µέχρι πότε; Ἡ Γαλλία ἀκόµη τὸν 17ον
αἰῶνα εἶχε σωρείαν κατὰ ἐπαρχίας δασµῶν, διαπυλίων
τελῶν ἢ ἄλλων ἀναλόγων ρυθµίσεων, αἱ ὁποῖαι ἀπέµειναν
ὡς ὑπολείµµατα τῆς αὐτονοµίας τῶν πόλεων, ἢ εἶχον καὶ
ἀποτέραν καταγωγὴν φεουδαρχικήν. Ὁ Κολµπὲρ ἦτο ὁ
πρῶτος, ὁ ὁποῖος ἔλαβε πράγµατι συστηµατικὰ πρὸς τὴν
κατεύθυνσιν αὐτὴν µέτρα, νοµίζω διὰ λόγους ἐµπειρικοὺς
καὶ ὄχι θεωρητικούς. Ἐσηµειώθησαν τὴν ἐποχὴν ἐκείνην,
εἰς διάφορα διαµερίσµατα τῆς Γαλλίας λιµοὶ καὶ εὐρῆκαν
ὡς µέσον ἀντιµετωπίσεως τὴν κατάργησιν πολλῶν ἐξ αὐτῶν
τῶν δασµῶν. Ἀλλὰ τί τὰ θέλετε; Τὸν 18ον αἰῶνα µόνον
συνετελέσθη εἰς τὴν Γαλλίαν ἡ ὁλοκλήρωσις τῆς ἑνότητός
της ὡς ἀγορᾶς, ἡ ὁποία εἶναι συνδυασµένη µὲ τὸ ὄνοµα τοῦ
Τυργκό. Εἰς τὴν Ἀγγλίαν συνέβησαν περίπου τὰ ἴδια. Ὑπὸ
τὴν ἐπιρροὴν τοῦ Ἄνταµ Σµὶθ ἤρχισαν νὰ καταργοῦνται
ἀνάλογοι ρυθµίσεις.
Εἰς τὴν Ἐλβετίαν µόλις κατὰ τὸν 19ον αἰῶνα κατηργήθησαν
οἱ µεταξὺ τῶν καντονίων δασµοί. Εἰς τὴν Αὐστροουγγαρίαν,
καθ’ ὅλην τὴν διάρκειαν τῆς ζωῆς τῆς Αὐτοκρατορίας καὶ
πάντως ἀπὸ τῆς Συνθήκης τῆς Βεστφαλίας µέχρι τῆς µετὰ
τὸν Α΄ παγκόσµιον πόλεµον διαλύσεώς της, ἐσηµειώθησαν
πολλάκις µάχαι οἰκονοµικαὶ καὶ ἐντὸς τῆς Αὐτοκρατορίας.
Καὶ τοῦτο εἶναι διότι ἡ Οὑγγαρία –λόγῳ τῆς ἐλαστικότητας
τοῦ ἀγροτικοῦ της εἰσοδήµατος– ἦτο φιλελευθέρα, ἐνῷ
ἡ Αὐστρία, βιοµηχανικωτέρα οὖσα, ἦτο ἀντιθέτως προστατευτική. Ἡ Σουηδία καὶ ἡ Νορβηγία µολονότι ἀπὸ τὸ
1815, ἀπὸ τοῦ τέλους τῶν Ναπολεοντείων πολέµων, µέχρι
τοῦ 1897 ἦσαν πολιτικῶς ἡνωµέναι, οἰκονοµικὴν ἑνότητα
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δὲν παρουσίασαν ποτέ. Καὶ αὐτὸς ἦτο ἴσως ὁ λόγος τοῦ
χωρισµοῦ. Καὶ εἰς τὰς Ἡνωµένας Πολιτείας τῆς Ἀµερικῆς,
τὰς ὁποίας κατ’ ἐξοχὴν ἐκλαµβάνει κανεὶς ὡς ἓν πολιτικὸν
σύνολον, ἡ µὲν διακήρυξις τῆς ἐλευθερίας τῆς 4ης Ἰουλίου
1776 δὲν περιέχει τίποτε περὶ κοινῆς ἐµπορικῆς πολιτικῆς,
οὔτε τὸ πρῶτον Σύνταγµα τοῦ 1781. Αἱ πρῶται διατάξεις
περὶ κοινῆς ἐµπορικῆς πολιτικῆς εἰσάγονται τὸ 1787 καὶ
εἶναι ἐπίσης χαρακτηριστικὸν ὅτι, ἕνα αἰῶνα µετά, τὸ 1887
ἀναγκάζεται τὸ Κογκρέσον νὰ συστήσῃ µίαν Ἐπιτροπὴν
µέχρι σήµερον λειτουργοῦσαν, καὶ ρυθµίζουσαν τὰ τῆς
ἐµπορίας –βεβαίως τώρα δὲν ἔχει τὴν ἔννοιαν τὴν ὁποίαν
εἶχεν ἡ Ἐπιτροπὴ ὡς καὶ τὴν σηµασίαν τὴν ὁποίαν εἶχεν ὅταν
ἱδρύθῃ – µεταξὺ τῶν Πολιτειῶν. Νοµίζω ὅτι πολὺ µεγάλα
παραδείγµατα, ἀπὸ τὰ ὁποῖα πρέπει νὰ ἀντλήσωµεν µαθήµατα, εἶναι τῆς Γερµανικῆς τελωνειακῆς ἑνώσεως, πρῶτον,
καὶ τῆς Ἰταλικῆς ἑνοποιήσεως, δεύτερον. Ἀπὸ αὐτὰ πρέπει
νὰ ἀντλήσωµεν µαθήµατα. Ξέρετε, ὑπὸ ποίας συνθήκας,
τὸ 1819, ἡ Βαυαρία ἔρριψε τὴν ἰδέαν µιᾶς τελωνειακῆς
ἑνώσεως. Ἐν τούτοις τὸ σύνθηµα υἱοθέτησεν ἡ Πρωσία. Καὶ
δὲν εἶναι συπτωµατικόν, διότι ἡ υἰοθεσία αὐτὴ τοῦ συνθήµατος ἦτο συνδυασµένη µε πολιτικοὺς λόγους. Θὰ σὰς ἐξηγήσω
δὲ ἀργότερον ὅτι δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἐπιτύχῃ καµµία
κανενὸς εἴδους τελωνειακὴ ἕνωσις καὶ πολὺ περισσότερον
οἰκονοµικὴ ἑνότης στενωτέρα, ἂν δὲν ὑπάρχῃ µία ἑνιαία
πολιτικὴ κατεύθυνσις. Ὑποθέτω ὅτι εἶναι ἓν σηµεῖον ἐπὶ τοῦ
ὁποίου θὰ συµφωνήσωµεν µὲ τὴν ἄκραν Ἀριστεράν, ἂν καὶ
θὰ συναγάγωµεν ἐκ τούτου διάφορα, ἐκ διαµέτρου ἀντίθετα
συµπεράσµατα. Ἐν πάσῃ περιπτώσει, συνεστήθη προσωρινὸν
καθεστὼς τριῶν τελωνειακῶν ἑνώσεων, εἰς τὸ τέλος δὲ
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ἐδηµιουργήθη ἡ τελωνειακὴ ἕνωσις ποὺ ἐλειτούργησεν ἀπὸ
τὸ 1834 ἔως 1867. Ἡ ὀργάνωσίς της ἦτο ἀναρχική, διότι
ἀπεφάσιζε τὸ Συµβούλιον τῆς τελωνειακῆς ἑνώσεως, ὅπως
καὶ ἡ Πολωνικὴ ∆ίαιτα. Ἔπρεπε ἅπαντες νὰ συµφωνήσουν
καὶ ἤρκει καὶ ἐκεῖ ὅπως καὶ ἐδὼ εἷς βουλευτὴς νὰ εἴπῃ
κρατῆται διὰ νὰ κρατηθῇ. Τὸ 1867 ὁ Βίσµαρκ ἠναγκάσθη νὰ
κάµῃ µίαν µεταρρύθµισιν πρὸς τὴν κατεύθυνσιν αὐτήν, ἀλλὰ
δὲν ἐχρειάσθη νὰ τὴν ἐφαρµόσῃ, διότι ἔγινεν ἡ ἑνοποίησις
τῆς Γερµανίας καὶ συνετελέσθη εἰς τὴν οὐσίαν ἡ τελωνειακὴ
ἕνωσις µετὰ τῆς πολιτικῆς. ∆ιατὶ τὸ παράδειγµα αὐτὸ µᾶς
ἐνδιαφέρει ἐξαιρετικά; ∆ιότι ἡ ἐπίτευξις τῆς τελωνειακῆς
ἑνώσεως, ὑπὸ τὰς προµνησθείσας συνθήκας, συνεδυάσθη
πρῶτον, µὲ µίαν κολοσσιαίαν οἰκονοµικὴν ἀνάπτυξιν τῆς
Γερµανίας, τὴν πρώτην µεγάλην περίοδον τῆς οἰκονοµικῆς
ἀναπτύξεως τῆς χώρας ταύτης. Μέσα δὲ εἰς σχετικῶς ὀλίγον
χρόνον ἡ ἑνοποιηµένη οἰκονοµικῶς Γερµανία ἐπῆρε µίαν
ἐντελῶς νέαν µορφήν. Ὕστερα, διότι ἐσηµειώθησαν µέσα εἰς
τὴν Γερµανίαν καὶ αὐτὸ ἔχει ἐπίσης πρακτικὴν σηµασίαν,
ὡρισµέναι ἐξειδικεύσεις, δηλ. ὡρισµέναι κατανοµαὶ τῶν
ἔργων κατὰ περιοχάς. Ὑφαντουργία εἰς τὴν Σαξωνίαν, ζυθοποιΐα εἰς τὴν Βαυαρίαν, εἰς τὴν Σιλεσίαν βιοµηχανικαὶ κατασκευαί, (MANUFACTURES), ἀλλὰ πρὸ παντὸς ἀνεπτύχθη
ἰλιγγιωδῶς ἡ παραρήνιος περιοχή. Καὶ διατὶ νὰ τὸ ἀποκρύψωµεν; Συνέβη νὰ µὴ εἶναι ὁµοιόµορφος ἡ ἀνάπτυξις
ὅλων τῶν Γερµανικῶν περιοχῶν καὶ νὰ ὑπάρξῃ µέχρις ὁρίου
ἡ τάσις συγκεντρώσεως κεφαλαίων εἰς περιοχὰς ὅπου ἤδη
ἦσαν συγκεντρωµένα τοιαῦτα.
Καὶ αὐτό, εἶναι ἕνα σηµεῖον, τὸ ὁποῖον ἡµεῖς οἱ Ἕλληνες
πρέπει πάρα πολὺ νὰ τὸ προσέξωµεν καὶ εἶναι ἕνα σηµεῖον
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εἰς τὸ ὁποῖον, ἐγὼ τοὐλάχιστον, αἰσθάνοµαι τὸν ἐαυτόν µου
ὑποχρεωµένον νὰ δώσω πρὸς τὴν ἐθνικὴν ἀντιπροσωπείαν
λεπτοµερεῖς ἐξηγήσεις καὶ νὰ εἴπω πῶς σκέπτοµαι. Τέλος, εἶναι χαρακτηριστικόν, ὅτι πίσω ἀπὸ ὅλην αὐτὴν τὴν
ἑνοποητικὴν οἰκονοµικὴν κίνησιν ὑπάρχει µία πολιτικὴ
κατευθυντήριος δύναµις, µία κοινωνικὴ κατευθυντήριος
δύναµις καὶ εἶναι πολὺ σπουδαῖον τὸ γεγονὸς ὅτι τὴν οἰκονοµικὴν ἑνοποίησιν τῆς Γερµανίας δὲν τὴν ἐπεδίωξαν, ὡς
θὰ ἀνέµενεν ἕνας ἐπιπόλαιος ἐξεταστὴς τῆς ἱστορίας, οἱ
βιοµήχανοι τῶν προηγµένων χωρῶν τῆς ∆υτικῆς Γερµανίας, ἀλλὰ οἱ Γιοῦνγκερς καὶ οἱ ἄνθρωποι τῆς Σιλεσίας.
Εἰς τὴν Ἰταλίαν; Ἡ Ἰταλία, τὴν περίοδον ἐκείνην, µεταξὺ
τοῦ 1857-1870 ἔκαµε καὶ αὐτὴ τὴν οἰκονοµικήν της καὶ τὴν
πολιτικήν της ἑνοποίησιν. Ἀλλὰ καὶ ἐκεῖ, ὑπάρχει πίσω
µία µεγάλη ἰδεολογία, ἡ ἑνιαία Ἰταλία, ἕνας µεγάλος
κατευθυντήριος ἰθύνων πολιτικὸς νοῦς, ὁ Καβοὺρ καὶ ἀποτέλεσµα αὐτῆς τῆς ἱστορίας εἶναι ἡ ἀνάπτυξις βεβαίως τῆς
Ἰταλίας, ὡς συνόδου, ἀλλὰ καὶ ἔνστασις τῆς διαφοροποιήσεως µεταξὺ Βορρᾶ καὶ Νότου, µεταξὺ τῶν περιοχῶν τῶν
ἤδη εὑρισκοµένων εἰς κάποιο στάδιον ἀναπτύξεως καὶ τῶν
περιοχῶν αἱ ὁποῖαι ἦσαν καθυστερηµέναι. Ἐὰν µὲ ἀκούγατε νὰ τὰ λέγω µόνον αὐτά, θὰ ἐνοµίζατε ὅτι ἦτο δυνατὸν νὰ κάµῃ τὴν ἀγόρευσιν εἰς τὸ σηµεῖον τὸ ἀφορῶν τὴν
Ἰταλίαν καὶ τὴν Γερµανίαν, ὁ ἀξιότιµος ἐκπρόσωπος τῆς
Ε∆Α. Ἀπὸ δῶ καὶ πέραν ὅµως, θὰ διαφωνήσωµεν. Θὰ
πάρωµεν ἕνα ἄλλο παράδειγµα, τὸ ὁποῖον εἶναι πολὺ διαφορετικόν. Ἐσηµειώθη, κ.κ. συνάδελφοι, τὸν τελευταῖον
καιρό, µία πολὺ σηµαντικὴ τελωνειακὴ ἕνωσις τὸ Μπενελούξ. Μεταξὺ τῶν ἐτῶν 48 καὶ 56 ἐσηµειώθησαν τὰ ἑξῆς
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ἀποτελέσµατα, τὰ ὁποῖα εἶναι ἐντελῶς ἀντίθετα καὶ νὰ
ἰδοῦµε διατί, τῶν ὅσων συνέβησαν εἰς τὴν Νότιον Ἰταλίαν
καὶ τὰς ὑποαναπτύκτους περιοχὰς τῆς Γερµανίας. Ὅλος ὁ
κόσµος θὰ ἔλεγε καὶ κρίνων µὲ τὰ κριτήρια τὰ ὁποῖα σᾶς
εἶπον καὶ ἐπαναλαµβάνων τὴν ἱστορίαν µηχανικὰ –ἀλλὰ
ἡ ἱστορία, δὲν ἐπαναλαµβάνεται µηχανικῶς– θὰ προέλεγε
τί θὰ συµβῇ. Τὸ βιοµηχανικῶς ἀνεπτυγµένον Βέλγιον θὰ
ἐξελίσσετο βιοµηχανικῶς ἀπείρως ἐντονώτερον ἀπὸ ὅ,τι
θὰ ἐξελίσσετο βιοµηχανικῶς ἡ Ὁλλανδία, ὅτι θὰ ἐπήρχετο
µία ἐξειδίκευσις, µία κατανοµὴ τῶν ἔργων µεταξὺ τῶν
δύο χωρῶν ἡ ὁποία θὰ ἔδιδε τὸ κύριον γεωργικὸν βάρος
εἰς τὴν Ὁλλανδίαν καὶ τὸ κύριον βιοµηχανικὸν βάρος εἰς
τὸ Βέλγιον. Ταῦτα πάντα, θὰ ἐφαίνοντο πιθανὰ τοσούτῳ
µᾶλλον καθ’ ὅσον, κατὰ τὴν ἐποχὴν ἐκείνην ἡ Ὁλλανδία,
ἠναγκάσθη νὰ ὑποστῇ µίαν κολοσσιαίας ἐκτάσεως πολιτικὴν
καὶ οἰκονοµικὴν ἧτταν. Ἔχασεν ἡ Ὁλλανδία, ἐν συνεχείᾳ
πρὸς τὸν Παγκόσµιον Πόλεµον, τὸ ἀποικιακόν της Κράτος
ἐπὶ τοῦ ὁποίου ἦτο στηριγµένη. Ἔπρεπε λοιπόν, αἱ προβλέψεις νὰ εἶναι µαῦρες καὶ ἄραχνες. Τί συνέβη ἐν τούτοις; Τριπλασιασµὸς τῶν µεταξὺ Βελγίου καὶ Ὁλλανδίας
συναλλαγῶν. Ἀνάπτυξις εἰς κολοσσιαῖον βαθµὸν τῆς βιοµηχανίας τῆς Ὁλλανδίας ἡ ὁποία µέχρι τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, συγκρινοµένη πρὸς τὴν βελγικὴν ἦτο δευτερεύουσα. Καὶ ταῦτα
πάντα συνέβησαν, χωρὶς νὰ ὑπάρχῃ πίσω ἀπὸ αὐτὴν τὴν
τελειωτικὴν Ἕνωσιν οὔτε πολιτικὴ πρόθεσις κατακτητικῆς
ἢ ἔστω ἐθνικῆς µορφῆς, ὅπως ὑπῆρχε πίσω ἀπὸ τὴν περίπτωσιν τῆς Ἰταλίας καὶ τῆς Γερµανίας καὶ χωρὶς νὰ ὑπάρχῃ
καµµία ἡγετικὴ προσωπικότης ἡ ὁποία νὰ ὠθήσῃ πρὸς
αὐτὴν τὴν κατεύθυνσιν τῆς ἑνοποιήσεως. Ἐπῆλθε κατὰ τὰς
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τελευταίας δεκαετίας µία ἄρδην µεταβολὴ τῶν συνθηκῶν
τῆς τεχνικῆς καὶ τῆς οἰκονοµικῆς πολιτικῆς. Καὶ ἦτο ἤδη ἡ
ὥρα κατὰ τὴν ὁποίαν ἤρχισεν νὰ ἀνατέλῃ ἕνα νέον πνεῦµα
εἰς τὴν Εὐρώπην.
Ἀλλὰ, βεβαίως, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ὁµιλήσω περὶ τῆς
ἱστορίας τῶν µεγάλων ἀγορῶν, χωρὶς νὰ ἀναφερθῶ εἰς
τὰς ἀνατολικὰς ἀγοράς, διότι θὰ ἠδίκουν τὴν παγκόσµιον
ἱστορίαν. Πρὶν ἀπὸ τὸ 1914, κύριοι συνάδελφοι, ἡ Τσαρικὴ
Ρωσία, εἶχε καὶ εἶχε καθ’ ὅλην τὴν διάρκειαν τῆς προηγηθείσης 20ετίας, µίαν αὔξησιν ἐτησίως τῆς βιοµηχανικῆς
παραγωγῆς της κατὰ 8%. Ὁ γνωστὸς Οἰκονοµολόγος
Ροστὼφ λέγει ὅτι οἱ κοµµουνισταὶ ἐκληρονόµησαν ἀπὸ τοὺς
Τσάρους µίαν οἰκονοµίαν, ἡ ὁποία εἶχε ἤδη ἐκκινήσει.
Ἡ περίοδος µεταξὺ τοῦ 1929 καὶ τοῦ θανάτου τοῦ Στάλιν
ἀντιστοιχεῖ εἰς τὴν πρὸ τοῦ 1914 Εὐρωπαϊκὴν περίοδον,
µὲ οὐσιώδεις διαφοράς, µὲ τὴν διαφορὰν πρῶτον, ὅτι ἦτο
ἡ προσπάθεια τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως στηριγµένη εἰς
µίαν καταπίεσιν τῆς καταναλώσεως ἠθεληµένην, εἰς µίαν
καταπίεσιν τῆς καταναλώσεως ἠθεληµένην, εἰς µίαν συγκέντρωσιν κεφαλαίων πρὸς βαρείας βιοµηχανίας καὶ πρὸς
ἐξυπηρέτησιν στρατιωτικῶν σκοπῶν. ∆εύτερον, ὅτι εἶχε
δυσκολίας µὲ τὸν κολλεκτιβισµὸν καὶ δὲν µποροῦσε νὰ
δηµιουργήσῃ τὰς προϋποθέσεις ζητήσεως, διὰ τὴν ἐλαφρὰν
βιοµηχανίαν καὶ τρίτον, ὅτι ἡ ἄνοδος τῆς Ρωσσίας, συνέπεσε µὲ µίαν τεχνολογικὴν ἐξέλιξιν, ἐντελῶς διάφορον ἀπὸ
τὴν τεχνολογικὴν ἐξέλιξιν τῆς ἀνόδου τῶν ἄλλων, διότι
ἀντὶ ἀτµοµηχανῶν εἶχον ἠλεκτρονικὰς καὶ ἀντὶ µηχανῶν
ντῆζελ εἴχοµεν ἀτοµικὴν ἐνέργειαν καὶ ἀντὶ σιδηροδρόµους,
εἴχοµεν ἀεροπλάνα. Ἀλλὰ εἶναι πάρα πολὺ χαρακτηριστικὴ
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ἡ µετασταλινικὴ πορεία. Ξεύρετε, ὅτι µετὰ τὸν Β΄ Παγκόσµιον Πόλεµον, ὅλα τὰ Κράτη τοῦ Ἀνατολικοῦ Τύπου προσεπάθησαν νὰ ἀναπτυχθοῦν οἰκονοµικῶς συγκροτοῦντα
ἀπειρίαν ποικίλων βιοµηχανιῶν καὶ ἀναλαµβάνοντα ἕνα
ἕκαστον νὰ κατασκευάζῃ περίπου, ὅλα τὰ εἴδη τοῦ κόσµου. Πάντως ἔρριψαν ὅλα µαζὺ τὸ βάρος των εἰς τὴν
βαρεῖαν βιοµηχανίαν καὶ ὅπως ξεύρετε, κατὰ τὰ πρῶτα
ἔτη ὑπῆρχε µία παράλληλος παραγωγὴ ἀπὸ ὅλα αὐτὰ τὰ
Κράτη ἀπρογραµµάτιστος. Αὐτὴ ἡ κίνησις ὠφείλετο εἰς
τὴν Σταλινικὴν καὶ τὴν Λενιστικὴν θεωρίαν περὶ τοῦ ὅτι
πρέπει νὰ ριχθῇ ὅλο τὸ βάρος εἰς τὴν βαρεῖαν βιοµηχανίαν
ἀδιακρίτως.
Καὶ αἰφνιδιάσθησαν οἱ ἄνθρωποι καὶ δὲν εἶχον σχέδια.
Ἀλλὰ ἤδη ἀπὸ τριῶν ἐτῶν τί γίνεται; Γίνεται, διὰ τῶν
µέσων τῶν προσιδιαζόντων εἰς τὰ Κράτη τῆς Ἀνατολῆς,
ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον πρέπει νὰ γίνεται διὰ τῶν µέσων τῶν
προσιδιαζόντων εὶς τὰ Κράτη τοῦ ∆υτικοῦ Τύπου.
Γίνεται δηλαδὴ ἀπὸ τὴν ἡγέτιδα δύναµιν µία κατανοµὴ τῶν ἔργων. Αὐτὴ ἡ κατανοµὴ εἶναι πλέον ἐµφανής.
Σηµειοῦται ἐξ ἄλλου καὶ σηµαντικὴ τροπὴ εἰς τὸ ἐσωτερικὸν
αὐτῆς ταύτης τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως πρὸς ἐπίτευξιν
ὡρισµένων σκοπῶν οἰκονοµικῆς ἀναπτύξεως µὲ µεθόδους,
αἱ ὁποῖαι εἶναι ἀπολύτως παράλληλοι πρὸς τὰς µεθόδους
τὰς κεφαλαιοκρατικάς.
Ι. ΠΑΣΑΛΙ∆ΗΣ. Εἶναι κεφαλαιοκρατική.
Π. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ ( Ὑπ. Συντονισµοῦ). Ὄχι, ἀλλὰ ἁπλούστατα, ὅταν θέλῃ νὰ ἐπιτύχῃ τις κάτι, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ
τὸ ἐπιτύχει δογµατικῶς. Σεῖς δὲν εἶσθε κεφαλαιοκράται,
ἀλλὰ κάνετε µίαν τοιαύτην ἀναπροσαρµογὴν τοῦ δόγµατος
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–καὶ δὲν δύνασθε παρὰ νὰ τὴν κάνετε– ἀντιστοιχοῦσαν
εἰς τὰς τελευταίας ἐπιστηµονικὰς θεωρίας τῆς οἰκονοµίας.
Οὔτε σᾶς κατηγορῶ, οὔτε σᾶς ἐπαινῶ, οὔτε σᾶς θεωρῶ
ἐκπρόσωπον τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως. Ἡ Σοβιετικὴ
Ἕνωσις εἶναι µεγάλη δύναµις. Ὡς τοιαύτην τὴν σεβόµεθα
καὶ ὡς Ἑλληνικὸν Κράτος εἴµεθα ὑποχρεωµένοι νὰ λάβωµεν ὑπ’ ὄψιν τὴν ὕπαρξίν της καὶ νὰ ἐπιδιώξωµεν καλὰς
οἰκονοµικὰς σχέσεις µαζύ της. Ἄλλο εἶναι τὸ θέµα τῆς
ἰδεολογίας καὶ ἄλλο εἶναι τὸ θέµα τῆς ἀναλύσεως τῆς
οἰκονοµικῆς πολιτικῆς, τὴν ὁποίαν ἀσκοῦµεν αὐτὴν τὴν
στιγµήν. Ἕτερος θεωρητικὸς τῶν Ρωσσικῶν πραγµάτων, ὁ
Μούρ, λέγει ὅτι ἡ ὤθησις εἰς τὴν ἀνάπτυξιν τὴν οἰκονοµικὴν
εἰς τὴν Ρωσσίαν εἶναι ὤθησις, ἡ ὁποία δίδεται ἐκ τῶν ἄνω,
ἀπὸ τὴν ἡγεσίαν τοῦ Κοµµουνιστικοῦ Κόµµατος. Λέγει µάλιστα, ὅτι ἡ κατασκευή, ἡ «στρουκτούρα» τοῦ συστήµατος,
εἶναι τοιαύτη ὥστε ἐὰν ἔπαυεν ἡ ἐκ τῶν ἄνω ὤθησις τὸ
σύστηµα εἶναι ἔτσι κατασκευασµένον, ὥστε θὰ ἔφθανον τὰ
Κοµµουνιστικὰ Κράτη εἰς µίαν στασιµότητα, ἡ ὁποία εἶναι
ἀπολύτως ἀσυµβίβαστος µὲ τὴν περιωπὴν τῆς Σοβιετικῆς
Ἑνώσεως, ὡς µεγάλης δυνάµεως.
∆ιατί τὸ εἶπον αὐτό; ∆ιὰ νὰ πιστεύσητε καὶ σεῖς ἐκεῖνο
ποὺ εἶναι ἀπαραίτητον νὰ πιστεύωµεν ὅλοι, ὅτι εἰς τὸ βάθος κάθε προσπαθείας οἰκονοµικῆς πρέπει νὰ ἀναζητῶµεν
καὶ δὲν δυνάµεθα παρὰ νὰ ἀναζητῶµεν κάποιο βάθρον
κατευθυντήριον, ἀπὸ τὸ ὁποῖον νὰ ἀπορρέουν τὰ συστήµατα
καὶ νὰ µὴ πιστεύωµεν, ὡς πιστεύετε σεῖς, ὅτι τὰ πάντα
προκύπτουν ὡς συνέπεια νόµων φυσικῶν καὶ ὅτι τὰ πάντα
προέρχονται ἀπὸ τὴν…
Ι. ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΗΣ. Ἀπὸ τὸ πνεῦµα.
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Ὄχι ἀπὸ τὸ πνεῦµα.
Ἄλλωστε εἴτε πνεῦµα τὸ ὀνοµάσετε εἴτε ἄλλως ἕνα καὶ
τὸ αὐτὸ εἶναι. Ἐδῶ παραµένει γεγονός, ὅτι πίσω ἀπὸ
οἱανδήποτε οἰκονοµικὴν ἑνοποίησιν, ὑπῆρξε µία κατευθυντήριος δύναµις, ἡ ὁποία ἔχει ὡρισµένα χαρακτηριστικά.
Ἡ ἰδικὴ σας ἔχει µίαν ἐλίτ. Ἠναγκάσθητε ἐπὶ πλέον νὰ
υἱοθετήσητε ἄλλας µεθόδους ἀπὸ τὰς µαρξιστικῶς παραδεδεγµένας, καὶ δὲν πιστεύετε ἐκεῖνο ποὺ ἐπιστεύατε πρό
τινων ἐτῶν, πρὸ τοῦ θανάτου τοῦ Στάλιν, ὅτι ἔπρεπε δηλαδὴ
ὅλα τὰ Ἀνατολικὰ Κράτη νὰ ἀναπτύξουν βαρεῖαν βιοµηχανίαν εἰς τοὺς βασικωτέρους κλάδους.
Γενικῶς, κ. συνάδελφοι, αἱ µεγάλαι ἀγοραὶ ἔχουν ὡρισµένα πλεονεκτήµατα, τὰ ὁποῖα εἶναι αὐτονόητα. Θὰ ἠδύνατό τις νὰ εἰσέλθῃ εἰς τὴν θεωρητικὴν διαλεύκανσιν ἑνὸς
ἑκάστου ἐκ τῶν πλεονεκτηµάτων αὐτῶν. Καὶ ἔχουν γίνει
είδικαὶ µελέται ὑπὸ ποίας συνθήκας τὰ πλεονεκτήµατα αὐτὰ
φθάνουν εἰς τὸ ὕψιστον σηµεῖον τῆς ἀποδόσεώς των. Ἐγὼ
ἁπλῶς θὰ τὰ ἀπαριθµήσω, χωρὶς νὰ κάνω οἰκονοµικὴν
ἀνάλυσιν. Αἱ µεγάλαι ἀγοραὶ ἐπιτρέπουν τὴν ἐγκατάστασιν
µεγάλων καὶ ἐξειδικευµένων µονάδων καὶ ἑποµένως τὴν
αὔξησιν τῆς παραγωγικότητος. Τοῦτο εἶναι µία ἀπόλυτος
ἀλήθεια. Μία ἀλήθεια ὅµως εἰς τὸ τετράγωνον, ἀφ’ ἧς,
λόγῳ τῆς νέας τεχνολογίας, τὸ OPTIMUM µέγεθος πολλῶν
βιοµηχανιῶν εἶναι τόσον µέγα, ὥστε νὰ µὴ δύναται πλέον
νὰ στηρίζωνται εἰς ἀγορὰς περισσότερον περιωρισµένας. Ἡ
τελευταία αὐτὴ παρατήρησις, νοµίζω, εἶναι ἄκρως σηµαντική, διότι συνδέεται καὶ πρὸς τὴν δυνατότητα δηµιουργίας
ἐκσυγχρονισµένων βιοµηχανιῶν ἐν Ἑλλάδι. Ὑπὸ ἄλλας συνθήκας δὲν θὰ ἦτο δυνατὸν νὰ ἀποκτήσῃ ἡ Ἑλλὰς τοιαύτας
Π. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ ( Ὑπ. Συντονισµοῦ).
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µεγάλας ἐξαγωγικὰς µονάδας. Καί, ὅπως ἐτόνισεν ὁ Πρόεδρος τῆς Κυβερνήσεως εἰς τὰς προγραµµατικάς του δηλώσεις, εἶναι ἀνάγκη νὰ σηµειωθῇ ἀποφασιστικὴ πλέον στροφὴ
πρὸς τὰς ἐξαγωγάς. ∆ὲν ὑπάρχει νοµίζω καταλληλότερον
πρὸς ἐπίτευξιν τοῦ σκοποῦ τούτου πλαίσιον, ἀπὸ τὸ πλαίσιον
τῆς Κοινῆς Ἀγορᾶς. Εἶναι χαρακτηριστικόν, ὅτι ὅλοι οἱ θεωρητικοί, οἱ ἀναλύοντες τὰ θέµατα τῶν µεγάλων ἀγορῶν
ἐν σχέσει πρὸς τὰ θέµατα τῆς ἀναπτύξεως, δέχονται ὅτι
τὰ πλεονεκτήµατα τῆς µεγάλης ἀγορᾶς ἰσχύουν κυριώτατα
ὑπὲρ τῶν νεοϊδρυοµένων βιοµηχανιῶν. Αὐτὸς εἶναι καὶ ἕνας
λόγος, ὁ ὁποῖος ἐπέτρεψεν εἰς τὴν οἰκονοµικὴν ἱστορίαν
νὰ ἔχῃ µίαν διαλεκτικήν. Ὅταν οἱ Ἄγγλοι, εἰς ὡρισµένην
ἐποχήν, δὲν ἠθέλησαν νὰ κάµουν γρήγορα τὴν ἀνανέωσιν
τοῦ βιοµηχανικοῦ των ἐξοπλισµοῦ, ἡ κατεστραµµένη καὶ
ἐκ τοῦ µηδενὸς ἐκκινοῦσα Γερµανία, κατασκευάσασα νέας
µονάδας, τοὺς ὑπερηκόντισεν. Ἡ Κοινὴ Ἁγορὰ παρέχει τὴν
εὐχέρειαν ὀρθολογικωτέρας κατανοµῆς ἔργων. Ἡ Κοινὴ
Ἀγορά, τέλος, δηµιουργεῖ µείζονα εὐκινησίαν καὶ δυνατότητας σωρευτικῆς χρησιµοποιήσεως κεφαλαίων. Εἰδικώτερον,
εἰς τὴν περίπτωσίν µας, θὰ ἔχωµεν προσέλκυσιν ξένων
κεφαλαίων, µεγαλυτέραν ἀπὸ ὅ,τι ἔχοµεν σήµερον, διότι θὰ
ἀξίζῃ περισσότερον τὸν κόπον νὰ κάµῃ τις µίαν ἐπιχείρησιν
εἰς τὴν Ἑλλάδα, ἐφ’ ὅσον αὕτη θὰ συγκροτηθῇ κατὰ τὰ
πλέον ἐκσυγχρονισµένα κριτήρια παραγωγῆς, διότι θὰ εἶναι
δυνατὸν νὰ εἶναι ἐξειδικευµένη καὶ διότι θὰ ἀπευθύνεται
εἰς µίαν ἀγορὰν 170 ἑκατοµµυρίων κατοίκων. Ἐπιτρέπει ἡ
οἰκονοµικὴ ἕνωσις, ἐὰν ἐµβαθυνθῇ, καὶ µείζονα εὐκινησίαν
εἰς τὸ ἐργατικὸν δυναµικόν.
Φιλοδοξία µας βεβαίως δὲν εἶναι νὰ µετακινήσωµεν τοὺς
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Ἕλληνας ἐργάτας, φιλοδοξία µας εἶναι νὰ µετακινήσωµεν
τὰ κεφάλαια πρὸς τὴν κατεύθυνσιν τῆς Ἑλλάδος.
Ἡ Μεγάλη ἀγορὰ ἐπιτρέπει τὴν ἀρτιωτέραν ἐµπορικὴν
ὀργάνωσιν διὰ λόγους, οἱ ὁποῖοι εἶναι κατάδηλοι. Ἡ Μεγάλη ἀγορὰ ἔχει ἀκόµη τὸ πλεονέκτηµα ὅτι µέσα εἰς τὸν
χῶρον της καὶ ἂν ἀκόµη σηµειωθῇ κρίσις οἰκονοµικὴ εἴτε
τοῦ κυκλικοῦ τύπου εἴτε ἄλλη ὁ ἀντίκτυπος θὰ εἶναι πολὺ
µικρότερος ἀπὸ ὅ,τι θὰ ἐσηµειοῦτο εἰς µίαν κρίσιν µικροῦ
χώρου.
Η. ΗΛΙΟΥ. Ὅπως τὸ 1929 εἰς τὰς Ἡνωµένας Πολιτείας
ὅπου ἦτο µικρὸς ὁ ἀντίκτυπος...
Π. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ ( Ὑπ. Συντονισµοῦ). Μὲ ἐπρολάβατε,
ἤθελον καὶ ἐγὼ νὰ τὸ εἴπω. Τὸ 1929 εἰς τὰς Ἡνωµένας
Πολιτείας ἐπειδὴ δὲν ἠκολουθήθησαν αἱ µέθοδοι περὶ τῶν
ὁποίων θὰ σᾶς ὁµιλήσω ὁ ἀντίκτυπος ἦτο µεγάλος. Σᾶς
πληροφορῶ ὅτι ὄντως τότε ἔπεσε ἡ παραγωγὴ κατὰ 30%
ἐνῷ ἀντιστρόφως εἰς τὰς κρίσεις, αἱ ὁποῖαι ἐσηµειώθησαν
τὸ 1948 καὶ τὸ 1953 ἡ παραγωγὴ ἐµειώθη κατὰ 3%.
Σ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ. ∆ὲν ηὐρήνθη ὁ χῶρος.
Π. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ ( Ὑπ. Συντονισµοῦ). Αὐτὸ ἀνέµενον νὰ
τὸ εἴπῃ ὁ κ. Ἠλιοῦ. ∆ὲν ἀνέµενον νὰ τὸ εἰπῆτε καὶ σεῖς.
Καὶ ὁ χῶρος ὁ οἰκονοµικὸς καὶ αἱ µέθοδοι εἶναι ἐντελῶς
διάφοροι εἰς τὴν µίαν περίπτωσιν ἀπὸ ὅ,τι εἶναι εἰς τὴν
ἄλλην. ∆ιότι ἦτο ἄλλος ὁ οἰκονοµικὸς χῶρος ἐντὸς τοῦ
ὁποίου ἀντιµετωπίσθη ἡ κρίσις τοῦ 1929 καὶ ἄλλος ἦτο ὁ
οἰκονοµικὸς χῶρος µέσα εἰς τὸν ὁποῖον ἀντιµετωπίσθη,
ὅπως γνωρίζοµεν ἅπαντες ἡ κρίσις τοῦ 1948 καὶ ἡ κρίσις
τοῦ 1953.
Εἰς ἡµᾶς ὅµως ἡ Μεγάλη ἀγορὰ µᾶς συµφέρει δι’ ἕνα
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ἄλλον κύριον λόγον, ὁ ὁποῖος εἶναι καὶ ὁ σηµαντικώτερος ἐξ
ὅλων. Ὅλαι αἱ χῶραι τῆς Οἰκονοµικῆς Κοινότητος εἴτε ἔχουν
φθάσει εἰς ἐπίπεδα πλήρους ἀπασχολήσεως εἴτε πλησιάζουν
πρὸς τὰ ἐπίπεδα ταῦτα. Ἀκόµη καὶ ἡ Ἰταλία, ἡ ὁποία πρὸ
ὀλίγων ἐτῶν εἶχε µέγα πρόβληµα ἀνεργίας –κατὰ τὸ ἐν
ἐφαρµογῇ πρόγραµµα τῆς Κυβερνήσεως– πρόκειται ἐντὸς
βραχυτάτου χρονικοῦ διαστήµατος, ἐὰν δὲν πλανῶµαι ἐντὸς
4 ἐτῶν, νὰ ἔχῃ ἐπιλύσει τὸ πρόβληµα πλήρως.
Πάντως ἡ ἀνεργία ἔχει ἤδη περιοριθεῖ εἰς σηµεῖον ἀπίθανον διὰ τὰ ἰταλικὰ µέτρα.
Ι. ΕΎΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ. Ἕνα ἑκατοµµύριο µετανάστας εἰς τὴν
Γαλλίαν.
Π. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ ( Ὑπ. Συντονισµοῦ). Ὑπάρχουν πράγµατι
ὡρισµέναι περιοχαὶ ἐλάχιστοι εἰς τὴν Γαλλίαν, αἱ ὀποῖαι
εἶναι συνδεδεµέναι µὲ παγίαν σχέσιν πρὸς τὴν γῆν, ὅπου
ὑπάρχει ἀκόµη, εἴτε ὑποαπασχόλησις εἴτε κάποια ἀνεργία.
Εἶναι βεβαιώτατον ὅµως ὅτι, ἐντὸς βραχυτάτου χρονικοῦ
διαστήµατος, θὰ φθάσουν καὶ ἐκεῖ εἰς ἐπίπεδα πλήρους
ἀπασχολήσεως. Ἐκ τούτου προκύπτουν δύο ὑπὲρ ἡµῶν
πλεονεκτήµατα. Πρῶτον ὅτι ὁ περαιτέρω ρυθµὸς ἀνόδου
τῆς οἰκονοµίας τῶν ἓξ Χωρῶν θὰ εἶναι ἀποκλειστικῶς
ἐξηρτηµένος ἐκ τῆς αὐξήσεως τῆς παραγωγικότητος, ἐνῷ
εἰς ἡµᾶς θὰ εἶναι ἐξηρτηµένος καὶ ἐκ τῆς αὐξήσεως ταύτης,
ἀλλὰ καὶ ἐκ τοῦ γεγονότος ὅτι θὰ ρίπτωµεν νέον ἑκάστοτε
ἐργατικὸν δυναµικὸν εἰς τὴν παραγωγὴν καὶ ἑποµένως ἡ
µεταξύ µας ἀπόστασις, ὑπάρχει κάποια ἐλπίς, νὰ ἀρχίσῃ νὰ
στενεύῃ. Καὶ δεύτερον διότι τὰ κεφάλαια τὰ σχηµατισθησόµενα εἰς τὰς 6 Χώρας θὰ ἀναζητήσουν κατ’ ἀνάγκην, µὴ
δυνάµενα νὰ ἐπενδυθοῦν ἐπιτοπίως, διεξόδους καὶ πρὸς τὴν
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κατεύθυνσιν τὴν ἰδικήν µας. Εἶναι νοµίζω χαρακτηριστικὸν
ὅτι ἀκριβῶς π.χ. εἰς τὴν Γερµανίαν ἔφθασαν εἰς ἐπίπεδα
ὑπερβάντα τὴν πλήρη ἀπασχόλησιν, ἔφθασαν εἰς τοιοῦτον
σηµεῖον, ὥστε νὰ µὴ συµφέρῃ πλέον ἡ ἀνάπτυξις σειρᾶς
κλάδων βιοµηχανικῶν καὶ νὰ εἶναι δυνατὴ ἡ εἰς τὴν ἀγορὰν
αὐτὴν διείσδυσις προϊόντων τῆς ἐλαφρᾶς κυρίως βιοµηχανίας τῆς ἰδικῆς µας εἰς µεγίστην κλίµακα. Ὑπάρχει ἀκόµη ὁ
µῦθος, τὸν ὁποῖον θὰ ἤθελα ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ αὐτῇ νὰ καταλύσω κατὰ τὸν ὁποῖον ἡ µεγάλη ἀγορὰ στρέφεται ἐναντίον
τῶν µικρῶν καὶ τῶν µεσαίων ἐπιχειρήσεων. Νοµίζω ὅτι τίποτε δὲν εἶναι ψευδέστερον αὐτοῦ. Ἡ µεγάλη ἀγορὰ βεβαίως
ἔχει τὴν τάσιν νὰ δηµιουργῇ βασικὰς µεγάλας µονάδας εἰς
τὰς ὁποίας νὰ ἀπασχολῆται ἀξιόλογον ἐργατικὸν δυναµικόν.
Ἀλλὰ δὲν εἶναι ἀκριβὲς ὅτι ἀφανίζονται ὑπὸ τὸ καθεστὼς
αὐτὸ αἱ µικραὶ ἐπιχειρήσεις. Ἡ στατιστικὴ ἀποδεικνύει
ὅτι εἰς τὴν Ἀµερικὴν ἡ Τζένεραλ Μότορς χρησιµοποιεῖ ὡς
υποκατασκευαστὰς 21.000 ἐπιχειρήσεις, χρησιµοποιεῖ δὲ διὰ
τὴν διακίνησιν καὶ ὀργάνωσιν τῶν πωλήσεών της 42.000
ἐπιχειρήσεις ἐκ τῶν ὁποίων τὰ 90% εἶναι µικραί. Μεταξὺ
τῶν ἐτῶν 46-56 ἐσηµειώθη εἰς τὰς Ἡνωµένας Πολιτείας τῆς
Ἀµερικῆς αὔξησις τοῦ ἀριθµοῦ τῶν µικρῶν ἐπιχειρήσεων
κατὰ 9%. Καὶ τὸ 75% τῶν Ἀµερικανικῶν ἐπιχειρήσεων
χρησιµοποιεῖ ὀλιγωτέρους τῶν 4 ἐργατῶν. Εἰς ἐπιχειρήσεις
οἰκοδοµικάς, ἐµπορικὰς καὶ παροχῆς ὑπηρεσιῶν αἱ µεγάλαι ἐπιχειρήσεις ἀπασχολοῦν µόνον τὸ 1% τοῦ ἐργατικοῦ
δυναµικοῦ. Ἄλλο χαρακτηριστικὸν εἶναι ὅτι, ἐνῷ εἰς τὴν
Γερµανίαν δὲν ἠµποροῦν νὰ ἀνθέξουν ὡρισµένοι κλάδοι τῆς
βιοµηχανίας τῆς κλωστοϋφαντουργίας, ἀντέχουν βιοτεχνίαι
κλωστοϋφαντουργικαὶ εἰς ὡρισµένας περιοχάς. Ὁ ρόλος
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τὸν ὁποῖον ἠµπορεῖ νὰ παίξῃ ἡ βιοτεχνία εἰς τὴν Κοινὴν
Ἀγορὰν εἶναι µέγας.
Κύριοι βουλευταί, θὰ ἤθελον πρὶν τελειώσω καὶ πρὶν συναγάγω τὰ ἰδεολογικὰ καὶ πολιτικὰ συµπεράσµατα αυτῆς
τῆς ὁµιλίας νὰ ἀναφερθῶ εῖς τὸ θέµα εἰδικώτερον τῆς
οἰκονοµικῆς ἀναπτύξεως χώρας τελούσης ὑπὸ ἀνάπτυξιν
µέσα εἰς τὰ πλαίσια ἀγορᾶς ἀνεπτυγµένων Χωρῶν. Θὰ
ἠµποροῦσα νὰ µεταχειρισθῷ τὸ γνωστὸν εἰς πολλοὺς ἀπὸ
σᾶς ρωστόβιον σχῆµα τῶν πέντε φάσεων τῆς οἰκονοµικῆς
ἀναπτύξεως. ∆ὲν τὸ κάµω, διότι δὲν πιστεύω εἰς σχήµατα. Ἀλλὰ πιστεύω ὅτι ἡ Ἑλλὰς διανύει µίαν φάσιν τῆς
οἰκονοµικῆς ἀναπτύξεώς της ὅλως ἰδιάζουσαν, τὴν φάσιν
ἐκείνην τὴν ὁποίαν ὁ συγγραφεὺς τὸν ὁποῖον σᾶς ἀνέφερα,
τὴν ἀποκαλεῖ φάσιν ἐκκινήσεως. Πιστεύω µάλιστα ὅτι διανύοµεν µίαν ἀρκετὰ προκεχωρηµένη περίοδον αὐτῆς τῆς
φάσεως.
Ποῖα εἶναι τὰ χαρακτηριστικὰ αὐτῆς τῆς περιόδου; Ὑπάρχει πρῶτον ἕνα ὡρισµένον ποσοστὸν τοῦ ἐθνικοῦ εἰσοδήµατος τὸ ὁποῖον ἐπενδύεται. Νὰ ἴδωµεν ποῖον εἶναι αὐτὸ τὸ
ποσοστὸν. Ὁ συγγραφεὺς ποὺ σᾶς προανέφερα λέγει ὅτι
αὐτὸ τὸ ποσοστὸν πρέπει νὰ εἶναι τῆς τάξεως τοῦ 10% καὶ
ἄνω. Τὸ ἰδικὸν µας ποσοστὸν διὰ τὸ 1955 εἶναι 14%, τὸ
1956 15%, τὸ 1957 14%, τὸ 1958 17%, τὸ 1959 16%, τὸ 1960
18% καὶ τὸ 1961 20%. Τί σηµαίνει αὐτὴ ἡ σειρά; Σηµαίνει
ὅτι τὸ ποσοστὸν τῶν ἀκαθαρίστων ἐπενδύσεων ἐπὶ τοῦ ἀκαθαρίστου προϊόντος, ἔχει µίαν τάσιν αὐξητικήν.
Ἐξ ἄλλου, οἱ ἀριθµοὶ αὐτοὶ συγκρινόµενοι πρὸς τοὺς ἀντιστοίχους δείκτας ἄλλων χωρῶν καὶ δὴ χωρῶν τῆς κοινῆς
ἀγορᾶς, δὲν ἀφίστανται πολύ. Μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1958-1960
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ἡ συµµετοχὴ τῶν ἀκαθαρίστων ἐπενδύσεων ἐπὶ τοῦ ἀκαθαρίστου ἐθνικοῦ προϊόντος ἦτο π.χ. εἰς τὸ Βέλγιον 16%
εἰς τὴν Γερµανίαν 18%, εἰς τὴν Ὁλλανδίαν 22%. Εἰς τὴν
Ἑλλάδα εἶναι περίπου 18%, τὸ ὁποῖον νοµίζω ὅτι εἶναι πάρα
πολὺ ἱκανοποιητικὸς ἀριθµός. Τὸ στοιχεῖον τὸ ἐπίσηµον τὸ
ἀναφερόµενον διὰ τὴν Ἑλλάδα, εἶναι 24% εἰς τὴν ἔκθεσιν
τοῦ ΟΟΣΑ –θὰ σᾶς εἴπω διατὶ λέγει 24– διότι περιλαµβάνει
καὶ τὰ πλοῖα.
Ι. ΖΙΓ∆ΗΣ. Εἶναι οἱ ἀριθµοὶ ποὺ δίδοµεν ἡµεῖς.
Π. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ ( Ὑπ. Συντονισµοῦ). Ὄχι, καὶ οἱ ἄλλοι
περιλαµβάνουν τὰ πλοῖα. Ἐγὼ δὲν τὰ περιέλαβον διότι δὲν
εἶχον σκοπὸν νὰ σᾶς ἐξαπατήσω εἰς τίποτε. Παρὰ ταῦτα ἐγὼ
ἐπῆρα τὸ χείριστον δι’ ἐµὲ καὶ σᾶς ἀνέφερον τὴν σειρὰν ποὺ
ἀνέφερα καὶ ἐκ τῆς ὁποίας προκύπτει πλέον ὅτι ἐφύγαµεν
πολὺ ἀπὸ τὸ 10% καὶ εὑρισκόµεθα εἰς ἐπίπεδα συγκρίσιµα
ἀπὸ ἀπόψεως ποσοστῶν πρὸς τὰς χώρας ἐκείνας.
Εἶναι χαρακτηριστικὸν ὅτι αἱ χώραι αἱ ἀνήκουσαι εἰς χαµηλότερον ἐπίπεδον ἔχουν βεβαίως τὴν τάσιν νὰ ἐπενδύσουν
ὀλιγώτερα καὶ ὄχι περισσότερα, διὰ λόγους τοὺς ὁποίους
κατανοεῖ πᾶς τις καὶ δὲν χρειάζεται νὰ τοὺς ἀναφέρω.
Θὰ µοῦ ἐπιτρέψητε ἐπίσης νὰ κάµω µίαν παρατήρησιν
ἡ ὁποία νοµίζω ὅτι ἔχει κάποιαν σηµασίαν. Ἡ ἀπόστασις
ἡ ὁποία µᾶς χωρίζει ἀπὸ τὴν Ἰταλίαν ἀπὸ τῆς ἀπόψεως
τοῦ κατὰ κεφαλὴν ἐθνικοῦ εἰσοδήµατος, δὲν εἶναι, ποσοστιαίως λαµβανοµένη, µεγαλυτέρα ἀπὸ τὴν ἀπόστασιν ἡ
ὀποία χωρίζει φερ’ εἰπεῖν τὸ κατὰ κεφαλὴν εἰσόδηµα τῆς
Ἰταλίας ἀπὸ τὸ κατὰ κεφαλὴν εἰσόδηµα τοῦ Βελγίου. Εἶναι
ἀντιθέτως ὅπως γνωρίζετε µικροτέρα. Ἐν τούτοις, ἐγὼ θὰ
δεχθῶ ὅτι εἶναι ἴση διὰ τὴν ἀνάγκην τῆς συζητήσεως καὶ
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θὰ σᾶς εἴπω ποία ἦτο ἡ ἐξέλιξις τὴν ὁποίαν εἶχεν ἡ Ἰταλία
κατὰ τὴν τελευταίαν 4ετίαν. Εἶναι ὅµως ἆρα γε ἀνάγκη
νὰ σᾶς ὑπενθυµίσω ποία ἦτο ἰδίως εἰς τὸν τοµέα τῆς βιοµηχανίας καὶ τὸν τοµέα τῶν ἐπενδύσεων ἡ ἐξέλιξις αὕτη;
Ἀλλὰ καὶ ἡ Γαλλία, κράτος πολὺ πλουσιώτερον, ἦτο ἐκ
τῶν κρατῶν τὰ ὁποῖα κατὰ τὴν σύναψιν τῆς συµφωνίας τῆς
Ρώµης, διετήρουν περισσοτέραν ἐπιφυλακτικότητα. Ἴσως,
λόγῳ τῆς κρατούσης τότε ἐν Γαλλίᾳ καταστάσεως ἢ καὶ δι’
ἄλλους λόγους, ἀλλὰ πάντως αὐτὸ εἶναι γεγονός. Ταῦτα συνέβαινον τὸ 1957. Καὶ ἤδη τὸ 1960 ἔγραφεν ἀσκῶν κριτικὴν
ὁ Μπαρὲ ἐπὶ τῆς περιφήµου ἐκθέσεως τοῦ Ρουέφ, ὅτι εἰς
τὴν Γαλλίαν τὸ 1960 ἔχασαν τὴν δικαιολόγησίν των αἱ
ἐπιφυλάξεις τοῦ 1970. Καὶ πράγµατι, ὅποιος ἀπὸ σᾶς ἔχει
εἴδει τὴν στατιστικὴν –ἐγὼ εἶχον πολὺν καιρὸν νὰ ὑπάγω
εἰς τὴν Γαλλίαν, ἀπὸ 6ετίας καὶ εὑρέθη ἐπὶ ἀποστολῇ τελευταίως εἰς τὸ Παρίσι– ὅποιος ἔχει εἴδει τί γίνεται µέσα
εἰς τὴν Γαλλίαν, διαπιστώνει ὅτι ἐσηµειώθη µία ἔκρηξις
δραστηριότητος ἀπίθανος. Καὶ ποῖον εἶναι τὸ θαῦµα; Ὅτι
ἐσηµειώθη ταὐτοχρόνως καὶ εἰς τὴν Γαλλίαν καὶ εἰς τὴν
Ἰταλίαν καὶ εἰς τὴν Γερµανίαν. Οὐδὲ ἀνεκόπη οὐσιωδῶς
ἡ οἰκονοµικὴ ἐξέλιξις τῆς Γερµανίας –ἄλλο ἐὰν ἀνεκόπη
διότι ἔφθασεν εἰς ὡρισµένα ἐπίπεδα ἀναπτύξεως εἰδικῶν
τινων τοµέων. Τί σηµαίνει αὐτὸς ὁ µῦθος; Ὁ µῦθος δηλοῖ
ὅτι ἀπὸ ὅλους τοὺς συµµετέχοντας εἰς τὴν ΕΟΚ περισσότερον ὠφεληµένοι βγήκαν οἱ Ἰταλοί, δηλαδὴ οἱ άσθενέστεροι καὶ οἱ Γάλλοι, οἱ ὁποῖοι ἐφοβοῦντο ἀδικαιολογήτως,
ὅπως ἀποδεικνύεται ἐκ τῶν ὑστέρων, τὸν συναγωνισµὸν τῆς
Γερµανικῆς βιοµηχανίας. Σήµερον ἡ Γαλλικὴ βιοµηχανία
ἀνταγωνίζεται θριαµβευτικῶς τὴν Γερµανικὴν βιοµηχανίαν.
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Ἀµφότεραι ἁµιλλῶνται, συνεργάζονται, ὅπου χρειάζεται,
καὶ πραγµατοποιοῦν ἀπὸ κοινοῦ ὑψηλότερα ἐπίπεδα ἀπασχολήσεως καὶ παραγωγικότητος.
Αὐτὰ, κ. συνάδελφοι, διὰ τελωνιακὰς ἑνώσεις τοῦ ἀρχαίου
τύπου ἴσχυεν ἐν πολλοῖς ἡ ἀρχὴ «ὁ θάνατός σου ἡ ζωή
µου», δὲν ἦτο δυνατὸ νὰ ἰσχύσουν. Κύριοι συνάδελφοι,
εἴτε τὸ θέλοµεν εἴτε δὲν τὸ θέλοµεν, ἔχει σηµειωθῆ µία
βασικὴ ἀνατοποθέτησις τῶν οἰκονοµικῶν καὶ κατὰ συνέπεια
τῶν πολιτικῶν προβληµάτων τὰ τελευταῖα χρόνια. Ἀλλὰ
πρὶν ὁµιλήσω περὶ αὐτῶν, θὰ ἤθελον νὰ σᾶς ἐξοµολογηθῶ
ὅτι ἡ Ἑλλὰς διανύουσα τὸ κρίσιµον στάδιον ποὺ διανύει
–τὸ στάδιον εἰσοδήµατος τῆς τάξεως τῶν 345 δολλαρίων–
εὑρίσκεται πρὸ ὡρισµένων προβληµάτων, τὰ ὁποῖα πρέπει νὰ ἔχῃ τὸ πολιτικὸν θάρρος νὰ ἐπιλύσῃ. Καὶ αὐτὰ τὰ
προβλήµατα –σᾶς ἀφοροῦν ὅλους ὡς βουλευτὰς– εἶναι κατὰ
τὴν ταπεινήν µου γνώµην τὰ ἑξῆς: Ἐρώτηµα πρῶτον: Ἐδῶ
συντελεῖται κάτι µὲ κἄποιον ρυθµόν. Τὸ προϊὸν αὐτῆς τῆς
ἀναπτύξεως, θὰ τὸ κάµωµεν τί; Θὰ τὸ χρησιµοποιήσωµεν
διὰ τὴν κατανάλωσιν καὶ διὰ τὴν βαθµιαίαν µεταβολὴν
τοῦ κράτους µας εἰς κράτος προνοίας ἢ θὰ τὸ χρησιµοποιήσωµεν διὰ νὰ αὐξήσωµεν, ὅσον χρειάζεται καὶ τὰ ἐπίπεδα
τῆς καταναλώσεως βεβαίως, διότι εἴµεθα δηµοκρατία καὶ
διότι κηδόµεθα τῆς ἀξιοπρεπείας τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλὰ κυρίως διὰ νὰ ἐπιτύχωµεν τὸν πρωταρχικόν µας σκοπὸν τὴν
περαιτέρω ἀνύψωσιν τοῦ ἐπιπέδου τῶν ἐπενδύσεων καὶ τῆς
τεχνολογίας.
Σᾶς ὁµολογῶ, ὅτι ἡ ἀπόφασις εἶναι –καὶ εἶναι κατ’ ἐξοχὴν
µέσα εἰς τὰ πλαίσια µιᾶς δηµοκρατίας– δύσκολος. Καὶ εἶναι
κατ’ έξοχὴν ἔργον ἡµῶν, οἱ ὁποῖοι εἶσθε ἡγέται τοῦ Ἑλληνι481
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κοῦ λαοῦ εἶναι κατ’ ἐξοχὴν ἔργον ἡµῶν, οἱ ὁποῖοι θέλοµεν
νὰ εἴµεθα πολιτικὸς κόσµος τῆς Ἑλλάδος, νὰ ὁδηγήσωµεν
τὸν λαὸν πρὸς τὴν ὀρθὴν κατεύθυνσιν καὶ νὰ µὴ ρίπτωµεν
συνθήµατα οἷα εἶναι ἐκ τῶν συνθηµάτων, τὰ ὁποῖα µετὰ
θλίψεως ὀδύνης καὶ στεναγµοῦ διαπιστώνοµεν ἑκάστοτε, ὅτι
ρίπτονται. ∆ιότι πρέπει νὰ καταλάβωµεν ὅτι ἐὰν θέλωµεν
νὰ πορευθῶµεν πρὸς τὴν περαιτέρω οἰκονοµικὴν ἀνάπτυξιν,
εἴµεθα ὑποχρεωµένοι νὰ διατηρήσωµεν συνεχῶς τὸ ποσοστὸν τὸ ἀφιερωµένον εἰς τὰς ἐπενδύσεις ὑψηλόν. Οὐδὲ εἶναι
δυνατὸν ἐκ τοῦ µηδενὸς νὰ δηµιουργήσωµεν κάτι. Ἔχοµεν
νὰ πάρωµεν πολιτικὴν ἀπόφασιν καὶ ἐπὶ ἄλλου θέµατος. Τί
θὰ κάµωµεν, κύριοι, µὲ τὰ ξένα κεφάλαια; Ἐδῶ δὲν ἠµπορῶ
παρὰ πράγµατι νὰ ἀναφερθῶ, διότι εἶναι καταπληκτικὴ ἡ
περιγραφὴ εἰς τὴν Ροστόβιον θεωρίαν. Λέγει ὅτι τὰ κράτη
ὅταν φθάσουν εἰς ἓν ὡρισµένον ὕψος, ἀναπτύσσουν ἓν εἶδος
ἐθνικισµοῦ. Εἰς ἐκεῖνα µάλιστα, τὰ ὁποῖα ἦσαν ἀποικιακά,
ὁ ἐθνικισµός των συνδυάζεται πρὸς κάποιο σύµπλεγµα
κατωτερότητος. Ὁ ἐθνικισµὸς αὐτοῦ τοῦ εἴδους ἐνῷ εἰς
τὴν ἀρχὴν ἀποτελεῖ κάποιο κίνητρον, τὸ ὁποῖον παρωθεῖ
τὰ κράτη πρὸς τὴν οἰκονοµικήν του ἀνάπτυξιν, µετὰ ἀπὸ
ἕνα σηµεῖον ἠµπορεῖ νὰ ἀναχαιτίσῃ τὴν πρόοδό των. Εἰς
ἡµᾶς δὲν πρόκειται περὶ τοιούτου εἴδους ἐθνικισµοῦ κατὰ
συµπλέγµατος. ∆ιότι ἡµεῖς οἱ Ἑλληνες ἔχοµεν µακροτάτην
παράδοσιν. Αἰσθανόµεθα τὴν ἄνεσιν τῆς ἠθικῆς τοὐλάχιστον
ἰσοτιµίας πρὸς τοὺς ξένους. Ἐδῶ πρόκειται περὶ ἄλλου τινὸς
βαθυτέρου. Ἐδῶ εἰς τὴν Ἑλλάδα εἰδικῶς πρόκειται περὶ
µιᾶς περιέργου συµµαχίας µεταξὺ ὡρισµένων καλοκαθισµένων, στρογγυλοκαθισµένων ἐπιχειρηµάτων καὶ τῆς ἄκρας
ἀριστερᾶς. ∆ιότι βεβαίως ὑπάρχουν ἰδιωτικαὶ ἐπιχειρήσεις
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εἰς τὴν Ἑλλάδα, αἱ ὁποῖαι δὲν θέλουν κατ’ οὐδένα τρόπον, ἐν ὀνόµατι ἐθνικῶν ἰδανικῶν, νὰ γίνουν ἐπιχειρήσεις
ἀνταγωνιστικαὶ πρὸς τὰς ἰδικάς των εἴτε ξέναι εἴτε εἶναι
καὶ ἡµεδαπαί. Καὶ βεβαιότατα ὑπάρχει ἡ ἄκρα ἀριστερά,
ἡ ὁποία ἐξ ἄλλων λόγων, τοὺς ὁποίους εὐθὺς ἀµέσως θὰ
ἔχω τὴν τιµὴν νὰ σᾶς ἐξηγήσω, ὁµιλεῖ περὶ ἀνεξαρτήτου
οἰκονοµικῆς πολιτικῆς. Τί ἀνεξάρτητον οἰκονοµικὴν πολιτικήν; Ἡµεῖς τὰ 8,5 ἑκ. τῶν Ἑλλήνων, µὴ δυνάµενοι νὰ ἔχωµεν µονάδας τεχνολογικῶς ἀνεπτυγµένας παρὰ µόνον ἂν
ἀσκήσωµεν φιλελυθέραν πολιτικήν, ἔναντι ποίου πρόκειται
νὰ ἀσκήσωµεν ἀνεξάρτητον οἰκονοµκὴν πολιτικήν! Ἔναντι
τῆς Ἡνωµένης Εὐρώπης; Ἔναντι τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως; Ἔναντι τῶν Ἡνωµένων Πολιτειῶν; Αὔριον ἔναντι
τῆς Ἰνδίας ἢ καὶ τῆς Κίνας; Σοβαρευόµεθα; Πότε εἴµεθα
περισσότερον ἀνεξάρτητοι, ὅταν εἴµεθα ἐντεταγµένοι εἰς
τὰ φυσικὰ πλαίσια κἄποιας οἰκονοµικῆς ἑνότητος, ὅταν
ἔχωµεν δυνατότητα νὰ ἀναπτύξωµεν τὴν οἰκονοµίαν µας
καὶ ὁµιλοῦµεν ὡς ἐκπρόσωποι ἑνὸς Κράτους, τὸ ὁποῖον
ἔχει τὸν στοιχειώδη τεχνολογικὸν καὶ οἰκονοµικὸν ἐξοπλισµὸν ἢ ὅταν κάµωµεν αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὴν θεωρητικὴν
πολιτικὴν τῆς ἀνεξαρτησίας; Ἀλλά, κύριοι συνάδελφοι, ἡ
ἄκρα ἀριστερά, ἡ ὁποία, ἡ ὁποία ἔχει διδαχθῆ εἰς µεγάλην
ὄντως οἰκονοµικὴν σχολὴν καὶ ἡ ὁποία ἔχει πεῖραν τῶν
οἰκονοµικῶν προβληµάτων ἡ ἄκρα ἀριστερὰ ἁπλούστατα
δὲν εἶναι ὑπὲρ τῆς ἀνεξαρτήτου οἰκονοµικῆς πολιτικῆς. Ἡ
ἄκρα ἀριστερὰ ἀντιλαµβάνεται κάλλιστα ὅτι ἡ Ἑλλὰς δὲν
εὑρίσκεται πρὸ τριλήµµατος, εὑρίσκεται πρὸ διλήµµατος.
Ἢ θὰ πορευθῇ πρὸς τὴν Κοινὴν Ἀγορὰν τὴν Εὐρωπαϊκὴν
ἢ θὰ πορευθῇ πρὸς τὴν Κοινὴν Ἀγορὰν τὴν Ἀνατολικήν.
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Ἡµεῖς πιστεύοµεν ὅτι καὶ οἰκονοµικοὶ λόγοι καὶ πολιτικοὶ
λόγοι…
Ι. ΠΑΣΑΛΙ∆ΗΣ. Αὐτὸ εἶναι τὸ κυριώτερον.
Π. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ ( Ὑπ. Συντονισµοῦ). Θὰ ἴδητε ποῖον εἶναι
τὸ κυριώτερον. Καὶ οἰκονοµικοὶ λόγοι καὶ πολιτικοὶ λόγοι
τάσσουν τὴν Ἑλλάδα εἰς τὸ πλευρὸν τῆς Κοινῆς Ἀγορᾶς τῆς
Εὐρωπαϊκῆς. Σᾶς ἐξηγοῦµαι: Καὶ ἐὰν συνέτρεχον µόνον
πολιτικοὶ λόγοι –ἐπειδὴ δὲν πιστεύω ὅτι ἐπ’ ἄρτῳ µόνον
ζεῖ ὁ ἄνθρωπος, ἀλλὰ ζεῖ διὰ νὰ ἔχῃ καὶ ὡρισµένα ἰδεώδη
ἐλευθερίας, εἰς τὰ ὁποῖα ἡµεῖς ἔχοµεν ἀκόµη τὴν ἀδυναµίαν
νὰ πιστεύωµεν– καὶ πάλιν ἐγὼ θὰ ἔλεγον νὰ ταχθῶµεν
µὲ τὴν Κοινὴν Ἀγορὰν τὴν Εὐρωπαϊκήν. Ἐν τούτοις, σᾶς
ἐπαναλαµβάνω, ὅτι ὑπάρχουν λόγοι καὶ οἰκονοµικοὶ καὶ
πολιτικοί. Θὰ ἔχω τὴν εὐκαιρίαν ἐνδεχοµένως ὄχι σήµερον, δὲν θὰ λάβω τὸν λόγον ἐκ νέου, ἀλλὰ εἰς ἄλλην
ἡµέραν, διακόπτων κἄποιον ἐκ τῶν κυρίων συναδέλφων,
νὰ ἀναφερθῶ καὶ εἰς τοὺς οἰκονοµικοὺς λόγους οἱ ὁποῖοι
µᾶς κάµουν νὰ προτιµήσωµεν αὐτὴν τὴν κατεύθυνσιν. Κύριοι συνάδελφοι, µία ἀνεξάρτητος οἰκονοµικῶς Ἑλλὰς θὰ
ἐσήµαινε µίαν Ἑλλάδα ἡ ὁποία θὰ ἦτο καταδικασµένη εἰς
τὸ νὰ φυτοζωῇ ἐσαεί. ∆ιὰ νὰ ὁµιλήσωµεν τὴν γλῶσσαν τῶν
ἁπλῶν ἀριθµῶν, ἡ Ἑλλὰς διὰ νὰ ἐφαρµόσῃ ἕνα µετριοπαθὲς
πρόγραµµα οἰκονοµικῆς ἀναπτύξεως καὶ µετριοπαθὲς διότι
ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνησις ἔχει τὴν γνώµην ὅτι δὲν προβάλλει
ὑπερφύαλους πρὸς τὴν κατεύθυνσιν ταύτην ἀξιώσεις – ἡ
Ἑλληνικὴ Κυβέρνησις, διὰ νὰ ἐξυπηρετήσῃ τὸ πρόγραµµα
τῶν προσεχῶν 5 ἐτῶν, δηλαδὴ τὰ ὑπολειπόµενα 3 ἔτη τοῦ
5ετοῦς προγράµµατος καὶ δύο ἄλλα ἔτη, χρειάζεται πέραν
τῶν ἐγχωρίων πόρων ἓν ποσὸν 900 ἑκατοµµυρίων δολλα484
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ρίων ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. Καὶ ἤθελον νὰ ἐρωτήσω πόσος
χρόνος, κύριοι συνάδελφοι, θὰ ἀπητεῖτο ἐὰν δὲν ἠδυνάµεθα
νὰ πορισθῶµεν αὐτὰ τὰ 900 ἑκατ. δολλάρια ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ τὰ
ποριζόµεθα καὶ πόσος χρόνος θὰ ἀπητεῖτο διὰ νὰ σχηµατίσωµεν µὲ τὰς µικρὰς αὐξήσεις τοῦ ἐθνικοῦ εἰσοδήµατος τὰς
ὁποίας θὰ πραγµατοποιούσαµεν ἐὰν δὲν συνειργαζόµεθα µὲ
τὴν δύσιν, τὸ ποσὸν αὐτό; Ὑπὸ τὴν προϋπόθεσιν βεβαίως ὅτι
θὰ διετηρεῖτο ἡ κατανάλωσις εἰς τὰ σηµερινά της ἐπίπεδα;
Καλὸν εἶναι νὰ µοῦ ἀπαντήσετε εἰς αὐτὸ τὸ πρόβληµα.
Παρακαλῶ νὰ πράξῃ τοῦτο ἡ ἄκρα ἀριστερά.
Η. ΗΛΙΟΥ. Ἐπὶ τῇ βάσει τῶν ἀριθµῶν τοὺς ὁποίους
ἐδώσατε, αὐξήσεως είσοδήµατος ἐπὶ ἐπενδύσεως 18% ἐπὶ
τοῦ ἀκαθαρίστου ἐθνικοῦ προϊόντος, νοµίζω ὅτι εἰς ὀλιγώτερον τῆς 5ετίας ἰσχυρίζεσθε ὅτι ἐπενδύσατε τὰ 900
ἑκατοµµύρια δολλάρια.
Π. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ ( Ὑπ. Συντονισµοῦ). Αὐτὸ εἶπον;
Η. ΗΛΙΟΥ. Ἴσως νὰ µὴ τὸ ἀντελήφθην.
Π. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ ( Ὑπ. Συντονισµοῦ). Νὰ σᾶς τὸ εἴπω ἐκ
νέου. Εἶπον, ὅτι διὰ τὴν χρηµατοδότησιν τῆς οἰκονοµίας
–καὶ δὴ τοῦ ἰσοζυγίου τῶν ἐξωτερικῶν πληρωµῶν– θὰ
χρειασθοῦν 900 ἑκατοµµύρια, ἐφ’ ὅσον θὰ ἐφαρµοσθῇ
πρόγραµµα τὸ ὁποῖον θὰ ὁδηγήσῃ εἰς ἐπαρκεῖς ἐτησίως
αὐξήσεις τοῦ εἰσοδήµατος. Οἱ ὑπολογισµοὶ τῆς Ἑλληνικῆς
Κυβερνήσεως εἶναι ὅτι, διὰ νὰ ἐφαρµοσθῇ τὸ πρόγραµµα
ἐπενδύσεων µὲ ρυθµὸν αὐξήσεως 6% ἡ Ἑλληνικὴ οἰκονοµία
θὰ ἔχῃ ἀνάγκην ἐνισχύσεως κατὰ τὰ προσεχῆ 5 ἔτη ἐκ
ποικίλων πηγῶν τοῦ ἐξωτερικοῦ –ἐκ τῶν ὁποίων πολλὰς,
πλείστας ἔχοµεν ἤδη ἐξασφαλίσει– ἐνισχύσεως αὐτῆς τῆς
τάξεως µεγέθους.
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∆ιὰ νὰ ἀποκτήσωµεν αὐτὰ τὰ ἐπίπεδα πρέπει νὰ προβαίνωµεν εἰς ἐπενδύσεις αἰ ὁποῖαι ἀπαιτοῦν µία δαπάνην
εἰς συνάλλαγµα καὶ αἱ ὁποῖαι πέραν τῆς ἀπαιτουµένης
εἰς συνάλλαγµα δαπάνης, δηµιουργοῦν ηὐξηµένην ζήτησιν,
ἔχουσαν ἀντανάκλασιν ἐπὶ τῶν εἰσαγωγῶν ἡ ὁποία καὶ αὐτὴ
πρέπει νὰ καλυφθῇ. Τὸ σύνολον τῆς χρηµατοδοτήσεως τοῦ
ἰσοζυγίου µας, διὰ νὰ ἀσκήσωµεν τὴν ἀνωτέρω πολιτικὴν
ἀπαιτεῖ 900 ἑκατοµ. δολλάρια τὰ ὁποῖα ἅπαντα ἔχοµεν τὴν
τιµὴν τὴν ὥραν αὐτὴν νὰ ποριζώµεθα καὶ ἐλπίζοµεν ὅτι
συνολικῶς θὰ τὰ πορισθῶµεν ἀπὸ τὴν ∆ύσιν. Τονίζω ὅτι
δὲν ἐννοῶ µόνον δηµόσια κεφάλαια.
Κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω, ὅτι ὡς ὅλοι γνωρίζετε µέσα εἰς αὐτὸ τοῦτο τὸ κεφαλαιοκρατικὸν σύστηµα, τὸ σύστηµα τοῦ φιλελευθερισµοῦ, τὸ σύστηµα τῆς ἐλευθέρας
ἀγορᾶς, ἔχει δηµιουργηθῆ µία ἐπανάστασις. Πρόδροµος
τῆς ἐπαναστάσεως αὐτῆς ὑπῆρξεν ἡ ἀγγλοσαξωνικὴ θεωρία, ἡ ὁποία ἀνεφάνη κατὰ τὸ διάστηµα τοῦ µεσοπολέµου
µὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὸν Κέϋνς. Ἡ κλασικὴ θεωρία ἐστηρίζετο
εἰς τὸν προσδιορισµὸν τῆς ἀξίας τῶν ἀγαθῶν καὶ συνήγαγεν ἐξ αὐτοῦ πολιτικὰ ἐπιχειρήµατα. ∆ὲν εἶχον ὅµως
ἐπαρκῶς µελετηθῆ αἱ ἐπιρροαί, τὰς ὁποίας ἀσκεῖ ἐπὶ τοῦ
συνόλου τοῦ οἰκονοµικοῦ κυκλώµατος, ἡ συζήτησις καθὼς
καὶ οἱ ἐπηρρεάζοντες ταύτην µηχανισµοί. Ἡ ἀνάλυσις τῶν
ἐπιδράσεων ἐδηµιούργησε µίαν ἐπανάστασιν, εἰς τὴν θεωρίαν πρῶτον καὶ εἰς τὴν θεωρίαν πρῶτον καὶ εἰς τὴν πρᾶξιν
κατόπιν.
Συνοδευοµένη ἡ νέα θεωρία ἀπὸ ἰδεολογικὰς ἐξελίξεις,
παραλλήλους, ὡδήγησεν εἰς τὴν διαµόρφωσιν νέας πολιτικῆς
ἔναντι τῶν ὑποαναπτύκτων χωρῶν καὶ νέας πολιτικῆς τῆς
486

ΟΜΙΛΙΑ ΠΑΝΑΓΗ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑ

ἡγέτιδος δυνάµεως τοῦ ∆υτικοῦ κόσµου, τῶν ΗΠΑ, ἔναντι
τῶν χωρῶν τῆς Εὐρώπης. Εἶναι δυνατὸν νὰ φαντασθῆτε
π.χ. εἰς τὴν ἐποχὴν τοῦ Ἀγγλο-Γερµανικοῦ ἀνταγωνισµοῦ
τοῦ 19ου αιῶνος –οἷος εἶναι κατὰ τὰ ἐξωτερικά του σηµεῖα
ὁ ἀγὼν µεταξὺ Κοινῆς Ἀγορᾶς καὶ ΗΠΑ– εἶναι δυνατὸν
νὰ φαντασθῆτε νὰ ἔρχεται εἷς ἐκ τῶν δύο ἀνταγωνιστῶν
–καὶ ἰδοὺ τώρα ἔρχεται ὁ Πρόεδρος Κέννεντυ– καὶ νὰ λέγῃ
ὅτι τὴν πολιτικὴν τῆς Κοινῆς Ἀγορᾶς τὴν ὑποστηρίζω;
∆ηλαδὴ ὑποστηρίζω τὴν αὔξησιν τῆς συναγωνιστικότητος
τῶν συναγωνιστῶν µου; Τὴν πολιτικὴν αὐτὴν ἐν τούτοις
ἠκολούθησαν καὶ οἱ πρὸ αὐτοῦ Πρόεδροι τῶν ΗΠΑ. ∆ιότι
ἐὰν ὑπάρχῃ ἡ ∆υτικὴ Εὐρώπη καὶ ἐὰν ἐσηµειώθη εἰς τὴν
Εὐρώπην καὶ τὴν Ἑλλάδα οἰκονοµικὴ ἀνάπτυξις, τοῦτο συνέβη διότι ὑπῆρξε µία ἀντίληψις ἐπαναστατική, ἡ ὁποία εἶχε
βαθύτατα ἠθικὰ καὶ ἰδεολογικὰ ἐλατήρια, µία ἀντίληψις, ἡ
ὁποία εἶχε βαθύτατα ἠθικὰ καὶ ἰδεολογικὰ ἐλατήρια, µία
ἀντίληψις, ἡ ὁποία ἐστηρίζετο ἐπὶ ἑνὸς ἀξίου καὶ µεγάλης
δυνάµεως θεωρητικοῦ, οἰκονοµικοῦ ὑπολογισµοῦ, καθ’ ὃν
ἔπρεπε νὰ ἐξυψωθῇ τὸ σύνολον τῶν βιοτικῶν ἐπιπέδων καὶ
διὰ πολιτικοὺς λόγους καὶ δι’ οἰκονοµικοὺς λόγους. Ὅλα
τὰ σχέδια, ὅπως τὸ σχέδιον Μάρσαλ καθὼς καὶ ἡ κολοσσιαία συµµετοχὴ τῆς Ἀµερικῆς εἰς διαφόρους Ὀργανισµοὺς
ἀναπτύξεως ἐκεῖ ἀπέβλεπον καὶ ἐκεῖ ἀποβλέπουν.
Ἀλλά, ὅλη αὐτὴ ἡ µεταβολή, εἶχεν ὡρισµένας πολιτικὰς
συνεπείας, αἱ ὁποῖαι νοµίζω ὅτι εἶναι καταπληκτικαί. Κύριοι, ἦτο δυνατὸν νὰ γίνῃ Κοινὴ ἀγορὰ εἰς τὴν Εὐρώπην ἐὰν
αἱ ἰδεολογικαὶ ἀποστάσεις µεταξὺ τῶν κοµµάτων ἑκάστου
τῶν Κρατῶν ἦσαν ἀγεφύρωτοι; ∆ηλαδὴ ἦτο δυνατὸν νὰ
ἔχωµεν Κοινὴν Ἀγορὰν ἐὰν ἡ οἰκονοµικὴ πολιτικὴ τῆς
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Γερµανίας µετεβάλλετο ἄρδην µόλις ἐπεκράτουν οἱ σοσιαλισταί; ∆ὲν κοµίζω γλαῦκα εἰς τὴν αἴθουσαν λέγων
ὅτι ἡ ἰδεολογία τῆς ἐλευθέρας ἀγορᾶς εἶναι ἡ ἰδεολογία
τῆς φιλελευθέρας οἰκονοµίας. Αὐτὴν τὴν πολιτικὴν θὰ τὴν
ὑποστηρίξουν καὶ οἱ σοσιαλισταὶ εἰς τὴν Γερµανίαν, ὅπως τὴν
ὑπεστήριξαν καὶ οἱ συµµετέχοντες σοσιαλισταὶ εἰς Βέλγιον
καὶ εἰς Γαλλίαν. Καὶ τοῦτο διατί; ∆ιότι ἐδῶ ὑπάρχει ἕνας
νέος σοσιαλισµὸς καὶ ἕνας νέος φιλελευθερισµός, ὁ ὁποῖος
ἔχει ἀναπτυχθῆ. Ὑπὸ τὴν ἐπίδρασιν αὐτῶν τῶν θεωριῶν
ὑπάρχει µία ἰδεολογία καὶ ὑπ’ αὐτὴν –διὰ νὰ µεταχειρισθῶ
διαλεκτικὴν ἔκφρασιν– ὑπάρχει ἓν ὑπόβαθρον, τὸ ὑπόβαθρον
δὲ αὐτὸ εἶναι τὸ ὑπόβαθρον τοῦ δηµοκρατικοῦ κόσµου, τὸ
ὑπόβαθρον τῆς ἐλευθερίας. Τιθέµενον τὸ πρόβληµα συγκεκριµένως, ἔχει τὴν ἑξῆς ἁπλουστάτην ἔννοιαν: Ἡµεῖς
ἰσχυριζόµεθα ὅτι ὁ σύγχρονος φιλελευθερισµός, ἡ σύγχρονος
µᾶλλον ἐλευθέρα ἀγορά, ἀποτελεῖ τὴν κοινωνικῶς συµφεροτέρα λύσιν τοῦ οἰκονοµικοῦ προβλήµατος. Αὐτό εἶναι
µᾶλλον τὸ ἀξίωµα ἀπὸ τὸ ὁποῖον ἐκκινοῦµε καὶ ἐκ τοῦ
ὁποίου, νοµίζω, συνάγονται δύο πορίσµατα. Τὸ ἕνα ὅτι
ὑπὸ καθεστὼς ἐλευθέρας ἀγορᾶς καὶ εἰς ἀρκούντως ὑψηλὴν
τεχνικὴν καὶ οἰκονοµικὴν στάθµην, ἡ παραγωγικότης τοῦ
κεφαλαίου καὶ τῆς ἐργασίας, εἶναι µεγίστη. Τὸ ἄλλο τὸ
σπουδαιότερον πολιτικῶς πόρισµα εἶναι ὅτι αἱ κοινωνικαὶ
ἀµοιβαὶ αὐξάνουν ἀναλόγως τῆς παραγωγικότητος, ὃ ἐστὶ
µεθερµηνευόµενον ὅτι ἔχουν συµφέρον πλέον οἱ σύγχρονοι
οἰκονοµικοὶ ἡγέται τοῦ καθεστῶτος τῆς ἐλευθέρας ἀγορᾶς,
οἱ ἡγέται τῶν ἐπιχειρήσεων νὰ ἀναπτυχθοῦν τὰ εἰσοδήµατα
τῶν παρ’ αὐτοῖς ἐργαζοµένων. Ἀρκεῖ νὰ ἀνταποκρίνεται ἡ
αὔξησις τῶν ἐργατικῶν εἰσοδηµάτων πρὸς τὴν παραγωγι488
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κότητα. Ἐπὶ τῶν ἀρχῶν αὐτῶν, κύριοι, στηρίζεται κἄποια
νέα ἰδεολογία καὶ ἀπὸ τὰς ἀρχὰς αὐτὰς πρέπει νὰ συναχθῇ
καὶ κἄποια νέα ἠθικὴ στάσις.
Κύριοι, ὁ τόπος αὐτὸς χρειάζεται βιοµηχάνους, ἐµπόρους, βιοτέχνας, ἐπαγγελµατίας, ἀγρότας καὶ ἐργάτας,
οἱ ὁποῖοι νὰ ἔχουν πρωτοβουλίαν καὶ οἱ ὁποῖοι νὰ ἔχουν
συνείδησιν τῶν δικαιωµάτων των καὶ τῶν ὑποχρεώσεών
των. Καὶ ὀφείλω νὰ σᾶς εἴπω ὅτι ἡ ἡγεσία, ἡ οἰκονοµικὴ
τοῦ τόπου, ὅπως ἐτόνισεν ὁ κ. Πρόεδρος τῆς Κυβερνήσεως εἰς τὰς προγραµµατικὰς δηλώσεις δὲν ἀνταπεκρίθη
δυστυχῶς πάντοτε πρὸς τὰς προσδοκίας τοῦ λαοῦ καὶ δὲν
ἐπετέλεσε πολλὰ ἐξ ὅσων θὰ ἠδύνατο ἀντικειµενικῶς,
ἀκόµη καὶ πρὸ τῆς συνδέσεώς µας µὲ τὴν κοινὴν ἀγοράν,
νὰ ἐπιτελέσῃ. Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος διὰ τὸν ὁποῖον πρέπει
νὰ πεισθῇ διὰ νὰ πράξῃ τὸ καθῆκον της καὶ ἐὰν δὲν πεισθῇ
νὰ πειθαναγκασθῇ.
Φοβοῦµαι ὅτι σᾶς ἐκούρασα. Ἐλπίζω ὅτι θὰ ἔχω ἄλλοτε
τὴν εὐκαιρίαν εἰσηγούµενος ἄλλο νοµοσχέδιον ἀφορῶν
εἰς τὴν ὀργάνωσιν πλέον τῶν ὑπηρεσιῶν τοῦ Ὑπουργείου
Συντονισµοῦ καὶ ἄλλων παρεµφερῶν ὑπηρεσιῶν, νὰ σᾶς
ὁµιλήσω ἐπὶ τοῦ ὀργανωτικοῦ θέµατος, ἐπὶ τοῦ ὁποίου
ἐὰν δὲν εἶχε προχωρήσει ἡ ὥρα, εἶχον σκέψεις τινὰς νὰ
σᾶς εἴπω.
Ἀλλὰ δὲν θὰ ἤµην εἰλικρινὴς ἀπέναντί σας, ἐὰν δὲν σᾶς
ἔλεγον ὅτι ὅλα ὅσα σᾶς ἐξέθεσα, ἀκόµη καὶ ἡ βασική µου
τοποθέτησις ἔναντι τῆς κοινῆς ἀγορᾶς τελοῦν ὑπὸ δύο προϋποθέσεις. Ἡ πρώτη προϋπόθεσις εἶναι ὅτι οἱ ξένοι συνεταῖροι
µας εἰς τὴν σύνδεσιν, τὰ 6 κράτη µέλη τῆς κοινῆς ἀγορᾶς, θὰ
ἀκολουθήσουν ρεαλιστικὴν καὶ ἐκσυγχρονισµένην πολιτικὴν
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οἰκονοµικῆς ἀναπτύξεως ἔναντι τῆς Ἑλλάδος, πολιτική,
ἡ ὁποία καὶ πρὸς τὰ πολιτικά των συµφέροντα συνάδει
καὶ πρὸς τὰ µακροπροθέσµως σκοπούµενα οἰκονοµικά των
συµφέροντα συνάπτεται. Ἡ δευτέρα προϋπόθεσις εἶναι ὅτι
ἡµεῖς θὰ ἔχωµεν τὸ θάρρος νὰ πράξωµεν µὲ σκληρότητα,
µὲ αὐστηρότητα πρῶτον ἔναντι τοῦ ἐαυτοῦ µας τὸ καθῆκον
µας, τὸ συνιστάµενον εἰς τὸ νὰ ἔχωµεν τὸ ἠθικὸν θάρρος τὸ
ἀπαιτούµενον διὰ νὰ λάβωµεν τὰ µέτρα ἐκεῖνα τὰ ὁποῖα
πρέπει νὰ ληφθοῦν διὰ νὰ ἠµπορέσωµεν, στηριζόµενοι ἐπὶ
τῆς δηµιουργηθείσης κατὰ τὰ πρόσφατα ἔτη ὑπὸ τῆς Κυβερνήσεως νοµισµατικῆς σταθερότητος, νὰ οἰκοδοµήσωµεν ταχύτερον τὸ Ἑλληνικὸν οἰκονοµικὸν οἰκοδόµηµα καὶ διὰ νὰ
φθάσῃ σύντοµα τὸ οἰκοδόµηµα, ἡ ὀροφὴ τοῦ οἰκοδοµήµατος
αὐτοῦ, τὴν ὀροφὴν τῶν οἰκοδοµηµάτων τῶν οἰκονοµικῶν
ὑπὸ τὰ ὁποῖα στεγάζονται οἱ πλέον προηγµένοι λαοὶ τῆς
∆ύσεως.
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ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΟΥ
Η κρίση εξουσίας του 1965
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ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ηλίας Ηλιού

Η κρίση εξουσίας του 1965

Ἃν αὔριο ξαναεγκαθιδρυθῇ τὸ βασίλειον
τοῦ φόβου εἰς αὐτὸν τὸν τόπο
Μιλώντας στη Βουλή στις 23 Ιουνίου 1965 ο Ηλίας Ηλιού, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ενιαίας ∆ηµοκρατικής Αριστεράς
(Ε∆Α), εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για τους κινδύνους που
διέτρεχε το κοινοβουλευτικό πολίτευµα, µε ονοµαστική µάλιστα
αναφορά, κατά τρόπο δυστυχώς προφητικό, στον τότε αντισυνταγµατάρχη Γεώργιο Παπαδόπουλο. Οι καίριες επισηµάνσεις του Ηλιού
πέρασαν σχετικά απαρατήρητες, στο έντονα πολωµένο κλίµα της
εποχής, όπου το ενδιαφέρον µονοπωλούσε η διαγραφόµενη σύγκρουση του βασιλιά µε τον πρωθυπουργό. Αλλά δεν χρειάστηκε
να µεσολαβήσουν ούτε δύο χρόνια για να ξαναθυµηθούν όλοι, όταν
ήταν πλέον αργά, το σχετικό απόσπασµα από την οµιλία του.
[…] ποῖος ἀσκεῖ τὴν ἐξουσίαν εἰς αὐτὸν τὸν τόπον; Πῶς περὶ
οἱουδήποτε κ. Παπαδοπούλου ὑπάρχει τὸ τεκµήριον τῆς ἀληθείας, καὶ εἰς βάρος δεκάδων ἐλευθέρων πολιτῶν τὸ τεκµήριον
τῆς ἐνοχῆς, ὥστε ἀρκεῖ νὰ συντάξῃ ἕνα χαρτὶ ὁ κ. Παπαδόπουλος, διὰ νὰ συλληφθοῦν νύκτωρ ἀπὸ τὰ σπίτια των εἰς
τὰ τέσσαρα ἄκρα τῆς Ἑλλάδος 10 πολῖται, νὰ τεθοῦν ὑπὸ ἀποµόνωσιν, νὰ κινδυνεύσουν νὰ ὑποστοῦν τὰ γνωστὰ καὶ συνηθισµένα […] βασανιστήρια, διὰ νὰ ἐλεγχθοῦν ὕστερα ὅλα αὐτὰ
ὅτι ἦσαν ποµφόλυξ; Καὶ ἂν αὔριον µὲ ἕνα νέον πόρισµα κατονοµάσωµεν ὄχι 10, ἀλλὰ 500, 1.000, 10.000 πολίτας, εἶναι
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δυνατὸν […] νὰ ξαναεγκαθιδρυθῇ τὸ Βασίλειον τοῦ φόβου εἰς
αὐτὸν τὸν τὸπον, επὶ τῇ βάσει οἱασδήποτε αὐθαιρέτου κακοβούλου ἐνεργείας οἱουδήποτε κ. Παπαδοπούλου;

Ο ομιλητής
Ο Ηλίας Ηλιού γεννήθηκε στη Μύρινα (τότε Κάστρο) της Λήµνου
τον Μάιο του 1904.1 Ο πατέρας του, Φίλιππος, ήταν έµπορος και
η µητέρα του, Ευθαλία, δασκάλα. Μεγάλωσε σε βενιζελικό περιβάλλον και σπούδασε νοµικά στο Πανεπιστήµιο Αθηνών (19221926). ∆ικηγόρησε αρχικά στη Μυτιλήνη από το 1928 έως το
1935 και στη συνέχεια στην Αθήνα. Το 1930 παντρεύτηκε µε την
Ελευθερία Καλδή, κόρη του Γεωργίου Καλδή (πρώην βουλευτή
Λέσβου του Κόµµατος Φιλελευθέρων) και απέκτησαν δύο παιδιά,
τον Φίλιππο (1931-2004) και τη Μαρία (γεν. 1934).
Μέλος της ∆ηµοκρατικής Φοιτητικής Νεολαίας, ήδη από το 1922,
ήταν υποψήφιος µε το «Αγροτικόν και Εργατικόν Κόµµα» του
Αλέξανδρου Παπαναστασίου στις βουλευτικές εκλογές του 1932 και
του 1936 στο νοµό Λέσβου. Στη διάρκεια της Κατοχής εντάχθηκε
στο ΕΑΜ και το 1945, µετά τη συµφωνία της Βάρκιζας, όταν άλλοι
αποχωρούσαν, ο Ηλίας Ηλιού, έγινε µέλος του ΚΚΕ. Συνελήφθη
τον Μάρτιο του 1947 και εκτοπίστηκε αρχικά στην Ικαρία και στη
συνέχεια στη Μακρόνησο και τον Αη-Στράτη. «Η αλήθεια είναι
ότι όχι τόσο από σωµατική ευρωστία, όσο από το πείσµα ενός αξιοπρεπούς διανοούµενου δεν υπέκυψα στα βασανιστήρια», θα πει
αργότερα σε συνέντευξή του.
Στις εκλογές της 9ης Σεπτεµβρίου 1951, παραµένοντας εξόριστος,
εκλέχτηκε βουλευτής Λέσβου µε την Ε∆Α. Απελευθερώθηκε τον
Νοέµβριο του 1951, αλλά η εκλογή του ακυρώθηκε στη συνέχεια
από το Εκλογοδικείο. Εκλεγόµενος συνεχώς βουλευτής από το
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1956 (αρχικά Λέσβου και το 1964 στην Α΄ Αθηνών) διετέλεσε ανελλιπώς κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ε∆Α µέχρι την επιβολή
της δικτατορίας.
Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε∆Α από το 1951, αποτελούσαν, µαζί µε τον πρόεδρό της Γιάννη Πασαλίδη, τις δύο εµβληµατικές προσωπικότητες που σηµατοδοτούσαν τη δηµόσια φυσιογνωµία του κόµµατος.
Στις 21 Απριλίου 1967 συνελήφθη και αφού κακοποιήθηκε στον
Ιππόδροµο µεταφέρθηκε στη Γιάρο και αργότερα στο Νοσοκοµείο
κρατουµένων στην Αθήνα, µέχρι την απελευθέρωσή του το 1971.
Μετά την πτώση της δικτατορίας επανίδρυσε την Ε∆Α, µαζί µε αρκετούς άλλους πρώην βουλευτές της, µε την οποία εκλέχτηκε βουλευτής το 1974 (µε τους συνδυασµούς της «Ενωµένης Αριστεράς»)
και το 1977 (µε τους συνδυασµούς της «Συµµαχίας Αριστερών και
Προοδευτικών ∆υνάµεων»). Το 1981 αποχώρησε από την ενεργό
κοινοβουλευτική ζωή, παραµένοντας πρόεδρος της Ε∆Α µέχρι το
θάνατό του τον Ιανουάριο του 1985.
Εξαίρετος νοµικός και δικηγόρος (παρ’ Αρείω Πάγω από το
1942) υπερασπίστηκε διωκόµενους αριστερούς σε πολλές και σηµαντικές δίκες, τόσο κατά την περίοδο 1945-1947 όσο και µετά την
απελευθέρωσή του το 1951. ∆ηµοσίευσε πολλές νοµικές µελέτες,
ενώ παράλληλα ασχολήθηκε συστηµατικά µε θέµατα τέχνης και
λογοτεχνίας. Συνεργάτης του Νουµά στα φοιτητικά του χρόνια και
αργότερα των Νεοελληνικών Γραµµάτων (µεταθανάτια έκδοση κριτικών κειµένων του για την τέχνη, Αθήνα, Θεµέλιο, 2005) υπήρξε
επίσης µεταφραστής και σχολιαστής αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων
(Αισχίνος, Αριστοτέλης) στη γνωστή σειρά των εκδόσεων Ζαχαρόπουλου. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1950 το ενδιαφέρον του
επικεντρώθηκε κυρίως σε θέµατα πολιτικής ανάλυσης και θεωρίας.
Από τις σχετικές µελέτες του ξεχωρίζουν τα βιβλία Η αλήθεια για
την Κοινή Αγορά (1962), Η κρίση εξουσίας (Θεµέλιο, 1966), Το
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Σύνταγµα και η Αναθεώρησή του (Θεµέλιο, 1975), καθώς και η
εισήγησή του στο Α΄ Συνέδριο Σύγχρονης Σκέψης, τον Μάιο του
1965, µε τίτλο «Οικονοµικοκοινωνική υποδοµή και προσδιορισµός
πολιτικών στόχων». Εξαίρετο δείγµα πολιτικής ανάλυσης αποτελούν επίσης και δύο εκθέσεις που είχε αποστείλει στην ηγεσία
του ΚΚΕ το 1964 (δηµοσιεύτηκαν το 1975) για το «σταυρικό πρόβληµα» της Αριστεράς, όπως χαρακτήριζε τις σχέσεις της µε το
Κέντρο.2 Στο τέλος του βίου του εξέδωσε το δοκίµιό του Το µήνυµα
του Θουκυδίδη (Αθήνα, Κέδρος, 1980) και σε ξαναδουλεµένη δική
του µετάφραση τη Ρητορική του Αριστοτέλη (Κέδρος, 1984).

Το πολιτικό πλαίσιο
Η οµιλία του Ηλία Ηλιού πραγµατοποιήθηκε κατά την έναρξη
της τριήµερης συζήτησης στη Βουλή για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην κυβέρνηση την οποία είχε ζητήσει ο πρωθυπουργός
Γεώργιος Παπανδρέου. Αυτές υπήρξαν και οι τελευταίες συνεδριάσεις της Βουλής πριν από τη βασιλική παρέµβαση που προκάλεσε
την ανατροπή της κυβέρνησης Παπανδρέου στις 15 Ιουλίου 1965.
Οι κύριοι λόγοι που ανάγκασαν τον πρωθυπουργό να ζητήσει ψήφο
εµπιστοσύνης ήταν οι εµφανείς ρωγµές που είχαν εκδηλωθεί στην
κυβερνητική πλειοψηφία της Ένωσης Κέντρου (ΕΚ), η οποία είχε
προκύψει από τις εκλογές της 16ης Φεβρουαρίου 1964 και κυρίως
η υφέρπουσα, ήδη από τις αρχές του 1965, κρίση στις σχέσεις του
µε το βασιλιά.
Όπως είναι σήµερα πλέον γνωστό, ο Κωνσταντίνος, ήδη από τα τέλη
Ιανουαρίου 1965, είχε ενηµερώσει την αµερικανική πρεσβεία (και
αντιστοίχως βολιδοσκοπήσει τη CIA) για την πρόθεσή του να ανατρέψει
τον Γ. Παπανδρέου.3 Ως πιθανότερο διάδοχο του πρωθυπουργού
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προόριζε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Στέφανο Στεφανόπουλο,
ο οποίος, όπως πίστευε ο βασιλιάς, µπορούσε να αποσπάσει έναν
επαρκή αριθµό βουλευτών της ΕΚ, ώστε να σχηµατίσει κυβέρνηση,
µε την κοινοβουλευτική στήριξη της Εθνικής Ριζοσπαστικής Ένωσης
(ΕΡΕ). Τους σχεδιασµούς αυτούς τροφοδοτούσε και η λανθάνουσα
κρίση στο εσωτερικό της ΕΚ, κορυφαίο δείγµα της οποίας ήταν, ήδη
από τον Νοέµβριο του 1964, η (σχεδόν εξαναγκαστική) παραίτηση
του Ανδρέα Παπανδρέου από την κυβέρνηση.
Για να αντιµετωπίσει τη διαφαινόµενη υπονόµευση της κυβέρνησής του, αλλά και τις ενδοκοµµατικές τριβές που ήδη είχαν
και δηµοσίως εκδηλωθεί, ο Γ. Παπανδρέου αποφάσισε να οξύνει
την αντιπαράθεση µε την ΕΡΕ µε αντικείµενο τα πεπραγµένα της
κυβερνητικής της θητείας. Έτσι, κατά την ψηφοφορία που πραγµατοποιήθηκε στις 5 Φεβρουάριου 1965, για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής από τη Βουλή, µε αντικείµενο την παραποµπή στο
Ειδικό ∆ικαστήριο του Κωνσταντίνου Καραµανλή (και ορισµένων
υπουργών των κυβερνήσεών του) για πιθανολογούµενες διαχειριστικές ανωµαλίες στη ∆ΕΗ, η πλειοψηφία των βουλευτών της ΕΚ
συντάχθηκε µε τη σχετική πρόταση που είχε υποβάλει η Ε∆Α στις
22/01/1965.4 Ειδικότερα από τους 171 βουλευτές που διέθετε η
ΕΚ οι 124 µαζί µε τους 22 βουλευτές της Ε∆Α, ψήφισαν υπέρ της
σύστασης προανακριτικής επιτροπής για τον Κ. Καραµανλή, η οποία
έτσι υιοθετήθηκε έχοντας συγκεντρώσει οριακά την πλειοψηφία των
παρόντων (146 ψήφους επί 283 παρόντων). Την αντίθεσή τους στη
σύσταση προανακριτικής επιτροπής εξέφρασαν όµως σηµαντικά
κυβερνητικά στελέχη (Στ. Στεφανόπουλος, Κ. Μητσοτάκης, Σπ.
Κωστόπουλος κ.ά.), οι οποίοι την καταψήφισαν, υποστηρίζοντας ότι
για το ζήτηµα αυτό είχε επέλθει παραγραφή. Συνολικά εναντίον της
προανακριτικής επιτροπής ψήφισαν 26 βουλευτές της ΕΚ –µαζί µε
98 βουλευτές της ΕΡΕ (ένας απουσίαζε) και τους 8 βουλευτές του
Κόµµατος Προοδευτικών (ΚΠ)– ενώ 5 έδωσαν λευκή ψήφο και 16
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προτίµησαν να απουσιάσουν. Μεταξύ των βουλευτών της ΕΚ που
απουσίαζαν από την ψηφοφορία ήταν και ο Ανδρέας Παπανδρέου,
στον οποίο πάντως ο Κ. Καραµανλής αποδίδει την ευθύνη για την
εναντίον του εχθρική στάση της ΕΚ.5
Την άποψη περί παραγραφής θα προκρίνει πάντως τελικά και η
ηγεσία της ΕΚ, ύστερα από τέσσερις µήνες, αφού όµως προηγουµένως και οι 7 βουλευτές της ΕΚ που συµµετείχαν στην προανακριτική
επιτροπή είχαν υιοθετήσει στο πόρισµά τους τις κατηγορίες εναντίον
του Κ. Καραµανλή.6 Έτσι κατά την καθοριστική, ονοµαστική και
φανερή αυτή τη φορά, ψηφοφορία στην Ολοµέλεια της Βουλής στις
17 Ιουνίου 1965, µε την άποψη της παραγραφής, την οποία δηµοσίως υποστήριξε ο πρωθυπουργός, συντάχθηκαν 105 βουλευτές
της ΕΚ (µαζί µε τους 8 του ΚΠ), ενώ η ΕΡΕ αποχώρησε από την
ψηφοφορία, καταγγέλοντας τις εµφανείς κυβερνητικές παλινωδίες
ως «στίγµα εἰς τὴν πολιτικὴν ἱστορίαν τῆς Ἑλλάδος». Με την
επιλογή της παραγραφής διαφώνησε όµως ένας σηµαντικός αριθµός βουλευτών της ΕΚ, περίπου το 1/3 της Κοινοβουλευτικής της
Οµάδας, από τους οποίους 27 ψήφισαν υπέρ της παραποµπής, 7
έδωσαν λευκή ψήφο και 32 προτίµησαν να απόσχουν, οι περισσότεροι από τους οποίους είχαν προηγουµένως ταχθεί µε δηλώσεις
τους εναντίον της παραγραφής.7
Η σύσταση της προανακριτικής επιτροπής στις αρχές Φεβρουαρίου
αντιµετωπίστηκε ως κήρυξη πολέµου από την ηγεσία της ΕΡΕ και
ο αρχηγός της Παναγιώτης Κανελλόπουλος κάλεσε, µε δηµόσια
οµιλία του στην πλατεία Κλαυθµώνος στις 19 Φεβρουαρίου, τους
βουλευτές της ΕΚ να ανατρέψουν τον Γ. Παπανδρέου, δεσµευόµενος
ότι θα υποστηρίξει κυβέρνηση από τα διαφωνούντα στελέχη της
ΕΚ. Ανταπαντώντας στην πρόκληση ο Γ. Παπανδρέου αποκάλυψε,
µιλώντας στη Βουλή στις 23 Φεβρουαρίου, το σχέδιο «ΠΕΡΙΚΛΗΣ»,
που είχε συνταχθεί µε στόχο την άσκηση οργανωµένης βίας στις
εκλογές του 1961. Απευθυνόµενος µάλιστα στην ΕΡΕ ολοκλήρωσε
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την αγόρευσή του µε την επιγραµµατική φράση «εἶσθε φασισµός».
Η επιθετική πολιτική που υιοθέτησε η κυβέρνηση της ΕΚ ανέκοψε
προσωρινά τους σχεδιασµούς για υπονόµευσή της, οδήγησε όµως
σε ανοιχτή ρήξη τον πρωθυπουργό µε τα Ανάκτορα. Έτσι, λίγες
µέρες αργότερα (στις 5 Μαρτίου 1965), στη συνάντηση που είχε µε
το βασιλιά, ο Γ. Παπανδρέου αντιµετώπισε το επιτακτικό αίτηµα
να αποστρατεύσει τον αντιστράτηγο Χαράλαµπο Λουκάκη ο οποίος
είχε συντάξει το πόρισµα για το σχέδιο «ΠΕΡΙΚΛΗΣ».8 Αυτή ήταν
και η τελευταία ουσιαστική συνεργασία του πρωθυπουργού µε τον
βασιλιά πριν από την κρίση της 15ης Ιουλίου.
Με εµφανή και δεδοµένη πλέον την όξυνση του πολιτικού κλίµατος ο Γ. Παπανδρέου αποφάσισε να επαναφέρει στην κυβέρνηση
τον Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος ανέλαβε και πάλι αναπληρωτής
υπουργός Συντονισµού στις 29 Απριλίου 1965. Όµως, δύο βδοµάδες αργότερα, ο Γεώργιος Γρίβας, ως αρχηγός της Ανώτατης
Στρατιωτικής ∆ιοίκησης Κύπρου, στέλνει την πρώτη επίσηµη έκθεση για την οργάνωση ΑΣΠΙ∆Α, στην οποία εµµέσως πλην σαφώς εµπλέκει και τον Αν. Παπανδρέου. Οι σχετικές πληροφορίες
διαρρέουν αµέσως και στις 18 Μαΐου 1965 δηµοσιεύονται στην
εφηµερίδα της Λάρισας Ηµερήσιος Κήρυξ, που επρόσκειτο στο
ηγετικό στέλεχος της ΕΡΕ (και πρώην πρόεδρο της Βουλής), Κωνσταντίνο Ροδόπουλο.
Οι εξελίξεις αυτές, σε συνδυασµό µε το σχετικό παρασκήνιο,
αποτέλεσαν για τους γνωρίζοντες τα τεκταινόµενα στο στρατό, σαφέστατο δείγµα για την ενεργοποίηση συνωµοτικών οµαδοποιήσεων,
που είχαν κάθε λόγο να µεγιστοποιήσουν την υπόθεση «ΑΣΠΙ∆Α».
Την επισήµανση αυτή έκανε αµέσως µετά τη δηµοσιοποίηση της
υπόθεσης ο στρατηγός ε.α. Γιώργος Ιορδανίδης, δηµοσιεύοντας στις
21 Μαΐου στο Βήµα, άρθρο µε τον εύγλωττο τίτλο «Η Χούντα».
Ήταν η πρώτη φορά που ο όρος εισήχθη στο τρέχον ελληνικό
πολιτικό λεξιλόγιο, αντικαθιστώντας τις συνήθεις στο παρελθόν
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αναφορές στον Ι∆ΕΑ (Ιερός ∆εσµός Ελλήνων Αξιωµατικών). ∆ιαφοροποίηση που επισηµαίνεται σε µια κρίσιµη αποστροφή του άρθρου:
«Αἱ πλέον πρόσφαται ἐνδείξεις πείθουν ὅτι µία χούντα, ἡ ἰδία ἢ
κάποια ἄλλη, ἀπέκτησε ἐλευθερίαν ἐνεργείας καὶ παρασκευάζει µὲ
εὐρυτάτους ἐλιγµοὺς ἐπίθεσιν κατὰ τῆς ∆ηµοκρατίας». Από την
προσεκτική και υπαινικτική αναφορά του στρατηγού Ιορδανίδη –«ἡ
ἰδία ἢ κάποια ἄλλη»– διαφαίνεται η ενηµέρωση, ή τουλάχιστον η
υποψία του, ότι η συνωµοτική οµάδα Παπαδόπουλου - Ιωαννίδη, η
ύπαρξη της οποίας ήταν γνωστή από το 1958 (από την έρευνα που
είχε πραγµατοποιήσει ο τότε Α/ΓΕΣ Π. Νικολόπουλος), είχε ήδη
αυτονοµηθεί από την παραδοσιακή (και εν µέρει πλέον ανενεργή)
ηγεσία του Ι∆ΕΑ.9
Η επιβεβαίωση των δυσοίωνων προβλέψεων του Γ. Ιορδανίδη
ήρθε είκοσι µέρες αργότερα, χωρίς όµως και πάλι να αξιοποιηθεί
η κρίσιµη επισήµανση για πιθανή αυτονόµηση της συνωµοτικής
οµάδας Παπαδόπουλου-Ιωαννίδη, που όλοι σχεδόν εξακολουθούσαν
να αντιµετωπίζουν ως υποχείριο του παραδοσιακού Ι∆ΕΑ, ψευδαίσθηση που παρέµεινε κυρίαρχη µέχρι το πραξικόπηµα της 21ης
Απριλίου.
Στις 11 Ιουνίου δύο πρωινές εφηµερίδες προσκείµενες στην ακραία
πτέρυγα της ΕΡΕ –η Ακρόπολις και ο Εθνικός Κήρυξ– δηµοσίευσαν
«πληροφορίες» για σαµποτάζ σε µονάδα πυροβολικού στην Ορεστιάδα του Έβρου. Οι «πληροφορίες» προέρχονταν από αναφορά
που είχε συντάξει ο διοικητής της µονάδας αντισυνταγµατάρχης
Γεώργιος Παπαδόπουλος και δηµοσιοποιήθηκαν µάλιστα πριν η
σχετική αναφορά κοινοποιηθεί στις αρµόδιες στρατιωτικές αρχές.10
Η αναφορά περιείχε «οµολογίες» που ο Γ. Παπαδόπουλος είχε
αποσπάσει (έπειτα από βασανισµούς) από δύο στρατιώτες.11 Και
µε βάση αυτές, τη νύχτα της 11ης προς 12η Ιουνίου οι αστυνοµικές
δυνάµεις οργάνωσαν εκτεταµένες έρευνες στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις συλλαµβάνοντας δέκα άτοµα µε κατηγορίες ακόµη
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και για οργάνωση κατασκοπίας. Σύντοµα βέβαια οι κατηγορίες
κατέρρευσαν, αφού όµως κυριάρχησαν στην επικαιρότητα για µια
περίπου εβδοµάδα.

Είναι χαρακτηριστική η πρωτοσέλιδη παρουσίαση του πορίσµατος
της στρατιωτικής ανάκρισης από Το Βήµα στις 25 Ιουνίου (δύο µέρες µετά την οµιλία του Ηλ. Ηλιού στη Βουλή): « Ἕνας ἐπικίνδυνος
ἄνθρωπος εἰς µίαν νευραλγικὴν θέσιν. Ὁ ἀντισυνταγµατάρχης Παπαδόπουλος χαλκεύει συνωµοσίας».12

Στο φορτισµένο αυτό πολιτικό κλίµα, όπου κυριαρχούσε αφ’ ενός
η σκευωρία του Έβρου και αφ’ ετέρου η εσωκοµµατική κρίση στην
ΕΚ, η οποία εκτός των άλλων είχε αποτυπωθεί και στις δύο ψηφο-

501

ΤΕΤΡΑ∆ΙΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

φορίες για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής –η πρώτη στις 5
Φεβρουαρίου και η δεύτερη στις 17 Ιουνίου– ο Γ. Παπανδρέου αποφάσισε στις 21 Ιουνίου να ζητήσει από τη Βουλή την ανανέωση της
εµπιστοσύνης στην κυβέρνηση: «διότι εἰς αὐτὴν τὴν αἴθουσαν εἶχε
συντελεσθεῖ ἡ διαφοροποίησις τῶν ψήφων εἰς αὐτὴν τὴν αἴθουσαν
ἔπρεπε ἐπίσης νὰ ἐπιβεβαιωθῇ ἡ ἀπόλυτος ἑνότης τῆς ΕΚ» τόνισε
κλείνοντας, στις 25 Ιουνίου, τη σχετική συζήτηση στη Βουλή.

Η ομιλία
Τη συζήτηση για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης άνοιξε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Στέφανος Στεφανόπουλος, επιλογή του
πρωθυπουργού που είχε εµφανώς ως στόχο να εκθέσει το κορυφαίο
στέλεχος της ΕΚ που συγκέντρωνε τις περισσότερες πιθανότητες να
τον διαδεχτεί ύστερα από ενδεχόµενη ρήξη µε το βασιλιά. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος περιορίστηκε πάντως σε µια µάλλον άνευρη
υποστήριξη του κυβερνητικού έργου, χωρίς ουσιαστική αναφορά
στην έκδηλη πολιτική κρίση, ενώ σε µια αποστροφή του λόγου
του σχετικά µε το Κυπριακό τόνισε ότι κατά το χρόνο που πέρασε
«δυνάµεις φαρισαϊκαί, σκοτειναί, ἑωσφορικαί» εµπόδισαν την
ένωση της Κύπρου µε την Ελλάδα. Αναφορά που υιοθετούσε εµµέσως τις κατηγορίες που είχε απευθύνει η προσκείµενη στον Κ.
Μητσοτάκη εφηµερίδα Ελευθερία εναντίον του Μακαρίου και του
Αν. Παπανδρέου.13 Στη συνέχεια µίλησε ο αρχηγός της αξιωµατικής αντιπολίτευσης Παν. Κανελλόπουλος ο οποίος χαρακτήρισε
«σκηνοθεσία» τη συζήτηση και, αναφερόµενος σε δηµοσιεύµατα
της Ελευθερίας, υποστήριξε ότι «ἡ ἐπιζητούµενη ἀναβάπτιση τῆς
κυβερνήσεως εἰς τὴν ἐµπιστοσύνη τῆς Βουλῆς πρόκειται νὰ γίνει εἰς
κολυµβήθραν ἀµφιβόλου δηµοκρατικῆς ποιότητας» η οποία «εἶναι
µάλιστα τρύπια». Καταλήγοντας, ο αρχηγός της ΕΡΕ δήλωσε ότι
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«κρίνει ἄσκοπο» να παραµείνουν στη συζήτηση οι βουλευτές της
ΕΡΕ και σε µια κίνηση κοινοβουλευτικής απρέπειας, αποχώρησαν
µόλις ανήλθε στο βήµα ο Ηλίας Ηλιού, επανήλθαν στη συνέχεια για
να ακούσουν τον αρχηγό του Κόµµατος των Προοδευτικών Σπύρο
Μαρκεζίνη και αποχώρησαν και πάλι οριστικά, ακολουθούµενοι
και από τους βουλευτές του ΚΠ.
Αρχίζοντας την οµιλία του ο Ηλ. Ηλιού προσδιόρισε εµφατικά
ότι δεν πρόκειται για µια τυπική συζήτηση για τα κυβερνητικά
πεπραγµένα, όπως προσπάθησε να την εµφανίσει ο αντιπρόεδρος
της κυβέρνησης. Το ζητούµενο τόνισε, «ἐκεῖνο ποὺ συγκλονίζει τὴν
χώραν εἶναι τὸ πρόβληµα τῆς ἐξουσίας, τὸ πρόβληµα τῆς δηµοκρατίας, τὸ πρόβληµα τῆς λαϊκῆς κυριαρχίας». Έτσι, έπειτα από
µια σχετικώς σύντοµη, αν και οξύτατη, αναφορά στην πολιτική της
ΕΡΕ, αλλά και της ΕΚ, την οποία κατηγόρησε για «ἐνταφιασµὸ τῶν
µεγαλοστόµων διακηρύξεων περὶ ἠθικοῦ καθαρµοῦ», προχώρησε
σε µια µεθοδική ανάλυση για την «κρίση ἐξουσίας», όρο µε τον
οποίο συµπύκνωσε το κρίσιµο διακύβευµα όχι µόνον της άµεσης
συγκυρίας, αλλά συνολικά της διακυβέρνησης της χώρας µετά την
εκλογική επικράτηση της ΕΚ.14
Τρεις ήταν οι βασικοί άξονες της ανάλυσης του Ηλ. Ηλιού µε σηµεία αναφοράς τους τρεις βασικούς εξωθεσµικούς παράγοντες, που
στρέβλωναν και παρεµπόδιζαν τη λειτουργία ενός κοινοβουλευτικού
πολιτεύµατος: τις παρεµβάσεις των ΗΠΑ στην εσωτερική πολιτική,
τις απαιτήσεις του Στέµµατος και το ρόλο του Στρατού.
Σε σχέση µε το πρώτο ζήτηµα οι αναφορές του Ηλιού, παρέµειναν,
σε µεγάλο βαθµό, σε ένα γενικόλογο επίπεδο, αποφεύγοντας εξειδικευµένες αναφορές σε συγκεκριµένες ενέργειες αµερικανικών
υπηρεσιών στην Ελλάδα. Η κριτική επικεντρώθηκε κυρίως στην
κλιµάκωση της αµερικανικής επίθεσης στο Βιετνάµ καθώς και στην
(τότε πρόσφατη) επιβολή δικτατορίας στον Άγιο ∆οµίνικο, όπου
σηµειώθηκε ανοιχτή επέµβαση αµερικανικών στρατιωτικών δυνά-

503

ΤΕΤΡΑ∆ΙΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

µεων. Με την κρίσιµη όµως επισήµανση ότι η «ἐπιβολὴ ὑποτελῶν
κυβερνήσεων» µπορούσε να επεκταθεί και στην Ελλάδα.
Πολύ πιο λεπτοµερής και διεισδυτικός ήταν ο Ηλ. Ηλιού αναλύοντας τις παρεµβάσεις του Στέµµατος και της Αυλής και κατονοµάζοντας συγκεκριµένα πρόσωπα, όπως τον υπασπιστή του βασιλιά
Αρναούτη («ἄνευ τῆς προεγκρίσεως» του οποίου δεν λαµβάνεται
«οὐδεµία ἀπόφασις σχετιζοµένη µὲ τὸ στράτευµα») και κυρίως
τη Φρειδερίκη, «ψυχὴ τῆς ὑπερκυβερνήσεως καὶ µάγειρος τῆς
ἀνωµαλίας». Κατέκρινε επίσης την ευκαιριακή λειτουργία του Συµβουλίου του Στέµµατος, από το οποίο πάντα αποκλειόταν η Ε∆Α,
ενώ συµµετείχαν «ἔκπτωτα καὶ ἐστερηµένα λαϊκῆς νοµιµοποιήσεως
πρόσωπα». Η κρισιµότερη όµως παρατήρηση αφορούσε τη δηµόσια
επισήµανση ότι είχε διακοπεί η επικοινωνία του βασιλιά µε τον
πρωθυπουργό, κάτι που δεν διέψευσε, αλλά απλώς προσπάθησε να
συγκαλύψει, παρεµβαίνοντας, ο Γ. Παπανδρέου.
Το τµήµα πάντως της οµιλίας του Ηλ. Ηλιού που αποδείχτηκε
δυστυχώς προφητικό ήταν εκείνο που αφορούσε το ρόλο του Στρατού
και το διαγραφόµενο κίνδυνο για το κοινοβουλευτικό πολίτευµα.
Με µια εκτενή αναφορά στη σκευωρία του Έβρου, υπενθύµισε ότι
ο συγκεκριµένος (τότε) αντισυνταγµατάρχης ήταν ήδη γνωστός και
για προηγούµενες δραστηριότητές του,15 όταν υπηρετούσε στην ΚΥΠ
ως «δεξιὰ χεὶρ τοῦ Νάτσινα» καθώς και από τη συµµετοχή του
στην προετοιµασία του σχεδίου «ΠΕΡΙΚΛΗΣ». Όπως άλλωστε είχε
επισηµάνει και στην προηγούµενη αγόρευσή του, στις 17 Ιουνίου,
«ὁ κύριος 817760 […] ἦτο ὁ κλειδοκράτωρ, δι’ αὐτοῦ τοῦ ἀριθµοῦ
τηλεφώνου» στο σχέδιο «ΠΕΡΙΚΛΗΣ».16
Η κρίσιµη διάσταση στην οποία όµως επικέντρωσε, αυτή τη φορά
την κριτική του, προεκτείνοντας τα όσα είχε ήδη αναφέρει και στις
17 Ιουνίου (και µε σχεδόν δεδοµένη πλέον την αποκάλυψη της
σκευωρίας), ήταν ο τρόπος µε τον οποίο κινητοποιήθηκε νύκτα και
ουσιαστικά «πίσω απὸ τὴν πλάτην τῆς κυβερνήσεως», ολόκληρος ο
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αστυνοµικός µηχανισµός για να συλλάβει ανυποψίαστους πολίτες,
µε την κατηγορία της κατασκοπίας, χωρίς να παρεµβληθεί κανείς
κυβερνητικός ή δικαστικός έλεγχος για τις «καταγγελίες» που
εκτόξευσε ο Γ. Παπαδόπουλος. Στην αµήχανη προσπάθεια του
υπουργού ∆ικαιοσύνης Νικόλαου Μπακόπουλου να υπεκφύγει ο
Ηλ. Ηλιού απάντησε και µε νοµικά επιχειρήµατα (ότι σε κάθε
περίπτωση αρµόδια ήταν η τακτική δικαιοσύνη), αλλά κυρίως µε
πολιτικά για την ανάγκη «νὰ µὴ δύναται ὁ οἱοσδήποτε προβοκάτορας στρατοκράτης µέλος χούντας […] νὰ συγκλονίσῃ µίαν νύκτα
τὴν χώραν µὲ ὁµαδικὰς συλλήψεις».
Ολοκληρώνοντας την αγόρευσή του ο Ηλ. Ηλιού διατύπωσε
το ερώτηµα αν, θέτοντας ζήτηµα εµπιστοσύνης, ο πρωθυπουργός
απέβλεπε κυρίως στο να συγκαλύψει τις ενδοκοµµατικές τριβές
στην ΕΚ, ή αντίθετα προετοιµαζόταν για την (αναπόφευκτη όπως
ήδη διαγραφόταν) σύγκρουση µε τα Ανάκτορα. Γι’ αυτό και επιφυλάχθηκε να καθορίσει τη στάση της Ε∆Α κατά την τελική ψηφοφορία, ζήτηµα για το οποίο, όπως είναι σήµερα γνωστό, υπήρχαν
σηµαντικές ενδοκοµµατικές διαφωνίες.

Η συζήτηση στη Βουλή
Η αποχώρηση των βουλευτών της ΕΡΕ και του ΚΠ περιόρισε εκ
των πραγµάτων το ενδιαφέρον της κοινοβουλευτικής συζήτησης,
η διάρκεια της οποίας συντοµεύτηκε σε τρεις ηµέρες, έναντι των
τεσσάρων που είχαν αρχικά προβλεφθεί. Εκ µέρους της Ε∆Α, κατά
τη δεύτερη ηµέρα της συζήτησης, µίλησαν ο Βασίλης Νεφελούδης
και ο Λεωνίδας Κύρκος, ο οποίος είχε και µια οξεία αντιπαράθεση
µε τον υπουργό Εθνικής Αµύνης Πέτρο Γαρουφαλιά, τον οποίο κατηγόρησε ως αρχηγό της Χούντας. Παρενέβη επίσης ο πρόεδρος της
Ε∆Α Ιωάννης Πασαλίδης, ο οποίος αναφέρθηκε στις προσπάθειες της
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Αριστεράς για συνεργασία µε το Κέντρο, προκαλώντας την άµεση
αντίδραση του πρωθυπουργού. Εκ µέρους της κυβέρνησης πήραν το
λόγο ο υπουργός Προεδρίας ∆ηµήτριος Παπασπύρου, ο υπουργός
αναπληρωτής Συντονισµού Ανδρέας Παπανδρέου –ο οποίος περιορίστηκε αποκλειστικά σε ζητήµατα οικονοµικής πολιτικής– και
ο υφυπουργός Συντονισµού Αθανάσιος Κανελλόπουλος, ενώ απέφυγαν να µιλήσουν τόσο ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης όσο και ο
Ηλίας Τσιριµώκος. Κατά τη δεύτερη ηµέρα της συζήτησης πήραν
επίσης το λόγο αρκετοί βουλευτές της ΕΚ, κυρίως από εκείνους που
ανήκαν στην υπό διαµόρφωση κεντροαριστερή πτέρυγα και είχαν
καταψηφίσει την πρόταση περί παραγραφής (Ιωαν. Κουτσοχέρας,
Κωνσταντίνος Κονιωτάκης, Στέργιος Χασαπίδης, ∆ιονύσιος Μυλωνάς, Γεώργιος Λαζαρίδης κ.ά.).
Το ενδιαφέρον της συζήτησης επικεντρώθηκε έτσι στην καταληκτήρια οµιλία του πρωθυπουργού στις 25 Ιουνίου. Ο Γ. Παπανδρέου, αφού ανέπτυξε την κυβερνητική πολιτική, επιτέθηκε στην
ΕΡΕ κατηγορώντας την ότι «δὲν σέβεται τὸ στράτευµα τῆς χώρας».
Αναφερόµενος µάλιστα στην υπόθεση «ΑΣΠΙ∆Α» και στη σκευωρία
του Έβρου τόνισε:
∆ὲν δεχόµεθα νὰ ὑπάρχουν ἐγκάθετοι οἱ ὁποῖοι […] νὰ ἀναφέρωνται πρῶτον εἰς τὸ κόµµα των καὶ ἔπειτα εἰς τὰς προϊσταµένας ἀρχάς των […]. Ἐὰν ὑπάρχουν ἐγκάθετοι […] πλανῶνται
ἐλπίζοντες ὅτι θὰ µείνουν ἀκαταδίωκτοι.
Και αµέσως µετά απάντησε µε έναν εντυπωσιακά αµφίσηµο τρόπο
στην κριτική του Ηλ. Ηλιού για την κρίση εξουσίας.
∆ίδω ρητὴν καὶ κατηγορηµατικὴν ἀπάντησιν. ∆ὲν εἶναι ἀλήθεια
[…]. Καὶ προσθέτω ὅτι ἐὰν ἐπρόκειτο καὶ εἶχε συµβεῖ νὰ
ὑπάρχει καταµερισµὸς ἐξουσίας ἡ κυβέρνησις τῆς Ἑνώσεως
Κέντρου δὲν θὰ εὐρίσκετο εἰς τὴν Ἀρχήν.
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Και, ως δήθεν διευκρίνιση, ακολούθησε, µε πυκνό και επιγραµµατικό τρόπο, η διακήρυξη των βασικών θέσεων που θα σηµατοδοτήσουν
την πολιτική κρίση, η οποία εκυοφορείτο και εκδηλώθηκε ύστερα
από τρεις εβδοµάδες.
Ἡ ἔννοια τῆς Βασιλευοµένης ∆ηµοκρατίας εἶναι ὅτι ὁ λαὸς
εἶναι κυρίαρχος καὶ ἡ κυβέρνησις τῆς ἐµπιστοσύνης του ἀσκεῖ
πλήρη ἐξουσία καὶ ἀναλαµβάνει πλήρη εὐθύνη […]. Ἐλέχθη
ἐπίσης ὅτι ὑπάρχουν εἰς τὴν κυβέρνησιν τοποτηρηταὶ ἄλλων
δυνάµεων. Ἀποκρούω µὲ ἀγανάκτησιν καὶ αὐτὴν τὴν ὕβριν
[…]. Ἂν συµβῇ νὰ ὑπάρξουν ὑπουργοὶ οἱ ὁποῖοι ἐπιθυµοῦν νὰ
ἔχουν ὑπουργικὴν πολιτικὴν καὶ νὰ µὴ συµµορφοῦνται πρὸς
τὴν κυβερνητικὴν πολιτικήν, οἱ ὑπουργοὶ αὐτοὶ παραιτοῦνται
καὶ ἡ παραίτησίς των γίνεται δεκτή.
Και έκλεισε την οµιλία του απευθυνόµενος τυπικά στην ΕΡΕ, αλλά
προδιαγράφοντας ουσιαστικά τις εξελίξεις:
Τί ἐπιδιώκουν; Ἐπιδιώκουν σκευωρίαν, κατασκευὴ σχηµάτων
ἐντὸς τῆς αἰθούσης, τὰ ὁποῖα νὰ ἐµφανισθοῦν ὡς προκλήσεις
καὶ ὡς χλεύη τοῦ δηµοκρατικοῦ λαοῦ. Ἀπέναντι αὐτῆς τῆς
προσπαθείας ἐδώσαµεν ἄλλοτε τὴν ἀπάντησην τὴν ὁποίαν καὶ
σήµερον ἐπαναλαµβάνοµεν ἐνώπιον τοῦ Σώµατος. Οὔτε προδόται οὔτε µωροὶ ὑπάρχουν εἰς τὴν Ε.Κ.17
Η ψήφος εµπιστοσύνης που εξασφάλισε εκείνο το βράδυ η κυβέρνηση
από το σύνολο των βουλευτών της ΕΚ δεν στάθηκε όµως ικανή να
αποτρέψει την ανατροπή της λίγες µέρες αργότερα.18
Η σαφέστατα πλέον διαγραφόµενη σύγκρουση της κυβέρνησης
µε το Στέµµα έθετε στην Ε∆Α ένα κρίσιµο δίληµµα όσον αφορά
τη στάση της κατά την ψηφοφορία. Ένα ζήτηµα που είχε επιµελώς
αφήσει ανοικτό στην αρχική οµιλία του ο Ηλ. Ηλιού, γνωρίζοντας
τις έντονες διαφωνίες που υπήρχαν στην ηγεσία της Ε∆Α και τις
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αντιρρήσεις που είχαν εκφραστεί για τις επιλογές της εξόριστης
ηγεσίας του ΚΚΕ, η οποία προέκρινε την καταψήφιση της κυβέρνησης. Ζήτησε εποµένως ηµίωρη διακοπή της συνεδρίασης και
επανερχόµενος κατέθεσε µια εκτενή δήλωση στην οποία, αφού
επαναλαµβάνεται η κριτική της κυβερνητικής πολιτικής, αναφέρεται ότι η Κοινοβουλευτική Οµάδα της Ε∆Α
ἀποφασίζει νὰ ἀπαντήσει “παρὼν” εἰς τὸ τεθὲν ζήτηµα ἐµπιστοσύνης, πιστεύουσα ὅτι εἰς τὰς σηµερινὰς συνθήκας καὶ ἐν ὄψει
τῆς ὀξύτητας τῆς πάλης διὰ τὴν προάσπισιν τῆς δηµοκρατικῆς
ὁµαλότητος καὶ τὴν ἀποκατάστασιν, περιφρούρησιν καὶ διεύρυνσιν τῆς δηµοκρατίας, αὐτὴ ἡ µορφὴ τῆς ψήφου ἐκφράζει
δηµιουργικὰ τὰς θέσεις µας.19
Ήταν µια απόφαση η οποία είχε διαµορφωθεί από την Εκτελεστική
Επιτροπή της Ε∆Α (από τα 15 µέλη της οποίας τα 9 ήταν ταυτόχρονα µέλη της ΚΕ του ΚΚΕ), µε τελείως οριακή πλειοψηφία, και η
οποία συνιστούσε σαφή διαφοροποίηση από τις απόψεις της εξόριστης
ηγεσίας του ΚΚΕ.20 Οι δύο µερίδες που διαµορφώθηκαν τότε κατά
τη συζήτηση στην Εκτελεστική Επιτροπή της Ε∆Α προδιέγραφαν
µε σχετική πιστότητα τις επιλογές που θα καταγραφούν αργότερα
στη διάσπαση του ΚΚΕ το 1968.

Επίλογος
Η διεισδυτική και τεκµηριωµένη οµιλία του Ηλία Ηλιού τον Ιούνιο
του 1965 αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγµα του κοινοβουλευτικού
του λόγου, ο οποίος, χωρίς εξάρσεις και υψηλούς τόνους, αποτελούσε πάντα υπόδειγµα πολιτικής ανάλυσης.21
Λίγες µέρες αργότερα η «κρίση ἐξουσίας» κορυφώθηκε µε την
άρνηση του υπουργού Εθνικής Αµύνης Πέτρου Γαρουφαλιά να πα-

508

ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

ραιτηθεί και τον έλεγχο του στρατού να βρίσκεται στο επίκεντρο
της κρίσης. Οι τρεις βασιλικές επιστολές προς τον πρωθυπουργό,
που ακολούθησαν, υπόδειγµα µοναρχικής συµπεριφοράς, επισφράγισαν τη ρήξη και οδήγησαν στις 15 Ιουλίου στην αποποµπή του
Γ. Παπανδρέου από την πρωθυπουργία. Η συνωµοτική οµάδα
Παπαδόπουλου - Ιωαννίδη ανέκτησε σταδιακά τα ερείσµατά της στο
στράτευµα, που είχαν προσωρινά διασαλευτεί, και ανέλαβε πλέον να
προπαρασκευάσει την τελική επίθεση εναντίον της κοινοβουλευτικής
δηµοκρατίας, εγκαδιδρύοντας και πάλι «τὸ βασίλειον τοῦ φόβου
εἰς αὐτὸν τὸν τόπον».

Μία εβδοµάδα µετά τη δηµοσιoποίηση της σκευωρίας στον Έβρο
και δύο µέρες µετά την πρώτη καταγγελία του Ηλ. Ηλιού στη
Βουλή για το ρόλο του Γ. Παπαδόπουλου ο Κώστας Μητρόπουλος σχολίασε την επικαιρότητα µε µία γελοιογραφία που
έµεινε έκτοτε κλασική (περιοδ. Ταχυδρόµος, 19 Ιουνίου 1965).
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τον Μάιο του 1965. Βλ. Τρίκας, Τάσος, Ε∆Α 1951-1967. Το νέο πρόσωπο
της Αριστεράς, Αθήνα, Θεµέλιο, 2009, τόµος Β΄, σσ. 1196-1202.
5. Βλ. Σβολόπουλος, Κωνσταντίνος (επιµ.), Κ. Καραµανλής. Αρχείο,
Γεγονότα και Κείµενα (εφεξής Καραµανλής: Αρχείο), Αθήνα, Ίδρυµα Κωνσταντίνος Γ. Καραµανλής / Εκδοτική Αθηνών, 1992-1997, τόµος 6, σ. 165.
Την ίδια άποψη υποστηρίζει και ο Κ. Μητσοτάκης, ο οποίος αναφέρει ότι
το πρωί της 5ης Φεβρουαρίου η Κυβερνητική Επιτροπή είχε καταλήξει σε
απόφαση υπέρ της παραγραφής την οποία ανέτρεψε το απόγευµα ο Αν. Παπανδρέου. Βλ. ∆ιαµαντόπουλος, Θανάσης, Κώστας Μητσοτάκης, Πολιτική
βιογραφία, τόµος Β΄ (1961-1967), Αθήνα, Παπαζήσης, 1989, σ. 166.
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6. Αναλυτική απάντηση στις κατηγορίες για τις συµβάσεις της ∆ΕΗ
δόθηκε από την ΕΡΕ σε εκτενές φυλλάδιο, που κυκλοφόρησε το 1966 µε
τίτλο: «Η αποκάλυψις της συκοφαντίας». Το πλήρες κείµενο παρατίθεται στο: Καραµανλής: Αρχείο, σσ. 339-366. Βλ. επίσης, στο ίδιο, σσ.
157-192.
7. Πρβλ. Το Βήµα, 16 και 17 Ιουνίου 1965 και ονοµαστική αναφορά σε
Ελευθερία, 18 Ιουνίου 1965. Από τους 27 βουλευτές της ΕΚ που ψήφισαν
υπέρ της παραποµπής οι 15 εντάχθηκαν αργότερα στην άτυπη οµάδα περί
τον Αν. Παπανδρέου, όπως αυτή διαµορφώθηκε µε αφορµή τη συγκρότηση της κυβέρνησης Παρασκευόπουλου τον ∆εκέµβριο του 1966. Υπέρ
της παραγραφής ψήφισε πάντως το σύνολο των µελών του Υπουργικού
Συµβουλίου, συµπεριλαµβανοµένου και του Ανδρέα Παπανδρέου, καθώς
και οι 8 βουλευτές του ΚΠ. Ελαφρώς λανθασµένες αναφορές, ως προς
την ψηφοφορία, στο: ∆ιαµαντόπουλος, Κώστας Μητσοτάκης, σ. 167 και
Καραµανλής: Αρχείο, σ. 189. Για τα πολιτικά γεγονότα του πρώτου εξαµήνου του 1965 βλ. Λιναρδάτος, Σπύρος, Από τον Εµφύλιο στη χούντα,
τόµος Ε΄ (1964-1967), Αθήνα, Παπαζήσης, χ.χρ., σσ. 127-204.
8. Βλ. Παπακωνσταντίνου, Μιχάλης, Η ταραγµένη εξαετία, Αθήνα,
εκδ. Προσκήνιο, 1977, τόµος Α΄, σ. 278.
9. Βλ., αντί άλλων, Κανελλόπουλος, Παναγιώτης, Ιστορικά δοκίµια, Αθήνα, 1979 (β΄ έκδοση), σσ. 38-39. Πρβλ. ευρύτερα Χατζηβασιλείου, Ευάνθης,
«Αυταπάτες, διλήµµατα και αποτυχία της πολιτικής: ο Στρατός στην πορεία
προς τη δικτατορία», στο: Ίδρυµα Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, Από τον
Ανένδοτο στη ∆ικτατορία, Αθήνα, εκδ. Παπαζήσης, 2009, σσ. 417-442.
10. Βλ. τη µαρτυρία του τότε υφυπουργού Εθνικής Άµυνας Μιχάλη
Παπακωνσταντίνου (Η ταραγµένη εξαετία, τόµος Β΄, σ. 121 κ.εξ.) για
τη µεγάλη καθυστέρηση µε την οποία ενηµερώθηκε ο Α/ΓΕΣ και η κυβέρνηση.
11. Οι δύο αυτοί στρατιώτες τελικά καταδικάστηκαν από Τακτικό
Στρατοδικείο τον ∆εκέµβριο του 1965 για φθορά ξένης περιουσίας σε
συνδυασµό µε τον Ν. 4000/1959 περί «τεντυµποϊσµού», ο µεν ∆ηµήτριος
Μπέκιος σε 4 χρόνια φυλάκιση, ο δε Κωνσταντίνος Ματάτης σε 15 χρόνια
κάθειρξη. Οι µαρτυρίες τους για τα βασανιστήρια και τη σκηνοθετηµένη
δίκη περιλαµβάνονται στο ντοκιµαντέρ του Βαγγέλη ∆ηµητρίου «Το σαµποτάζ του Έβρου: από τη ζάχαρη του 1965 στη δικτατορία του 1967»,
παραγωγή Β. ∆ηµητρίου-ΕΡΤ2, 1985 και στο άρθρο του Φώντα Λάδη,
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«Το “σαµποτάζ του Έβρου”», Ταχυδρόµος, 18 Ιουλίου 1985. Ευχαριστώ
τον Λεωνίδα Καλλιβρετάκη για την υπόδειξη.
12. Αντίστοιχος ήταν και ο σχολιασµός του πορίσµατος από την Ελευθερία, 25 Ιουνίου 1965, σε κύριο άρθρο µε τίτλο «Το κατσαβίδι». Αναλυτική
παρουσίαση για τη «δολιοφθορά» στον Έβρο παραθέτει ο Παπακωνσταντίνου, Η ταραγµένη εξαετία, σσ. 121-149. Σύµφωνα µε τη µαρτυρία του όταν
αποκαλύφθηκε πλήρως η σκευωρία, ο διοικητής του Γ΄ Σώµατος Στρατού
στρατηγός Κ. Τσολάκας πρότεινε την απόταξη του Παπαδόπουλου, η οποία
τελικά αποτράπηκε. Στο ίδιο, σσ. 138-140.
13. Την άµεση συσχέτιση της αναφοράς του Στ. Στεφανόπουλου µε τις
παλαιότερες κριτικές της Ελευθερίας, επισηµαίνει και η εφηµερίδα µε
σχόλιό της την εποµένη (24 Ιουνίου 1965). Για την παλαιότερη σφοδρή
επίθεση της εφηµερίδας στον Μακάριο και τον Α. Παπανδρέου, στον
οποίο απέδωσε το χαρακτηρισµό «ἀνευθυνοϋπεύθυνος σπουδαρχήδης»
βλ. Ελευθερία, 24 Ιανουαρίου 1965 (κύριο άρθρο).
14. Τον όρο «κρίση ἐξουσίας» είχε χρησιµοποιήσει ο Ηλ. Ηλιού και
µια βδοµάδα νωρίτερα, κατά την οµιλία του στη Βουλή στις 17 Ιουνίου
για το ζήτηµα της παραγραφής. Τον ίδιο όρο «κρίση ἐξουσίας» επέλεξε
και ως τίτλο του βιβλίου που εξέδωσε λίγους µήνες αργότερα µε τις
κυριότερες κοινοβουλευτικές και πολιτικές παρεµβάσεις του από τον Αύγουστο του 1963 µέχρι τον Απρίλιο του 1966 (Αθήνα, Θεµέλιο, 1966).
∆ιευκρινίζοντας στον πρόλογο του βιβλίου τον όρο «κρίση ἐξουσίας»
αναφέρει ότι «χρησιµοποιεῖται ὑπό τὴν τρέχουσα εὐκολονόητη πλατειὰ
διαδεδοµένη καὶ καθιερωµένη ἄλλωστε ἀπὸ τὴ νοµικὴ ἐπιστήµη ἔννοια».
Και για να αποφύγει ενδεχόµενες κριτικές, προσθέτει ότι προφανώς ο
όρος συνδέεται µε «τὴν κρίσιµη πάλη ἀνάµεσα σὲ δύο κοινωνικὲς τάξεις,
σὲ δύο κοινωνικὰ συστήµατα», αλλά είναι φανερό ότι στα συγκεκριµένα
κείµενα δεν χρησιµοποιείται «µὲ τὴ στενότερη τούτη ἔννοια» (Ηλιού,
Ηλίας, Κρίση Εξουσίας, σ. 10).
15. Είναι χαρακτηριστική και η σχετική µαρτυρία του Μ. Παπακωνσταντίνου (Η ταραγµένη εξαετία, σσ. 121-122) ότι ο Α/ΓΕΣ, Ιωάννης
Γεννηµατάς, µόλις παρέλαβε µε καθυστέρηση την αναφορά του Παπαδόπουλου έσπευσε να τον συναντήσει στη Βουλή και ταραγµένος του είπε:
«∆εῖτε τὴν ὑπογραφή, κύριε Υπουργέ. Φοβᾶµαι πὼς αὐτὸ τὸ ἔγγραφο
βρίσκεται ἤδη στὰ Ἀνάκτορα».
16. Ήδη από την αγόρευσή του αυτή και ενώ ακόµη ορισµένες εφηµερίδες
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επέµεναν στην εκδοχή του «σαµποτάζ» ο Ηλ. Ηλιού είχε επισηµάνει:
«διατὶ αὔριον ἕνας ἄλλος ἢ ὁ ἴδιος ὁ κ. 817760 δὲν θὰ γράψῃ ἕνα πόρισµα
–χαρτὶ καὶ στυλογράφον ἔχει– διὰ 500 καὶ διὰ 10.000 πολίτας;». Βλ.
Ηλιού, Η κρίση εξουσίας, σσ. 117-118.
17. Την ίδια επιγραµµατική διατύπωση είχε χρησιµοποιήσει και προηγουµένως ο Γ. Παπανδρέου, µιλώντας στη Θεσσαλονίκη στις 12 Απριλίου
1965.
18. Από τους 171 βουλευτές που διέθετε η ΕΚ ψήφισαν υπέρ της κυβέρνησης οι 163, ενώ τηλεγραφήµατα στήριξης έστειλαν 5 βουλευτές που
βρίσκονταν στο εξωτερικό. Απουσίαζαν, λόγω κωλύµατος, 2 βουλευτές
και ένας (ο Α. Ρουσόπουλος) έδωσε λευκή ψήφο. Στην ψηφοφορία δεν
συµµετείχαν οι βουλευτές της ΕΡΕ και του ΚΠ, ενώ οι βουλευτές της Ε∆Α
δήλωσαν «παρών».
19. Βλ. Αυγή, 26 Ιουνίου 1965.
20. Βλ. σχετικά και τη µαρτυρία του αναπληρωµατικού µέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε∆Α Τάκη Μπενά, στο: Μαυροειδής, Λευτέρης,
Αγωνιστές, Αθήνα, Προσκήνιο, 2002, σ. 152. Πρβλ. Τρίκας, Ε∆Α 19511967, σσ. 1208-1210.
21. Για το µειλίχιο αλλά αυστηρό και τεκµηριωµένο ύφος των κοινοβουλευτικών παρεµβάσεων του Ηλ. Ηλιού ο Λεωνίδας Κύρκος αναφέρει
ένα διάλογό του µε τον τότε αρχηγό της ΕΡΕ Π. Κανελλόπουλο, ο οποίος
τον διέκοψε λέγοντας: «Αρκετά, κύριε Ηλιού. Μη θέλετε να µας σφάξετε
και µε το µπαµπάκι». Η απάντηση του Ηλιού ήταν: «Λάθος, θα σας
πολεµήσουµε µε την οµαλότητα». Βλ. Κύρκος, Λεωνίδας, Στιγµές ΙΙ,
Αθήνα, Εστία, 2008, σ. 37.
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ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ Η΄ - ΣΥΝΟ∆ΟΣ Β΄
Συνεδρίασις 108, 23 Ιουνίου 1965



Κύριοι συνάδελφοι, εἶναι σαφὲς ὅτι µία ἀπὸ τὰς
κρισιµωτέρας, ἀπὸ ἱστορικωτέρας πολιτικὰς στιγµὰς εἰς
τὴν ζωὴν τοῦ Ἔθνους ἐλαχιστοποιεῖται καὶ εὐτελίζεται
καὶ µετατοπίζεται ἐνώπιον τοῦ Σώµατος τόσον ἀπὸ τὴν
Κυβέρνησιν, ὅσον καὶ ἀπὸ τὴν ∆εξιὰν Ἀντιπολίτευσιν.
Εἶναι ἀνάγκη ἑποµένως µὲ σοβαρότητα ἀξίαν ὑπευθύνου
πολιτικῆς ἡγεσίας νὰ θέσωµεν µὲ παρρησίαν καὶ µὲ σαφήνειαν ἐνώπιον τοῦ λαοῦ ἐκεῖνο ποὺ ἀποτελεῖ τὸ βάθος τοῦ
σοβοῦντος πολιτικοῦ ζητήµατος, ἐκεῖνο ποὺ παρασιωπᾶται
ἀλλὰ ἀπασχολεῖ βασανιστικὰ ὁλόκληρον τὸν Ἑλληνικὸν
λαόν. ∆ὲν εἶναι δυνατὸν ἑποµένως νὰ παρακολουθήσωµεν
τὸν κ. Ἀντιπρόεδρον τῆς Κυβερνήσεως εἰς τὴν προσπάθειάν
του νὰ ἀντιµετωπίσῃ τὰ ὑπὸ κρίσιν ζητήµατα παρακάµπτων
τὸ οὐσιῶδες, καὶ νὰ προβῇ εἰς τὴν ἔκθεσιν τοῦ δηµιουργικοῦ
ἔργου τῆς Κυβερνήσεως ἢ εἰς τὴν ἀνάπτυξιν τοῦ οἰκονοµικοῦ
προγραµµατισµοῦ. ∆ὲν εἶναι ἐκεῖ τὸ κύριον πολιτικὸν θέµα,
τὸ ὁποῖον ἀπασχολεῖ σήµερον καὶ τὸν λαόν. […]
Εἶναι τὸ ἀνακῦψαν πρόβληµα ποῖος κυβερνᾷ τὸν τόπον
αὐτόν. Ἕνα πρόβληµα ποὺ ἀνέκυψεν ἀπὸ τοὺς δισταγµοὺς
καὶ τὰς ὑποχωρήσεις ποὺ τελικὰ ἐκφράζουν ἀπροθυµίαν
ἐκτελέσεως τῆς λαϊκῆς ἐντολῆς, πρόθεσιν ἀθετήσεως τῶν
Η. ΗΛΙΟΥ.
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ἐπαγγελιῶν, καὶ ἐκφράζουν τὴν ὑποτίµησιν τοῦ γεγονότος,
ὅτι ἐκεῖνο ποὺ πρόκειται νὰ κρίνῃ τὸ παρὸν καὶ τὸ µέλλον
τῆς χώρας, δὲν εἶναι αἱ ἐπὶ µέρους τυχὸν ἐπιτυχεῖς λύσεις
αὐτοῦ ἢ ἐκείνου τοῦ διοικητικοῦ ἢ τεχνικοῦ ζητήµατος.
[…]
Ἐκεῖνο ποὺ συγκλονίζει τὴν χώραν εἶναι τὸ πρόβληµα τῆς
ἐξουσίας, τὸ πρόβληµα τῆς δηµοκρατίας, τὸ πρόβληµα τῆς
λαϊκῆς κυριαρχίας. Ὁ λαὸς ἂν εἶναι κυρίαρχος θὰ συµβάλῃ
ἐνεργῶς µὲ τὴν δρᾶσιν του διὰ περισσότερον θετικὰ µέτρα.
Θὰ καταγγείλῃ, καταδικάσῃ καὶ ἀποτρέψῃ τὰ ἀρνητικά.
Θὰ παλαίσῃ καὶ θὰ ἐπιβάλῃ εἰς τοὺς ἐπὶ µέρους τοµεῖς
τῆς δηµοσίας δραστηριότητος τὰς συµφερούσας εἰς αὐτὸν
λύσεις. Ἀντιθέτως ἂν ὁ λαὸς εἶναι ἀπογυµνωµένος ἀπὸ τὰς
ἐξουσίας, αἱ ὁποῖαι τοῦ ἀνήκουν, θὰ περιέλθῃ εἰς τὴν θέσιν,
τὴν ὁποίαν ἐγνώρισε κατὰ τὴν 12ετίαν τοῦ Συναγερµοῦ
καὶ τῆς ΕΡΕ νὰ τοῦ ὑπαγορεύωνται καὶ διὰ τὸ ἐπίπεδον
τῆς ζωῆς του καὶ διὰ τὰς ἐλευθερίας του καὶ διὰ τὰ ἐθνικὰ
θέµατα ἀποφάσεις, χωρὶς τὴν θέλησίν του⋅ καὶ ἐναντίον
τῆς θελήσεώς του.
Καὶ θὰ εἶναι ὑποχρεωµένος νὰ ἀποδυθῇ ξανὰ ἀπὸ τὴν
ἀρχὴ σὲ σκληροὺς καὶ ἀδυσώπητους, τελικά, βέβαια νικηφόρους ἀγῶνας διὰ νὰ ξανακατακτήσῃ τὶς ἐλευθερίες του,
τὶς ὁποῖες κατέκτησε ἤδη µία φορά, ἀλλὰ τὶς ὁποῖες ἡ
ἀδυναµία, ἡ ἀστάθεια καὶ ἡ ἀπροθυµία τῶν ἐντολοδόχων
του θὰ ἤθελον τυχὸν ὁδηγήσει, αὐτὸ εἶναι ποὺ κρίνεται
σήµερον, εἰς ἀπεµπόλησιν.
Κύριοι συνάδελφοι, δι’ αὐτὸ θεωροῦµεν, ὅτι ὄχι µόνον
εἶναι ἀνεπίκαιρον, ἀλλὰ τείνει εἰς τὴν συσκότισιν καὶ τὴν
µετατόπισιν τῶν θεµάτων καὶ εἶναι αὐτόχρηµα ἀνοίκειον
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τὸ ἐπιχειρούµενον ἐξ ἀφορµῆς µιᾶς ἄλλης εὐκαιρίας, νὰ
ἐµφανισθῇ ὑπὸ τῶν Ὑπουργῶν, παρελαυνόντων ἀπὸ τὸ
βῆµα, τὸ ἐπὶ µέρους κατὰ Ὑπουργεῖα Κυβερνητικὸν ἔργον.
Τὸ θέµα εἶναι ἄλλο. Νὰ λυθῇ ὑπὲρ τοῦ λαοῦ, ὑπὲρ τῆς
λαϊκῆς κυριαρχίας, ὑπὲρ τῆς ∆ηµοκρατίας, τὸ πρόβληµα
τῆς ἐξουσίας ποὺ ὑπαρχει καὶ µαίνεται µέσα εἰς τὴν χώρα
αὐτήν. […]
Ἡ ΕΡΕ, ποὺ ἀποδεικνύεται τόσον πολὺ βυθισµένη εἰς
τὸ ἀντεθνικὸ καὶ ἀντιπατριωτικὸν ἔργον τῆς ὑπηρετήσεως
ξένων ἰµπεριαλιστικῶν ἐπιδιώξεων καὶ δηµιουργίας διεθνῶν προστριβῶν εἰς τὰς σχέσεις τῆς χώρας, σὲ σηµεῖον
ὥστε ἐνόµιζεν, ὅτι ἔπρεπε νὰ ὀργανώσῃ δολοφονίας διὰ νὰ
καταπολεµήσῃ τὴν ἰδέαν τῆς εἰρήνης, ἔχει χάσει τόσον πολὺ
τὴν αἴσθησιν τῆς πολιτικῆς πραγµατικότητος. […]
Ἔτσι πρέπει νὰ ἑρµηνευθῇ καὶ τὸ ὅτι φυγοµαχοῦσα ἡ ΕΡΕ,
οὔτε πολιτικὸν ζήτηµα θέτει, οὔτε ζήτηµα ἐκλογῶν τολµᾷ
νὰ προβάλῃ. Αἱ ὑγιεῖς ἀντιδράσεις τῆς ∆ηµοκρατικῆς Κοινῆς
γνώµης, ἀξιοῦν τὴν σταθερωτέραν, τὴν συνεπεστέραν, τὴν
περισσότερον δηµοκρατικὴν πολιτικὴν καὶ δεικνύουν, καὶ
τὸ λέγω αὐτὸ ἀπευθυνόµενος πρὸς ὅσους ἐξωπολιτικοὺς
παράγοντες διεκδικοῦν ἐξουσίαν, ποὺ δὲν τοὺς ἀνήκει κατὰ
τὸ πολίτευµα, ὅτι ὁποτεδήποτε ἤθελον ἐξωθηθῇ τὰ πράγµατα πρὸς ἐκλογάς, ἡ κατακρήµνισις, ἡ ἀποδοκιµασία, ἡ
καταδίκη τῶν πολιτικῶν στηριγµάτων τῆς εὐνοίας τῶν ἀντιδραστικῶν πολιτκῶν δυνάµεων θὰ εἶναι ἀκόµη µεγαλυτέρα
καὶ περισσότερον συντριπτική, µὲ ἀναποτρέπτους ριζικὰς
συνεπείας διὰ τὴν ὁριστικὴν κατοχύρωσιν τῆς λαϊκῆς κυριαρχίας ἀπὸ κάθε ἐπιβουλὴν ὁποθενδήποτε προερχοµένην.
Ἂς µὴ αὐταπατῶνται δὲ ἐπὶ προσδοκιῶν περὶ νέου σχε517
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δίου Περικλῆς. Ὅπως ἀπέδειξεν ὁ σεισµὸς τῆς περασµένης
ἑβδοµάδος εἰς τὰς τάξεις τῆς Κυβερνητικῆς παρατάξεως,
αἱ δηµοκρατικαὶ µᾶζαι, ὁπουδήποτε καὶ ἂν εἶναι πολιτικῶς
ἐντεταγµέναι διαφωνοῦν µὲ τὸ πνεῦµα τῆς παθητικότητος
καὶ τῆς ἀνωµαλίας, καὶ µὲ ηὐξηµένην ἐπαγρύπνησιν ἔχουν
στερρὰν τὴν ἀπόφασιν νὰ ἀντιταχθοῦν µαζικὰ κατὰ κάθε
ἐπιβουλῆς καὶ νὰ ἀποτρέψουν τὸ σχέδιον Περικλῆς, νὰ
ὑποτροπιάσῃ, νὰ ἀνατρέψουν τὰ σχέδια τῆς Χούντας καὶ
νὰ κατοχυρώσουν ἀποφασιστικὰ τὴν λαϊκὴν ἐξουσίαν. Καὶ
τότε φυσικὰ ὁ θερµοκαυτὴρ θὰ φθάσῃ ἀναγκαστικὰ ὡς τὴν
ρίζαν τοῦ κακοῦ. […]
Κύριοι συνάδελφοι, θὰ ἀπετελοῦσε µεγάλο λάθος, ἀνάξιον
διὰ µίαν Ἐθνικὴν Ἀντιπροσωπείαν, ἐὰν ἀντικρύζοντες ὅσα
διαδραµατίζονται πολὺ κοντά µας, ἐκεῖνα µὲ τὰ ὁποῖα
ἔχοµεν ἄµεσον ἐπαφὴν καὶ ἄµεσον ἀντίληψιν δὲν διεπιστώναµεν ὅτι ἐπηρεάζονται, ὅτι ἐντάσσονται, ὅτι ἀποτελοῦν µίαν
τοπικὴν ἐφαρµογὴν ἑνὸς γενικωτέρου φαινοµένου παγκοσµίου κλίµακος. Σήµερον αἱ κοσµοκρατορικαὶ φιλοδοξίαι
τῶν ΗΠΑ, ἡ ἀξίωσίς των νὰ κηδεµονεύουν τὸν κόσµον, προσκρούουν ὄχι µόνον ἀπὸ πλευρᾶς σοσιαλιστικῶν χωρῶν, ὄχι
µόνον ἀπὸ πλευρᾶς ἀδεσµεύτων χωρῶν, ἀλλὰ καὶ µέσα εἰς
τὸν ἴδιον τὸν κύκλον τῶν στενῶν συµµαχιῶν τῶν Ἡνωµένων
Πολιτειῶν εἰς παγκόσµιον ἀποδοκιµασίαν. Εἶναι σήµερον ὁ πλανήτης µας ἕνα ἡφαίστειον ἐναντίον τῆς ἐπισήµου
Ἀµερικανικῆς πολιτικῆς. ∆ιότι, πράγµατι ἔχουν περιαχθῇ
εἰς µανίαν θέτουσαι εἰς ἐφαρµογὴν παράφρονα σχέδια. Παίζουν µὲ τὴν φωτιὰ καὶ ὁδηγοῦν σχεδὸν µαθηµατικῶς εἰς
τὸν ὑδρογονικὸν ὄλεθρον τὴν ἀνθρωπότητα. Εἶναι ἔργον
κάθε φρονίµου ἀνθρώπου νὰ ἀναχαιτίσῃ τὴν ὁλοκληρωτικὴν
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ἐξόντωσιν καὶ ἐξαφάνισιν τοῦ πολιτισµοῦ καὶ τῆς ζωῆς ἀπὸ
τὸν πλανήτην. Ὁ ἴδιος ὀ Ἀµερικανικὸς λαὸς –ἐπικεφαλῆς ἡ
διανόησίς του, οἱ καθηγηταὶ τῶν Πανεπιστηµίων, ἡ σπουδάζουσα νεολαία, καὶ οἱ ἐργαζόµενες µᾶζες– ἐσήκωσε τὴν
σηµαίαν τῆς ἀντιστάσεως. Ὁ Ντὲ-Γκὼλ τοὺς χαρακτηρίζει
ὡς ἀναξίους νὰ ἡγοῦνται τοῦ κόσµου. Ἡ Μεγάλη Βρεταννία, αἱ Ἰνδίαι, τὸ Πακιστάν, ἡ Ἰταλία, οἱ λοιποὶ σύµµαχοι
τοῦ ΝΑΤΟ, αἱ ἀδέσµευται χῶραι ἐξεγείρονται κατὰ τῆς
παραφροσύνης αὐτῆς. Εἶναι δυνατὸν εἰς στιγµὴν ποὺ διὰ
πρώτην φορὰν ὕστερα ἀπὸ 12 ὁλόκληρα χρόνια ἡ Βουλὴ τῶν
Ἑλλήνων ἐκφράζεται µὲ δηµοκρατικὴν πλειοψηφίαν εἶναι
δυνατὸν ποτὲ ἡ δηµοκρατικὴ αὐτὴ πλειοψηφία νὰ ἀγνοῇ,
ὡς νὰ συµβαίνουν εἰς ἄλλον πλανήτην, αὐτὰ τὰ ὁποῖα ἐκτὸς
ἀπὸ τὸν κίνδυνον ἐξοντώσεως τῆς ἀνθρωπότητος, ἐκτὸς
ἀπὸ τοὺς κινδύνους διὰ τὴν εἰρήνην, ἔχουν συγκλονίσει
τὸν κόσµον ὁλόκληρον ἐναντίον µιᾶς παράφρονος ἡγεσίας,
ἀλλὰ καὶ βρίσκονται εἰς τὴν ρίζαν καὶ ἀποτελοῦν τὸ ἔρεισµα
τῶν ἀντιδηµοκρατικῶν ροπῶν ποὺ ἀναπτύσσονται εἰς τὴν
χώραν µας ἐν πλήρει θριαµβευούσῃ δηµοκρατίᾳ; Τὰ βασικὰ
χαρακτηριστικὰ αὐτῆς τῆς παγκοσµίου πολιτικῆς εἶναι δύο.
Πρῶτον ὑποκίνησις καὶ κλιµάκωσις τοπικῶν πολέµων. Ἀπὸ
σκαλοπάτι εἰς σκαλοπάτι µέχρι θερµοπυρακτώσεως. Καὶ
λόγῳ τοῦ ὅτι προσκρούουν εἰς ἡρωϊκὴν ἀντίστασιν, ὅπως
συµβαίνει µὲ τὸν πτωχὸν καὶ ἀδύνατον λαὸν τοῦ Βιετνάµ,
τελικὸν σκαλοπάτι διὰ νὰ σωθῇ τὸ γόητρον θὰ χρειασθῇ
νὰ εἶναι ἐνδεχοµένως ἐκφύλισις εἰς πυρηνικὸν πόλεµον,
δηλαδὴ εἰς πυρηνικὸν ὄλεθρον. Τὸ δεύτερον ὄργανον τῆς
παγκοσµίου σήµερον πολιτικῆς τῶν ΗΠΑ εἶναι τὸ δόγµα
«Τζόνσον» τὸ δόγµα τῆς ἐπιβολῆς ἐναντίον τῆς λαϊκῆς
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θελήσεως ὑποτελῶν Κυβερνήσεων εἰς χώρας ἀνεξαρτήτους,
εἰς χώρας ποὺ εἶναι ἰσότιµα µέλη τοῦ ΟΗΕ, ἀλλὰ τὰς ὁποίας
θέλουν αἱ Ἡνωµέναι Πολιτεῖαι νὰ κρατοῦν ὐπὸ τὴν κηδεµονίαν των καὶ µὲ τὴν ἀνεκτὴν ἐπέµβασιν τοῦ σώµατος
τῶν πεζοναυτῶν καὶ µὲ ὑποκινουµένας ἀνταρσίας στελεχῶν
τῶν ἐνόπλων δυνάµεων ποὺ ὀργανώνονται εἰς στρατιωτικὰς
χούντας πρὸς ἄσκησιν στρατιωτικῆς ὐποδουλώσεως τῶν
ἐλευθέρων λαῶν διὰ νὰ τοὺς µετατρέπουν εἰς πιόνι τῶν
ἰµπεριαλιστικῶν φιλοδοξιῶν τῶν Ἡνωµένων Πολιτειῶν.
Εἶναι µία µεθόδευσις ποὺ µετατρέπει ὡρισµένους στρατοκράτας εἰς ὄργανα ἀπ’ εὐθείας ἐξαρτώµενα ἔξωθεν,
χρησιµοποιούµενα ὡς ὄργανα ὑπαγορεύσεως πολιτικῆς εἰς
τὴν Κυβέρνησιν τὴν νόµιµον, τὴν δηµοκρατικὴν τῆς χώρας των, ὑπαγόρευσιν ξένης θελήσεως. Βεβαίως το δόγµα
Τζόνσον δὲν εἶναι παρὰ µία ἐπανάληψις τοῦ δόγµατος τοῦ
«χονδροῦ» µπαστουνιοῦ ποὺ κάτω ἀπὸ ἄλλες συνθῆκες,
ὄχι ὑδρογονικῶν πολεµικῶν µέσων εἶχε πρὶν 63 χρόνια
ἐξαγγείλει ὁ παλαιὸς Πρόεδρος Θεόδ. Ροῦζβελτ. Φυσικὰ
σήµερα εἰς τὸ Βιετνὰµ καὶ εἰς τὸν πτωχὸν Ἅγιον ∆οµίνικον τὸν τόπον κοντὰ εἰς τὰς Ἡνωµένας Πολιτείας γίνονται µερικὲς ἀποκαλύψεις. Πρῶτον, ἀποκαλύπτεται τὸ
ψεῦδος ὅπου ἐστηρίχθη ἡ Ἀµερικανικὴ προπαγάνδα καὶ ἡ
Ἑλληνικὴ µέχρι σήµερα ἐξωτερικὴ πολιτική, τὸ ψεῦδος, ὅτι
αἱ ΗΠΑ ἐκφράζουν τὸν ἐλεύθερον κόσµον, τὸ ψεῦδος, ὅτι
τὸ ΝΑΤΟ καὶ οἱ ὑπὸ τὴν Ἀµερικανικὴν ἡγεσίαν πολεµικοὶ
σχηµατισµοὶ εἶναι ἀµυντικοί, ὅτι αἱ Ἡνωµέναι Πολιτεῖαι
εἶναι φιλειρηνικὴ δύναµις. Ἐνῷ ἀποδεικνύεται ὄχι µόνον
φιλοπόλεµος, ἀλλὰ πάσχουσα ἀπὸ παράφρονα τυχοδιωκτισµόν. Ἕνα ἄλλο δίδαγµα εἶναι ὅτι αἱ συνθῆκαι τοῦ 1965, ὁ
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παγκοσµιος συσχετισµὸς δυνάµεων καὶ τὸ πάθος τῶν λαῶν
διὰ τὴν ἐλευθερίαν, τὴν ἀνεξαρτησίαν, τὴν δηµοκρατίαν καὶ
τὴν κοινωνικὴν χειραφέτησιν ἠµποροῦν νὰ µαταιώσουν τὰ
σχέδια τῶν παραφρόνων, ἔστω καὶ ἂν προέρχωνται ἀπὸ
τοὺς κύκλους τῆς Ἀµερικῆς, ἔστω καὶ ἂν στρέφωνται κατὰ
τοῦ τόσον µικροῦ καὶ τόσον ἄοπλου καὶ τόσον ἐγγὺς τῆς
Ἀµερικῆς λαοῦ, ὅπως τοῦ Ἁγίου ∆οµινίκου. Ἔχουν προκαλέσει τὴν ἐξέγερσιν ἐναντίον των εἰς ὅλον τὸν κόσµον καὶ
ἡ ἐξέγερσις αὐτὴ ἀναπτύσσεται ἤδη µὲ πελώρια βήµατα
µέσα εἰς τὰς ἰδίας Ἡνωµένας Πολιτείας. […]
Συνεχίζων, κύριοι συνάδελφοι, λέγω ὅτι πρέπει νὰ µὴ µᾶς
διαφύγῃ ἡ ἀποκάλυψις τοῦ OBSERVER τοῦ Λονδίνου, ὅτι
τὸ δόγµα Τζόνσον πρὸς ἐπιβολὴν ὑποτελῶν Κυβερνήσεων,
ἐκτὸς τῆς κεντρικῆς καὶ τῆς Νοτίου Ἀµερικῆς ἐπεκτείνεται
καὶ εἰς ἄλλας χώρας, µεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ἠ Ἑλλάς.
Ἰδιαίτερα δὲ ἡ ἔξαρσις τοῦ ἀγῶνος διὰ τὴν αὐτοδιάθεσιν
τῆς Κύπρου ποὺ καταπολεµεῖται ἀπὸ τὰς Ἡνωµένας Πολιτείας, τὸ ΝΑΤΟ καὶ τὴν Μεγάλην Βρεταννίαν, λόγῳ τῆς
Στρατηγικῆς της θέσεως εἰς τὴν Μέσην Ἀνατολήν, ἐνισχύει τὸ Ἀµερικανικόν ἐνδιαφέρον ὑποκινούµενον ἀπὸ τὰ
Ἀµερικανικά ΚΑΡΤΕΛ τοῦ πετρελαίου. Ἔπρεπε λοιπὸν ἀναγκαίως νὰ συνδέσωµεν µὲ τὴν ἔξωθεν ἀφετηρίαν των αὐτὰ
ποὺ συµβαίνουν ὡς πρὸς τὸ πρόβληµα ἐξουσίας, ὡς πρὸς
τὸ πρόβληµα ἐπιθέσεως κατὰ τῆς λαϊκῆς θελήσεως ποὺ
ἀναπτύσσεται µέσα εἰς τὴν χώραν µας. […]
Μὲ αὐτὸ τὸ διεθνὲς ὑπόβαθρον κ. συνάδελφοι, εὐκολυνοµένη
ἀπὸ τὴν διστακτικότητα καὶ ταλαντευοµένη ἀπὸ παραχωρήσεις τῆς Κυβερνήσεως, εὐκολυνοµένη ἀπὸ τὴν ἀπροθυµίαν
τοῦ κ. Προέδρου τῆς Κυβερνήσεως νὰ στηριχθῇ εἰς τὴν
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ἑνιαίαν πάλην τοῦ δηµοκρατικοῦ λαοῦ καὶ ἀπό πρόθεσιν νὰ
µὴ τηρήσῃ µέγα µέρος τῶν προεκλογικῶν δηµοκρατικῶν
καὶ κοινωνικῶν ἐπαγγελιῶν, ἀπὸ παραχώρησιν εἰς παραχώρησιν, µὲ ἀστάθειαν καὶ ἀβεβαιότητα καὶ κλονιζόµενα
ἐδηµιουργήθη µία κατάστασις και ἐφθάσαµεν εἰς τὸ σηµεῖον
νὰ ἀµφισβητῆται ἡ ἐξουσία ἀπὸ τὴν Κυβέρνησιν.
Βεβαίως προηγήθη τὸ διαζύγιον τῆς Κυβερνήσεως µὲ τὸν
ἐκδηµοκρατισµόν. Καὶ θέλω νὰ εἴπω ἐπειδὴ βεβαίως συχνὰ
προβάλλεται ὁ ἐκδηµοκρατισµός, ὅτι δὲν ἀναφέροµαι µόνον
εἰς τὴν παράλειψιν τῆς ἐκκαθαρίσεως τῆς ἀντιδηµοκρατικῆς
ἐκτάκτου νοµοθεσίας, τοῦ παρασυντάγµατος φασιστικῆς
νοοτροπίας ποὺ ἰσχύει ὡς νοµικὸν καθεστὼς ἀκόµη καὶ
σήµερον παρὰ τὰς ἀντιθέτους ἐπαγγελίας τῆς Κυβερνήσεως, δὲν ἀναφέροµαι µόνον εἰς τὴν βασικὴν διάκρισιν
µεταξὺ τῶν πολιτῶν εἰς τὸ ὅτι σήµερον ἑκατοντάδες χιλιάδες Ἑλλήνων πολιτῶν, οἱ ὁποῖοι εἶναι κοµµουνισταὶ καὶ
θέλουν νὰ ἔχουν τὸ κόµµα των δὲν ἔχουν τὸ δικαίωµα νὰ
ἀποτελοῦν νόµιµον κόµµα σύµφωνα µὲ τὰς πεποιθήσεις
των, πεποιθήσεις ἄλλωστε τὰς ὁποίας συµµερίζεται ἕνα
δισεκατοµµύριον ἀνθρώπων εἰς τὸν κόσµον, ὥστε εἶναι ὄχι
µόνον ἀφιλοσόφητον, εἶναι ἐκτὸς µέτρου, εἶναι ἐκτὸς λόγου,
εἶναι ἐκτὸς νοήµατος νὰ πλήττεται µὲ ἀπαγορεύσεις καὶ νὰ
ἀντιµετωπίζεται µὲ τὸν ποινικὸν κώδικα καὶ µὲ ποινικὰς
διατάξεις τὸ γεγονός, ὅτι ἕνας πολίτης τυχὸν σκέπτεται εἰς
τὴν χώραν αὐτὴν ὅπως σκέπτονται ἕνα δισεκατοµµύριον
ἀνθρώπων εἰς τὸν πλανήτην.
Εἶναι ἀνάγκη νὰ ἐπιµείνω εἰς τὸ θέµα, ἐκεῖ εὑρίσκεται ὁ
πυρὴν ὅλων τῶν ἀνίσων µέτρων, ὅλων τῶν διώξεων, ὅλων
τῶν προσχηµάτων διὰ τὴν ἐφαρµογὴν καὶ τὴν ἐκπόνησιν σχε522
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δίων, ὅπως τὸ σχέδιον «Περικλῆς» καὶ διὰ τὴν ὀργάνωσιν
καὶ χρηµατοδότησιν δολοφονιῶν, ὅπως ἀποκαλύπτεται ἀπὸ
τὴν περίπτωσιν Καπελώνη, ἢ διὰ τὴν συγκρότησιν Χούντας.
Εἶναι ὁ πυρὴν τῆς µεθοδεύσεως τῆς ἀποδυναµώσεως τῶν
τεραστίων ἐφεδρειῶν τῆς δηµοκρατίας και τῆς ὁµαλότητος
διὰ τῆς διασπάσεως τῆς λαϊκῆς ἑνότητος, ἐναντίον κάθε
θρασείας ἀµφισβητήσεως τῆς κυριαρχίας τοῦ λαοῦ, ὅταν
εἶναι δεδοµένον ὅτι ἡ ἀντίστασις κατὰ πάσης ἐπιβουλῆς
ἔχει ὡς πρωταρχικὸν ὅπλον τὴν ἑνότητα καὶ τὴν µαζικὴν
πάλην ὅλων τῶν δηµοκρατικῶν στρωµάτων, χωρὶς κανένα
ἀποκλεισµόν.
Ὅπως εἶπον ἤδη, κ. συνάδελφοι, δὲν ἀναφέροµαι µόνον
εἰς τὸν τοµέα ποὺ ἐνδιαφέρει εἰδικώτερον τὴν ἀριστερὰν
διὰ τὰς εἰς βάρος της διακρίσεις, εἰς θέµατα ἐλευθεριῶν
καὶ ἰσοπολιτείας καὶ εἰς τὸν ὁποῖον τοµέα ἀνήκει βέβαια
καὶ ἡ ἀπελευθέρωσις τῶν πολιτικῶν κρατουµένων καὶ ὁ
ἐπαναπατρισµὸς καὶ ἡ ρύθµισις τοῦ θέµατος τῶν ἐκπτώσεων ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴν ἰθαγένειαν, ἀλλὰ γενικώτερον
ἀναφέροµαι εἰς τὸ θέµα τῆς δηµοκρατίας ἀπροσώπως καὶ
ἀνεξαρτήτως πολιτικῆς τοποθετήσεως, διότι οὐδένα ἐγένετο
εἰς τὸν τοµέα τοῦ ἐκδηµοκρατισµοῦ τῆς δηµοσίας ζωῆς,
τῆς ὁποίας τὸ µίνιµουµ –τὸ ἔλεγα καὶ ἄλλοτε– θὰ ἦτο ἐπὶ
τέλους, ὅτι ἡ Κυβέρνησις, ἡ ὁποία ἐπάλαισε καὶ ἐνίκησε
ἐν ὀνόµατι τῆς δηµοκρατίας καὶ διεκήρυξεν, ὅτι ἡ δηµοκρατία ἐθριάµβευσε διὰ τῆς ἀναδείξεώς της εἰς τὴν ἀρχὴν
ἡ Κυβέρνησις αὐτή, τὸ ἐλάχιστον ποὺ ἀνεµένετο νὰ κάµῃ
θὰ ἦτο νὰ ἐπιδιώξῃ νὰ ἐφαρµόσῃ εἰς τὴν χώραν αὐτὴν
τὸ κατώτατον ὅριον τῶν ἀστικῶν ἐλευθεριῶν, τὰς ὁποίας
περιέχει καὶ ἐγγυᾶται ἕνα τόσον συντηριτικὸν σύνταγµα,
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ὡς τὸ ἰδικόν µας, ἕνα σύνταγµα ἐπὶ τὸ ἀντιδραστικώτερον
ἀναθεωρηθὲν µέσα εἰς τὴν φωτιὰ καὶ τὰς ψυχώσεις τῆς
ἐνόπλου συγκρούσεως ἀπὸ τὴν ∆΄ Ἀναθεωρητικὴν Βουλὴν
(1946-50). Ἀλλὰ δὲν ἔχοµεν κανένα ἐκδηµοκρατισµὸν τῆς
νοµοθεσίας γενικῶς. ∆ὲν ἔχοµεν εἰδικὼτερον καὶ ἀποτελεῖ
ἐγγύησιν ὁµαλῆς πολιτικῆς ἐξελίξεως νὰ θεσπισθῇ τὸ σύστηµα τῆς ἁπλῆς ἀναλογικῆς, διὰ τὸ ὁποῖον ὅταν ἦτο εἰς
τὴν ἀντιπολίτευσιν, τοσάκις ὁ Ἀρχηγὸς καὶ ὅλα τὰ στελέχη
τῆς ΕΚ, ἐξεφράσθησαν, ὅτι πρέπει νὰ καταστῇ τὸ ἐκλογικὸν
σύστηµα τῆς χώρας. ∆ὲν ἔχοµεν ἐκδηµοκρατισµὸν τῆς διοικήσεως, δὲν ἔχοµεν ἐκδηµοκρατισµὸν τῆς αὐτοδιοικήσεως,
δὲν ἔχοµεν ἐκδηµοκρατισµὸν τῆς οἰκονοµίας. Ἔρχοµαι εἰς
ἄλλον τοµέα, εἰδικῶς εἰς τὸν τοµέα τοῦ ἐργατικοῦ συνδικαλισµοῦ καὶ τοῦ δικαιώµατος τοῦ συνέρχεσθαι τῶν ἐργαζοµένων. Ἔχοµεν ὑποχώρησιν πρὸς τὸ κλῖµα τὸ δηµιουργηθὲν ἀπὸ τὴν ΕΡΕ καὶ ἰδιαιτέρως ἔχοµεν πλειοδοσίαν
ἐπὶ τῶν ἀντιδηµοκρατικῶν µέτρων τῆς ΕΡΕ. Εἰς τὸ θέµα
τῶν µαθητῶν τῶν προερχοµένων ἀπὸ ἀριστερῶν φρονηµάτων οἰκογενείας, ποὺ στεροῦνται τοῦ ἀπαραγράπτου δικαιώµατος τῆς ἐκπαιδεύσεως µὲ τὴν ἐπαίσχυντον ἐκείνην
ἐγκύκλιον 1010, δυνάµει τῆς ὁποίας 38 µαθηταὶ µέσα εἰς
τοὺς τρεῖς τελευταίους µῆνας εὑρίσκονται ἐκτὸς τῆς δυνατότητος νὰ συνεχίσουν τὰς σπουδάς των. Ἀντιστοίχως ἐνθυµίζει τὴν Μακρόνησον, καὶ τὸν Κολυνδρὸν ἡ µεταχείρησις τῶν νέων ἀριστερᾶς οἰκογενειακῆς προελεύσεως,
ἢ ἀριστερᾶς προσωπικῆς τοποθετήσεως εἰς τὸν στρατόν.
∆ιερωτᾶται κανεὶς ἐὰν οἱ Ἕλληνες γονεῖς µεγαλώνουν
τὰ παιδιά τους διὰ νὰ παραδίδωνται εἰς τὸν βούρδουλα
τοῦ ἀναµορφωτοῦ καὶ εἰς σκευωρηµένας δικογραφίας, καὶ
524

ΟΜΙΛΙΑ ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ

ὅταν οἱ ὑπηρετοῦντες εἰς τὸν στρατὸν ὑποκεινται εἰς βασανιστήρια τύπου Παπαδοπούλου τοῦ σχεδίου «Περικλῆς» διὰ
νὰ ὁµολογήσουν σκευωρηµένας δολιοφθορὰς ἀπὸ τοὺς
δολιοφθορεῖς τῆς δηµοκρατίας. Πρέπει ὅµως ἀπὸ τοῦδε νὰ
τονίσω, κ. συνάδελφοι, ὅτι διὰ τὸν ἐργατικὸν συνδικαλισµὸν
καὶ διὰ τὴν µεταχείρισιν τῆς νεολαίας παρ’ οἱανδήποτε
διάψευσιν, ἡ ὁποία εἶναι ἐνδεχόµενον ἢ µᾶλλον εἶναι βέβαιον, ὅτι θὰ ἐπακολουθήσῃ, τὰ λαµβανόµενα ἄντικρυς
ἀντίθετα καὶ πρὸς τὰς ἐπαγγελίας καὶ πρὸς τὴν λαϊκὴν
ἐντολὴν ἀντιδηµοκρατικὰ µέτρα, ἀποτελοῦν παραχώρησιν ἀξιωθεῖσαν απὸ τὴν Αὐλήν, ὅπως, ἀκριβῶς, ἠξιώθη
καὶ ἡ παραγραφή. Καὶ ἤδη, κ. συνάδελφοι, διὰ νὰ µὴ
κρυπτώµεθα πίσω ἀπὸ τὸν δάκτυλόν µας διὰ νὰ µὴ µετατοπίζωµεν τὴν συζήτησιν εἰς τὴν δρᾶσιν τῶν καθ’ ἕκαστα
Ὑπουργείων ἀποφεύγοντες νὰ ὁµιλήσωµεν διὰ τὸ κύριον
θέµα, εἶναι ἀνάγκη νὰ ὁµιλήσωµεν διὰ τὸ θέµα τῆς κρίσεως
τῆς ἐξουσίας.
Τὸ θέµα αὐτὸ συνίσταται εἰς τὰ ἑξῆς: Ἡ Αὐλὴ καὶ οἱ
ὠργανωµένοι εἰς χούνταν στρατοκράται διεκδικοῦν ν’
ἀσκοῦν εὐθέως εἰς ὡρισµένον µέγα τµῆµα τῆς δηµοσίας
ζωῆς ἐξουσίαν ἰδικῆς των ἐµπνεύσεως, ἀντιθέτου πρὸς τὴν
ἐτυµηγορίαν τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ ἀντίθετον ἀκόµη πρὸς
τὰς προθέσεις καὶ ἀποφάσεις τῆς Κυβερνήσεως. Προβᾶσα
εἰς ἐπανειληµµένας παραχωρήσεις ἡ Κυβέρνησις, ἔφθασε
µέχρι ἀθετήσεως τῆς ἐπαγγελίας, ὅτι θὰ κατηργεῖτο ὁ
παρακρατικὸς στρατὸς ἐσωτερικῆς κατοχῆς, τὰ ΤΕΑ. Ἔφθασε µέχρι σηµείου νὰ µὴ λαµβάνεται ἢ νὰ µὴ ἐνεργῆται
οὐδεµία ἀπόφασις σχετιζοµένη µὲ τὸ στράτευµα, ἄνευ τῆς
προεγκρίσεως τοῦ ὑπασπιστοῦ τοῦ Βασιλέως κ. Ἀρναούτη.
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Ἐνόµισεν, ἡ Κυβέρνησις, ὅτι µὲ τὸν τρόπον αὐτὸν διεµοιράζετο τὴν ἐξουσίαν καὶ ὅτι ἀφήνουσα ἕνα κοµµάτι τῆς
ἐξουσίας, εἰς ἐκεῖνον, ὁ ὁποῖος χωρὶς νὰ ἔχῃ δικαίωµα τὸ
διεκδικεῖ, εἶναι δυνατὸν νὰ ἀσκήσῃ ἀνενοχλήτως ἐπὶ τοῦ
ἄλλου τµήµατος τὴν ἐξουσίαν, ἐνῷ ὁ Ἑλληνικὸς λαός, ἡ
Ἑλληνικὴ ἐντολὴ τῆς ἔδωσε τὴν ἐξουσίαν εἰς τὸ ἀκέραιον.
Ἐνῷ ἐνόµιζεν ὅµως ὅτι τὴν ἐξουσίαν τὴν διαµοιράζεται,
οὐσιαστικῶς ἀπεγυµνώθη ἀπὸ τὴν πραγµατικὴν ἐξουσίαν
καὶ σήµερον καὶ ὁ ἰδικός της φιλικὸς τύπος, ἀναγνωρίζει
ὅτι «ἡ λῆψις ἀποφάσεων περὶ τῶν Ἐνόπλων ∆υνάµεων
συντελεῖται ἀπὸ τὴν ἰσχυρὰν πίεσιν ἐξωπολιτικῶν παραγόντων». Καὶ προσθέτω ἐγώ. Ὄχι µόνον ἐπὶ θεµάτων
ἀφορώντων τὰς Ἐνόπλους ∆υνάµεις. Τὸ ἀποτέλεσµα: Ὁ διατηρούµενος µόνος ἐκ τῶν ἀνωτάτων ἐν ἐνεργείᾳ συνεργατῶν
ἢ µᾶλλον ἕνας πρωτεργάτης τοῦ σχεδίου «Περικλῆς» ὁ
Γεννηµατᾶς, ἐπιβάλλεται ὡς ἀρχηγὸς τοῦ ΓΕΣ παρὰ τὴν
ἐναντίαν πρόθεσιν τῆς Κυβερνήσεως. Προβάλλεται ἀξίωσις
προγραφῆς ὅλων τῶν ἀξιωµατικῶν ποὺ µὲ κυβερνητικὴν
ἐντολὴν διεξήγαγον ἀνακρίσεις καὶ ὑπέβαλον τὸ πόρισµα
διὰ τὸ σχέδιον «Περικλής». Ἀποµακρύνονται οἱ τελευταῖοι
νοµιµόφρονες ἀξιωµατικοὶ καὶ καταλαµβάνονται αἱ θέσεις κλειδιὰ ἀπὸ µέλη τῆς χούντας. Κύριοι συνάδελφοι,
εἰς τὴν πρώτην Κυβέρνησιν τῆς ΕΚ συζητουµένων τῶν προγραµµατικῶν της δηλώσεων εἶχον εἴπει ἀπὸ τοῦ βήµατος
αὐτοῦ τὰ ἀκόλουθα: «Ἐπερίµενεν ὁ λαός, ὅτι ἡ ἡγεσία τῆς
ΕΚ …(ἀναγινώσκει)…».
«Ἐπερίµενεν ὁ λαὸς ὅτι ἡ ἡγεσία τῆς ΕΚ, ἔχουσα συνείδησιν τῆς ἰσχύος ποὺ τῆς δίδει ἡ πανηγυρικὴ δηµοκρατικὴ
πλειοψηφία, θὰ ἔλυεν ἐν ὀνόµατι τοῦ Λαοῦ, ἀπὸ τὸν ὁποῖον
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ἀρύεται τὴν δύναµιν καὶ τὴν ἐντολήν, τὸ πρωταρχικὸν
πρόβληµα, τὸ πρόβληµα τῆς ἐξουσίας. Θὰ ἠξίου, σὰν λαϊκὴ ἡγεσία, ὑποταγὴν τῶν πάντων εἰς τὴν ἀπόφασιν τοῦ
κυριάρχου λαοῦ. Θὰ ἔκαµνε θαρραλέα, τὴν ἐπιλογὴν µεταξὺ λαοῦ καὶ εὐνοίας. Ἔτσι µόνον ἀποκαθίσταται τὸ πολίτευµα καὶ ἡ βασικωτέρα ἀρχή του, ἡ ἀρχὴ τῆς λαϊκῆς
κυριαρχίας. Καὶ νοµίζω, ὅτι θὰ ἦτο τὸ καλύτερον καὶ τὸ
ὠφελιµώτερον δι’ αὐτοὺς τοὺς ἰδίους καὶ τὸ συµφερώτερον
ποὺ θὰ ἠµποροῦσαν νὰ κάµουν οἱ ἐξωπολιτικοὶ παράγοντες
τοῦ πολιτεύµατος, νὰ περιορισθοῦν εἰς τὴν τήρησιν τοῦ
Συντάγµατος, εἰς τὴν ἄσκησιν τοῦ λειτουργήµατός των
µέσα στὰ ὅρια τοῦ πολιτεύµατος καὶ νὰ ἐγκαταλείψουν
τὰ ὄνειρα οὐσιαστικῆς ἀσκήσεως τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας
ποὺ ἀνήκει ἀποκλειστικῶς εἰς τὸν λαὸν καὶ πρέπει νὰ
ἀσκῆται ἀπὸ τὴν πλειοψηφίαν τῶν ἀντιπροσώπων τοῦ
Ἔθνους, προσέχοντες ὅτι εἰς τὴν Εὐρώπην ἔχουν περισωθῆ
καὶ ἐµπεδωθῆ µονον ὅσοι ἠµπόρεσαν ν’ ἀνθέξουν εἰς τοὺς
πειρασµοὺς καὶ νὰ περιορισθοῦν εἰς τὸν συνταγµατικὸν ρόλον των, οἱ δὲ ταυτισθέντες µὲ τὸν ἀπολυταρχισµὸν καὶ µὲ
τὸν ὁλοκληρωτισµὸν δὲν ἐνίσχυσαν, ἀλλὰ τελικῶς κατέστησαν ἁπλῆν ἱστορικὴν ἀνάµνησιν τὸν θεσµόν, τὸν ὁποῖον
ἐνσαρκώνουν. Ἐνῷ, λοιπόν, ὁ λαὸς ἀνέµενεν ὅτι ἡ ἡγεσία
τῆς ΕΚ θὰ ἔλυε τὸ πρωταρχικὸν πρόβληµα, τὸ πρόβληµα
τῆς ἐξουσίας, ἀπὸ τὸ ὁποῖον καὶ µόνον ἐξαρτᾶται ἡ λύσις
τῶν ἄλλων, ὑπῆρξε συµβιβασµὸς ἐπὶ τοῦ θέµατος. Καὶ
βεβαίως, δὲν θὰ εὕρῃ ἄκρην ἡ πολιτικὴ ἡγεσία ποὺ θὰ
ἐπίστευεν ὅτι θὰ δυνηθῇ νὰ ξεπερνᾷ τὰς δυσκολίας ἐκ τῆς
παραιτήσεως ἀπὸ οὐσιῶδες τµῆµα τῆς ἐξουσίας µὲ συναλλαγήν. ∆ὲν ἀγνοεῖ δὲ κανείς, ὅτι ἔχουν γίνει ἀπὸ µηνῶν
527

ΤΕΤΡΑ∆ΙΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

ἔκδηλοι αἱ τάσεις τῆς Αὐλῆς, ὡς κοινοῦ παρανοµαστοῦ
πολώνοντας ξένους ἐπικυριάρχους, ὀλιγαρχίαν καὶ κύκλους τῆς ἀνωµαλίας νὰ καταστῇ τὸ οὐσιαστικὸν κέντρον
ἀσκήσεως πολιτικῆς ἐξουσίας. Ἡ λαϊκὴ κυριαρχία, ὅµως,
εἶναι ἀδιαίρετη καὶ ἢ θὰ λύσῃ ἡ Κυβέρνησις τὸ πρόβληµα
αὐτὸ ἢ θὰ ἀποτελµατωθῇ ἐπικίνδυνα ἡ δηµοσία ζωὴ µέσα
εἰς ἕνα τέλµα συµβιβασµῶν µεταξὺ ἀντιτιθεµένων φορέων τῆς ἐξουσίας καὶ θὰ προωθηθοῦν σχέδια ἀποβλέποντα
εἰς τὸν παραµερισµὸν τοῦ λαοῦ ἀπὸ τὴν κυρίαρχον θέσιν
του».
Νοµίζω, ὅτι τὸ κείµενον αὐτὸ ἀποδεικνύεται, ἐν ὄψει τῆς
σηµερινῆς καταστάσεως, προφητικόν.
Αὐτά, µετὰ τὰς ἐκλογὰς τοῦ Νοεµβρίου. Μετὰ τὴν
πανηγυρικωτέραν, µετὰ τὰς ἐκλογὰς τῆς 16ης Φεβρουαρίου καταδίκην τῆς ἀνωµαλίας, πολλὰ καὶ µεγάλα θορυβώδη ἐλέχθησαν, ἀλλὰ δυστυχῶς διαψευσθέντα ἀπὸ τὴν
πρᾶξιν. Τῶν δὲ προθέσεων λυδία λίθος δὲν εἶναι ὡραῖαι
ἐπαγγελίαι, ὅσον δήποτε καλλιεπῶς διατυπούµεναι, ἀλλὰ
εἶναι αἱ πραγµατοποιήσεις.
Ἐδόθη ἐπαγγελία, ὅτι θὰ ἐξεδηµοκρατίζετο ἡ Αὐλή, ὅτι
θὰ ἀπεµακρύνετο ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα ἢ ὅτι θὰ περιωρίζετο
εἰς ἰδιωτικὴν ζωὴν ἡ µήτηρ τοῦ Βασιλέως, ἡ ψυχὴ τῆς
ὑπερκυβερνήσεως καὶ µάγειρος τῆς ἀνωµαλίας, ὅτι οἱ αὐλικοὶ θὰ τοποθετοῦνται καὶ θὰ ἀπολύωνται ἀπὸ τὴν Κυβέρνησιν, ὅτι τὰ κοινωνικὰ καὶ δηµοκρατικὰ καρκινώµατα
τῶν παραπροϋπολογισµῶν, Πρόνοιες, Φανέλλες, Μέριµνες,
Ἱδρύµατα Ἐθνικά, Προικοδοτήσεις κ.λπ. θὰ ἐνετάσσοντο
µέσα εἰς τὴν Κρατικὴν δραστηριότητα τὴν ἐλεγχοµένην
καὶ διεποµένην ἀπὸ τοὺς νόµους περὶ δηµοσίου λογιστικοῦ
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καὶ θὰ ἔπαυαν νὰ ἀποτελοῦν τὸ θερµοκήπιον τῆς παροχῆς,
θέσεων, διακρίσεων, παγιδεύσεων καὶ προβολῆς τοῦ ἀντιδηµοκρατικοῦ, ἐξωπολιτικοῦ δευτέρου κέντρου τῆς ἐξουσίας.
Ἐρρίφθησαν ὁµαδικὰ πυρὰ κατὰ Μάρτιον καὶ Ἀπρίλιον
τοῦ 1964, ἀλλ’ ἔζησαν ὅσον ζοῦν τὰ ρόδα.
Μετὰ τὸν διορισµὸν τοποτηρητοῦ ἐπὶ τῆς Ἐθνικῆς Ἀµύνης,
ὁ ὁποῖος ποτὲ δὲν ἀνῆκεν εἰς τὴν ΕΚ καὶ κατηγγέλθη ἀπὸ
τὴν ∆ηµ. Νεολαίαν τοῦ Κέντρου, τὴν Ε∆ΗΝ, ὡς λιποτάκτης
τοῦ ἀνενδότου ἀγῶνος, µετὰ τὴν ἄνωθεν ἐπιβολὴν τοῦ
Γεννηµατᾶ ὡς Ἀρχηγοῦ τοῦ ΓΕΣ, παρὰ τὴν κυβερνητικὴν
εἰσήγησιν, ἔχοµεν µίαν πρώτην ἀπόπειραν, ἡ ὁποία ἴσως
θὰ νοµισθῇ ὡς ἁπλῶς φραστική, µετονοµασίας τοῦ στρατοῦ
εἰς Βασιλικόν. Ἀλλὰ καὶ πέραν αὐτοῦ, ἔχοµεν ἐν συνεχείᾳ
ὅλα ὅσα διεξετραγωδήθησαν καὶ ἀκόµη, Συµβούλιον Στέµµατος ἀπὸ ἔκπτωτα καὶ ἐστερηµένης λαϊκῆς νοµιµοποιήσεως πρόσωπα, κατὰ παραγνώρισιν καὶ παραµερισµὸν τῶν
ἐκπροσωπούντων τὰ ζωντανὰ πολιτικὰ ρεύµατα τῆς δηµοσίας γνώµης.
Ἔχοµεν ἀκόµη, τὴν γνωστὴν σκοταδιστικὴν ὁµιλίαν πρὸς
τοὺς Ἱεράρχας, ἔχοµεν ὅσα ἠξιώθησαν καὶ ἐπεβλήθησαν
ἐπὶ τῶν θεµάτων τοῦ συνδικαλισµοῦ, ἐπὶ τῶν θεµάτων τῆς
νεολαίας, ἐπὶ τῶν θεµάτων τῆς παραγραφῆς.
Ἔχοµεν ἀκόµη, τὴν πληροφορίαν ἐπίµονον καὶ ἔγκυρον,
τὴν τελευταίαν ἐκδήλωσιν, ὅτι ὁ Ἀνώτατος Ἄρχων ἀπὸ διµήνου περίπου ἀποφεύγει νὰ συναντήσῃ τὸν Πρόεδρον τῆς
Κυβερνήσεως τῆς χώρας.
Γ. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ (Πρ. Κυβερνήσεως). Αὐτὸ δὲν εἶναι ἀκριβές,
τὸ «ἀποφεύγει». Ἐὰν γίνωνται συχνότερον ἢ βραδύτερον
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αἱ συναντήσεις, εἶναι γεγονὸς ἐξαρτώµενον ἀπὸ τὰ θέµατα
πρὸς συζήτησιν, τὸ «ἀποφεύγει» εἶναι ἀνακριβές.
Η. ΗΛΙΟΥ. Ἐὰν θὰ ἦτο ἀκριβές, θὰ ἔλεγα τοῦτο, ὅτι δικαίωµα βεβαίως κάθε προσώπου εἶναι νὰ ρυθµίζῃ καὶ τὰς
συναναστροφάς του καὶ τὰς φιλίας του προκειµένου νὰ
εὐωχηθῇ, προκειµένου νὰ ψυχαγωγηθῇ, προκειµένου νὰ
γίνῃ παράνυµφος. Ἀλλὰ ὁ Ἀνώτατος Ἄρχων δὲν ἔχει δικαίωµα ἐκλογῆς τοῦ πολιτικοῦ του συµβούλου. Τὸν πολιτικόν
του σύµβουλον τὸν ἐκλέγει ὁ λαός, τὸν ὀνοµάζει ἡ λαϊκὴ
ψῆφος, καὶ περιφρονεῖ τὴν λαϊκὴν ψῆφον καὶ καταλύει τὸ
πολίτευµα εἰς ἕνα ἀπὸ τὰ θεµελιωδέστερα σηµεῖα του, ἐὰν
τυχὸν ἀποφεύγῃ νὰ ἰδῇ τὸν ὄχι συµφώνως πρὸς ἐπιθυµίαν
του, ἀλλὰ τὴν λαϊκὴν ψῆφον πολιτικόν του σύµβουλον.
[…]
Η. ΗΛΙΟΥ. Κύριοι συνάδελφοι, ἐκτὸς ὰπὸ αὐτὸν τὸν παράγοντα, ὑπάρχει καὶ ἕνας ἄλλος παράγων ὁ ὁποῖος παρὰ τὸ
πολίτευµα ἀξιοῖ µερίδιον καὶ δυστυχῶς νέµεται ἕνα µερίδιον ἀπὸ τὴν ἐξουσίαν. Εἶναι ἡ χούντα τῶν στρατοκρατῶν.
[…]
Η. ΗΛΙΟΥ. … σκεῦος καὶ ἀντικείµενον στοργικῆς φροντίδος
ἐκ µέρους τῆς Ἀυλῆς. Εἶναι γνωστὸν καὶ εἶχεν ἀνοµολογηθῆ
τότε ἀπὸ τὸν κ. Πρόεδρον τῆς Κυβερνήσεως, ὅσον καὶ ἐὰν
ἀργότερον ἀνεκάλεσε τὴν παραδοχὴν αὐτήν, εἶναι γνωστόν,
ὅτι πρὸ ἔτους οἱ κύκλοι τῆς ἀνωµαλίας εἶχον παρασκευάσει
στρατοκρατικὸν πραξικόπηµα. ∆ὲν ἐγκατελείφθη τὸ σχέδιον
τὸ ὁποῖον ἐµαταιώθη τότε, ἐµπίπτει µέσα εἰς τὰς ἐφεδρείας
τοῦ δόγµατος Τζόνσον, ἀναπροσηρµόσθη καὶ προωθεῖται
ἀπὸ τοὺς νοσταλγοὺς τῶν φανερῶν καὶ µυστικῶν κονδυλίων,
ἀπὸ τοὺς νεοφασιστικοὺς κύκλους καὶ τὴν ἀντιδραστικὴν
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∆εξιάν. Ἐξαπελύθη ἤδη ἀπὸ µηνῶν ἡ ψυχολογικὴ προαπαρασκευή. Βλέπε πρῶτον τὴν καταστᾶσαν καταγέλαστον
ἐπερώτησιν περὶ κοµµουνιστικοῦ κινδύνου καὶ κινδύνου τῆς
∆ηµοκρατίας τὴν ὑποβληθεῖσαν ἀπὸ τὸν ἐπίλεκτον ἡγέτην
τοῦ σχεδίου «Περικλῆς» κ. Φροντιστήν, ἀπὸ τὸν ἔξοχον
δηµοκράτην κ. Μανιαδάκην καὶ ἄλλους ὁµόφρονάς των.
Βλέπε τὰς προκλήσεις ἐκείνας µὲ τὰς ἐρυθρὰς σηµαίας
ἀναρτωµένας ἀπὸ ὀπαδοὺς τῆς ΕΡΕ στὴν Νέα Ζωὴ τοῦ
Κιλκίς, µὲ τοὺς παρακρατικοὺς διαδηλωτὰς στὸ Γαλάτσι
µὲ συνθήµατα τάχα κοµµουνιστικά, τὰς ἀπειλὰς τὰς ὁποίας
ἐναλλὰξ ὁ Ἀρχηγὸς τῆς ΕΡΕ ὁ κ. Κανελλόπουλος, ὁ κ. Πιπινέλης, ὁ κ. Φαρµάκης, ὁ κ. Ροδόπουλος καὶ ὁ τύπος τῆς
ΕΡΕ διατυπώνουν περὶ τῆς ἀνάγκης νὰ καταφύγουν καὶ εἰς
τὴν ἐκτροπὴν ἀκόµη διὰ νὰ σώσουν τὸ ἔθνος ἀπὸ τοὺς κινδύνους. Αὐτὰ ἀποτελοῦν τὴν ψυχολογικὴν προπαρασκευήν.
Ἐν τῷ µεταξύ, πραγµατοποιεῖται µὲ τὴν πίεσιν τῆς Αὐλῆς
καὶ µὲ τὴν ἐνδοτικότητα τῆς Κυβερνήσεως ἡ τοποθέτησις
εἰς ἐπικαίρους θέσεις µελῶν τῆς χούντας ἡ προγραφὴ καὶ ἡ
ἀποµάκρυνσις τῶν νοµιµοφρόνων ἀξιωµατικῶν. Ὁ στρατὸς
ποὺ ἔχει ὑψηλὴν ἀποστολήν, ὁ στρατευόµενος λαὸς ποὺ
πρέπει νὰ εἶναι ὁ φρουρὸς τῆς κυριαρχίας, τῆς ἀνεξαρτησίας,
τῆς ἀκεραιότητος καὶ τῆς εἰρήνης τῆς χώρας καὶ πρόµαχος
τῶν λαϊκῶν ἐλευθεριῶν ἐπιδιώκεται νὰ περιέλθει εἰς τὸν
ἀποκλειστικὸν ἔλεγχον µιᾶς χούντας πραξικοπηµατιῶν πρὸς
ἐπιβολὴν ὑπαγορευοµένης πολιτικῆς εἰς τὴν νόµιµον Κυβέρνησιν ἢ ὡς µοχλὸς ἀνατροπῆς της. Ὅµως εἰς τὰς ἱστορικὰς
καὶ πολιτικὰς ἐξελίξεις ἰδίως τῆς τελευταίας 20ετίας καὶ
µάλιστα τῶν τελευταίων 12 ἐτῶν, αἱ ἔνοπλοι δυνάµεις, ποὺ
εἶναι κατ’ ἐξοχὴν ὄργανον ἐθνικῆς πολιτικῆς περιήχθη531
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σαν µὲ συστηµατικὰ κοσκινίσµατα εἰς τὸν µονοπωλιακὸν
ἔλεγχον τῆς ἀντιδραστικῆς ∆εξιᾶς, τοῦ κόµµατος τοῦ καταδικασθέντος καὶ ἀποπεµφθέντος ἀπὸ τὴν ἐξουσίαν. Ἀξίωσις
τῆς Αὐλῆς ὑπῆρξε καὶ εἶναι νὰ διατηρηθῇ ὁ ἴδιος ἔλεγχος
ἀπὸ τὰ ἴδια πρόσωπα εἰς τὰς Ἐνόπλους ∆υνάµεις. Αὐτὸ
ἀποτελεῖ καὶ ἱστορικῶς καὶ συνταγµατικῶς ἀνωµαλίαν. ∆ὲν
εἶναι δυνατὸν ἕνα κόµµα ἐκπεσὸν µάλιστα εἰς τὴν θέλησιν
τοῦ λαοῦ νὰ ἰδιοποιῆται τὴν µονοπώλησιν τοῦ ἐλέγχου
ἑνὸς ὀργάνου ἐθνικῆς πολιτικῆς. Αὐταὶ αἱ ἀξιώσεις ἐκτὸς
τοῦ ὅτι ἐπιβεβαιώνουν τοὺς δεσµοὺς τῆς Αὐλῆς µὲ τὴν ΕΡΕ
µοιραίως ὁδηγοῦν εἰς καταστάσεις ποὺ εἶναι ἱστορικῶς βέβαιον ὅτι εἶναι ἀδύνατον νὰ διαιωνισθοῦν καὶ εἶναι νόµος
ἀδήριτος ὅτι θὰ εὕρουν τὴν διέξοδόν των µὲ τὸν ἕνα ἢ τὸν
ἄλλον τρόπον.
Βέβαια ἡ ∆ηµοκρατικὴ νίκη τοῦ Νοεµβρίου καὶ περισσότερον τοῦ Φεβρουαρίου εἶχε συγκλονίσει πρόρριζα τοὺς
πραξικοπηµατίας καὶ τοὺς στρατοκράτας, ἀλλ’ ἦλθεν ἡ
ἐνδοτικότης, αἱ παραχωρήσεις, αἱ ὑποχωρήσεις, οἱ συµβιβασµοί, οἱ συναλλαγαὶ τῆς Κυβερνήσεως, διὰ νὰ τοὺς ἐνθαρρύνουν, διὰ νὰ ἀναστυνταχθοῦν, διὰ νὰ σταθεροποιήσουν τὰς
θέσεις των καὶ νὰ ἀναπτύξουν νέαν ἐναντίον τῶν ἐλευθέρων
θεσµῶν ἐπίθεσιν.
Καὶ ἰδοῦ ἕνα χαρακτηριστικὸν ἀποκορύφωµα τῆς ἐπιθέσεως κατὰ τῶν ἐλευθέρων θεσµῶν. ∆ιὰ νὰ ἀναβιώσῃ
ἡ νεοφασιστικὴ ζούγκλα, διὰ νὰ ἀναβιώσῃ ὁ κόσµος ποὺ
ἀναβλύζει δυσώδης, κτηνώδης, ἐγκληµατικός, ἀπὸ τὰς
σηµερινὰς ἀποκαλύψεις Καπελώνη, χρησιµοποιεῖται, ὅπως
ἐχρησιµοποιήθη καὶ εἰς τὸ ἔγκληµα τῆς Θεσσαλονίκης, τὸ
ἴδιον πρόσχηµα, τὸ ἴδιον σύνθηµα διὰ τὴν ἀποδυνάµωσιν
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τῆς δηµοκρατίας καὶ τὴν διάσπασιν τῶν ἐφεδρειῶν αὐτῆς,
ὁ κοµµουνιστικὸς κίνδυνος, ὁ κοµµουνιστικὸς δάκτυλος,
ἡ κοµµουνιστικὴ ἐπιβουλή. Καὶ ὁ Ἀντισυνταγµατάρχης
Παπαδόπουλος, ὁ ὑπ’ ἀριθ. 817760 πραξικοπηµατίας τοῦ
σχεδίου «Περικλῆς», ἡ δεξιὰ χεὶρ τοῦ Νάτσινα, σκηνοθετεῖ
δολιοφθορὰν εἰς τὸν Ἕβρον, ἀφοῦ εἶχον προηγηθῆ αἱ ἄτιµοι,
ψευδεῖς καὶ ἀνησυχητικαὶ διαδόσεις ἐφηµερίδος τῆς ΕΡΕ
περὶ δολιοφθορᾶς 17 τὰνκς εἰς ἄλλην µονάδα, σκηνοθετεῖ
δολιοφθορὰν 2 τζὶπς µὲ ἕνα κατσαβίδι ὡς ὄργανον τῆς
δολιοφθορᾶς, συντάσσει ἕνα πόρισµα, τὸ γνωστοποιεῖ εἰς τὸν
τύπον τῆς ΕΡΕ µίαν ἡµέραν προτοῦ τὸ κοινοποιήσει εἰς τὴν
Κυβέρνησιν, κινητοποιεῖ πίσω ἀπὸ τὴν πλάτην της Κυβερνήσεως ἀστυνοµικὸν µηχανισµὸν καὶ συλλαµβάνει δεκάδα
πολιτῶν, συλλαµβάνει 3-5 στρατιώτας καὶ ἀποσπᾷ ἀπὸ
τοὺς στρατιώτας ὁµολογίαν, ἐλεχθεῖσαν ἐκ τῶν ὑστέρων
ὡς ψευδῆ. Καὶ ἐρωτῶ τὴν Κυβέρνησιν, ποῖος ἀσκεῖ τὴν
ἐξουσίαν εἰς αὐτὸν τὸν τόπον; Πῶς περὶ οἱουδήποτε κ.
Παπαδοπούλου ὑπάρχει τὸ τεκµήριον τῆς ἀληθείας, καὶ
εἰς βάρος δεκάδων ἐλευθέρων πολιτῶν τὸ τεκµήριον τῆς
ἐνοχῆς, ὥστε ἀρκεῖ νὰ συντάξῃ ἕνα χαρτὶ ὁ κ. Παπαδόπουλος, διὰ νὰ συλληφθοῦν νύκτωρ ἀπὸ τὰ σπίτια των
εἰς τὰ τέσσαρα ἄκρα τῆς Ἑλλάδος 10 πολῖται, νὰ τεθοῦν
ὑπὸ ἀποµόνωσιν, νὰ κινδυνεύσουν νὰ ὑποστοῦν τὰ γνωστὰ
καὶ συνηθισµένα ἀπὸ τὰς δίκας τῆς Ἀεροπορίας καὶ ἄλλα
συνηθισµένα παροµοίας φύσεως βασανιστήρια, διὰ νὰ ἐλεγχθοῦν ὕστερα ὅλα αὐτὰ ὅτι ἦσαν ποµφόλυξ; Καὶ ἂν αὔριον
µὲ ἕνα νέον πόρισµα κατονοµάσωµεν ὄχι 10, ἀλλὰ 500,
1.000, 10.000 πολίτας, εἶναι δυνατὸν νὰ συγκλονισθῇ τὸ
καθεστὼς τῶν δηµοσίων ἐλευθεριῶν, ἡ ἀσφάλεια τοῦ ἀνθρώ533
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που ὅτι θὰ εὑρίσκεται εἰς τὸ σπίτι του, µὴ ἔχων νὰ δώσῃ
λόγον, παρὰ µόνον εἰς τὴν τακτικὴν δικαιοσύνην, εἶναι
δυνατὸν νὰ συγκλονισθῇ τὸ καθεστὼς τῶν δικονοµικῶν
καὶ συνταγµατικῶν ἐγγυήσεων καὶ εἶναι δυνατὸν µὲ αὐτὸν
τὸν τρὸπον νὰ ξαναεγκαθιδρυθῇ τὸ Βασίλειον τοῦ φόβου
εἰς αὐτὸν τὸν τὸπον, επὶ τῇ βάσει οἱασδήποτε αὐθαιρέτου
κακοβούλου ἐνεργείας οἱουδήποτε κ. Παπαδοπούλου; Καὶ
ἐρωτῶ, βάσει τίνος νόµου, ἀναγνωρίζοντος αὐτὸ τὸ δικαίωµα, ἐπελήφθησαν στρατιωτικαὶ δικαστικαὶ ἀρχαὶ αὐτῆς τῆς
ὑποθέσεως; ∆ιότι τὸ µὲν Σύνταγµα τὸ ἀπαγορεύει, ἐγὼ
δὲ δὲν γνωρίζω νὰ ὑπάρχῃ κανεὶς νόµος νὰ τὸ ἐπιτρέπῃ
τοῦτο […]
Ἐπειδὴ τὸ ἰσχυρίσθη αὐτὸ τὸ πρᾶγµα, παρακαλῶ τὸν κ.
Ὑπουργὸν τῆς ∆ικαιοσύνης καὶ τὸν καθιστῶ ὑπεύθυνον καὶ
τὸν προκαλῶ νὰ µοῦ εἴπῃ ἐπὶ τῇ βάσει τίνος νοµικῆς διατάξεως παρεπέµφθησαν οἱ ἰδιῶται διὰ τοιαύτας παραβάσεις
εἰς τοὺς στρατοδίκας καὶ εἰς τοὺς εἰσηγητάς; Καὶ ἐρωτῶ,
ἦτο δυνατὸν ποτὲ νὰ παραχωρηθῇ αὐτὴ ἡ ἐξουσία, ἡ µὴ
ἀνήκουσα εἰς τὸ πολίτευµα εἰς τὰς στρατιωτικὰς ἀρχὰς
καὶ µάλιστα εἰς πρόσωπον τῆς ποιότητος τοῦ κ. Παπαδοπούλου, τοῦ 817760, ἐὰν δὲν κατείχετο ἡ Κυβέρνησις ἀπὸ
τὸ γνωστὸν ἐκεῖνο πλέγµα, τὸ ὁποῖον τὴν σπρώχνει κάθε
τόσο νὰ παραδίδῃ τµῆµα τῆς ἐξουσίας, µὲ ἀποτέλεσµα νὰ
ἀπογυµνοῦται ἀπὸ τὴν πραγµατικὴν ἐξουσίαν; Καὶ ἐρωτῶ
τέλος, ποῖα µέτρα ἐλήφθησαν ἐναντίον αὐτοῦ τοῦ ἐµπρηστοῦ,
ἐναντίον αὐτοῦ τοῦ προβοκάτορα.
Ν. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ( Ὑπ. ∆ικαιοσύνης). Θέλετε νὰ µάθετε;
Η. ΗΛΙΟΥ. Κύριε Ὑπουργέ, θέλω τὴν ἀπάντησιν.
Ν. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ( Ὑπ. ∆ικαιοσύνης). Σᾶς τὴν δίδω ἀµέσως.
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Ἡ Κυβέρνησις, πρᾶγµα τὸ ὁποῖον προχθὲς δὲν ἠθέλησα
νὰ εἴπω σαφῶς, διότι ἡ ὑπόθεσις ἐκκρεµοῦσεν ἐνώπιον
τῶν ἁρµοδίων δικαστικῶν ἀρχῶν, ἡ Κυβέρνησις εἶχε καταγγελίαν, ὄχι ἀπὸ τὸν κ. Παπαδόπουλον, ἀπὸ ἄλλο ἁρµόδιον ὄργανον τῆς διοικήσεως τοῦ στρατοῦ, ὅτι ἐγένετο
δολιοφθορὰ εἰς τὸ τάγµα περὶ τοῦ ὁποίου πρόκειται, τοῦ
ὁποίου διοικητὴς ἦτο ὁ κ. Παπαδόπουλος, ὅτι οἱ συλληφθέντες εἶχον δώσει ἰδιόχειρον ἐπιστολήν, καταγγέλλοντες
ὅτι ἐµυήθησαν εἰς τὸν κοµµουνισµὸν ἀπὸ τὸ τάδε καὶ τάδε
πρόσωπον. […]
Αὐτὴ ἦτο ἡ καταγγελία πρὸς τὴν Κυβέρνησιν καὶ ἁρµόδια
ὄργανα διὰ τὴν ἐξακρίβωσιν ἐὰν ὑπάρχῃ κατασκοπεία
ἦσαν αἱ Ἀστυνοµικαὶ Ἀρχαί, ἡ Στρατιωτικὴ ∆ικαιοσύνη,
τὸ Γ΄ Σῶµα Στρατοῦ. Καὶ αὐτὸ ἔπραξεν ἡ Κυβέρνησις.
Ἀπεδείχθη ἐκ τῶν ὑστέρων ὅτι ἡ καταγγελία ἦτο ἀβάσιµος
καὶ ἀπελύθησαν. Αὐτὸ ἦτο ὅλο, τὸ ὁποῖον ἔπραξεν ἡ Κυβέρνησις.
Η. ΗΛΙΟΥ. Κύριοι συνάδελφοι, δὲν γνωρίζω ἐὰν ὁ παλαιὸς
συνοπαδός µου τοῦ κόµµατος τοῦ Ἀλεξάνδρου Παπαναστασίου ἐλησµόνησε καὶ τὸ ἀλφάβητον ἀκόµη τῆς ∆ηµοκρατίας. ∆ὲν ἠµπορῶ νὰ καταλάβω τί ἀντιλήψεις περὶ συνταγµατικῶν ἐγγυήσεων ἔχει ὅταν δηλοῖ ἐνώπιον τοῦ
Σώµατος καὶ πρὸς καθησύχασιν καὶ ἀσφάλειαν ὁλοκλήρου
τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, ὅτι ἀρκεῖ οἱοσδήποτε προβοκάτορας,
ἄνευ µνείας συγκεκριµένου στοιχείου, νὰ γράψῃ εἰς ἓν ἔγγραφον, φέρον σφραγίδα στρατιωτικοῦ σχηµατισµοῦ, τὴν
λέξιν «κατασκοπεία», διὰ νὰ καταργηθῇ διὰ τοῦτο κάθε
ἐγγύησις ὑπὲρ τοῦ ἰδιώτου, διὰ νὰ συλληφθῇ καὶ παραδοθῇ
εἰς τὴν ΕΣΑ, διὰ νὰ µετατραπῇ ἡ ἁρµοδιότης τῶν τακτικῶν
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δικαστηρίων, ἡ ὁποία καὶ σήµερον ὑπάρχει, προκειµένου
περὶ φθορᾶς πραγµάτων, νὰ µετατραπῇ εἰς ἁρµοδιότητα
κατὰ τὸν φασιστικὸν νόµον 375 τοῦ Ἰωάννου Μεταξᾶ, ὁ
ὁποῖος σηµειωτέον κολάζει εἰδικὰς περιπτώσεις κατασκοπείας, ἐνῷ γενικῆς ἰσχύος, καὶ τὸ γνωρίζει ἢ ὤφειλε νὰ τὸ
γνωρίζῃ ὁ κ. Ὑπουργὸς τῆς ∆ικαιοσύνης, εἶναι αἱ διατάξεις
τῶν ἄρθρων 146 ἕως 148 τοῦ κοινοῦ Ποινικοῦ Κώδικος, αἱ
ὁποῖαι ἔχουν ἐφαρµογὴν ἐπὶ τῶν ἰδιωτῶν καὶ ἀνήκουν εἰς
τὰ τακτικὰ δικαστήρια. Ἐὰν τόσον περίεργον ἀντίληψιν ἔχει
ἡ Κυβέρνησις καὶ ὁ κ. Ὑπουργὸς τῆς ∆ικαιοσύνης περὶ τῆς
ἀνάγκης σεβασµοῦ τῶν συνταγµατικῶν κατοχυρώσεων τῶν
ἐλευθεριῶν τῶν πολιτῶν, περὶ τῆς ἀνάγκης τοῦ νὰ µὴ δύναται ὁ οἱοσδήποτε προβοκάτορας στρατοκράτης µέλος χούντας
ἢ µέλος σχεδίου «Περικλῆς», κατονοµάζων εἰς ἕνα χαρτὶ
5 ἢ 10.000 ὀνόµατα, πῶς θὰ τὸν ἐµποδίσετε νὰ συγκλονίσῃ
µίαν νύκτα τὴν χώραν µὲ ὁµαδικὰς συλλήψεις;
Ἔτσι δηµιουργοῦνται αἱ καταστάσεις καὶ τοῦτο εἶναι
γνωστὸν ἀπὸ ἱστορικὸν προηγούµενον. Ἀποκτᾷ δὲ ὅλας
τὰς δυνατότητας αὐτὰς µὲ τὸ νὰ προσθέσῃ ἀορίστως εἰς τὸ
πόρισµα τὴν λέξιν «κατασκοπεία», ἡ ὁποία κατὰ µαγικὸν
τρόπον τοῦ παρέχει ὅλας τὰς ἐξουσίας ἐπὶ τῶν ἰδιωτῶν
παρὰ τὸ Σύνταγµα.
Ξεύροµεν, πῶς ἀποσπῶνται αἱ ὁµολογίαι. Ἄλλως τε διεψεύσθησαν ἀποδειχθεῖσαι ὡς ἀνακριβεῖς. Εἶπεν ὁ τάδε ὅτι
αὐτοὶ µὲ παρώθησαν εἰς τὴν κατασκοπείαν. Ἔτσι ἀµέσως
ἀπογυµνοῦται διὰ τῆς µαγικῆς αὐτῆς λέξεως κάθε πολίτης,
ἀπὸ κάθε συνταγµατικὴν προστασίαν καὶ παραδίδεται εἰς
τὴν ΕΣΑ. Ἐὰν αὐτὸ, νοµίζετε, ὅτι ἀποτελεῖ ἱκανοιητικήν,
καθησυχαστικὴν διὰ τὰς εὐρυτέρας λαϊκὰς µάζας διαβε536
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βαίωσιν, λυποῦµαι, κ. Ὑπουργέ τῆς ∆ικαιοσύνης, ἀλλὰ
δὲν εἶµαι εἰς θέσιν νὰ παρακολουθήσω τὸν τρόπον τῆς σκέψεώς σας. Γνωρίζω µόνον ὅτι ἀπέχει ἀπὸ τὴν στοιχειώδη
δηµοκρατικὴν συνείδησιν τὸ ὅτι δὲν ἐξηγέρθητε κατὰ τῆς
δυνατότητος νὰ ὑπάρχουν τοιαῦται σκηνοθεσίαι καὶ κατὰ
τῆς καταλύσεως τῆς ἐµµέσου διαδικαστικῆς ἐγγυήσεως,
καὶ τῆς ὑπαγωγῆς τῶν πάντων εἰς τὴν ΕΣΑ καὶ εἰς τοὺς
βασανιστάς. […]
Εἶναι ἀσύλληπτα τὰ ἐπιχειρήµατα τοῦ κ. Ὑπουργοῦ τῆς
∆ικαιοσύνης. ∆ίδουν τὸ δικαίωµα εἰς οἱονδήποτε Παπαδόπουλον, νὰ γράψῃ ἕνα πόρισµα, ὄχι µὲ δέκα ἀλλὰ µὲ
περισσοτέρους καὶ αὐτὸ ἀποτελεῖ τεκµήριον ὅτι ὑπάρχει
ἁρµοδιότης τῆς Στρατιωτικῆς ∆ικαιοσύνης τῶν εἰδικῶν
περιπτώσεων τοῦ νόµου 375. Ἐνῷ καὶ διὰ τὴν κατασκοπείαν ἀκόµη εἶναι ἁρµόδιον τὸ κοινὸν Ποινικὸν ∆ικαστήριον. Καὶ εἶναι τοιαύτη ἡ ἀδιαφορία διὰ τὰς συνταγµατικὰς
ἐγγυήσεις, ὥστε ἀρκεῖ νὰ γραφῇ εἰς ἕνα πόρισµα τὸ ὄνοµα
ἑνὸς ἰδιώτου µὴ ἐξετασθέντος, διὰ νὰ ὑπάρξῃ τεκµήριον
ἐνοχῆς καὶ συλλήψεως καὶ παραδόσεώς του εἰς τὴν ΕΣΑ,
ὅπου ἀνεξαρτήτως τῆς τυχὸν καλῆς µεταχειρίσεως, τὴν
ὁποίαν εἶχον οἱ ἰδιῶτες εἰς τὴν πρόσφατον περίπτωσιν,
εἶναι γνωστὸν πῶς ἐδηµιουργήθησαν αἱ ὑποθέσεις τῶν ἀεροπόρων καὶ ἀλλαι ὑποθέσεις ἀπὸ τὴν ἐγκληµατικὴν κατάχρησιν, ἡ ὁποία ἐφαρµόζεται ἀπὸ τὰ ὄργανα τῆς Χούντας
εἰς τὰς «ἀνακρίσεις». Κύριοι συνάδελφοι, αὐτὰ εἶναι ἐξοργιστικά, αὐτὰ εἶναι ἀπαράδεκτα, αὐτὰ θέτουν εἰς κίνδυνον
τὴν ἀσφάλειαν ὅλων τῶν πολιτῶν, ποὺ ζοῦν εἰς ὅλην τὴν
ἐπικράτειαν, ὅτι εἶναι δυνατὸν νὰ εὑρεθοῦν εἰς τὰ χέρια
τῆς ΕΣΑ, διὸτι θὰ γραφῇ εἰς τὸ πόρισµα οἱουδήποτε Στρα537
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τιωτικοῦ, ὅτι ἐνέχονται εἰς µίαν ὑπόθεσιν δολιοφθορᾶς ἢ
κατασκοπείας, ποὺ προκύπτει ἀπὸ µίαν κατάθεσιν ἑνὸς
στρατιώτου, καθ’ ἣν στιγµὴν γνωρίζοµεν πῶς δέρονται
καὶ βασανίζονται οἱ στρατιῶται διὰ νὰ ὑπογράψουν µίαν
κατάθεσιν ἀναφέρουσαν ὅτι ὁ τάδε τοὺς πρόετρεψεν εἰς κατασκοπείαν. Ποίαν κατασκοπείαν; Αὐτὰ τὰ πράγµατα δείχνουν ὅτι ὑπάρχει παραχώρησις ἐξουσίας καὶ πρέπει νὰ τὸ
προσέξῃ ἡ Κυβέρνησις. Αὐτοὶ οἱ δύο σφετερισµοὶ τῆς ἐξουσίας
ποὺ ἀπογυµνώνουν τὴν Κυβέρνησιν ἀπὸ τὴν οὐσιαστικὴν
ἐξουσίαν συνθέτουν τὴν κρίσιν καὶ τὸ πολιτικὸν πρόβληµα,
τὸ ὁποῖον πρέπει νὰ µᾶς ἀπασχολήσῃ. Καὶ ἡ κατάστασις
αὐτὴ ἦτο χρέος ἡµῶν νὰ τεθῇ ὠµὴ καὶ γυµνὴ ἐνώπιον
τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, διὰ νὰ ὀξύνῃ τὴν δηµοκρατικὴν
ἐπαγρύπνησιν καὶ νὰ χαλυβδώσῃ τὴν λαϊκὴν µαζικὴν καὶ
ἑνιαίαν δηµοκρατικὴν πάλην. […]
Προεκάλεσε τὴν θέσιν ζητήµατος ἐµπιστοσύνης τὸ πρόβληµα τῆς ἐξουσίας, τὸ κρίσιµον διὰ τὴν ἐπιβίωσιν τῆς
∆ηµοκρατίας, µαζὶ µὲ τὴν πάνδηµον ἐξέγερσιν ἐναντίον
τοῦ ἐνταφιασµοῦ τῶν ἐπαγγελιῶν περὶ ἠθικοῦ καθαρµοῦ
ποὺ καὶ αὐτὸ ἔγινε κατόπιν πιέσεως τῆς Αὐλῆς. Καὶ ἐδῶ
ὀφείλω νὰ εἴπω ὅτι ὄχι µόνον ἐµὲ προσωπικά, ὄχι µόνον
τὴν παράταξιν τῆς Ε∆Α, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἰδίους ὀπαδοὺς τοῦ
Κέντρου καὶ τὸν Τύπον τῆς Κυβερνητικῆς παρατάξεως,
ἀπασχολεῖ καὶ µάλιστα ὀξύτατα, διότι θὰ προκαθορίσῃ τὸ
µέλλον τῶν ἐλευθέρων θεσµῶν καὶ τῆς ∆ηµοκρατίας εἰς
τὴν χώραν µας, τὸ πρόβληµα εἰς τί ἀποβλέπει ὁ κ. Πρόεδρος τῆς Κυβερνήσεως, ὅταν ζητῇ ἐµπιστοσύνην. ∆ιὰ νὰ τὸ
ἐκφράσω ὠµὰ µὲ δύο λέξεις, µᾶς ἀπασχολεῖ τὸ δίληµµα:
Πρόκειται δι’ ἐκβίασιν ἢ δι’ ἀφύπνισιν; […]
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Κύριοι συνάδελφοι, ἐὰν ἐπιδίωξις, λοιπὸν, τοῦ Προέδρου
τῆς Κυβερνήσεως εἶναι νὰ ἐµφανίσῃ µίαν ἐξηναγκασµένην
πρόσοψιν συνοχῆς τοῦ Κυβερνητικοῦ Κόµµατος, ὑπὸ τὴν
ὁποίαν ὅµως θὰ ἐξακολουθοῦν νὰ κοχλάζουν δυνάµεις
δυσανασχετήσεως, ποὺ ἀξιώνουν δηµοκρατικὴν συνέπειαν καὶ πλήρωσιν ἐπαγγελιῶν, ἐὰν ἡ θέσις προβλήµατος
ἐµπιστοσύνης ἔχῃ τὸν χαρακτήρα τῆς διασκεδάσεως τῶν
κακῶν ἐντυπώσεων, ἐνῷ ὑπάρχει τυχὸν πρόθεσις νὰ συνεχισθῇ ἡ ἰδία πολιτική, βεβαίως τὴν ψῆφον ἐµπιστοσύνης
θὰ τὴν πάρῃ ἀπὸ τοὺς βουλευτὰς τῆς Ἑνώσεως Κέντρου,
τὴν ἐπαρκῆ, ὥστε νὰ ἔχῃ δοθῆ ἡ ἐµπιστοσύνη τοῦ Σώµατος
εἰς τὴν Κυβέρνησιν. ∆ὲν λύει ὅµως, ἀλλὰ ἁπλῶς µεταθέτει
καὶ ὀξύνει τὰ προβλήµατα τῆς ΕΚ καὶ ἀκόµη περισσότερον
ὀξύνει τοὺς κινδύνους τῆς ∆ηµοκρατίας καὶ τοῦ λαοῦ. Μήπως ὅµως δὲν πρόκειται περὶ πιέσεως, άλλὰ πρόκειται περὶ
ἀφυπνισµοῦ; Μήπως τάχα ζητεῖτε δυνάµεις, διότι κατενοήθη ἔστω καὶ στὶς δώδεκα παρὰ πέντε, ὅτι κατὰ τὸν στίχον
τοῦ Προφητικοῦ, δὲν ὑπάρχει πιὸ κάτω ἄλλο σκαλὶ καὶ
µήπως ὑπάρχει, κατὰ τὴν κοµψὴν, ἔκφρασιν Κυβερνητικῆς
ἐφηµερίδος, πρόθεσις «ἀλλαγῆς βηµατισµοῦ»;
Τὰ βασικὰ αὐτὰ προβλήµατα ποὺ ἀποτελοῦν τὸ κρίσιµον πολιτικὸν θέµα εἶναι δύο, ὅπως τὰ ἐξεθέσαµεν. Ἐπὶ
αὐτῶν ἡ Ε∆Α ἀναµένει νὰ πληροφορηθῇ ἀπὸ τὴν Κυβέρνησιν τί πρόκειται νὰ πράξῃ: Πρῶτον, θὰ ἐκδηµοκρατήσῃ
τὴν Αὐλήν, ἐπιβάλλουσα εἰς τὸν Ἀνώτατον Ἄρχοντα νὰ
περιορισθῇ µέσα εἰς τὰ συνταγµατικὰ πλαίσια; ∆εύτερον,
θὰ ἐθνικοποιήσῃ τὸν Στρατόν; Κατ’ ἀκολουθίαν ἔχει ἡ Κυβέρνησις τῆς ΕΚ τὴν ἀπόφασιν νὰ ἀσκήσῃ εἰς τὸ ἀκέραιον
τὴν ἐξουσίαν ποὺ τῆς ἔδωσεν ἡ λαϊκὴ ψῆφος, χωρὶς νὰ τὴν
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µοιράζεται καὶ νὰ τὴν παραχωρῇ, χωρὶς νὰ ἀνέχεται, εἴτε
τοποτηρητάς, εἴτε Ἡρακλῆδες Γενικοὺς Ἐπιτελάρχας; Ἔχει
τὴν ἀπόφασιν, τὴν ἐξουσίαν αὐτὴν νὰ τὴν ἀσκήσῃ σύµφωνα
µὲ τὰς δηµοκρατικὰς ἐπαγγελίας ποὺ ἔδωσε καὶ µὲ τὴν δηµοκρατικὴν ἐντολὴν ποὺ ἔλαβεν; Ἐπ’ αὐτῶν καὶ µόνον ἐπ’
αὐτῶν ἀναµένει νὰ διαφωτισθῇ ἀπὸ τὴν ἐγκαινιασθεῖσαν
ἀπόψε συζήτησιν ὁ Ἑλληνικὸς λαός. Κάθε µέριµνα καὶ
τυρβασµὸς περὶ πολλῶν καὶ ἄλλων, θὰ θεωρηθῇ δικαίως
ἀπὸ τὸν Ἑλληνικὸν λαὸν ὡς ὑπεκφυγὴ καὶ ὡς δυσοίωνος
ἀπάντησις. Ἡ Ε∆Α ὅπως δήποτε καὶ ἂν ψηφίσῃ βεβαίως θὰ
καταδικάσῃ τὴν πολιτικὴν τῆς Κυβερνήσεως ἐπὶ τοῦ θέµατος τῆς ἐξουσίας, ὅπως ἠσκηθη ἕως σήµερον. Ἀπὸ ἐκεῖ καὶ
πέρα, ἐπειδὴ ἤδη ἀπὸ τὴν ἐποχὴν τοῦ ἀνενδότου ἀγῶνος
καὶ ἀκόµη περισσότερον εἰς τὰς προεκλογικὰς περιόδους καὶ
εἰς προγραµµατικὰς δηλώσεις καὶ τῶν ἐκλογῶν τοῦ Νοεµβρίου καὶ τοῦ Φεβρουαρίου καὶ ἔκτοτε κατ’ ἐπανάληψιν
µεγαλόστοµοι ἐπαγγελίαι ἐδόθησαν, ὑποσχέσεις ἐδόθησαν
καὶ ὑποσχέσεις ἠθετήθησαν καὶ ὑπῆρξαν ὑπαναχωρήσεις καὶ
ὑπῆρξαν παραβάσεις, βεβαιότατα ἡ Ε∆Α εἶναι ἄκρως δύσπιστος, ἄκρως ἐπιφυλακτικὴ ἀπὸ οἱασδήποτε καλὰς διαβεβαιώσεις, τὰς ὁποίας µόνον τυχὸν ἡ πρᾶξις, ἡ πραγµατοποίησις εἰς τὸ µέλλον θὰ ἐπιβεβαιώσῃ. Ὁπωσδήποτε µαζὶ µὲ
τὸν Ἑλληνικὸν λαόν, ἡ Ε∆Α περιµένει ἀπάντησιν ἐπὶ τῶν δύο
αὐτῶν βασικῶν ἀγχωδῶν ἐρωτηµάτων, διὰ νὰ προσδιορίσῃ
τὴν µορφήν, ὑπὸ τὴν ὁποίαν θὰ ἐκφράσῃ τὴν θέλησίν της
νὰ καταδικάσῃ τὴν µέχρι σήµερον ἀσκηθεῖσαν πολιτικὴν
εἰς τὸ θέµα τῆς ἐξουσίας καὶ νὰ διατηρήσῃ ὅλας τὰς ἐπιφυλάξεις καὶ τὴν δυσπιστίαν της, µέχρις ἐπιβεβαιώσεως
διὰ τῆς πραγµατοποιήσεως δι’ ἐκεῖνα, τὰ ὁποῖα τυχὸν θὰ
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ἐπαγγελθῇ καὶ πάλιν ἡ Κυβέρνησις. Πάντως ἀνεξαρτήτως
τῶν ὅσων θὰ λεχθοῦν ἐνώπιον τοῦ Σώµατος, κατὰ τὴν
συζήτησιν ἐπὶ τοῦ πολιτικοῦ ζητήµατος, κατὰ τὴν κρίσιµον καὶ ἱστορικὴν σήµερον συνεδρίασιν, ἡ Ε∆Α αἰσθάνεται
χρέος νὰ διακηρύξῃ πρὸς ὅλας τὰς κατευθύνσεις καὶ πρὸς
τὰ ἄνω καὶ πρὸς τὰ κάτω, ὅτι αἱ δυνάµεις καὶ αἱ ἐφεδρεῖαι
τῆς δηµοκρατικῆς ὁµαλότητος, τῆς νοµιµότητος τῆς λαϊκῆς
κυριαρχίας εἶναι ἀνεξάντλητοι, ὅτι ὁ δηµοκρατικὸς λαὸς
ὁ ὁποῖος ἀνέτρεψε µὲ τὴν ἑνιαίαν καὶ µαζικὴν πάλην του
ἐπιβεβληµένον ἤδη δυναµικῶς καὶ φρουρούµενον ἀπὸ κρατικὴν καὶ παρακρατικὴν βίαν τὸ ἐκλογικὸν πραξικόπηµα
«Περικλῆς», θὰ ἐπιβάλῃ τὴν σωστήν, τὴν δηµοκρατικήν,
τὴν ἐθνικῶς συµφέρουσα λύσιν εἰς τὸ πρόβληµα τῆς ἐξουσίας,
σύµφωνα µὲ τὰς ἀνάγκας τῶν καιρῶν καὶ σύµφωνα µὲ τὰς
δηµοκρατικὰς ἀξιώσεις τοῦ Ἔθνους.

* Εκτενή αποσπάσµατα της οµιλίας του Ηλ. Ηλιού αναδηµοσιεύτηκαν
στο βιβλίο του, Η κρίση εξουσίας, Αθήνα, Θεµέλιο, 1966, σσ. 155-179.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΒΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Κωνσταντίνος Γ. Καραµανλής

Ενηµέρωση της Βουλής για τα εθνικά θέµατα
(1980)

Εισαγωγή

Εντρυφώντας στις αναφορές του Κωνσταντίνου Καραµανλή στα
πολλαπλά ζητήµατα που κλήθηκε να αντιµετωπίσει κατά τη µακρόχρονη διάρκεια της πολιτικής σταδιοδροµίας του, είναι εύλογο
να διακατέχεται ο µελετητής από αµηχανία ενόψει της κατάλληλης
επιλογής ενός αντιπροσωπευτικού κειµένου του. Θα ήταν ελάχιστα –πρέπει να λεχθεί– εποικοδοµητικός ο ορισµός, ως κριτηρίου
της καλλιέπειας ή της χάριτος στη διατύπωση των λόγων του. Ο
«αυστηρός Μακεδόνας» είχε συνειδητά επιδιώξει να επενδύσει τις
δηµόσιες αγορεύσεις και τις ιδιωτικές ρήσεις του µε το στοιχείο της
λιτότητας. Εχθρός εκ πεποιθήσεως της εξεζητηµένης γλαφυρότητας
των κορυφαίων οµολόγων του ή των δηµαγωγικών εξάρσεων,
φάνηκε να αρκείται στη διατύπωση έλλογων επιχειρηµάτων, µέσω
των οποίων απευθυνόταν στο νου, κυρίως, και όχι στα συναισθήµατα
των ακροατών ή των συνοµιλητών του. Προϋπόθεση στη διατύπωσή
τους υπήρξε η ευκρίνεια, η αληθοφάνεια ή και η παρρησία των
συλλογισµών του⋅ και, ακόµη, η σφαιρική και, ενίοτε, λεπτοµερής
περιγραφή των εκάστοτε τεκταινoµένων.1
Ιδού τα κριτήρια που προσδιόρισαν την επιλογή της αγόρευσής
του για την εξωτερική πολιτική από το βήµα της Βουλής. Θα
ήταν, ενδεχοµένως, εύλογη η παρατήρηση ότι προτάσσεται άλλων,
καλλιεπέστερων οπωσδήποτε, παρεµβάσεών του. Η αναδηµοσίευσή της όµως ακριβώς δεν βασίζεται σε στοιχεία καλολογικά.2 Η
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πρόταξή της αναδεικνύει κριτήρια που αφορούν στην υπευθυνότητα,
την πληρότητα και την αντικειµενικότητα της ενηµέρωσης, το συνδυασµό ενόρασης και ορθολογισµού, τη χρονική –τέλος– στιγµή
της παρέµβασης. Αν, πράγµατι, τα πρώτα γνωρίσµατα χαρακτηρίζουν διαχρονικά το λόγο του Καραµανλή, η 11η Ιανουαρίου 1980
συµπίπτει µε την ύστατη ενηµέρωση της εθνικής αντιπροσωπείας
πάνω σε θέµα κεντρικής σηµασίας για την πορεία του έθνους.
Έχοντας βιώσει περιπέτειες και προβλήµατα µιας ολόκληρης πεντηκονταετίας, θεώρησε απαραίτητο, προτού αποχωρήσει από τη
µαχόµενη πολιτική, να προβεί στην ανασκόπηση της διπλωµατικής
θέσης της χώρας. Υπό την έννοια αυτή θα ήταν µάλιστα δυνατό
να χαρακτηριστεί και ως είδος υποθήκης του επί των θεµάτων της
εξωτερικής πολιτικής.
Θα ήταν δυνατό να διακριθούν πολλές τοµές στο βίο του Καραµανλή, από τα νεανικά του χρόνια έως το βαθύ γήρας⋅ και το πλείστον από αυτές έχει έκδηλα πολιτικό περιεχόµενο. Αν, εντούτοις,
επιζητηθεί µία τοµή που να υποδηλώνει την εφαρµογή και, ακόµη
περισσότερο, την ολοκλήρωση ενός προγραµµατικού του στόχου, ο
αριθµός τους µειώνεται αισθητά. Ως µείζονες, κατά ταύτα, επιδιώξεις του είναι δυνατό να συναριθµηθούν, σχηµατικά οπωσδήποτε,
τρεις: η οικονοµική ανάπτυξη και ο κοινωνικός εκσυγχρονισµός, η
παγίωση των δηµοκρατικών θεσµών και η ενσωµάτωση στον κορµό
της Ευρώπης.3 Όταν οµιλούσε, τον Ιανουάριο του 1980, είχαν οι
επιδιώξεις αυτές εκπληρωθεί. Ο πρώτος στόχος είχε ήδη καταξιωθεί στη διάρκεια της οκταετίας⋅ ο δεύτερος και ο τρίτος είχαν
έκτοτε επίσης δροµολογηθεί, στη σκέψη ή και στην πράξη, για να
ολοκληρωθούν όµως κατά την επόµενη περίοδο της πρωθυπουργίας
του. Είναι, εξάλλου, αξιοµνηµόνευτο ότι η πλήρης ευόδωση της
σύντονης µέριµνάς του για την ενεργή συµµετοχή στο ευρωπαϊκό
γίγνεσθαι επιτεύχθηκε χρονικά τελευταία –έξι µόλις µήνες πριν
από την αγόρευσή του ενώπιον του Κοινοβουλίου.
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Γεγονότα µείζονος σηµασίας σφραγίζουν τη µετάβαση από την
όγδοη στην ένατη δεκαετία του 20ού αιώνα. Σε παγκόσµιο επίπεδο,
η συλλογική προσπάθεια για τον πλήρη αφοπλισµό δεν ευοδωνόταν,
µε αποτέλεσµα να αναζητούνται εµβαλωµατικές λύσεις στο πρόβληµα της ασφάλειας µέσω της αναγκαστικής προσφυγής στην
παραδοσιακή µέθοδο της ισορροπίας των δυνάµεων, ενώ το Παλαιστινιακό παρέµενε εκκρεµές, η κρίση στο Ιράν και στο Αφγανιστάν
προσλάµβανε διαστάσεις ανησυχητικές –κατά µείζονα λόγο αφότου
συνδυαζόταν µε το οξύ παγκόσµιο ενεργειακό πρόβληµα. Περισσότερο ευοίωνα ήταν ορισµένα βήµατα που είχε διαδράµει η Ελλάδα
στον περιφερειακό της χώρο: η διαβαλκανική προσέγγιση, µε πρωτοβουλία της, έτεινε να εκθρέψει σοβαρές ελπίδες για ευόδωση στο
οικονοµικό και, κατ’ επέκταση, στο πολιτικό πεδίο, η συνεργασία µε
τα αραβικά κράτη αναπτυσσόταν ταχύρρυθµα, η προσέγγιση µε όλες
τις χώρες του ανατολικού συνασπισµού και µε την Κίνα ευοδωνόταν
για πρώτη φορά, η ένταξη στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες ως δέκατου
πλήρους µέλους αποτελούσε κορυφαίο επίτευγµα. Προβληµατική
όµως ήταν η πρόοδος που αφορούσε άλλα εθνικά θέµατα: το Κυπριακό διήνυε, µετά την τουρκική εισβολή και τη βίαιη κατάκτηση
σηµαντικού τµήµατος των εδαφών της Μεγαλονήσου, περίοδο στασιµότητας⋅ η διευθέτηση των τυχόν εκκρεµών ελληνο-τουρκικών
διαφορών περί το Αιγαίο παρελκυόταν εξακολουθητικά⋅ η οριστική
επίλυση του θέµατος των βάσεων παρέµενε εκκρεµής µέχρις ότου
ολοκληρωθούν οι αµερικανο-τουρκικές αµυντικές διαπραγµατεύσεις⋅
η συνοµολόγηση –τέλος– ειδικής σχέσης µε το ΝΑΤΟ προσέκρουε
εξακολουθητικά στην αντίδραση της Άγκυρας. Αν θεωρηθούν τα
πλείστα από τα προβλήµατα αυτά διαχρονικά, θα διαπιστωθεί ότι
η εµβέλειά τους υπερβαίνει τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Η
πραγµάτευσή τους, κατά συνέπεια, απαιτώντας γνώση και εµπειρία
σε βάθος χρόνου, αποκτά µείζονα σηµασία.
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Ο Καραμανλής και η διεθνής κοινωνία της εποχής του
Προκειµένου να υποστηρίξει τα ελληνικά συµφέροντα ο Κωνσταντίνος Καραµανλής ήταν ήδη υποχρεωµένος να διερευνήσει το διεθνές
πλαίσιο που τα περιβάλλει και καθορίζει την αντιµετώπισή τους.
Αλλά ο Έλληνας πρωθυπουργός ενδιαφερόταν άµεσα και για τη
διεθνή ζωή –καθεαυτή. Τα µορφώµατα, οι ζυµώσεις, οι προοπτικές
της τον απασχολούσαν –τον όπλιζαν µε ενδιαφέρον, αλλά και τον
φόρτιζαν ακόµη µε αγωνία και ανησυχία.
Ήταν νέος όταν επιχειρήθηκε, µετά το τέλος του Α΄ Παγκοσµίου
Πολέµου, η χάραξη µιας ριζικής τοµής στο παγκόσµιο γίγνεσθαι.
Ενόψει των αδυναµιών του παραδοσιακού συστήµατος της ισορροπίας
των δυνάµεων, έκδηλων ήδη κατά την κήρυξή του, υιοθετήθηκε
πανηγυρικά η ιδέα της ορθολογικής οργάνωσης των διακρατικών
σχέσεων. Με τη σκέψη αυτή θεσπίστηκε η συλλογική ασφάλεια, µε
κύριο όργανο την Κοινωνία των Εθνών –πρώτο διεθνή παγκόσµιο
οργανισµό. Αλίµονο όµως! Οι προσδοκίες που τροφοδότησε έτειναν
σύντοµα να διαψευστούν όταν –στον ελλαδικό ακριβώς χώρο– το
επεισόδιο της Κέρκυρας κατέδειξε ότι η ισχύς των κρατών εξακολουθούσε να αποτελεί καθοριστικό παράγοντα της διεθνούς ζωής.4
Κατεξοχήν, ο Ελευθέριος Βενιζέλος είχε αποκοµίσει το δίδαγµα,
αφότου επιδεικνύοντας έµπρακτα την προσήλωσή του στην ιδέα
της παγκόσµιας οργάνωσης και της ειρηνικής συνεργασίας µεταξύ
των λαών, προσανατολίστηκε ταυτόχρονα και στην καλλιέργεια,
µε το παραδοσιακό σύστηµα, εποικοδοµητικών διµερών σχέσεων
µε τις Μεγάλες ∆υνάµεις και τα γειτονικά κράτη. Παραπλήσια
ήταν και τα πορίσµατα που συνήγαγε ενωρίς ο Καραµανλής για
να τα εφαρµόσει σταθερά όταν, ύστερα από τρεις δεκαετίες, κληθεί
να ασκήσει την εξουσία. Χωρίς να ορρωδεί ενώπιον της ανάγκης
να συνεχιστεί ο αγώνας στο όνοµα των αρχών που έτειναν να
καταξιώσουν τη διεθνή έννοµη τάξη, προσέβλεπε παράλληλα στην
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εξασφάλιση συµπαράστασης µέσω του παραδοσιακού συστήµατος
της ισορροπίας των δυνάµεων.
Αλλά η στάση του Καραµανλή απέναντι στη διεθνή κοινωνία,
προσδιοριζόταν και από µία επιπλέον διαπίστωση: την επισήµανση
µιας επικίνδυνης σύγχυσης που επικρατεί σε παγκόσµιο επίπεδο.
« Ἡ σύγχυση αὐτή», τόνιζε, «παίρνει τὸν τελευταῖο καιρὸ τέτοια
µορφὴ καὶ τέτοιες διαστάσεις, ὥστε νὰ δηµιουργεῖται ἡ ἐντύπωση
ὅτι ὁλόκληρη ἡ ἀνθρωπότης µπῆκε σὲ µία περίοδο ὁµαδικῆς παραφροσύνης».5 Κρίση των διακρατικών θεσµών, ασυνέπεια ιδεολογική,
ανάδυση των εθνικισµών, ροπή προς την επικράτηση ιδιοτελών
συµφερόντων, αποτελούσαν έκδηλα συµπτώµατά της. Θα ήταν
δυνατό η Ευρώπη, ενωµένη και ισχυρή, να αποτελέσει ανάχωµα,
πολιτικό και πολιτιστικό, στις τάσεις αυτές της παρακµής; Προτού
διαπιστώσει ότι οι εθνικιστικές προκαταλήψεις και οι εγωιστικοί
υπολογισµοί επηρεάζουν καταλυτικά την πορεία του εγχειρήµατος,
εξέφραζε την ελπίδα ότι οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες προσφέρονταν,
µε την ολοκλήρωσή τους, για να αποµακρύνουν το άγχος και τη
βία, για να συµβάλουν στην εµπέδωση της παγκόσµιας τάξης και
της ειρηνικής συνύπαρξης. Έχοντας ήδη συντελέσει στον τερµατισµό των ένοπλων διενέξεων µεταξύ των ίδιων των ευρωπαϊκών
λαών –διακήρυσσε τρία χρόνια αργότερα ενώπιον του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου– θα ήταν εύλογο να συµβάλει θετικά στην προώθηση
και, σε παγκόσµιο πλέον επίπεδο, της ειρήνης, της ελευθερίας, της
δηµοκρατίας και του ανθρωπισµού «ποὺ ἀποτελοῦν τὴν ἐλπίδα καὶ
τὸν στόχο ὅλων τῶν λαῶν».6

Η γεωπολιτική ευαισθησία της Ελλάδας
Σε αυτό το διεθνές κλίµα καλούνταν να προσαρµοστεί και η Ελλάδα
προκειµένου να ανταποκριθεί θετικά στις εξωτερικές επιδιώξεις
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της. Τα µικρά κράτη θα όφειλαν, κατεξοχήν αυτά κατά τον Κωνσταντίνο Καραµανλή, να επιδεικνύουν σύνεση στη διαµόρφωση των
εξωτερικών τους σχέσεων ώστε να αποφεύγουν κινδύνους ικανούς
να απειλήσουν και την ύπαρξή τους. Η σύνεση όµως θα ήταν
ευκταίο να συνδυάζεται µε ειλικρίνεια και αποφασιστικότητα. Ο
φόβος, αναστέλλοντας την αποκάλυψη της αλήθειας προκειµένου
να αποφευχθεί η δυσαρέσκεια του συνοµιλητή, αποτελεί όχι µόνο
µορφή δουλείας, αλλά και χείριστη πολιτική. Αποβαίνει, εντούτοις,
προβληµατική η εφαρµογή τους αν δεν συναφθεί µε την επικράτηση
της εθνικής ενότητας και της κοινωνικής συνοχής.7 Αυτή η πεποίθηση είχε ακόµη συµβάλει ώστε ο κύριος θεµελιωτής της δηµοκρατίας
στη µεταπολιτευτική Ελλάδα να επιδιώξει έµπρακτα τη διασφάλισή
τους. Η εµµονή του στη συµφιλίωση και στην εξίσωση όλων των
πολιτών, ανεξάρτητα από την πρότερη ή την τρέχουσα πολιτική ή
ιδεολογική τοποθέτησή τους, προσφερόταν και ως εχέγγυο για την
τήρηση όχι µόνο των θεµελιακών δηµοκρατικών αρχών, αλλά και
για την πλήρωση της βασικής αυτής προϋπόθεσης.
Ο Καραµανλής είχε, επίσης, επίγνωση της γεωπολιτικής ευαισθησίας της χώρας. Σύµφωνα µε µια γενική παρατήρηση, η επίκαιρη
θέση συνεπάγεται, παράπλευρα µε τις αυξηµένες δυνατότητες, έκδηλες ανεπάρκειες, όταν το κράτος που την κατέχει αντιµετωπίζει
δυσχέρειες προκειµένου, σε κάθε περίπτωση, να την υποστηρίξει.8
Η Ελλάδα, στο επίκεντρο της Ανατολικής Μεσογείου, αποτελώντας
ενδιάµεσο σταθµό καθοδόν προς τη Μέση Ανατολή, προσφερόταν
για να ελέγξει στρατηγικά σηµεία, αλλά και ήταν ευάλωτη σε
όσες πιέσεις τυχόν θα ασκούνταν προς την ίδια κατεύθυνση. Ενώ
αγόρευε ο πρωθυπουργός –τον Ιανουάριο του 1980– η διαχρονική
αυτή γεωπολιτική συγκυρία δεν είχε ασφαλώς µεταβληθεί.
Η βαρύτητα της σηµασίας του συσχετισµού των δυνάµεων στις
νευραλγικές παρυφές της νότιας Βαλκανικής και της Ανατολικής
Μεσογείου αντικατοπτριζόταν χαρακτηριστικά στη διαµόρφωση
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των ελληνο-τουρκικών σχέσεων. Η αδυναµία συνεννόησης µεταξύ
Αθήνας και Άγκυρας αντανακλούσε πάντοτε τη δυσαναλογία που
θεωρείται ότι αντιπροσωπεύουν οι δύο χώρες. Η επίκληση του διεθνούς δικαίου και της συµβατικά συνοµολογηµένης εθνικής κυριαρχίας δεν έµελλαν να αποδειχτούν ικανά ερείσµατα απέναντι στην
κατάχρηση της ισχύος. Αλλά ούτε η µετριοπάθεια ή η σαφήνεια των
ελληνικών θέσεων θα καθιστούσαν ευχερέστερη την επίλυση των
διµερών διαφορών µε τους γείτονες. «Εἴµαστε οἱ µόνοι στὸν κόσµο
αὐτό», τόνιζε ο Καραµανλής, «ποὺ ἔχουµε τέτοιου εἴδους διαφορές⋅
πολλοὶ λαοὶ τὶς ἔχουν, ἀλλὰ τὶς ἀντιµετωπίζουν µὲ καλὴ πίστη καὶ
καλὴ θέληση καὶ ἀναζητοῦν διαδικασίες ποὺ τοὺς ὁδηγοῦν κάποτε
σὲ λύσεις».9 Αφότου, πράγµατι, απέτυχε η απόπειρα του Ελευθέριου
Βενιζέλου το 1919-1920 να δηµιουργήσει καθεστώς νέας ισορροπίας
στην περιοχή, η αναλογία των δυνάµεων µοιραία πλέον βάρυνε υπέρ
της Τουρκίας.10 Ταγµένη υπέρ του νόµιµα καθιερωµένου status
quo, η Ελλάδα θα αντιµετωπίσει µεταπολεµικά, σε εντεινόµενο
βαθµό, προκλήσεις και απαιτήσεις έωλες νοµικά και αυθαίρετες
ιστορικά. Μην αµφισβητώντας η ίδια το συµβατικά κατοχυρωµένο
εδαφικό καθεστώς, επιφορτιζόταν µε τον άχαρο ρόλο εκείνου που,
ενώ δεν διεκδικεί οτιδήποτε, είναι υποχρεωµένος να απορρίπτει
σωρεία αξιώσεων σε βάρος του...11
Πώς θα εξασφαλιζόταν, άραγε, η εξισορρόπηση της ισχύος προκειµένου να προωθηθούν κατά τον επιθυµητό τρόπο εύλογες εθνικές
επιδιώξεις συνυφασµένες ήδη µε την καλή γειτονία και την ειρήνη;
Επιχειρώντας την ανασκόπηση των ελληνο-τουρκικών σχέσεων
της εξαετίας 1974-1980, ο Καραµανλής δεν ενθάρρυνε τη θετική
απάντηση. Ο Έλληνας πρωθυπουργός, χωρίς να το αναφέρει ρητά,
είχε επιδιώξει να οπλίσει τη χώρα του µε αντίβαρα ικανά να εξουδετερώσουν την υπεροχή της Άγκυρας σε υλικά µέσα. Παράλληλα
µε την επίκληση των διαδοχικών αποφάσεων του ΟΗΕ ή τους
ρητούς δικαιικούς κανόνες της διεθνούς κοινωνίας, θα αναζητήσει
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µάταια ένα αποτελεσµατικό µέσο πίεσης προς την Τουρκία είτε στη
συµπαράσταση των λοιπών βαλκανικών εταίρων, είτε –κυρίως– στο
πλαίσιο των συµβατικών υποχρεώσεων που είχε αναλάβει η Ουάσιγκτον. Η µόνη εντούτοις πίεση που έµελλε τελικά να αποδειχτεί, έως ένα τουλάχιστο σηµείο, αποδοτική προερχόταν από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, στους κόλπους της οποίας και είχε εντάξει
έγκαιρα τη χώρα.
Αγορεύοντας ενώπιον του Κοινοβουλίου δεν ήταν εύλογο να υποστηρίξει ο Καραµανλής ότι συντέλεσε στη διευθέτηση των διαφορών
στο Αιγαίο επιβάλλοντας τις ελληνικές απόψεις. Οπωσδήποτε όµως
δεν είχε ενδώσει σε οποιοδήποτε σηµείο, αποφεύγοντας παράλληλα
µια αιµατοχυσία, η οποία, εξάλλου, δεν ήταν απίθανο να αποβεί
τελικά και σε βάρος της Ελλάδας. Όταν, σε µια έκρηξη πατριωτικού παρορµητισµού ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ τον είχε παροτρύνει
–το 1976– «νὰ βυθίσει τὸ “Χόρα”», είχε αντιτείνει τη βούληση να
εµµείνει στο διάλογο πιστεύοντας ότι η µέθοδος αυτή προσφερόταν
προκειµένου να µην υποχωρήσει στις τουρκικές πιέσεις.12 Είναι
εύλογο να υποστηριχτεί ότι η συγκεκριµένη επιλογή έµελλε να
αποδειχτεί σωστική στη σωφροσύνη της. Η συνοπτική αναφορά
στις τουρκικές επιδιώξεις πάντοτε ανεκπλήρωτες, από τον Βύρωνα
Θεοδωρόπουλο ενισχύει το συγκεκριµένο πόρισµα: «Τα επιµέρους
προβλήµατα, αν ιδωθούν στο σύνολό τους, αποβλέπουν στον εγκλωβισµό των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και της ∆ωδεκανήσου
σε µιαν τουρκική υφαλοκρηπίδα, σ’ έναν τουρκικό εναέριο χώρο και
σε έναν χώρο στρατιωτικού ελέγχου µε απώτερη συνέπεια ότι έτσι
µια µέρα θα τεθεί σε αµφισβήτηση η ελληνική κυριαρχία».13
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Η εδαφική ασφάλεια της Ελλάδας
Αντιµετωπίζοντας αυτές τις πιέσεις θα ήταν, άραγε, δυνατό να επιζητήσει η Αθήνα, πέρα από το διπλωµατικό επίπεδο, µια αξιόπιστη
εγγύηση της εδαφικής της ασφάλειας; Ευθύς µετά την ανάληψη
των καθηκόντων του, ο Καραµανλής επιδόθηκε στην αναζήτηση
µιας παράλληλης διεξόδου που δεν εδραζόταν πλέον στο πολιτικό
αποκλειστικά, αλλά και στο στρατιωτικό πεδίο. Κατά την εξαετία
1974-1980 διατέθηκαν, µε σκοπό την κατοχύρωση της εδαφικής
ακεραιότητας της χώρας, πολλαπλά κονδύλια, σε σχέση µε την
προηγούµενη περίοδο, προκειµένου να δηµιουργηθούν αξιόµαχες
ένοπλες δυνάµεις. Η αποκατάσταση της εύρυθµης λειτουργίας και
ο εκσυγχρονισµός τους, η ίδρυση εγχώριας πολεµικής βιοµηχανίας,
η προµήθεια νέων µονάδων στην αεροπορία και το ναυτικό µε την
αποφασιστική συµβολή –πέραν των Ηνωµένων Πολιτειών– και της
Γαλλίας, η επιβολή –µε προσωπική δραστική παρέµβασή του– της
αναλογίας 7:10 στη χορήγηση στρατιωτικής βοήθειας προς την
Ελλάδα και την Τουρκία, µαρτυρούν µία µείζονα προσπάθεια για
τη δηµιουργία µιας αποτρεπτικής ένοπλης δύναµης.14 Η προσπάθεια αυτή δεν αρκούσε για να επιλύσει το καίριο πρόβληµα της
εδαφικής ασφάλειας⋅ οπωσδήποτε όµως συνέβαλε στην ενίσχυση
της αµυντικής ισχύος της Ελλάδας.
Αν αποδεικνυόταν εντούτοις εφικτό να αποτραπεί η τουρκική
επέκταση στο Αιγαίο, δεν είχε συµβεί το ίδιο και στην Κύπρο.
Το εγκληµατικό λάθος του ταξίαρχου Ιωαννίδη να επιδιώξει την
πραξικοπηµατική εκδίωξη του νόµιµου προέδρου της ∆ηµοκρατίας,
αρχιεπισκόπου Μακαρίου, είχε δώσει το επιθυµητό πρόσχηµα στην
Άγκυρα για να επιχειρήσει, στις 20 Ιουλίου 1974, απόβαση στο
έδαφος της Μεγαλονήσου. Το αρχικό µάλιστα προγεφύρωµα διευρυνόταν αδικαιολόγητα όταν είχε πλέον εκβληθεί η δικτατορία από
την Αθήνα και αποκατασταθεί η νοµιµότητα στην Κύπρο. Ο Καρα553
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µανλής, διατηρώντας το πηδάλιο της εξουσίας από τις 24 Ιουλίου,
δεν είχε κατορθώσει να µαταιώσει ή να αποκρούσει την τουρκική
εισβολή⋅ αλλά ούτε και, στη συνέχεια, θα κατόρθωνε να κάµψει –υπό
τις συνθήκες που περιγράφηκαν– την αδιαλλαξία και την αλαζονεία
του παράνοµου εισβολέα. Οι συνοµιλίες που επανειληµµένα επιδίωξε
είχαν πάντοτε προσκρούσει στην ηθεληµένη παρέλκυσή τους από
την άλλη πλευρά. Μεταξύ των πρωτοβουλιών του, οι συναντήσεις
µε τους Τούρκους οµολόγους του, Σουλεϊµάν Ντεµιρέλ –το 1975
στις Βρυξέλλες– και Μπουλέντ Ετσεβίτ –το 1978 στο Μοντρέ– δεν
συνέβαλαν στη συνεννόηση.15 Μολοντούτο, δεν θα απεµπολήσει την
τακτική του διαλόγου, µη διαβλέποντας προς άλλη κατεύθυνση τη
δυνατότητα να εξασφαλίσει ένα θετικό αποτέλεσµα.
Έκδηλα, ο ελληνο-τουρκικός περιφερειακός άξονας ήταν οριστικά
πλέον νεκρός! Προτού ακόµη υπογραφεί η Συνθήκη της Λωζάννης,
κυρίως όµως µετά τη συνοµολόγησή της, ιθύνοντες των δύο λαών, ο
Βενιζέλος και ο Κεµάλ, είχαν διακρίνει στους όρους της τη δυνατότητα, απαλλαγµένοι από τις σκιές του παρελθόντος, να βαδίσουν από
κοινού στη λεωφόρο της ειρήνης συνάπτοντας µάλιστα –το 1930– και
Σύµφωνο Φιλίας. Αν, κατά το δεύτερο κυρίως ήµισυ του 20ού αιώνα, υποβλήθηκε η πολιτική αυτή σε θανάσιµη δοκιµασία, τούτο
οφείλεται στην τουρκική πλευρά, η οποία αγνόησε τις προϋποθέσεις
της συγκεκριµένης επιλογής. Η προβολή υπέρµετρων αξιώσεων και
εδαφικών διεκδικήσεων έγινε κατά παράβαση των αρχών που είχαν
υιοθετήσει οι δύο ηγέτες.16 Η παραβίαση, ειδικότερα, του κανόνα της
αποχής από την προβολή εδαφικών διεκδικήσεων ή απειλής προς την
κατεύθυνση αυτή εκδηλώθηκε µε τρόπο κραυγαλέο µέσω, αφενός,
της ένοπλης εισβολής στην Κύπρο και της µετέπειτα τακτικής της
Άγκυρας και, αφετέρου, των αυξηµένων τουρκικών απαιτήσεων στο
Αιγαίο. Η Ελλάδα ήταν πλέον υποχρεωµένη, από τη συγκεκριµένη
στιγµή, να µεταβάλει περιφερειακή στρατηγική και να αναζητήσει
άλλα ερείσµατα στο γειτονικό της χώρο.
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Ο προσανατολισμός στη Δύση
Οι συγκεκριµένες εντούτοις δυσχέρειες δεν έµελλαν να κλονίσουν τη
γενικότερη πεποίθηση του Καραµανλή ότι η επιβεβληµένη διπλωµατική στρατηγική της χώρας δεν ήταν νοητό να βασίζεται παρά
στη ∆ύση. «Ἀνήκοµεν εἰς τὴν ∆ύσιν», διακήρυσσε από το βήµα της
Βουλής, διευκρινίζοντας πως µε τη ρήση αυτή δεν υπονοεί ασφαλώς
ότι η χώρα ανήκει στους δυτικούς!17 Εντοπίζοντας το µείζον διεθνές
πρόβληµα για την Ελλάδα στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας και
της εδαφικής της ακεραιότητας, έκρινε ότι η ικανοποίησή του ήταν
συνυφασµένη µε αυτή την επιλογή⋅ κάθε άλλη συνεπαγόταν σοβαρούς
κινδύνους. Με το συγκεκριµένο σκεπτικό, µάλιστα, θα επιδιώξει
τελικά τη δηµιουργία ειδικής σχέσης µε το ΝΑΤΟ –µην αποµακρύνοντας τη χώρα από την Ατλαντική Συµµαχία. Η αποχώρησή του
από το στρατιωτικό της σκέλος –το 1974– δεν είχε αποδώσει τους
επιθυµητούς καρπούς⋅ παρέχοντας, µάλιστα, στην Τουρκία µεγαλύτερη άνεση στους κόλπους της συµµαχίας έτεινε να υπονοµεύσει
τα εθνικά συµφέροντα –ειδικότερα αυτό της ασφάλειας. Η πολυετής
όµως διαπραγµάτευση δεν είχε ευοδωθεί όταν ο Καραµανλής προέβαινε στον απολογισµό της διπλωµατικής δράσης του. Η Άγκυρα
παρενέβαλε εµπόδια αξιοποιώντας προς όφελός της την αρχή της
οµοφωνίας.18 Ο Έλληνας πρωθυπουργός, µην επιδεικνύοντας τη
διάθεση να επιτύχει στο διάβηµά του υποθηκεύοντας εθνικά συµφέροντα, ήταν υποχρεωµένος να εγκαταλείψει την εξουσία χωρίς να
έχει ολοκληρωθεί η επιδίωξή του, η οποία και θα αχθεί σε πέρας
–τον Οκτώβριο του 1980– από το διάδοχό του, Γεώργιο Ράλλη.19
Η θεµελιακή, εντούτοις, προσήλωσή του στη ∆ύση, δεν θα εµποδίσει τον Κωνσταντίνο Καραµανλή να υιοθετήσει έγκαιρα την
προοπτική για τη συνεργασία µεταξύ κρατών µε διαφορετικό ιδεολογικοπολιτικό προσανατολισµό: «Μὲ βάση τὴν ἰσοτιµία, τὸ ἀµοιβαῖο συµφέρον καὶ τὸν σεβασµὸ τῆς µὴ ἀναµίξεως στὶς ἐσωτερικὲς
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ὑποθέσεις, ἡ κυβέρνηση εἶναι πρόθυµος νὰ ἐπιδιώξει τὴν φιλία καὶ
τὴν συνεργασία ὅλων ἀνεξαιρέτως τῶν χωρῶν τοῦ κόσµου, ἀνεξαρτήτως τοῦ πολιτικοῦ καὶ τοῦ κοινωνικοῦ των καθεστῶτος».20
Με βάση το σκεπτικό αυτό θα επισκεφθεί –για πρώτη φορά µετά
την επικράτηση του κοµµουνιστικού καθεστώτος– τη Μόσχα και
το Πεκίνο⋅ και, ακόµη, την Πράγα και τη Βουδαπέστη. Στα κείµενα κοινών διακηρύξεων και διµερών συµφωνιών περιλαµβανόταν
πλήθος αναφορών σε θέµατα οικονοµικού, εµπορικού, τεχνικού ή
µορφωτικού περιεχοµένου.21 Περισσότερο σηµαντική ήταν όµως η
πολιτική διάσταση του εγχειρήµατος: προσήλωση στις ιδέες και
στους κανόνες για την ειρήνη, την ασφάλεια και τη συνεργασία,
όπως είχαν θεσπιστεί από τον ΟΗΕ –στο µέτρο που ήταν εφικτή υπό
το κράτος του διπολισµού. Ειδικότερα, η διεθνής ύφεση, η ειρηνική
συνύπαρξη, ο αφοπλισµός, η καταπολέµηση της αποικιοκρατίας και
η εφαρµογή της αρχής για την αυτοδιάθεση των λαών, έτειναν να
αποτελέσουν επιλογές σταθερά εναρµονισµένες µε την άσκηση της
διπλωµατίας του Έλληνα πρωθυπουργού. Ιδού το περίγραµµα µιας
στρατηγικής που δεν θα ήταν άτοπο να χαρακτηριστεί ως ελληνική
–κατ’ αναλογία– «οστπολιτίκ»⋅ κατά µείζονα λόγο, αν ληφθεί υπόψη ότι επικάλυπτε και ρηξικέλευθες πρωτοβουλίες στον περιφερειακό
της χώρο. Είναι όµως εύλογο να αποκληθεί και πολυδύναµη, εφόσον
εκτεινόταν και προς τις χώρες του «τρίτου κόσµου» –τουλάχιστον
προς όσες συνδέονταν πολιτικά ή οικονοµικά µε την Ελλάδα.

Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση
Κάθε άλλο παρά ασύµβατη µε το στρατηγικό αυτό προσανατολισµό
ήταν η διαχρονική προσήλωσή του στην ιδέα της ευρωπαϊκής ενότητας.22 Το εθνικό συµφέρον επέτασσε, κατά τη γνώµη του, την
ταχύτερη ενσωµάτωση στον κορµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Οι πολιτικοί λόγοι που συνηγορούσαν υπέρ της επιλογής του συνο-
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ψίζονταν σε δύο: πρώτον, ενίσχυση των προϋποθέσεων για την
απεξάρτηση της χώρας από µία µονοµερή επιρροή των Μεγάλων
∆υνάµεων⋅ δεύτερον, πιστή –υποχρεωτικά– εφαρµογή των δηµοκρατικών θεσµών. Τα οικονοµικά πλεονεκτήµατα, εξάλλου, ήταν,
και αυτά, σηµαντικά: η συσσωµάτωση µε τις αναπτυγµένες ευρωπαϊκές χώρες δεν προσφερόταν µόνο για να παρωθήσει στην περαιτέρω
ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας και κοινωνίας, αλλά και για
να την επιταχύνει, παρέχοντας πολλά από τα αναγκαία µέσα. Οι
Έλληνες καλούνταν να συµµετάσχουν ενεργά σε ένα εγχείρηµα
πρόσφορο να τους επιτρέψει να υπερβούν την «αἰώνια µοναξιά» τους
που τους εξέθετε σε «παντοειδεῖς κινδύνους» και τους υποχρέωνε να
αναζητούν εξωτερικούς «κηδεµόνες».23 Ήδη το 1961, ο Καραµανλής υποστήριζε ότι, στη συνείδησή τους, «ἡ Εὐρωπαϊκὴ Οἰκονοµικὴ
Κοινότης δὲν συνιστᾶ ἁπλῶς µίαν οἰκονοµικὴν κοινοπραξίαν, ἀλλὰ
ἀποτελεῖ ὀντότητα µὲ εὐρυτέραν πολιτικὴν ἀποστολὴν καὶ σηµασίαν».24 Εκφράζοντας διαχρονική φροντίδα ο Ελευθέριος Βενιζέλος
είχε, ευθύς µετά την πρώτη πολιτική πρόταση από τον Aristide
Briand, υιοθετήσει ανεπιφύλακτα την προοπτική για την ευρωπαϊκή
ενοποίηση –ήδη από το 1930. Επιπλέον όµως, πέρα από την εκτίµηση του εθνικού συµφέροντος, ο Καραµανλής γοητευόταν –όπως ο
µεγάλος Κρης– και από την ίδια την ευρωπαϊκή ιδέα.25 Σε πρόκληση
και ιδανικό είχε αναγάγει την ανυπέρθετη ανάγκη να αποτελέσει η
γηραιά ήπειρος, σε επίπεδο πολιτικό και πολιτιστικό, καθοδηγητική
δύναµη σε κλίµακα παγκόσµια. «Μπορεῖ ἡ συµβολή µου στὴν ἰδέα
τῆς ἐνώσεως τῆς Εὐρώπης νὰ µὴν ὑπῆρξε µεγάλη, ὑπῆρξε ὅµως
καὶ εἶναι µεγάλη ἡ πίστη µου στὸ µέλλον τῆς Εὐρώπης», τόνιζε
χαρακτηριστικά όταν, στις 31 Ιανουαρίου 1978, του ανήγγειλαν την
απονοµή του Βραβείου Καρλοµάγνου.26 Η πεποίθησή του ενισχυόταν
και από την αντίληψη ότι ο ευρωπαϊκός πολιτισµός αποτελεί προϊόν
και συνέχεια του αρχαίου ελληνικού και ότι, κατά συνέπεια, ήταν
αδιανόητη µία Ενωµένη Ευρώπη χωρίς την Ελλάδα.
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Αφότου κατέθεσε, τον Ιούνιο του 1975, αίτηση για την ένταξη
της χώρας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες ως πλήρους µέλους, ο Καραµανλής θα χρειαστεί να καταβάλει επίµονες προσπάθειες για να
υπερκεράσει συρροή αντίξοων συνθηκών και δυσυπέρβλητων συχνά
αντιδράσεων –εξωτερικών και εσωτερικών. Οι αµφιταλαντεύσεις
σε επίπεδο διαπραγµατεύσεων και γνωµοδοτήσεων των αρµόδιων
οργάνων µε αναφορά σε διαρθρωτικές αδυναµίες της ελληνικής
οικονοµίας ή διοίκησης, στη σκοπιµότητα να µην ικανοποιηθεί το
ελληνικό αίτηµα πριν από τα αντίστοιχα της Ισπανίας και της Πορτογαλίας ή στις ζωηρές αντιδράσεις Γάλλων και Ιταλών αγροτών
για τη διάθεση των µεσογειακών γεωργικών προϊόντων, συνέθεταν σοβαρές δυσχέρειες. Ο Έλληνας πρωθυπουργός έκαµε επιτυχή
χρήση του πλούσιου πολιτικού οπλοστασίου του προκειµένου να
πείσει τους εννέα εταίρους να δεχτούν την Ελλάδα στους κόλπους
τους. Καθοριστική, µάλιστα, υπήρξε προς την κατεύθυνση αυτή η
θετική συνηγορία κορυφαίων ηγετών –όπως ο Valéry Giscard d’
Estaing και ο Helmut Schmidt–, βασισµένη ακριβώς σε κριτήρια
κυρίως πολιτικά, σύµφωνα και µε τη σταθερή έφεση του Έλληνα
πρωθυπουργού. Ιστορική υπήρξε η τελική υπογραφή στο Ζάππειο
Μέγαρο της Συνθήκης για την ένταξη της Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές
Κοινότητες στις 28 Μαΐου 1979.27 Είχαν µεσολαβήσει επτά µόλις
µήνες από τη συνοµολόγηση και έξι από την αγόρευσή του ενώπιον της Βουλής κατά την επικύρωσή της, όταν, στις 11 Ιανουαρίου
1980, χαρακτήρισε το επίτευγµα αυτό ως «τὸ σηµαντικότερο γιὰ
τὸ µέλλον τῆς χώρας».28

Η περιφερειακή πολιτική
Η διττή αναγκαιότητα για την Ελλάδα, αφενός της µεταβολής
των παραµέτρων της περιφερειακής της πολιτικής και αφετέρου
της εφαρµογής των αρχών για την ειρηνική συνύπαρξη ανεξάρτητα
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από το κοινωνικό σύστηµα κάθε χώρας, εξυπηρετούνταν µε τη νέα
στρατηγική που είχε εγκαινιαστεί στα Βαλκάνια νωρίς στη διάρκεια
της πρωθυπουργίας του Καραµανλή. Ήδη, κατά την αγόρευσή του,
ο πρωθυπουργός θα αφιερώσει λίγες µόνο λέξεις στη συγκεκριµένη
πολιτική: «Μὲ δική µας πρωτοβουλία γιὰ πρώτη φορὰ δηµιουργήθηκε στὴ Βαλκανικὴ ἕνα πλέγµα σχέσεων, τὸ ὁποῖο µετέβαλε τὸ
κλίµα τῆς περιοχῆς µας».29 Η αίσθηση προφανώς της επικαιρότητας,
της αποµάκρυνσης από το χρονικό στάδιο της πρωτοβουλίας του,
δεν είχε επιτρέψει να αναφερθεί εκτενέστερα στο τολµηρό βήµα
που είχε πραγµατοποιηθεί στο επίπεδο τόσο της διµερούς όσο και
της πολυµερούς περιφερειακής συνεργασίας. Θέτοντας κατά µέρος
τις πολιτικο-ιδεολογικές διαφορές που τους χώριζαν, είχε προτάξει όσα στοιχεία συνηγορούν υπέρ της αµοιβαίας προσέγγισης µε
τους βόρειους γείτονες. Την τακτική αυτή, µάλιστα, εφήρµοσε
αρχικά, παρά τις τραυµατικές παιδικές εµπειρίες του, στο πεδίο
των ελληνο-βουλγαρικών σχέσεων µε εντυπωσιακά αποτελέσµατα: την πραγµατοποίηση –για πρώτη φορά στην ιστορία των δύο
κρατών(!)– επίσκεψης Έλληνα πρωθυπουργού στη Σόφια και τη
δήλωση του προέδρου Τόντορ Ζίφκωφ στην Αθήνα για οριστική
απεµπόληση κάθε εδαφικής διεκδίκησης της Βουλγαρίας σε βάρος
των γειτόνων της. Αλλά πέρα από τις διµερείς, αγωνίστηκε για
να πείσει τους Βαλκάνιους οµολόγους του να συναινέσουν στην
προώθηση και µιας πολυµερούς περιφερειακής συνεργασίας. Αν
η ρηξικέλευθη προσπάθειά του δεν ευοδώθηκε στο πολιτικό επίπεδο, οφείλεται σε κεντρόφυγες τάσεις υποκινηµένες από σύµµαχες Μεγάλες ∆υνάµεις.30 Το φαινόµενο αυτό είχε πλέον διαφανεί
κατά τα τελευταία έτη του 1970, όταν ο Έλληνας πρωθυπουργός
οµιλούσε ενώπιον της Βουλής. Έχοντας επίγνωση των διεθνών
πραγµατικοτήτων, είχε ήδη αντιληφθεί ότι η πρωτοβουλία του
προς την πολυµερή κατεύθυνση έπνεε τα λοίσθια⋅ αλλά και είχε,
παράλληλα, συνείδηση του γεγονότος ότι ο συνολικός απολογισµός
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του έργου που είχε επιτελέσει στη βαλκανική χερσόνησο ήταν, στη
βάση του, θετικός.
Είναι, άραγε, δυνατό να σκιαστούν τα αποτελέσµατα αυτά από
την κατά καιρούς επαναφορά από τη Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία
της Μακεδονίας, του θέµατος της δήθεν µακεδονικής µειονότητας
στην Ελλάδα; Ο Καραµανλής, Μακεδόνας ο ίδιος, είχε πρωταγωνιστήσει στην προσπάθεια για να καταδειχτεί ότι ήταν εντελώς
αβάσιµοι οι ισχυρισµοί για την ύπαρξη µακεδονικής εθνότητας στην
ευρύτερη διαδροµή της ιστορίας: τα ευρήµατα της αρχαιολογικής
σκαπάνης που αποκαλύφθηκαν χάρις και στην ιδιαίτερη φροντίδα
του, έµελλαν να προβληθούν διεθνώς ως αψευδείς µάρτυρες. Αλλά
και επανειληµµένα, µε την ευκαιρία ιδιαίτερων συνοµιλιών του
µε τους ιθύνοντες του Βελιγραδίου, είχε τονίσει ότι το συγκεκριµένο ζήτηµα, ανύπαρκτο καθεαυτό, κινδύνευε να δηµιουργήσει
σοβαρό ρήγµα στις παραδοσιακές ελληνο-σερβικές σχέσεις. Κατά
την πρόσφατη, τον Μάρτιο του 1979, συνάντησή του µε τον οµοσπονδιακό πρωθυπουργό, Βέζελιν Τζουράνοβιτς, είχε εκφράσει τη
ριζική αντίθεσή του, την οποία επανέλαβε, ακόµη πιο έντονα, κατά
την επίσκεψή του στη Γιουγκοσλαβία, τον Οκτώβριο του 1980,
στον πρόεδρο Ζβιγιετίν Μιγιάτοβιτς: « Ἔχουµε τελείως ἀντίθετες
ἀπόψεις⋅ δὲν τίθεται θέµα καθόσον οἱ δίγλωσσοι ἔχουν ἑλληνικὴ
ἐθνικὴ συνείδηση⋅ ἡ ἀνακίνησή του δὲν διευκολύνει τὴν συνεργασία
σὲ ὁποιοδήποτε ἐπίπεδο». Το επίµαχο σηµείο ήταν αν η οµοσπονδιακή πρωτεύουσα ή, µάλλον, η τοπική µητρόπολη, τα Σκόπια,
είχαν την πρωτοβουλία της προβολής του… Αλίµονο, όµως! Ο
φόβος της ανάξεσης παρωχηµένων αντιθέσεων και της κυοφορίας
απρόβλεπτων συνεπειών έµελλε να ενισχυθεί όταν, τον Μάιο του
1980 –τέσσερις µόλις µήνες µετά την οµιλία του Έλληνα πρωθυπουργού– αποβιώσει ο Τίτο…31
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Τα όρια της πολιτικής αποδοχής των θέσεων Καραμανλή
Η αγόρευση του πρωθυπουργού γινόταν ενώπιον µιας Βουλής διχασµένης ως προς την αποδοχή των θέσεών του. Η βαθιά δηµοκρατική τοµή που είχε χαραχτεί µε τη δική του πρωταρχικά συµβολή
απάλυνε τη διάσταση, αλλά δεν προσφερόταν για να επικαλύψει
τη ριζική διαφοροποίηση των εκπροσώπων µεταξύ των κοµµάτων
σχετικά µε την εξωτερική πορεία της χώρας. Ο Καραµανλής υπεραµυνόταν της προσήλωσης στους θεσµούς και τα όργανα της δηµοκρατικής ∆ύσης, του ανοίγµατος –παράλληλα– σε όλες τις χώρες του
κόσµου χάριν της παγκόσµιας ειρήνης, της µετριοπαθούς τακτικής
απέναντι στους γείτονες, της ενεργού συµµετοχής στο ευρωπαϊκό
ενωτικό ρεύµα. Στο πλευρό του, εκτός από την παράταξη που είχε
ιδρύσει, τοποθετήθηκε και ο ανεξάρτητος βουλευτής Παναγιώτης
Κανελλόπουλος. Απέναντί του ορθωνόταν ο Ανδρέας Παπανδρέου,
επικεφαλής της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι
η Ελλάδα έπρεπε να αναπτύξει «ἰσότιµες σχέσεις µὲ τὴ ∆ύση, τὴν
Ἀνατολή, τὸ Βορρὰ καὶ τὸ Νότο»⋅ συγκεκριµένα, τασσόταν κατηγορηµατικά εναντίον του ΝΑΤΟ, απαιτούσε την κατάργηση των
αµερικανικών βάσεων, διαφωνούσε ριζικά για την ένταξη στην ΕΟΚ
που «δὲν ἐξυπηρετεῖ τὴν οἰκονοµικὴ καὶ κοινωνικὴ ἀνάπτυξη τῆς
χώρας» και ζητούσε αυστηρότερη στάση απέναντι στην «ἐπιθετικὴ
σοβινιστικὴ πολιτικὴ τῆς Τουρκίας» –οργάνου της Ουάσιγκτον⋅
προκειµένου να µην ολοκληρωθεί η εξάρτηση και η δορυφοροποίησή
της, θα όφειλε η Ελλάδα να υιοθετήσει «µία ἀνεξάρτητη, ἀδέσµευτη
ἐξωτερικὴ πολιτικὴ καὶ µία ἀνεξάρτητη, ἐθνικὴ ἀµυντικὴ πολιτική». Παράλληλη ήταν και η πεποίθηση του Ηλία Ηλιού, εκπροσώπου της Ε∆Α, αισθητά µετριοπαθέστερη όµως –τουλάχιστον στη
διατύπωση. Στο σύνολό τους, εντούτοις, οι 11 βουλευτές της άκρας
Αριστεράς και οι 93 του ΠΑΣΟΚ, επικροτούσαν το «ἄνοιγµα πρὸς
Ἀνατολάς». Ενδιάµεση υπήρξε η τοποθέτηση όσων ζητούσαν τη
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µεταβολή της τακτικής και όχι της στρατηγικής που εφαρµόζει η
κυβέρνηση –όπως ο Ιωάννης Ζίγδης και ο Γεώργιος Μαύρος, εκ
µέρους της Ε∆ΗΚ.32 Η τυχόν συνηγορία όµως υπέρ των θέσεων που
υποστήριζε ο πρωθυπουργός δεν µειώνει τη σηµασία του φαινοµένου
ότι, για πρώτη φορά µετά τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, εκδηλωνόταν µια εξίσου µεγάλη, σε έκταση και σε βάθος, ετερογένεια στην
προσέγγιση των θεµάτων της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.
Η συγκριτική παράθεση των επιτευγµάτων, αφενός, κατά την
οκταετία και, αφετέρου, κατά την εξαετία 1974-1980 είναι αδόκιµη
για πολλούς λόγους. Η επίκληση της διαφοράς των δύο εποχών και
των ιδιαίτερων συνθηκών που τις χαρακτήριζαν είναι σκόπιµο να
λειτουργήσει επιβοηθητικά και µόνο. Κυρίαρχο ρόλο διαδραµατίζει,
τόσο στη µία όσο και στην άλλη περίσταση, η στοχοθεσία του Καραµανλή, η οποία –πρέπει να επισηµανθεί– συνυφαίνεται έως ένα
βαθµό µε τη συγκυρία κάθε εποχής. Ο µύθος για την ύπαρξη δύο
ριζικά διαφορετικών ηγετών –πριν από το 1963 και µετά το 1974–,
προσοδοφόρος πολιτικά, έχει ουσιαστικά καταρριφθεί: η βούληση
του πρωθυπουργού ήταν και στις δύο περιστάσεις κατά βάση η ίδια,
υπό συνθήκες όµως διαφορετικές.33 Αν γίνει δεκτή η διάκριση τριών
µείζονος σηµασίας επιδιώξεών του, θα ήταν δυνατό να υποστηριχτεί
ότι κατά την οκταετία προώθησε καθοριστικά την οικονοµική ανάπτυξη και δροµολόγησε την κοινή πορεία µε τους πλέον προηγµένους
ευρωπαϊκούς λαούς⋅ κατά τη δεύτερη περίοδο, εξάλλου, κατόρθωσε
να παγιώσει το δηµοκρατικό πολίτευµα και να ολοκληρώσει τη συνεργασία µε τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες. Θα ήταν, µάλιστα, σκόπιµο
να επισηµανθεί η επενέργεια του ενός στόχου χάριν της ευόδωσης
του άλλου: ερήµην του ρυθµού ανάπτυξης δεν θα είχε η Ελλάδα
συνδεθεί, το 1961, µε τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες⋅ η ένταξη πάλι στις
τελευταίες ενδυνάµωνε αποφασιστικά τους δηµοκρατικούς θεσµούς⋅
προς την κατεύθυνση αυτή, τέλος, οφείλει να θεωρηθεί –κατά τον
Καραµανλή– ότι συνεργούσε και η απαλλαγή των Ελλήνων από το

562

ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

σύνδροµο της πενίας. Όταν, κατά συνέπεια, ενηµερώσει το Κοινοβούλιο για την εξωτερική πολιτική έχει ήδη φέρει σε ευτυχές πέρας
τους θεµελιακούς διαχρονικούς σκοπούς του.
Παρά το γεγονός ότι τέσσερις µήνες αργότερα εγκατέλειψε τη
µαχόµενη πολιτική, έπειτα από πέντε σχεδόν δεκαετίες, ο Κωνσταντίνος Καραµανλής δεν έπαυσε να ενδιαφέρεται και να ενεργεί
υπέρ τόσο της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών όσο και των εθνικών
συµφερόντων της Ελλάδας. Έχοντας επίγνωση των ορίων του,
ουδέποτε έκρινε σκόπιµη τη διεκδίκηση ενός ρόλου αναντίστοιχου
ενδεχοµένως µε τα µέτρα του εκπροσώπου ενός κράτους όπως
η Ελλάδα. Το γεγονός όµως αυτό δεν υποδήλωνε, µετά ιδίως
την αναγνώρισή του ως προσωπικότητας διεθνούς εµβέλειας, την
οποιαδήποτε αδυναµία να εκφράσει την άποψή του πάνω σε όσα
γεγονότα τεκταίνονταν στην ευρύτερη έκταση του πλανήτη. Είχε
µάλιστα, ως πρόεδρος της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, την ευκαιρία
να ανταλλάσσει απόψεις µε τους ιθύνοντες της διεθνούς κοινωνίας.
Ιδιαίτερη, εξάλλου, θα είναι η έµφαση που θα αποδώσει στην εξέλιξη
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, πιστεύοντας σταθερά στην ανάγκη
να επιτευχθεί το ταχύτερο δυνατό η συνεργασία των κρατών και
των λαών της γηραιάς ηπείρου σε ένα ενιαίο σχήµα προορισµένο να
διαδραµατίσει παγκόσµιο ρόλο ηγετικό. Στο πλαίσιο αυτό ενέτασσε
και τη διεθνή παρουσία της Ελλάδας, επιζητώντας να αξιοποιήσει το
υπάρχον πολιτικό δυναµικό της και να αναδείξει, ως ακαταµάχητο
όπλο, το πολιτιστικό της πρόσωπο.34

Επίλογος
Ο Harold Nicolson έχει καταγράψει όσα στοιχεία χαρακτηρίζουν,
κατά την άποψή του, τον ιδανικό διπλωµάτη: ειλικρίνεια, ακριβολογία, ψυχραιµία και αυτοσυγκράτηση, µετριοπάθεια, σεβασµός της
νοµιµότητας.35 Αν επιχειρηθεί η ανασκόπηση της διεθνούς παρουσίας
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του, θα διαπιστωθεί ότι ο Καραµανλής διέθετε, πράγµατι, αυτά τα
γνωρίσµατα. Αποτελεί αγοραία αντίληψη ότι ο διπλωµάτης χαρακτηρίζεται από την τάση να καταπατεί τους κανόνες της αλήθειας
και να ρέπει προς την αοριστία και την αµφισηµία. Η πρακτική έχει
καταδείξει ότι η οικοδόµηση του κύρους σε µακροπρόθεσµη βάση
είναι ακριβώς συνυφασµένη µε την αναγνώριση µιας αξιοπιστίας
που εδράζεται στους κανόνες αυτούς. Ο Καραµανλής, γνωρίζοντας
τη συγκεκριµένη αλήθεια, υπεράσπισε µε σθένος τις παραπάνω
αρχές, µη διστάζοντας να θυσιάσει στο βωµό τους τη δυνατότητα
να φανεί στιγµιαία ευχάριστος.
Στην ιστορική διαδροµή της νεότερης Ελλάδας, κλήθηκαν πολλοί
για να υπηρετήσουν τα εθνικά συµφέροντα⋅ και συχνά ανταποκρίθηκαν στην αποστολή τους µε σθένος και ευσυνειδησία. Ανάµεσά
τους όµως ξεχωρίζουν δύο ηγέτες που κατόρθωσαν να τα συνάψουν
µε ευρύτερες διεθνείς αναζητήσεις. Πρώτος ήταν ο Ελευθέριος
Βενιζέλος⋅ δεύτερος ο Κωνσταντίνος Καραµανλής. Επιβάλλοντας,
πράγµατι, διεθνώς αµέριστο αίσθηµα σεβασµού τόσο για τις συγκεκριµένες σταθερές θέσεις όσο και για το ασυνήθιστο ήθος του,
κατόρθωσε, όχι µόνο να εγγράψει µιαν εικόνα άκρως θετική, αλλά
και να προαγάγει καίριες εθνικές επιδιώξεις. Κορυφαίοι ξένοι ηγέτες –ανάµεσά τους, ο Charles de Gaulle, ο Konrad Adenauer και ο
John Kennedy, κατά την περίοδο της οκταετίας, ο Valéry Guiscard
d’ Estaing και ο Helmut Schmidt, κατά την εξαετία– εξέφραζαν
ρητά θαυµασµό για το έργο και την προσωπικότητά του⋅ περισσότερο όµως αποτύπωναν το αίσθηµα αυτό στις αποφάσεις τους. Η
Ελλάδα, χάρις στη συµβολή του, από απλό γεωγραφικό σηµείο,
µεταβαλλόταν σε παράγοντα ικανό να επηρεάσει τη διαµόρφωση
της διεθνούς ζωής.
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∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΣΥΝΟ∆ΟΣ Γ΄
Συνεδρίασις ΜΗ΄, 11 Ιανουαρίου 1980



Κύριοι Βουλευταί, ἡ παροῦσα συζήτησις γίνεται σὲ µία στιγµὴ
ποὺ ἡ διεθνὴς κατάστασις δὲν εἶναι ἁπλῶς συγκεχυµένη,
ἀλλὰ εἶναι καὶ ἐπικίνδυνη καὶ θὰ πρέπει γιὰ τὸν λόγο
ἀκριβῶς αὐτό, νὰ διεξαχθῇ µὲ ψυχραιµία καί, θὰ ἔλεγα,
µὲ ὑπευθυνότητα. Πιστεύω ὅτι ὅλοι ὅσοι βρισκόµεθα στὴν
αἴθουσα αὐτὴ θέλουµε τὸ καλὸ αὐτοῦ τοῦ Τόπου καὶ ὅταν
ἀκόµη καὶ τὸ καλὸ αὐτὸ τὸ ἐκτιµοῦµε κατὰ τρόπο διαφορετικό. Πολλὲς φορὲς ὅµως δὲν διστάζουµε νὰ τὸν βλάψουµε,
στὴν προσπάθειά µας νὰ βλάψουµε τὴν Κυβέρνηση, τὴν
ὁποιαδήποτε Κυβέρνηση. Ἐλπίζω ὅτι κατὰ τὴν συζήτηση
αὐτὴ θὰ ἀποφύγουµε ὑπερβολὲς ποὺ θὰ µποροῦσαν νὰ δυσχεράνουν τὸν χειρισµὸ τῶν ἐξωτερικῶν µας ὑποθέσεων.
Θὰ προσπαθήσω, κύριοι Βουλευταί, νὰ σᾶς δώσω µία
γενικὴ εἰκόνα τῆς καταστάσεως τῆς Χώρας. Τόν τελευταῖο
καιρὸ στὸ διεθνῆ χῶρο σηµειώνονται ἐξελίξεις ποὺ πρέπει
ὄχι µόνο νὰ µᾶς ἀπασχολήσουν, ἀλλὰ καὶ νὰ µᾶς προβληµατίσουν. Ἀπὸ τὴν ἴδια αὐτὴ θέση κατ’ ἐπανάλειψη
ἐπεσήµανα τὴν ἐπικίνδυνη σύγχυση ποὺ ἐπικρατεῖ σήµερα
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Πρόεδρος τῆς Κυβερνήσεως).
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στὸν κόσµο. Ἡ σύγχυση αὐτὴ τὸν τελευταῖο καιρὸ, παίρνει
τέτοια µορφὴ καὶ τέτοιες διαστάσεις, ὥστε νὰ δηµιουργεῖται
ἡ ἐντύπωση ὅτι ὁλόκληρη ἡ ἀνθρωπότης µπῆκε σὲ µία
περίοδο ὁµαδικῆς παραφροσύνης.
Στὴ διεθνῆ ζωὴ γίνονται σήµερα πράγµατα, ποὺ δὲν ἐξηγοῦνται λογικά. Καὶ τὴν ἀλήθεια αὐτὴ τὴν ἐπιβεβαιώνει
τὸ γεγονὸς ὅτι συγκρούονται σήµερα λαοί, οἱ ὁποῖοι ὄχι
µόνον ἔχουν κοινὰ συµφέροντα, ἀλλὰ εὑρίσκονται καὶ στὸν
ἴδιο ἰδεολογικὸ χῶρο.
Κοµµουνισταί, χτυποῦν κοµµουνιστάς. Ἀδέσµευτοι ἀδεσµεύτους. Λευκοὶ λευκούς. Μαῦροι µαύρους καὶ οὕτω καθ’
ἑξῆς. Στὴν ἐποχή µας, κύριοι συνάδελφοι, ἐχρεωκόπησαν ὄχι
µόνο οἱ καθιερωµένοι διεθνεῖς θεσµοί, ἀλλά ἐχρεωκόπησαν
καὶ οἱ γνωστὲς ἰδεολογίες, ποὺ ὑποτάσσονται σήµερα σὲ
ξεπερασµένους ἐθνικισµοὺς καὶ ἀνοµολόγητα συµφέροντα.
Μέσα σ’ αὐτὸ τὸ ἐπικίνδυνο χάος, ποὺ ἐπικρατεῖ σήµερα
στὸν κόσµο, ὀφείλει ἡ Ἑλλὰς νὰ προσδιορίζει τὶς ἐξωτερικές
της σχέσεις. Καὶ ὀφείλει νὰ τὸ πράττει κατὰ τρόπο συνετό,
διὰ νὰ ἀποφύγει κινδύνους, οἱ ὁποῖοι µποροῦν ἀνὰ πάσαν
στιγµὴν νὰ τὴν ἀπειλήσουν.
Ἡ ἐξωτερική µας πολιτική, κύριοι Βουλευταί, µετὰ τὴν
ἀποκατάσταση τῆς ∆ηµοκρατίας, ἔλαβε διαστάσεις, ἄγνωστες στὴν Ἑλλάδα κατὰ τὸ παρελθόν. Ἀναπτύξαµε καὶ
διατηροῦµε σχέσεις φιλικὲς µὲ ὅλες τὶς χῶρες τοῦ κόσµου.
Ἐνισχύσαµε τοὺς δεσµούς µας µὲ τὶς χῶρες τῆς ∆ύσεως καὶ
εἰδικώτερα µὲ τὶς χῶρες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κοινότητος. Μὲ
δική µας πρωτοβουλία γιὰ πρώτη φορὰ δηµιουργήθηκε στὴ
Βαλκανικὴ ἕνα πλέγµα σχέσεων, τὸ ὁποῖον µετέβαλε τὸ
κλῖµα τῆς περιοχῆς µας.
570

ΟΜΙΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

Μὲ τὸν Ἀραβικὸ κόσµο ἡ συνεργασία µας ἔχει ἀναπτυχθῆ
τὰ τελευταῖα χρόνια κατὰ τρόπο θεαµατικό. Ἀρκεῖ νὰ
λεχθεῖ ὅτι πέραν ἀπὸ τὴ σύσφιξη τῶν φιλικῶν µας σχέσεων,
ἀναπτύξαµε ἐµπορικὲς σχέσεις, οἱ ὁποῖες εἶναι πράµατι
ἀξιόλογες.
Οἱ ἐξαγωγές µας πρὸς τὶς Ἀραβικὲς χῶρες ἀπὸ 277 ἑκατοµµύρια δολλάρια, ποὺ ἦταν τὸ 1974, ἔφθασαν ἐφέτος τὰ
750 ἑκατοµµύρια δολλάρια. Ἐξ ἄλλου, εἶναι ἡ πρώτη φορὰ
ποὺ Πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδος ἐπισκέφθηκε ἐπίσηµα τὶς
Ἀνατολικὲς Χῶρες.
Ἰδιαίτερη σηµασία εἶχαν οἱ ἐπισκέψεις µου στὴ Σοβιετικὴ
Ἕνωση καὶ στὴν Κίνα, ὅπου εἶχα συνοµιλίες κορυφῆς, χρήσιµες καὶ εἰλικρινεῖς. Καὶ ὅταν λέγω εἰλικρινεῖς, ἐννοῶ ὅτι οἱ
συνοµιλίες αὐτὲς διεξήχθησαν µὲ δεδοµένη τὴν ἰδεολογικὴ
καὶ διεθνῆ θέση ἑκάστης πλευρᾶς.
Ὁ φόβος, κύριοι Βουλευταί, νὰ ὑποστηρίξουµε τὸ σωστό,
γιὰ νὰ µὴ γίνουµε δυσάρεστοι, εἶναι ἡ χειρότερη πολιτική.
Πιστεύω ὅτι οἱ µικροὶ λαοί, γιὰ νὰ ἔχουν διεθνῆ ὑπόληψη,
ὀφείλουν, χωρὶς νὰ προκαλοῦν, νὰ εἶναι εἰλικρινεῖς καὶ
ἔντιµοι. Ὁ φόβος, τόσο στὶς προσωπικές, ὅσο καὶ στὶς διεθνεῖς σχέσεις, ἀποτελεῖ τὴ χειρότερη µορφὴ δουλείας, διότι
µᾶς ἀφαιρεῖ τὴν ἐλευθερία νὰ ὑποστηρίξουµε αὐτό τό ὁποῖο
πιστεύουµε.
Ἡ Χώρα µας, κύριοι συνάδελφοι, βρίσκεται στὴν πιὸ εὐαίσθητη περιοχὴ τοῦ κόσµου. Καὶ αὐτὸ δὲν πρέπει ποτὲ νὰ
τὸ ξεχνοῦµε, ὅταν συζητοῦµε τὴν ἐξωτερική µας πολιτική.
Κατὰ τρόπο διάφορο, εἶναι δυνατὸν νὰ προσδιορίζουν τὴν
πολιτική τους χῶρες, οἱ ὁποῖες λόγω τῆς γεωγραφικῆς τους
θέσεως βρίσκονται ἐν ἀσφαλείᾳ.
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Ἀλλὰ οἱ χῶρες ποὺ βρίσκονται σὲ σηµεῖα εὐαίσθητα τῆς
ὑδρογείου, ὅπως καὶ ἡ δική µας Χώρα, πρέπει τὴν ἐξωτερική τους πολιτικὴ νὰ τὴν προσδιορίζουν κατὰ τρόπον
σώφρονα καὶ ἀποφασιστικό. Στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο,
στὴ Μέση Ἀνατολή, καὶ τώρα στὴν Κεντρικὴ Ἀσία, ἡ εἰρήνη
εἶναι περίπου ἄγνωστη καὶ ἡ ἀπειλή µιᾶς γενικώτερης
συρράξεως διαγράφεται ἤδη στὸν ὁρίζοντα.
Τὸ Παλαιστινιακό, γιὰ τὸ ὁποῖο ἡ Ἑλλὰς ζωηρότατα
ἐνδιαφέρεται –καὶ ἐνδιαφέρεται λόγῳ τῶν ἰδιαιτέρων δεσµῶν, ποὺ ἔχει µὲ τὸν Ἀραβικὸν κόσµον– ὄχι µόνον παραµένει ἐκκρεµές, ἀλλὰ καὶ κατέστη ὀξύτερο, γιὰ τὸν λόγο
ὅτι συνδέεται ἄµεσα ἤ ἔµµεσα µὲ τὸ ἐνεργειακό.
Στὸ Ἰράν, ἀπὸ µία ἐπαναστατικὴ µεταβολή, ἡ κατάσταση
εἶναι τόσο συγκεχυµένη, ὥστε νὰ εἶναι ἀδύνατο νὰ προβλέψει κανένας, ποιὰ θὰ εἶναι ἡ τελική τους ἔκβαση. Ὑπάρχει
φόβος ἐµφυλίου πολέµου, ποὺ µοιραῖα, ὅπως διδάσκει ἡ
ἱστορία, θὰ ὁδηγήσει σὲ κάποια µορφὴ ὁλοκληρωτισµοῦ.
Ἀλλὰ αὐτὰ τὰ γεγονότα τοῦ Ἰρὰν πέραν τῶν ἐσωτερικῶν,
ἐδηµιούργησαν ἐπικίνδυνα προβλήµατα καὶ στὸ διεθνῆ
χῶρο. Ἡ σύλληψη καὶ φυλάκιση τῶν Ἀµερικανῶν διπλωµατῶν προκάλεσε, ὡς γνωστόν, παγκόσµιο σάλο. Καὶ προκάλεσε δικαιολογηµένα σάλο, γιὰ τὸν λόγο ὅτι µὲ τὴν
πράξη αὐτὴ καταργεῖται ἕνας αἰωνόβιος θεσµός, ὅπως εἶναι
ὁ θεσµὸς τῆς διπλωµατικῆς ἀσυλίας, καὶ καταλύεται ἡ
διεθνὴς τάξη.
Πρέπει νὰ ἐλπίζουµε ὅτι γιὰ τὸ καλὸ ὅλων καί ἰδιαίτερα
τοῦ Ἰρανικοῦ Λαοῦ, θὰ ἐπικρατήσει ἡ λογική, γιὰ νὰ ἀποφευχθοῦν κίνδυνοι ποὺ θὰ πλήξουν ἴσως καί τὸ ἴδιο τὸ
Ἰράν.
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Στὸ Ἀφγανιστὰν ἐξ ἄλλου, συνέβησαν γεγονότα, ποὺ θέτουν σὲ κίνδυνο τοὐλάχιστον τὴν εἰρήνη τῆς περιοχῆς αὐτῆς.
Ἡ Σοβιετικὴ Ἕνωση εἰσέβαλε στὴ χώρα αὐτὴ χωρὶς
κἂν νὰ τηρήσει τὰ προσχήµατα. Οἱ ἐξηγήσεις ποὺ ἔδωσε
ἀσφαλῶς δὲν πείθουν ὅτι προέβη στὴν ἐνέργεια αὐτὴ γιὰ
νὰ ἀποτρέψει οἱουσδήποτε κινδύνους. Πάντως, µὲ τὴν
εἰσβολὴ αὐτὴ τραυµατίστηκε σοβαρὰ ἡ διεθνὴς ὕφεση.
Καὶ θὰ πρέπει νὰ εὐχόµεθα καὶ στὴν περίπτωση αὐτὴ νὰ
ἐξευρεθοῦν διευθετήσεις, γιὰ νὰ ἀποτραποῦν µεγαλύτεροι
κίνδυνοι, οἱ ὁποῖοι εἶναι δυνατὸν νὰ πάρουν διαστάσεις
ἀπροσδιόριστες.
Εἶναι προφανές, κύριοι συνάδελφοι, ὅτι ἡ ἀναταραχὴ ποὺ
παρατηρεῖται στὶς περιοχὲς αὐτὲς συνδέεται ἔµµεσα ἤ ἄµεσα καὶ µὲ τὸ ἐνεργειακό. Ὅπως γνωρίζετε –καὶ τὸ γνωρίζουµε καὶ ἐµεῖς, διότι ὑφιστάµεθα τὶς συνέπειές της– ἡ
ἐνεργειακὴ κρίση εἶναι ἡ µεγαλύτερη οἰκονοµικὴ κρίση
ποὺ ἀντιµετωπίζει ὁ κόσµος µετὰ τὸ 1930. Καὶ αὐτό, γιατὶ
ἡ Οἰκονοµία τοῦ κόσµου καὶ γενικώτερα ἡ σύγχρονη ζωὴ
τοῦ ἀνθρώπου, ἐξαρτῶνται ἀπολύτως ἀπὸ τὸ πετρέλαιο. Ὁ
ἀνεξέλεγκτος τρόπος στὴν παραγωγή, στὴ διάθεση καὶ στὴν
τιµολόγηση τοῦ πετρελαίου, καθιστᾶ ἀδύνατο ὁποιονδήποτε
προγραµµατισµὸ καὶ κρατᾶ σὲ ἀγχώδη ἀβεβαιότητα τὸν
κόσµο. Εἶναι τέτοιες οἱ περιπτώσεις τοῦ προβλήµατος σὲ
ὅλους τοὺς τοµεῖς τῆς διεθνοῦς ζωῆς, ὥστε νὰ ὑπάρχει
φόβος ἀνωµαλιῶν, οἰκονοµικῶν καὶ πολιτικῶν, ποὺ θὰ
ἀναστατώσουν τὸν κόσµο.
Ὅπως γνωρίζετε, ἀπὸ µακροῦ χρόνου ἐπεσήµανα τοὺς
κινδύνους ποὺ προκαλεῖ ἡ ἐνεργειακὴ κρίση καὶ ὑπεστήριξα τὴν ἄποψη ὅτι, γιὰ νὰ ἀποτραποῦν, θὰ πρέπει νὰ ἐξι573
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σορροπηθοῦν τὰ συµφέροντα παραγωγῶν καὶ καταναλωτῶν
µὲ µακροπρόθεσµες διεθνεῖς ρυθµίσεις. Οἱ παραγωγοὶ νὰ
ἔχουν τὰ πλεονεκτήµατα τὰ ὁποῖα τοὺς δίνει τὸ γεγονὸς
ὅτι τὸ πολύτιµο αὐτὸ ἀγαθὸ εὑρίσκεται στὴν χώρα τους,
οἱ δὲ καταναλωταὶ νὰ ἔχουν τοὐλάχιστον τὸ αἴσθηµα ὅτι
σὲ ἀσφαλεῖς κάπως τιµὲς θὰ προµηθεύονται τὸ πετρέλαιο.
Αὐτὴ τὴ στιγµὴ δὲν ἀπειλούµεθα µόνο ἀπὸ τὴ συνεχῆ καὶ
ὑπέρµετρη αὔξηση τῆς τιµῆς τοῦ πετρελαίου, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ
τὴν ἀπροθυµία οἱουδήποτε παραγωγοῦ νὰ µᾶς παραδώσει
τὸ πετρέλαιο.
Κατὰ τὰ πρόσφατα ταξίδια µου τήν ἄποψή µου αὐτὴ τὴ
συνεζήτησα µὲ Ἄραβες καὶ µὲ Εὐρωπαίους ἡγέτες.
Προσπάθησα νὰ τοὺς πείσω ὅτι θὰ ἔπρεπε ἀπὸ κάποια
πλευρὰ νὰ ἀναληφθῇ ἡ πρωτοβουλία γιὰ διάλογο.
∆ιεπίστωσα ὅτι ὅλοι ἀνησυχοῦν καὶ ὅλοι δέχονται τὴν
ἀνάγκη αὐτοῦ τοῦ διαλόγου, ἀκόµη καί οἱ παραγωγοί.
Παρὰ ταῦτα, δὲν ἀντιµετωπίζεται τὸ θέµα κατὰ τρόπο
συλλογικό, µὲ βούληση ἑνιαία, οὔτε ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά.
Ἤδη στὸν τοµέα τὸν ἐνεργειακὸ ἐπικρατεῖ ἀναρχία.
Καὶ ἐὰν δὲν τὴν δαµάσωµε, θὰ γίνει περισσότερο ἐπικίνδυνη, διότι ἡµέρα µὲ τὴν ἡµέρα, τὸ κρίσιµο αὐτὸ θέµα,
τίθεται ἐκτὸς συλλογικοῦ ἐλέγχου. Ὅπως εἶναι γνωστό,
οὔτε οἱ παραγωγοὶ συµφωνοῦν µεταξύ τους ἀλλά οὔτε καὶ
οἱ καταναλωτὲς ποὺ ἔχουν αὐτοὶ πρὸ παντὸς ἀνάγκη ν’
ἀναλάβουν πρωτοβουλία, γιὰ τὸν λόγο ὅτι, ὁ κάθε ἕνας
φροντίζει νὰ καλύψει τὶς δικές του ἀνάγκες, ἀγνοώντας τοὺς
κινδύνους ποὺ ἀπειλοῦν τὸ σύνολο τῆς ἀνθρωπότητος.
Κύριοι Βουλευταί, ὅπως γνωρίζετε τὸν τελευταῖο καιρὸ
ἐπισκέφθηκα διάφορες περιοχὲς τοῦ κόσµου καὶ εἶχα συνο574
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µιλίες µὲ τοὺς ἡγέτες ὅλων σχεδὸν τῶν χωρῶν ἐκείνων ποὺ
διαµορφώνουν τὴ διεθνῆ ζωή. Οἱ ἐπαφὲς ποὺ εἶχα ὑπῆρξαν
ἀσφαλῶς χρήσιµες. Πρῶτον, γιατὶ ἐνηµερώθηκα κατά τρόπο ὑπεύθυνο γιὰ τὶς τάσεις ποὺ ἐπικρατοῦν σήµερα στὸν κόσµο, πρᾶγµα ποὺ µᾶς ἐπιτρέπει νὰ διαµορφώνουµε τὴν πολιτική µας κατὰ τρόπο ἀσφαλέστερο. ∆εύτερον, γιατὶ εἶχα
τὴν εὐκαιρία νὰ ἀναπτύξω τὶς Ἑλληνικές ἀπόψεις πάνω
στὰ κρίσιµα προβλήµατα τῆς ἐποχῆς µας καὶ εἰδικώτερα
στὰ προβλήµατα ἐκεῖνα ποὺ ἀφοροῦν τὴν Ἑλλάδα. Καὶ τρίτον, γιατὶ ἀνοίξαµε καινούργιες καὶ σηµαντικές, θὰ ἔλεγα,
δυνατότητες συνεργασίας σὲ διαφόρους τοµεῖς.
∆ὲν σᾶς ἀποκρύπτω ὅτι µὲ λύπη µου διεπίστωσα κατὰ
τὶς ἐπαφές µου αὐτὲς ὅτι οἱ ἐκτιµήσεις τῶν ἰσχυρῶν γιὰ τὰ
µεγάλα, τὰ κρίσιµα προβλήµατα τῆς ἐποχῆς µας εἶναι τόσο
διαφορετικές, ὥστε νὰ µὴ δικαιολογεῖται αἰσιοδοξία γιὰ
τὸ µέλλον τοῦ κόσµου. Ἡ ἀνθρωπότης πορεύεται σήµερα
ἀκαθοδήγητη καὶ κανεὶς δὲν µπορεῖ νὰ κάνει προβλέψεις
γιὰ τὸ µέλλον της.
Εἶναι προφανὲς ὅτι οἱ ἀντιθέσεις αὐτές, πέραν τῶν συµφερόντων, τροφοδοτοῦνται καὶ ἀπὸ τὴν ἀµοιβαία δυσπιστία, ποὺ ἐπικρατεῖ σήµερα γενικὰ στὴ διεθνῆ ζωὴ καὶ
εἰδικώτερα µεταξὺ Ἀνατολῆς καὶ ∆ύσεως. Ἡ θέση τῆς Ἑλλάδος στὰ προβλήµατα αὐτὰ εἶναι γνωστὴ καὶ συνεπής.
Ὑποστηρίζουµε κάθε προσπάθεια ποὺ ἀποβλέπει στὴν κατοχύρωση τῆς διεθνοῦς εἰρήνης.
Καὶ πιστεύουµε ὅτι γιὰ νὰ διαλυθῆ ἡ ἀµοιβαία δυσπιστία
καὶ ὁ φόβος ποὺ τροφοδοτοῦν τοὺς ἀνταγωνισµούς, θὰ πρέπει νὰ ὑπάρξει ἰσορροπία δυνάµεων, στὸ κατώτερο δυνατὸ
ἐπίπεδο, καὶ διεθνῶς ἐλεγχοµένη.
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Πιστεύω, κύριοι Βουλευταί, ὅτι ἐφ’ ὅσον ἀπεδείχθη ἀνέφικτος ὁ πλήρης ἀφοπλισµός, µοναδικὴ ἐγγύηση γιὰ τὴ
διεθνῆ εἰρήνη εἶναι ἡ ἰσορροπία δυνάµεων. Γιατὶ ἡ ὑπεροχὴ
καὶ ἡ ὑπεροπλία στὰ χέρια ὁποιουδήποτε προκαλεῖ µοιραία
τὸν πειρασµὸ νὰ ἐπεκτείνει τὴν ἐπιρροή του.
Θὰ µποροῦσα µάλιστα νὰ ἀναφερθῶ καὶ στὴ θέση τοῦ
Κοµµουνιστικοῦ Κόµµατος Ἰταλίας, τὸ ὁποῖον ὑπεστήριξε
ὅτι ἡ παραµονὴ τῆς Ἰταλίας στὸ ΝΑΤΟ εἶναι ἀναγκαία,
διότι πρέπει νὰ ὑπάρχει ἰσορροπία δυνάµεων στὸν κόσµο.
Τὴν πολιτική µας αὐτὴ τὴν διακηρύξαµε πρὸς πᾶσα κατεύθυνση µὲ θάρρος καὶ συνέπεια. Καὶ αὐτὸς ἀκριβῶς εἶναι
ὁ λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο ἡ Ἑλλὰς ἔλαβε τὴν γνωστὴ θέση στὸ
θέµα τῶν πυραύλων µέσου βεληνεκοῦς. Γιατὶ εἶναι γνωστόν, ὅτι στὴν Κεντρικὴ Εὐρώπη ὁ Ἀνατολικὸς συνασπισµὸς
ἔχει σηµαντικὴ ὑπεροχὴ δυνάµεων ἔναντι τῆς ∆ύσεως. Ἡ
θέση ἑποµένως ποὺ λάβαµε εἶναι συνεπὴς πρὸς τὴ θεωρία
ποὺ πιστεύουµε, τῆς ἰσορροπίας δυνάµεων.
Κύριοι Βουλευταί, θὰ ἔλθω τώρα καὶ εἰς τὰ εἰδικώτερα
ἐξωτερικὰ προβλήµατα ποὺ ἀπασχολοῦν τὴν Ἑλλάδα. Γιὰ
τὰ θέµατα αὐτὰ συζητήσαµε κατ’ ἐπανάληψη στὴν Αἴθουσα
αὐτή. Καὶ νοµίζω ὅτι τὰ συζητήσαµε ἐν ἐκτάσει κατὰ τὴν
τελευταία πολιτικὴ συζήτηση τῆς Βουλῆς. Μπορῶ νὰ πῶ
ὅτι ἔκτοτε δὲν σηµειώθηκε οὐσιώδης πρόοδος εἰς τὰ θέµατα
αὐτά. Θὰ ἀναφερθῶ ὅµως δι’ ὀλίγων στὶς τελευταῖες ἐξελίξεις τους, γιὰ νὰ εἶναι πληρέστερη ἡ ἐνηµέρωση τῆς Βουλῆς. Καὶ θ’ ἀρχίσω ἀπὸ τὸ δρᾶµα τῆς Κύπρου, ποὺ ντροπιάζει τὴν ἐποχή µας. Ἡ εὐθύνη γιὰ τὴν δηµιουργία τοῦ
προβλήµατος αὐτοῦ βαρύνει τὴν Τουρκία, ὅπως τὴν βαρύνει
καὶ ἡ εὐθύνη γιὰ τὴν παράταση τοῦ δράµατος αὐτοῦ.
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Οἰ συνοµιλίες ποὺ κατ’ ἐπανάληψιν ἐγένοντο, δὲν ἀπέδωσαν ἀποτελέσµατα, γιὰ τὸν λόγο ὅτι ἡ Τουρκικὴ πλευρά,
παρὰ τὶς ὑποσχέσεις της, δὲν θέλησε ἢ δὲν κατέστη ἱκανὴ
νὰ προσδιορίσει κατὰ τρόπο σαφῆ τὶς θέσεις της. Καὶ ὄχι
µόνον αὐτό, ἀλλὰ τὸν τελευταῖο καιρό, ἀπειλεῖ νὰ ἐποικίσει
τὰ Βαρόσια, πρᾶγµα ποὺ ἂν συµβῆ, θὰ τορπιλλίσει κάθε
ἐλπίδα ἐπιλύσεως τοῦ προβλήµατος καὶ θὰ ἀποτελέσει πρόκληση ὄχι µόνον γιὰ µᾶς, ἀλλὰ πιστεύω γιὰ ὅλους ἐκείνους
ποὺ ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴ λύση τοῦ προβλήµατος καὶ γενικὰ
γιὰ τὴν εἰρήνευση τῆς περιοχῆς.
Πρὸ δύο περίπου µηνῶν τὰ Ἡνωµένα Ἔθνη µὲ ἀπόφασή
τους συνέστησαν τὴν ἐπανάληψη τοῦ διαλόγου µὲ πρόβλεψη, ἂν ὁ διάλογος δὲν ἀποδώσει καὶ πάλι ἀποτέλεσµα, νὰ
συσταθῇ εἰδικὴ ἐπιτροπὴ ἀπὸ τὰ Ἡνωµένα Ἔθνη, γιὰ νὰ βοηθήσει τὸν Γενικὸ Γραµµατέα στὴν ἐξεύρεση λύσεως. Ἤδη,
ἀναµένεται πρωτοβουλία τοῦ Γενικοῦ Γραµµατέως τῶν
Ἡνωµένων Ἐθνῶν, κυρίου Βαλντχάϊµ, γιὰ τὴν ἐπανάληψη
τοῦ διαλόγου. ∆ὲν γνωρίζω ἐὰν ἡ Τουρκία θὰ ἐπωφεληθῆ
τῆς εὐκαιρίας αὐτῆς, γιὰ νὰ θέσει τέρµα στὸ δρᾶµα αὐτὸ
ποὺ ἔγινε καὶ δικὸ της δρᾶµα.
Πάντως, ἡ Ἑλληνοκυπριακὴ πλευρὰ ὀφείλει νὰ προσέλθει
στὸν διάλογο ὁµονοοῦσα καὶ ἐπιδιώκουσα λύση ἐθνική.
Καὶ ὅταν λέγω ἐθνική, ἐννοῶ λύση ἀπαλλαγµένη ἀπὸ
κοµµατικὲς προκαταλήψεις. Καὶ θὰ τὴν ἐπιδιώξει κατὰ
τρόπο σαφῆ καὶ συγκεκριµένο, γιὰ νὰ ἔχει συµπαράσταση
ὅλων ἐκείνων ποὺ θέλουν νὰ ὑποστηρίζουν τὸ δίκαιο. Καὶ
πέραν αὐτοῦ θὰ πρέπει, ἂν ὑπάρξουν εὐκαιρίες προωθήσεως τοῦ θέµατος, νὰ µὴν ἀπολεσθοῦν λόγω ἐσωτερικῶν
διενέξεων, ὅπως συνέβη στὸ παρελθόν.
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Ἡ Ἑλλάς, κύριοι Βουλευταί, παρακολουθεῖ µὲ ζωηρὸ
ἐνδιαφέρον, µὲ πόνο, τὶς ἐξελίξεις αὐτῆς τῆς τραγωδίας.
Καὶ νοµίζω ὅτι εἶναι περιττὸ νὰ διακηρύξω καὶ πάλι τὴν
ἀλληλεγγύη τῆς Ἑλλάδος πρὸς τὸν Κυπριακὸν Λαό.
Ἡ συνεργασία µεταξὺ Ἀθηνῶν καὶ Λευκωσίας εἶναι σταθερή. Καὶ θὰ συνεχισθῆ ἀταλάντευτα, µέχρι πλήρους δικαιώσεως τοῦ ἀγῶνος τοῦ Κυπριακοῦ Ἑλληνισµοῦ.
Καὶ οἱ ἄλλες διαφορὲς ποὺ ἔχουµε µὲ τὴν Τουρκία, παρουσιάζουν µία στασιµότητα γιὰ τὸν λόγο ὅτι δὲν κατέστη
δυνατή, παρὰ τὰς συνεχεῖς προσπαθείας µας, µιὰ λογικὴ
συνεννόηση µὲ τὴν Τουρκία. ∆υστυχῶς καὶ στὴν περίπτωση
αὐτὴ εἶµαι ὑποχρεωµένος νὰ καταλογίσω εὐθύνες στὴν
Τουρκία, τόσο γιὰ τὴν δηµιουργία, ὅσο καὶ γιὰ τὴν παράταση τῆς ἐκκρεµότητος τῶν προβληµάτων αὐτῶν.
Οἱ θέσεις τῆς Ἑλλάδος ἐπί τῶν θεµάτων αὐτῶν εἶναι
γνωστὲς καὶ σαφεῖς. Καὶ εἶναι τόσο λογικές, ὥστε ἂν ἡ
Τουρκία ἔδειχνε στοιχειώδη κατανόηση, ἡ ἐπίλυση τῶν
διαφορῶν µας θὰ ἦταν εὐχερής. Ἐπειδὴ ὅµως ἡ Τουρκία, γιὰ νὰ δικαιολογήσει τὸν θόρυβο ποὺ κατὰ καιρούς
δηµιουργεῖ, ὑποστηρίζει ὅτι ἡ Ἑλλὰς µετέτρεψε ἢ ὅτι ἔχει
τὴν πρόθεση νὰ µετατρέψει τὸ Αἰγαῖο σὲ λίµνη ἑλληνική,
εἶµαι ὑποχρεωµένος νὰ ἐπαναλάβω τὴν δήλωση ποὺ ἔκαµα
καὶ παλαιότερα, γιὰ νὰ διαλύσω ἀκριβῶς τὶς ἐντυπώσεις,
τὶς ὁποῖες προσπαθεῖ νὰ δηµιουργήσει.
Ἡ Ἑλλὰς δὲν θεωρεῖ τὸ Αἰγαῖο ἑλληνικὴ λίµνη. Ἡ
Ἑλλὰς δέχεται ὅτι ὑπάρχουν σ’ αὐτὸ ὕδατα διεθνῆ, ὅπως
ὑπάρχουν καὶ τουρκικὰ χωρικὰ ὕδατα. Οὔτε ἀρνεῖται ὅτι
ἡ Τουρκία, ὡς παράκτια χώρα, ἔχει ὡρισµένα δικαιώµατα
στὸ Αἰγαῖο. Ἐκεῖνο ποὺ ζητοῦµε ἀπὸ τὴν Τουρκία εἶναι
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νὰ ἀντιληφθῇ ἐπιτέλους ὅτι τὸ Αἰγαῖο εἶναι κατάσπαρτο
ἀπὸ νησιά. Ὅτι τὰ νησιὰ αὐτὰ εἶναι Ἑλληνικά. Καὶ ὅτι
ἔχουν σύµφωνα µὲ τοὺς διεθνεῖς κανόνες, τὰ δικαιώµατά
τους. Ἀπὸ τὴν στιγµή ποὺ ἡ Τουρκία θὰ ἀντιληφθῆ τὴν
ἀλήθεια αὐτή, θὰ εἶναι ἀσφαλῶς εὐχερέστερη ἡ διευθέτηση
τῶν διαφορῶν µας.
∆ὲν θέλω βέβαια νὰ ἀναµειχθῶ στὰ ἐσωτερικὰ τῆς
Τουρκίας. Θὰ µποροῦσε ὅµως ἐνδεχοµένως νὰ θεωρήσει
κανεὶς ὡς ἐλαφρυντικὸ γιὰ τὴν συµπεριφορά της τὸ γεγονὸς
ὅτι ὑπάρχει στὴν Τουρκία πολιτικὴ ἀστάθεια. Πάντως,
ὅπως εἶπα καὶ προηγουµένως, οἱ θέσεις τῆς ἑλληνικῆς
Κυβερνήσεως εἶναι γνωστές, σταθερὲς καὶ λογικές. Ἀλλὰ
δὲ µποροῦµε νὰ τὶς ἐπιβάλουµε. ∆ιότι ἡ λύση τῶν προβληµάτων αὐτῶν δὲν ἐξαρτᾶται µόνο ἀπό µᾶς. Ἐξαρτᾶται καὶ
ἀπὸ ἐκείνους ποὺ τὰ ἐδηµιούργησαν.
Ἐκτὸς αὐτοῦ δὲν εἴµαστε ἐµεῖς οἱ ἐπισπεύδοντες, ὥστε
νὰ ἀσκοῦµε πίεση ἐπὶ τῆς Τουρκίας γιὰ νὰ συµφωνήσει σὲ
λύσεις. ∆ιότι ἐµεῖς δὲν ζητοῦµε τίποτα ἀπὸ τὴν Τουρκία,
ἐκείνη εἶναι ποὺ ζητεῖ. Τὸ λέγω αὐτὸ διότι ὑποστηρίζεται
πολλὲς φορές, ὅτι πρέπει νὰ καταλογιστοῦν εὐθύνες στὴν
ἑλληνικὴ Κυβέρνηση, γιατὶ δὲν προωθεῖ τὴν λύση αὐτῶν
τῶν προβληµάτων. Ἐκεῖνο ὅµως γιὰ τὸ ὁποῖο θὰ πρέπει
νὰ κριθῇ ἡ ἑλληνικὴ Κυβέρνηση εἶναι ἂν ὑποστηρίζει λύσεις, λογικές, καὶ ἂν ὅπως καὶ τὸ ἔπραξε, προστατεύει τὰ
συµφέροντα καὶ τὴν ἀσφάλεια τῆς Χώρας, χωρὶς νὰ κάνει
παραχωρήσεις ἐπιζήµιες γιὰ τὴν Χώρα.
Πάντως, συµφέρον ἀµφοτέρων τῶν Λαῶν µας εἶναι νὰ
διευθετήσουν εἰρηνικὰ τὶς διαφορὲς τους µὲ βάση τὴ λογικὴ
καὶ τὸ δίκαιο, ὅπως κάνουν ὅλοι οἱ λαοί, ποὺ ἔχουν πα579
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ρόµοιες διαφορές. Γιατὶ εἴµαστε –θὰ ἔλεγα δυστυχῶς– οἱ
µόνοι στὸν κόσµο αὐτὸ ποὺ ἔχουµε τέτοιου εἴδους διαφορές.
Πολλοὶ λαοὶ τὶς ἔχουν, ἀλλὰ τὶς ἀντιµετωπίζουν µὲ καλὴ
πίστη καὶ καλὴ θέληση καὶ ἀναζητοῦν διαδικασίες, ποὺ
τοὺς ὁδηγοῦν κάποτε σὲ λύσεις.
Ἤδη, ἀναµένεται συνάντηση τῶν Γενικῶν Γραµµατέων
τῶν Ὑπουργείων Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Τουρκίας. Ἐλπίζω ὅτι ἡ συνάντηση αὐτὴ θὰ ἀνοίξει τοὐλάχιστον
τὸν δρόµο γιὰ τὸν προσδιορισµὸ τῆς διαδικασίας, ποὺ θὰ
ἀκολουθήσουµε. ∆έν µπορῶ πάντως νὰ προεξοφλήσω τὸ
ἀποτέλεσµα αὐτῆς τῆς συναντήσεως.
Κύριοι Βουλευταί, θὰ ἀναφερθῶ δι’ ὀλίγων καὶ στὸ θέµα
τοῦ ΝΑΤΟ γιατὶ εἶναι ἐπίκαιρο καὶ γιατὶ γίνεται ἀντικείµενο
συνεχοῦς δηµαγωγίας ἀπὸ τὴν ἀριστερά. Καὶ ὅταν λέω
«ἀριστερά», ἐννοῶ τὸ ΠΑΣΟΚ καὶ τὸ Κοµµουνιστικὸ Κόµµα τοῦ ἐξωτερικοῦ.
Ἀναφέρωποίακόµµαταἔχουντὴνθέσηαὐτή.∆ὲντὰἐπικρίνω.
Λέω ποιὰ κόµµατα ἔχουν τὴ θέση αὐτὴ καὶ ἀντιτίθενται
στὴ πολιτική µας, παρὰ τὶς ἐξηγήσεις, τὶς ὁποῖες κατ’
ἐπανάληψη δώσαµε γιὰ τοὺς λόγους ποὺ συνηγοροῦν ὑπὲρ
τῆς δηµιουργίας αὐτῆς τῆς εἰδικῆς σχέσεως.
Ὅπως γνωρίζετε, τὸ θέµα αὐτὸ συνεζητήθη πολλὲς φορὲς
στὴν Αἴθουσα αὐτή, ἀλλὰ καὶ ἐκτὸς τῆς Αἰθούσης αὐτῆς.
Καὶ ἐξηγήθηκαν ἀπὸ Κυβερνητικῆς πλευρᾶς οἱ λόγοι, γιὰ
τοὺς ὁποίους θεωροῦµε χρήσιµη γιὰ τὴν ἀσφάλεια τῆς Χώρας τὴ δηµιουργία αὐτῆς τῆς σχέσεως.
Ἡ Ἑλληνική Κυβέρνηση, γιὰ ν’ ἀντιµετωπίσει κινδύνους
ποὺ κληρονόµησε ἔθεσε σὰν πρωταρχικὸ σκοπὸ τὴν ἐνίσχυση
τῆς ἀσφαλείας τῆς Χώρας µὲ τὴ δηµιουργία Ἐνόπλων ∆υ580
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νάµεων πού, ὅπως εἶπα καί πρόσφατα, βρίσκονται αὐτὴ τὴ
στιγµὴ στὸ ὑψηλότερο ἐπίπεδο ποὺ βρέθηκαν ποτέ.
Θὰ τὸ ἐκτιµούσατε αὐτό, ἂν κάνατε σύγκριση τῆς καταστάσεως, στὴν ὁποία βρίσκονται σήµερα οἱ Ἔνοπλες ∆υνάµεις, µὲ τὴν κατάσταση στὴν ὁποία βρίσκονταν τὸ 1974.
Ἀλλὰ πέραν αὐτῆς τῆς προσπαθείας, τὴν ὁποίαν κατέβαλε διὰ νὰ δηµιουργήσει στρατὸ ἱκανὸ νὰ προστατεύει τὴν
ἀσφάλεια τῆς Χώρας ἡ Κυβέρνηση ἐπεδίωξε νὰ ἐνισχύσει περαιτέρω τὴν ἀσφάλεια αὐτὴ καὶ µὲ διπλωµατικὰ ἐρείσµατα.
Καὶ γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ἐπρότεινε στὴν Ἀτλαντικὴ Συµµαχία
τὴ δηµιουργία µιᾶς εἰδικῆς σχέσεως ποὺ κατὰ τὴν γνώµη
της θὰ παρεῖχε αὐτὴ τὴ µείζονα ἀσφάλεια στὴν Ἑλλάδα,
ἰδίως στὴν περίπτωση µιᾶς γενικώτερης συρράξεως.
Μετὰ ἀπὸ µακρὰς διαπραγµατεύσεις, ἡ στρατιωτικὴ
ἡγεσία τοῦ ΝΑΤΟ υἱοθέτησε τὴν Ἑλληνικὴ πρόταση. Στὴν
πρόταση ὅµως αὐτὴ διετύπωσε ἀντιρρήσεις ἡ Τουρκία,
ἐκµεταλλευόµενη τὴν ἀρχὴν τῆς ὁµοφωνίας ποὺ ἐπικρατεῖ
στὸ ΝΑΤΟ.
Ἡ Ἑλλὰς ἐπιθυµεῖ, βέβαια, ἰδίως αὐτὴ τὴ στιγµὴ ποὺ
ἡ διεθνὴς κατάσταση εἶναι πράγµατι ἀνησυχητική, τὴν
πραγµατοποίηση τῆς εἰδικῆς σχέσεως, δὲν εἶναι, ὅµως,
διατεθειµένη νὰ τὴν διαπραγµατευθῆ µὲ τὴν Τουρκία. Καὶ
προπαντὸς δὲν εἶναι διατεθειµένη νὰ τὴν ἀποδεχθῆ κατὰ
τρόπο ἀσύµφορο γιὰ τὴν Ἑλλάδα.
Ἄλλωστε, κύριοι συνάδελφοι, αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ λόγος
γιὰ τὸν ὁποῖο ἡ διαπραγµάτευση δὲν κατέληξε σὲ συµφωνία. ∆ὲν εἶναι ἀρκετό νὰ µᾶς καταλογίζετε εὐθύνες γιὰ
τὴν ἐκκρεµότητα αὐτῶν τῶν προβληµάτων. Θὰ ἔπρεπε νὰ
ἀναγνωρίζετε τὸ γεγονὸς ὅτι ἐκκρεµοῦν αὐτὰ τὰ θέµατα,
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διότι ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση δὲν εἶναι διατεθειµένη νὰ
ἐνδώσει. Ἐὰν παραµένουν ἐκκρεµῆ, εἶναι ἀκριβῶς διότι ἡ
Κυβέρνηση εἶναι ἀποφασισµένη νὰ µὴ δεχθῇ λύσεις ποὺ νὰ
βλάπτουν τὰ ἐθνικά µας συµφέροντα.
Θὰ ἀναφερθῶ καὶ στὸ θέµα τῶν βάσεων, διότι γνωρίζω
ὅτι, καὶ ἂν ἐγὼ δὲν τὸ µνηµονεύσω, θὰ τὸ µνηµονεύσει ἡ
Ἀντιπολίτευση. Καὶ προτιµῶ γιὰ νὰ σᾶς ἀπαλλάξω –ἄν
µπορῶ νὰ σᾶς ἀπαλλάξω– ἀπὸ τὴν ἀνάγκη νὰ ἀσχοληθεῖτε
διὰ µακρῶν µὲ τὸ θέµα αὐτό, νὰ σᾶς ἐξηγήσω σὲ ποιό
σηµεῖο βρίσκεται τὸ πρόβληµα καὶ ποιά εἶναι ἡ θέση τῆς
Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως. Περίπου πρίν τρία χρόνια τὸ θέµα
ἐτέθη µὲ πρωτοβουλία τῆς Κυβερνήσεως. Καὶ δὲν ἐτέθη
ἀπὸ ἐχθρότητα πρὸς τὴν Ἀµερική, διότι ἂν ὑπῆρχε ἐχθρότης
δὲν θὰ τὸ συζητούσαµε.
Ἐτέθη διότι ἔπρεπε νὰ βάλουµε τάξη σὲ ἕνα ἀσυνάρτητο καθεστὼς καὶ νὰ τὸ προσαρµόσουµε στὶς συνθῆκες τῆς ἐποχῆς
µας καὶ στὰ ἀµυντικὰ συµφέροντα τῆς Χώρας µας.
Τὸ 1977, ὅπως γνωρίζετε, µονογραφήθηκε ἕνα πλαίσιο
συµφωνίας ποὺ καθορίζει τὸ νέο καθεστὼς τῶν βάσεων.
Κατὰ τὴν διαδροµὴ ὅµως τοῦ χρόνου ἐνεπλάκη τὸ θέµα
αὐτὸ µὲ τὴν ἀµερικανοτουρκικὴ ἀµυντικὴ συµφωνία, τὴν
ἔκβαση τῆς ὁποίας ἔπρεπε νὰ ἀναµείνουµε, γιὰ λόγους ποὺ
ἀφοροῦν τὸν συσχετισµὸ δυνάµεων µεταξὺ τῶν δύο χωρῶν.
Ἡ Ἑλληνική Κυβέρνηση θὰ ἀναµείνει τὴν ἐξέλιξη αὐτῶν
τῶν διαπραγµατεύσεων, γιὰ νὰ προσδιορίσει ὁριστικὰ τὴ
θέση της στὸ θέµα τῶν βάσεων.
Θὰ εἴχαµε ἀσφαλῶς ἀπὸ 2ετίας πραγµατοποιήσει αὐτὴ
τὴ συµφωνία ἄν, ἐπαναλαµβάνω ἡ Ἑλληνική Κυβέρνηση
δέν εἶχε τὴν πρόνοια ἀλλὰ καὶ τὴν θέληση νὰ ἐξαρτήσει τὸ
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θέµα τῆς ὁριστικῆς συµφωνίας ἀπὸ τὴν ἔκβαση τῶν διαπραγµατεύσεων ποὺ διεξάγονται στὴν Τουρκία.
Ὅταν θὰ ἔχουµε πλήρη τὰ δεδοµένα γιὰ τὴν συµφωνία στὴν ὁποία θὰ καταλήξουν ἡ Τουρκία καὶ ἡ Ἀµερική,
θὰ καθορίσουµε κατὰ τρόπο ὁριστικὸ καὶ ἐπὶ τοῦ θέµατος
αὐτοῦ τὴ θέση µας.
Κύριοι συνάδελφοι, ἡ ἐξωτερικὴ πολιτικὴ τῆς Χώρας µας
παίρνει ἤδη πιὸ συγκεκριµένη καὶ πιὸ σταθερὴ µορφὴ µὲ
τὴν ἔνταξη τῆς Ἑλλάδος στὴν Εὐρωπαϊκὴ Κοινότητα. Καὶ
αὐτὸ γιατὶ εἶναι φυσικὸ µὲ τὴν ἔνταξή µας νὰ ταυτίσουµε
κατὰ ἕνα τρόπο τὴν πορεία µας πολιτικά, οἰκονοµικὰ καὶ
ἀµυντικὰ µὲ τὴν Εὐρωπαϊκή Κοινότητα. Αὐτὸς δὲ ἀκριβῶς
εἶναι καὶ ὁ λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο ἡ Ἀριστερὰ καταπολεµᾶ
µὲ πάθος τὴν ἔνταξή µας. ∆ὲν τὴν καταπολεµᾶ διότι τὴν
θεωρεῖ ἀσύµφορη γιὰ τὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ γιατὶ ἐπιθυµεῖ νὰ
ἀποκοπεῖ ἡ Ἑλλὰς ἀπὸ τὴν ∆ηµοκρατικὴ ∆ύση.
Ἄφησα τελευταῖο τὸ θέµα τῆς ἐντάξεώς µας στὴν Κοινὴ
Ἀγορὰ γιατὶ εἶναι τὸ σηµαντικώτερο γιὰ τὸ µέλλον τῆς
Χώρας µας. Γιὰ τὴν µεγάλη σηµασία ποὺ ἔχει ἡ ἔνταξή
µας στὴν Εὐρωπαϊκὴ Κοινότητα µίλησα διὰ µακρῶν κατὰ
τὴν ὑπογραφὴ τῆς συµφωνίας ἐντάξεως, καὶ κατὰ τὴν συζήτηση ποὺ διεξήχθη στὴ Βουλὴ γιὰ τὴν ἐπικύρωσή της.
Παρὰ ταῦτα θὰ ἀναφερθῶ καὶ πάλι δι’ ὀλίγων στὰ πλεονεκτήµατα ποὺ µᾶς προσφέρει ἡ ἔνταξη αὐτή καὶ αὐτὸ
γιατὶ συνεχίζονται οἱ βολὲς κατὰ τῆς ἐντάξεως µολονότι θὰ
µποροῦσα νὰ τὶς χαρακτηρίσω βολές πλέον ἄσφαιρες.
Ὅπως γνωρίζετε, τὴν ἔνταξή µας δὲν τὴν ἐζήτησε ἡ Εὐρωπαϊκὴ Κοινότητα. Ἀντιθέτως ὑπῆρχαν ἐπιφυλάξεις καὶ θὰ
µποροῦσα νὰ πῶ δικαιολογηµένες ἐπιφυλάξεις. Τὸ τονίζω
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αὐτό, γιατὶ πολλὲς φορὲς ὑπεστηρίχθη ὅτι ἡ Εὐρωπαϊκὴ
Κοινότητα δέχθηκε τὴν Ἑλλάδα στοὺς κόλπους της γιὰ νὰ
τὴν ἐκµεταλλεύεται.
Τὴν ἔνταξη τὴν ἐπεδιώξαµε ἐµεῖς. Καὶ τὴν ἐπιδιώξαµε
ἐπίµονα. Κι αὐτὸ γιατὶ ἀποτελοῦσε µιὰ σταθερὴ ἐθνικὴ
ἐπιδίωξη ποὺ υἱοθετήθηκε πρὶν 18 χρόνια ἀπὸ ὅλα τὰ Κόµµατα.
Εἶναι βέβαια ἀτυχὴς ἡ σύµπτωση ὅτι ἡ ἔνταξή µας στὴν
Εὐρωπαϊκὴ Κοινότητα πραγµατοποιεῖται σὲ µία στιγµὴ
ποὺ ὁλόκληρος ὁ κόσµος, καὶ εἰδικώτερα ἡ Εὐρώπη, διέρχεται βαρειὰ καὶ πολύµορφη κρίση.
Ἀλλά, εἶναι βέβαιο ὅτι θὰ εἴµαστε πολὺ χειρότερα ἂν
ἐµέναµε µόνοι µέσα σ’ αὐτὴ τὴν παγκόσµια κρίση ποὺ
δηµιουργεῖ ἀνησυχίες καὶ δὲν ἐπιτρέπει σὲ κανένα λαὸ νὰ
αἰσθάνεται ἀσφαλής.
Τὰ πλεονεκτήµατα ποὺ µᾶς προσφέρει ἡ ἔνταξη εἶναι
πολιτικὰ καὶ οἰκονοµικά. Γι’ αὐτὰ κατ’ ἐπανάληψη ἔγινε
συζήτηση στὴ Βουλὴ καὶ δὲν νοµίζω ὅτι παρίσταται ἀνάγκη
νὰ τὰ ἀναπτύξω περισσότερο ἀπὸ ὅ,τι ἡ στιγµὴ αὐτὴ ἐπιβάλλει.
Τὰ µὲν πολιτικὰ πλεονεκτήµατα συνίστανται στὴν ἐνίσχυση
τῆς ἐθνικῆς µας ἀνεξαρτησίας καί τῶν δηµοκρατικῶν
µας θεσµῶν. Τὰ δὲ οἰκονοµικά στὴν ὑποβοήθηση καὶ ἐπιτάχυνση τῆς οἰκονοµικῆς καὶ κοινωνικῆς ἀναπτύξεως τῆς
Χώρας.
Μὲ τὴν ἔνταξή µας στὴν Εὐρωπαϊκὴ οἰκογένεια γινόµαστε ἰσότιµοι µὲ τὶς µεγαλύτερες Εὐρωπαϊκὲς χῶρες, δεδοµένου ὅτι θὰ ἔχουµε ἰσοδύναµη µὲ αὐτές ψῆφο καὶ θὰ
µετέχουµε µὲ τὸν τρόπο αὐτὸ στὰ κέντρα ἀποφάσεων, ἀντὶ
584

ΟΜΙΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

νὰ βρισκόµαστε, ὡς Χώρα µικρὴ καὶ µεµονωµένη, στὸ
περιθώριο τῆς διεθνοῦς ζωῆς.
Μὲ ἄλλα λόγια, µὲ τὴν ἔνταξή µας θὰ βγοῦµε ἀπὸ τὴν
αἰώνια µοναξιά µας, ποὺ µᾶς ἐξέθετε σὲ παντοειδεῖς κινδύνους καὶ µᾶς ὑποχρέωνε νὰ ἀναζητοῦµε κηδεµονές.
Αὐτὴ εἶναι ἡ µεγάλη, ἡ βασική σηµασία τῆς ἐντάξεως
τῆς Χώρας µας στὴν Εὐρωπαϊκὴ Κοινότητα.
Θὰ εἶχα τὸν πειρασµό, διότι ἀκριβῶς ἡ διεθνὴς κατάσταση εἶναι τόσο ἐπικίνδυνη, νὰ ζητήσω καὶ ἀπὸ τὴν
Ἀντιπολίτευση νὰ ὑποστηρίξει τὴν πολιτική µας αὐτή.
∆ὲν θὰ µιλήσω γιὰ τὴν ἀδέσµευτη πολιτική, τὴν ὁποία
ἡ Ἀριστερὰ µᾶς προσφέρει ὡς ἐναλλακτικὴ λύση. Εἶναι ἄλλωστε γνωστοὶ οἱ λόγοι γιὰ τοὺς ὁποίους τὴν ἐπιδιώκει.
Σκοπὸς ἐπίµονος τῆς Ἀριστερᾶς εἶναι, ὅπως εἶπα προηγουµένως νὰ ἀποκοπεῖ ἡ Ἑλλὰς ἀπὸ τὴν ∆ηµοκρατικὴ
∆ύση.
Ἀλλὰ ἂν ποτέ, κύριοι συνάδελφοι, ἀποκοπεῖ ἡ Ἑλλὰς
ἀπὸ τὴν ∆ύση, θὰ ὁδηγηθεῖ σὲ ὀδυνηρὲς περιπέτειες. Γιατὶ
θὰ βρεθεῖ µοναχὴ στὸν κόσµο, χωρὶς τὴν ἀλληλεγγύη
κανενὸς καὶ µάλιστα σὲ µία ἐποχὴ, ποὺ ἡ διεθνὴς κατάσταση ἐπιβάλλει σὲ κάθε Χώρα νὰ ἐπιδιώκει τὸ µάξιµουµ τῶν
ἐγγυήσεων γιὰ τὴν ἀσφάλειά της. Καὶ δὲν νοµίζω ἐπίσης
ὅτι εἶναι ἀνάγκη νὰ σᾶς ὑπενθυµίσω ποιός θὰ ἐπωφελεῖτο
ἀπὸ τὴν ἐνδεχόµενη ἀποκοπή µας ἀπὸ τὴν ∆ύση.
Οἱ ἀδέσµευτοι, κύριοι συνάδελφοι, δὲν ἀποτελοῦν πολιτικὴ
καὶ στρατιωτικὴ δύναµη ἱκανὴ νὰ ἐγγυηθῇ τὴν ἀσφάλεια
τῶν µελῶν της. Οἱ ἀντιθέσεις τους ἐξ ἄλλου –καὶ τὸ λέω
αὐτό µέ λύπη µου– εἶναι τόσο συχνὲς καὶ ἔντονες, ὥστε νὰ
καθιστοῦν προβληµατικὴ τὴ συνοχή τους. Εἶναι δυνατὸν ὑπὸ
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τὰς συνθήκας αὐτὰς καὶ µὲ δεδοµένη τὴν κρίσιµη διεθνῆ
κατάσταση, σοβαρῶς νὰ ὑποστηριχθῆ ὅτι ἡ Ἑλλὰς µπορεῖ
νὰ ἀκολουθήσει πολιτικὴ ἀδέσµευτη;
Ὅπως εἶπα, κύριοι συνάδελφοι, στὴν ἀρχὴ τῆς ὁµιλίας
µου ἡ διεθνὴς κατάσταση εἶναι σκοτεινὴ καὶ δὲν εἶναι
δυνατὸ νὰ κάνει κανεὶς προβλέψεις γιὰ τὸ µέλλον. Στὸ
πλαίσιο τῆς διεθνοῦς αὐτῆς καταστάσεως, ἡ Ἑλλὰς ἔχει
νὰ ἐπιλύσει διάφορα ἐσωτερικὰ καὶ ἐξωτερικὰ προβλήµατα. Ὁ χειρισµὸς αὐτῶν τῶν προβληµάτων, γιὰ νὰ εἶναι
ἀσφαλής, καὶ ἀκίνδυνος, ἀπαιτεῖ σύνεση, συνδυασµένη µὲ
ἀποφασιστικότητα, καὶ προπαντὸς ἀπαιτεῖ ἐθνικὴ ἑνότητα
καὶ κοινωνικὴ συνοχή.
Εἶναι ἀνάγκη κάποτε, ἐπιτέλους, νά ἀντιληφθοῦµε ὅτι
δέν εἶναι δυνατὸ νὰ λύσουµε τὰ προβλήµατά µας µὲ διαδηλώσεις καὶ δηµαγωγικοὺς ἀνταγωνισµούς. Ἀντίθετα, θά
τά καταστήσουµε ὀξύτερα, ὅπως τά κατέστησαν ὀξύτερα
ὅλες ἐκεῖνες οἱ χῶρες, οἱ ὁποῖες δοκιµάζονται σήµερα ἀπὸ
πολιτικὲς καὶ κοινωνικὲς ἀναταραχές.
Παρακολουθοῦµε καθηµερινὰ στὰ µέσα ἐνηµερώσεως τὰ
γεγονότα ποὺ συµβαίνουν σ’ ὅλο τὸν κόσµο, καὶ µποροῦµε
νὰ κάνουµε συγκρίσεις διδακτικές. Ἡ Χώρα µας, ὅπως εἶπα
πολλές φορές, µέσα σ’ ἕνα κόσµο ἀναρχούµενο, ἔχει αὐτὴ
τὴ στιγµὴ σταθερότητα πολιτική, γαλήνη κοινωνικὴ καί, σὲ
σύγκριση µὲ ἄλλες χῶρες, πρόοδο οἰκονοµική. Τό γεγονὸς
ὅτι τὸν τελευταῖο καιρὸ, συνεπείᾳ τῆς διεθνοῦς οἰκονοµικῆς
κρίσεως, ἀντιµετωπίζουµε καὶ ἐµεῖς δύσκολα προβλήµατα
στὸν οἰκονοµικὸ τοµέα, δὲν ἀναιρεῖ αὐτὴ τὴν διαπίστωση,
ὅτι δηλαδὴ τὰ τελευταῖα χρόνια σηµειώθηκε στὸν τόπο µας
πέραν τῶν ἄλλων καὶ ἀξιόλογη οἰκονοµικὴ πρόοδος.
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Κύριοι Βουλευταί, τὶς κατακτήσεις αὐτὲς τῶν τελευταίων
ἐτῶν, πολιτικὲς καὶ οἰκονοµικές, θὰ πρέπει νὰ τὶς προστατεύσουµε γιατὶ εἶναι σηµαντικές. Καὶ εἶναι τόσο σηµαντικές,
ὥστε νὰ µᾶς ἐπιτρέψουν νὰ ἐνταχθοῦµε στὴν Εὐρωπαϊκὴ
Κοινότητα. Γιατὶ δὲν ὑπάρχει καµµία ἀµφιβολία ὅτι, ἂν
ἡ κατάσταση στὴν Ἑλλάδα, πολιτικὴ καὶ οἰκονοµική, δὲν
ἐνέπνεε ἐµπιστοσύνη, δὲν θὰ ἦτο δυνατὸν ποτὲ τὰ µέλη
τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κοινότητος νὰ δεχθοῦν τὴν ἔνταξη τῆς
Χώρας µας.
Τὴν δέχθηκαν, γιατὶ στὰ τελευταῖα πέντε χρόνια, σὲ
ὅλους τοὺς τοµεῖς σηµειώθηκε σηµαντικὴ πρόοδος. Μπορεῖ
τὴν πρόοδο αὐτὴ νὰ µὴν τὴν ἐκτιµοῦµε κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο. Καὶ αὐτὸ εἶναι φυσικό, ὄχι µόνο γιατὶ ἐµεῖς εἴµαστε
Κυβέρνηση καὶ σεῖς Ἀντιπολίτευση, ἀλλὰ γιατὶ συµβαίνει
νὰ ἔχουµε καὶ διαφορετικὴ πολιτικὴ καὶ οἰκονοµικὴ φιλοσοφία.
Τὶς κατακτήσεις αὐτὲς ἔχουµε χρέος, νὰ τὶς προστατεύσουµε σήµερα ποὺ διάφοροι κίνδυνοι, ἀστάθµητοι κίνδυνοι
τὶς ἀπειλοῦν. Εἶµαι βέβαιος, κύριοι συνάδελφοι, ὅτι ἂν
ὅλοι προσαρµόσουµε τὴν συµπεριφορά µας στὶς ἀπαιτήσεις
τῶν περιστάσεων, θὰ ξεπεράσουµε τὶς σηµερινὲς δυσκολίες,
πολιτικὲς καὶ οἰκονοµικές, καὶ θὰ ξαναβροῦµε σύντοµα τὴν
ἀνοδική µας πορεία».
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ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ
Η αναγνώριση
της Εθνικής Αντίστασης (1982)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

ΕΥΑΝΘΗΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Ανδρέας Γ. Παπανδρέου

Η αναγνώριση της Εθνικής Αντίστασης (1982)

Το πολιτικό πλαίσιο

Στις 17 Αυγούστου 1982, τριακοστή όγδοη επέτειο του µπλόκου
της Κοκκινιάς, ξεκίνησε η συζήτηση στη Βουλή για την ψήφιση του
νοµοσχεδίου «για την αναγνώριση της Εθνικής Αντίστασης του Ελληνικού Λαού εναντίον των στρατευµάτων κατοχής, 1941-1944».
Το νοµοσχέδιο υπαγόταν στην αρµοδιότητα του Υπουργείου των
Εσωτερικών, υπό τον Γιώργο Γεννηµατά. Ωστόσο, λόγω της ειδικής
σηµασίας του θέµατος, πρώτος οµιλητής –κατά µερική παρέκκλιση
από τον κανονισµό– ήταν ο πρωθυπουργός Ανδρέας Γ. Παπανδρέου,
του οποίου η οµιλία παρουσιάζεται εδώ.1 Ακολούθησαν στο βήµα οι
αρχηγοί των άλλων κοµµάτων: ο Ευάγγελος Αβέρωφ-Τοσίτσας,
πρόεδρος της Νέας ∆ηµοκρατίας (Ν∆), ο Χαρίλαος Φλωράκης,
γενικός γραµµατέας του ΚΚΕ, ενώ οµίλησαν ακόµη ο Παναγιώτης
Κανελλόπουλος, πρώην πρωθυπουργός, και ο πρώην αρχηγός της
Ε∆ΗΚ (Ένωση ∆ηµοκρατικού Κέντρου), Γεώργιος Μαύρος. Έτσι, η
διαδικασία έλαβε και χαρακτήρα συζήτησης σε επίπεδο πολιτικών
αρχηγών. Ύστερα από αυτούς, και ενώ η Ν∆ είχε αποχωρήσει από
τη συνεδρίαση, έλαβαν το λόγο οι εισηγητές της πλειοψηφίας και
βουλευτές. Το νοµοσχέδιο εγκρίθηκε από τη Βουλή τις επόµενες
ηµέρες και έγινε ο Ν. 1285/1982.2
Η ελληνική Εθνική Αντίσταση του 1941-1944 αποτέλεσε ένα
από τα πλέον µαζικά αντιστασιακά κινήµατα στην Ευρώπη,3 αλλά
η αναγνώρισή της υπήρξε εξαρχής µερική, λόγω της επενέργειας
του Εµφυλίου Πολέµου. Η πρώτη διαδικασία αναγνώρισης των
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συναφών οργανώσεων ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 1940
(Ν. 971/1949), διαρκούντος του Εµφυλίου Πολέµου, και χαρακτηρίστηκε από τον αποκλεισµό του Εθνικού Απελευθερωτικού
Μετώπου (ΕΑΜ) και των οργανώσεών του (Ελληνικός Λαϊκός
Απελευθερωτικός Στρατός – ΕΛΑΣ, Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση
Νέων – ΕΠΟΝ, κ.λπ.). Με τη διαδικασία εκείνη, αναγνωρίστηκαν
µόνον οι µη εαµικές αντιστασιακές οργανώσεις. Στα επόµενα χρόνια (1950-1967), οι µνήµες της ενδοελληνικής σύγκρουσης και η
επίκληση, από τους νικητές (∆εξιά και Κέντρο), των εµπειριών
του Εµφυλίου Πολέµου, απέτρεψαν οποιαδήποτε συζήτηση για την
αναγνώριση της µείζονος αντιστασιακής οργάνωσης της χώρας –του
ΕΑΜ– η δράση του οποίου θεωρείτο ότι αποσκοπούσε εξ αρχής στη
βίαιη κατάληψη της εξουσίας. Η µνήµη του Εµφυλίου Πολέµου
ενσωµατώθηκε στο λόγο των πολιτικών παρατάξεων –∆εξιάς,
Κέντρου και Αριστεράς– από το 1950 έως το 1967.4 Ωστόσο, µετά
την επιβολή της δικτατορίας, µε το ν.δ. 179/1969, η διαδικασία
της αναγνώρισης επαναλήφθηκε, αλλά αυτή τη φορά όχι µόνον δεν
αναγνωρίστηκαν σηµαντικοί αντιστασιακοί και των µη εαµικών
οργανώσεων (οι οποίοι είχαν λάβει αντιχουντική στάση)5 αλλά
επιπλέον «αναγνωρίστηκαν» ως αντιστασιακές ακόµη και ορισµένες
δωσιλογικές οµάδες –καθώς η χουντική νοµοθεσία όριζε ως «αντιστασιακή» δράση την καταπολέµηση και του κοµµουνισµού.
Η κατάρρευση της δικτατορίας, η Μεταπολίτευση του 1974 και η
αναγνώριση του ΚΚΕ τον Σεπτέµβριο εκείνου του έτους σηµατοδότησαν τη συγκρότηση στην Ελλάδα µίας ολοκληρωµένης δηµοκρατίας, χωρίς αποκλεισµούς.6 Οι µεταδικτατορικές κυβερνήσεις των
Κωνσταντίνου Καραµανλή και Γεώργιου Ράλλη δεν προχώρησαν
στην αναγνώριση και των αριστερών αντιστασιακών οργανώσεων.
Ωστόσο, ήδη διενεργούνταν σηµαντικές ανακατατάξεις ως προς τις
οπτικές για την Εθνική Αντίσταση.
Πράγµατι, το κλίµα είχε αλλάξει ριζικά: οι τροµερές υπερβολές
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των δικτατόρων (η επίκληση ενός «κοµµουνιστικού κινδύνου» ήδη
τον Απρίλιο του 1967 για να δικαιολογηθεί η ανατροπή της δηµοκρατίας, αλλά και η σαφώς προσχηµατική επίκληση της «εθνικοφροσύνης» από τους χουντικούς) απονοµιµοποίησαν τον αποκλεισµό
των αριστερών αντιστασιακών οργανώσεων. Και βέβαια, η διαδικασία του ν.δ. 179/1969 –ο αποκλεισµός ακόµη και µη εαµιτών,
σε προσωπική βάση, αλλά και η «αναγνώριση» από τη χούντα
οµάδων µε δράση στην καλύτερη περίπτωση αµφιλεγόµενη– ολοκλήρωνε την εικόνα αυτή. Παράλληλα, οι ιστοριογραφικές τάσεις
είχαν επίσης µεταβληθεί, µε αφετηρία την έκδοση, στη Γαλλία, του
βιβλίου του D. Eudes (1970, ελληνική έκδοση 1974).7 Στο επίπεδο
της δηµοσίευσης προσωπικών µαρτυριών για τη δεκαετία του 1940,
ο αριστερός λόγος αποδείχθηκε συντριπτικά κυρίαρχος έπειτα από
την πτώση της δικτατορίας.8 Εξάλλου, γενικότερα, η επιβολή της
ταπεινωτικής δικτατορίας το 1967 δεν είχε απλώς απονοµιµοποιήσει
το µετεµφυλιακό πλέγµα εξουσίας⋅ είχε ταυτόχρονα ωθήσει µία
ολόκληρη νέα γενιά πιο αριστερά.9
Αλλά και στο µη αριστερό χώρο, η δικτατορία είχε προκαλέσει
την έντονη αποστασιοποίηση από λογικές αποκλεισµού. Κρίσιµος
υπήρξε στο σηµείο αυτό ο ρόλος του Παναγιώτη Κανελλόπουλου,
αρχηγού της ΕΡΕ το 1963-1974. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι, στην
πέµπτη επέτειο του θανάτου του Γεώργιου Παπανδρέου, σε άρθρο
του στα Πολιτικά Θέµατα (5 Νοεµβρίου 1973), δηλαδή σε ένα
κατεξοχήν αντιχουντικό έντυπο, ο Π. Κανελλόπουλος αµφισβήτησε
ευθέως τον υπερσυντηρητικό χουντικό λόγο που αρνείτο το χαρακτήρα του εµφυλίου πολέµου στην ενδοελληνική σύγκρουση της
δεκαετίας του 1940:
Ἐκάναµε [το 1944] ὅ,τι περισσότερο µπορούσαµε, γιὰ νὰ ἀποφευχθῇ (ἢ νὰ σταµατήσῃ) ὁ ἐµφύλιος πόλεµος. Ναί, ὁ «ἐµφύλιος». Εἶναι καιρὸς νὰ ριχτοῦν στὸν κάλαθο τῶν ἀχρήστων οἱ
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ὑποκριτικὲς µετονοµασίες. Ἐµφύλιος πόλεµος ἦταν καὶ ὁ πρῶτος
γῦρος, καὶ ὁ δεύτερος καὶ ὁ τρίτος.10
Μετά το 1974, ο Π. Κανελλόπουλος ανέλαβε το ρόλο «Νέστορα»
του πολιτικού συστήµατος και της παράταξής του και δηµοσιοποίησε
την αυτοκριτική του για τη µετεµφυλιακή περίοδο.11
Επιπλέον, η σύγκλιση, στο νέο κλίµα, των ίδιων των αντιστασιακών –εαµιτών και µη– στην κίνηση «Ενωµένη Εθνική Αντίσταση
1940-1944»12 (που αντιµετώπιζε ως ενιαία την ελληνική αντίσταση
στον Άξονα από την ιταλική εισβολή έως την απελευθέρωση και
τασσόταν υπέρ της αναγνώρισης του ΕΑΜ) παρέπεµπε σε µια αναζήτηση για µία περισσότερο ευρεία και πιο νοµιµοποιηµένη ερµηνεία της Εθνικής Αντίστασης⋅ µία ερµηνεία, στην οποία το µείζον
γεγονός του Εµφυλίου Πολέµου δεν θα «αποσιωπείτο», αλλά και
δεν θα αποτελούσε τροχοπέδη στην αναγνώριση µιας δράσης που
ασφαλώς υπήρξε αντιστασιακή.
Η τάση αυτή ερχόταν να συνδυαστεί µε την άνοδο µίας νέας πολιτικής δύναµης. Οι εκλογές του 1981 ανέδειξαν νικητή το ΠΑΣΟΚ,
υπό τον Ανδρέα Παπανδρέου, µε ποσοστό 48,06% των ψήφων⋅
η Ν∆ έλαβε 35,9% και το ΚΚΕ 10,9%, ενώ το ΚΚΕ (εσ.) δεν
εξέλεξε βουλευτή (και γι’ αυτό δεν εκπροσωπήθηκε στη συζήτηση
του νοµοσχεδίου).13 Από το 1974 ο πολιτικός λόγος του ΠΑΣΟΚ
–ορµητικά εκφερόµενος από τον Ανδρέα Παπανδρέου– προέβαλε
την αναζήτηση για την εθνική ανεξαρτησία ως προϋπόθεση για τη
δηµοκρατία και το σοσιαλισµό. Τούτο είχε σηµαντικές προεκτάσεις
στο επίπεδο των συµβόλων: στο λόγο του Α. Παπανδρέου, γινόταν
ένας σαφής παραλληλισµός µεταξύ της αναγκαίας πάλης για την
εθνική ανεξαρτησία και του αντιστασιακού πνεύµατος που είχε κυριαρχήσει το 1941-1944⋅ η αναγνώριση του ΕΑΜ και η αντιµετώπιση
του αντιστασιακού φαινοµένου ως ενιαίου αποτελούσαν, εποµένως,
τµήµα ενός συνολικού ιδεολογικού προτάγµατος. Τέλος, το ΠΑΣΟΚ
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ήταν µία νέα δύναµη στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό: δεν αποτελούσε απλή µετεξέλιξη των παλαιότερων κεντρώων κοµµάτων, αλλά
απόπειρα να συγκροτηθεί ένα σοσιαλιστικό κίνηµα.14 Εποµένως,
ήταν φυσικό για το ΠΑΣΟΚ να αντιµετωπίζει την έλλειψη αναγνώρισης του ΕΑΜ ως απαράδεκτη επιβίωση παλαιότερων ιδεολογικών
σχηµάτων, τα οποία (κατά τις θέσεις του Κινήµατος) είχαν απλώς
διαιωνίσει την εξάρτηση της χώρας από τα καπιταλιστικά «κέντρα»
και είχαν µε αυτόν τον τρόπο εµποδίσει την ανάπτυξη της ελληνικής
ανεξαρτησίας, συνεπώς και της δηµοκρατίας.
Με άλλα λόγια, στον πολιτικό λόγο του ΠΑΣΟΚ –και στο «ιστορικό αφήγηµα» που προέτασσε ο Ανδρέας Παπανδρέου15– η αναγνώριση µίας ενιαίας Εθνικής Αντίστασης αποτελούσε όχι µόνον
την αποκατάσταση µίας ιστορικής αδικίας, αλλά και προϋπόθεση,
ιδεολογική και συµβολική, για τους µελλοντικούς αγώνες του
ελληνικού λαού. ∆εν είναι τυχαίο ότι ο Α. Παπανδρέου εξήγγειλε
το συγκεκριµένο µέτρο τόσο κατά την προεκλογική εκστρατεία
του 1981, όσο και στις προγραµµατικές δηλώσεις της πρώτης κυβέρνησής του.16 Η πρωτοβουλία ήταν απόλυτα συµβατή µε το σύνθηµα της «Εθνικής Λαϊκής Ενότητας» που χρησιµοποιήθηκε την
επαύριον των εκλογών του 1977, ενώ εµφανιζόταν και ως απτή
ένδειξη της «Αλλαγής», του κεντρικού συνθήµατος του Κινήµατος
στις εκλογές του 1981. Το νοµοσχέδιο για την αναγνώριση της
Εθνικής Αντίστασης υλοποιούσε –πριν συµπληρωθεί έτος από την
άνοδο του ΠΑΣΟΚ στην εξουσία– µία από τις βασικές προεκλογικές
και µετεκλογικές του εξαγγελίες, και µάλιστα σε ένα τοµέα µε
ιδιαίτερη συµβολική φόρτιση που αφορούσε (κατά τις προσλήψεις
της εποχής) την αποδόµηση των καταλοίπων του µετεµφυλιακού
κράτους. Υπό την έννοια αυτή, η αναγνώριση εντασσόταν πλήρως
σε αυτό που αποκλήθηκε εύστοχα ως η «πανσυλλεκτική» φάση του
ΠΑΣΟΚ (τα χρόνια 1977-1985).17 Ωστόσο, δεν θα πρέπει κανείς
να υπερβάλει παρουσιάζοντας τη συγκεκριµένη νοµοθετική πρω-

595

ΤΕΤΡΑ∆ΙΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

τοβουλία ως έκφραση της ειδικότερης ιδεολογικής ατζέντας του
ΠΑΣΟΚ: δεν υπάρχει αµφιβολία ότι στο κλίµα της εποχής, η αναγνώριση ήταν ευρύτερα αποδεκτή από την κοινή γνώµη, και όχι
µόνον από τους οπαδούς του Κινήµατος. Αυτό άλλωστε τονίστηκε
επανειληµµένα και στη συζήτηση στη Βουλή, αλλά και στον Τύπο
εκείνες τις ηµέρες.

Η κοινοβουλευτική συζήτηση
και ο δημόσιος διάλογος: Αύγουστος 1982
Η οµιλία του Α. Παπανδρέου, που εισήγαγε το νοµοσχέδιο, επικεντρώθηκε σε δύο στοιχεία: πρώτον στη λειτουργία της (ολοκληρωµένης πλέον) αναγνώρισης ως πεδίου για τη σφυρηλάτηση της
εθνικής ενότητας⋅ και δεύτερον, στην ανάδειξη της συγκεκριµένης
πρωτοβουλίας ως απτού δείγµατος της νέας αντίληψης που κόµιζε
το ΠΑΣΟΚ στο δηµόσιο βίο και στην κυβερνητική πρακτική. Κάνοντας αναφορά στη νοµοθεσία της χούντας σχετικά µε την Εθνική
Αντίσταση –ένα κοµβικό σηµείο της προβληµατικής παλαιότερης
νοµοθεσίας και εποµένως ένα από τα στοιχεία που νοµιµοποιούσαν
τη δική του πρωτοβουλία– ο Α. Παπανδρέου εξήρε την εθνική
σηµασία του αντιστασιακού αγώνα. Επισήµανε, µάλιστα, ότι ο
αγώνας αυτός αναλήφθηκε σε δύο φάσεις: τον «εθνικοαµυντικό»
αγώνα, το 1940-1941, και τον «εθνικοαπελευθερωτικό» το 19411944. Η χώρα, συνέχισε ο πρωθυπουργός, είχε το 1940-1944
βρεθεί στην πρώτη γραµµή της µάχης, αλλά µέσα στα πάθη του
«διχασµοῦ ποὺ ἀκολούθησε», η ιστορία είχε διαστρεβλωθεί και η
Ελλάδα δεν είχε εκπληρώσει το χρέος της έναντι της Αντίστασης.
Οι στόχοι του υπό συζήτηση νοµοσχεδίου ήταν η εδραίωση της
εθνικής ενότητας και η αποκατάσταση της εθνικής οµοψυχίας:
«νὰ ξαναδώσουµε στὸ Λαό µας τὴν ἐθνικὴ µνήµη […] Αὐτὴ τὴν
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µνήµη ποὺ εἶναι ἀπαραίτητη τόσο γιὰ τὴν αὐτογνωσία τοῦ λαοῦ
µας, ὅσο καὶ γιὰ τὴν ἑνότητα τοῦ ἔθνους µας». Ο Α. Παπανδρέου
υπογράµµισε ότι το νοµοσχέδιο επέτρεπε την τοποθέτηση του ΕΑΜ
και των οργανώσεών του σε βάση κοινή µε τις άλλες αντιστασιακές
οργανώσεις (ανέφερε ρητά τον Ε∆ΕΣ, την ΕΚΚΑ και την ΠΕΑΝ)⋅
τόνισε ότι η αναγνώριση του ΕΑΜ δεν συνεπαγόταν την υποβάθµιση
του ρόλου των άλλων οργανώσεων. Ο πρωθυπουργός απέρριψε το
επιχείρηµα ότι οι κατοχικές συγκρούσεις µεταξύ των οργανώσεων
εµπόδιζαν την αναγνώριση: επισήµανε ότι η εµφάνιση εσωτερικών
συγκρούσεων σε ένα εθνικοαπελευθερωτικό κίνηµα ήταν φαινόµενο
σύνηθες⋅ έκανε µάλιστα αναφορά και στις ανάλογες περιπτώσεις
κατά την Ελληνική Επανάσταση στη δεκαετία του 1820. Τέλος,
επισήµανε ότι το νοµοσχέδιο ήταν ένας σταθµός στο συνεχιζόµενο
αγώνα για την κατοχύρωση της εθνικής ανεξαρτησίας και για την
περιφρούρηση της εθνικής ακεραιότητας.
Στο βήµα κατόπιν ανέβηκε ο πρόεδρος της Ν∆, Ε. Αβέρωφ, ο οποίος
έλαβε µία διαφορετική θέση.18 Με το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, τόνισε, δεν τιµάτο η καθολική αντίσταση του ελληνικού λαού «γιὰ τὴν
ὁποία εἴµαστε σύµφωνοι», αλλά «ἀναγνωρίζεται ἡ κατοχικὴ δράση
[…] τοῦ Κοµµουνιστικοῦ Κόµµατος. Στὴν πραγµατικότητα, δίνετε
ἕνα συγχωροχάρτι στὸ Κοµµουνιστικὸ Κόµµα». Γι’ αυτό άλλωστε,
σηµείωσε, η δράση αυτή δεν είχε αναγνωριστεί από το 1946 έως
τότε, από κυβερνήσεις διαφορετικών πολιτικών χώρων.
Ο Ε. Αβέρωφ επανέφερε τη βασική αντίρρηση εναντίον του νοµοσχεδίου: η δράση του ΚΚΕ στην Κατοχή αποσκοπούσε εξ αρχής
στη βίαιη κατάληψη της εξουσίας και είχε επιφέρει το διχασµό.
Αλλά ο αρχηγός της Ν∆ πήγε και πιο πίσω, αναφερόµενος στη
στάση του ΚΚΕ κατά τη Μικρασιατική Εκστρατεία: «ἐπεδίωξε
τὴν ἥττα, καµάρωσε γι’ αὐτήν, ἐργάσθηκε γι’ αὐτήν»⋅ αργότερα,
στη δεκαετία του 1920, συνέχισε ο Ηπειρώτης πολιτικός, το ΚΚΕ
είχε ταχθεί υπέρ της απόσπασης της ελληνικής Μακεδονίας και
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της Θράκης από τον εθνικό κορµό. Ο Ε. Αβέρωφ αναγνώριζε ότι
το 1940 ο Ν. Ζαχαριάδης, τότε ηγέτης του ΚΚΕ, είχε υποστηρίξει
τον αγώνα για την άµυνα της χώρας έναντι της ιταλικής εισβολής⋅ αλλά, συνέχισε, λόγω του συµφώνου Ribbentrop – Molotov
(Ρίµπεντροπ - Μολότωφ, όταν δηλαδή η χιτλερική Γερµανία και
η Σοβιετική Ένωση δεν ήταν αντίπαλοι), το ΚΚΕ δεν έκανε λόγο
για αντίσταση επί δύο µήνες ύστερα από την πτώση της Ελλάδας,
µέχρις ότου η Γερµανία επιτέθηκε στη Σοβιετική Ένωση. Η µοµφή
ήταν µεν έµµεση, αλλά σοβαρή –κατά τον Ε. Αβέρωφ, το ΚΚΕ
ακολούθησε το συµφέρον της Μόσχας. Επανερχόµενος στο ζήτηµα
των ενδοελληνικών διενέξεων κατά την Κατοχή, ο Ε. Αβέρωφ
σηµείωσε ότι οι µη ελεγχόµενες από το ΕΑΜ αντιστασιακές οµάδες «ἐξολοθρεύτηκαν ἐντὸς τῶν πρῶτων ἑβδοµάδων», καθώς το
ΕΑΜ αποσκοπούσε στη βίαιη κατάληψη της εξουσίας⋅ ανέφερε δε
σχετικά αποσπάσµατα από το βιβλίο του Γεώργιου Παπανδρέου
–πατρός του πρωθυπουργού– Η απελευθέρωσις της Ελλάδος, αλλά
και από το έργο του ίδιου του Α. Παπανδρέου Η δηµοκρατία στο
απόσπασµα, που έκαναν ανάλογες αναφορές. Αξίζει να σηµειωθεί
ότι ο Ε. Αβέρωφ δεν αποκάλεσε τις κατοχικές συγκρούσεις «εµφύλιο
πόλεµο»⋅ διάβασε όµως απόσπασµα του έργου του Α. Παπανδρέου
που τις χαρακτήριζε έτσι.
Για τους λόγους αυτούς, σηµείωσε ο Ε. Αβέρωφ, το κόµµα του
διαφωνούσε ριζικά µε το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο, «τὸ ὁποῖο ἐπιδιώκει, δὲν ἀµφιβάλλω ὅτι καλόπιστα ἐπιδιώκει τὴν ἑνότητα»,
αλλά προσέφερε ένα «συγχωροχάρτι» στο ΚΚΕ, καθώς «ζητάει
νὰ ἀνεβάσει στὸ ἴδιο φωτεινὸ βάθρο καὶ θύµατα καὶ θύτες». Η Ν∆
τασσόταν υπέρ της διεύρυνσης του κύκλου των αγωνιστών που είχαν
αναγνωριστεί⋅ κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα αναγνωριζόταν ο αγώνας
των εαµιτών που είχαν πολεµήσει «χωρὶς νὰ στρέψουν τὰ ὅπλα
ἐναντίον ἄλλων Ἑλλήνων, ἐναντίον τῆς ∆ηµοκρατίας». Αλλά η
Ν∆ λάµβανε αρνητική θέση ως προς τη «γενίκευση» που έκανε το
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νοµοσχέδιο. Τέλος, ο Ε. Αβέρωφ διατύπωσε ένα παράπονο σχετικά
µε την εσπευσµένη εισαγωγή του νοµοσχεδίου προς συζήτηση: δεν
του είχε δοθεί, είπε, ούτε µία 48ωρη αναβολή που είχε ζητήσει
για «σοβαρό προσωπικό λόγο».19 Και πιθανολόγησε ότι η εισαγωγή του νοµοσχεδίου σχετιζόταν µε εκπλήρωση «υποχρεώσεων»
της κυβέρνησης προς το ΚΚΕ ενόψει των επικείµενων δηµοτικών
εκλογών. Τέλος, δήλωσε ότι όταν το κόµµα του επανερχόταν στην
εξουσία, θα καταργούσε το νόµο και θα έκανε την αναγνώριση µε
τρόπο «δίκαιο και εθνικό».
Στη συνέχεια, µέσα σε κλίµα τεταµένο, ο Α. Παπανδρέου εξέφρασε τη θλίψη του επειδή η αξιωµατική αντιπολίτευση µετέτρεπε
τη συζήτηση για την Αντίσταση σε συζήτηση για τον Εµφύλιο
Πόλεµο, έψεξε τον Ε. Αβέρωφ ότι µε τη στάση του παραχωρούσε
την Αντίσταση στο ΚΚΕ, και κατέληξε µε µία φράση που έµελλε
να αποκτήσει συµβολική υφή:
Εἴπατε, κύριε Πρόεδρε, ὅτι θὰ εἶσθε γρήγορα στὴν ἐξουσία.
Πρέπει νὰ σᾶς διαβεβαιώσω ὅτι µὲ τὴ σηµερινή σας πράξη
ἔχετε θέσει ὁριστικὰ τὴ Νέα ∆ηµοκρατία στὰ χρονοντούλαπα
τῆς ἱστορίας.20
Με άλλα λόγια, ο Ε. Αβέρωφ τασσόταν υπέρ της αναγνώρισης της
αντιστασιακής δράσης προσώπων, όχι οργανώσεων, από την εαµική
πλευρά –αν και είναι ασαφές µε ποιον τρόπο θα γινόταν αυτό. Η
οµιλία του κυριαρχήθηκε από πνεύµα έντονα αντικοµµουνιστικό,
το οποίο µάλλον διευκόλυνε τη θέση του πρωθυπουργού. Η άρνηση
του Α. Παπανδρέου να µεταβάλει τη βάση του νοµοσχεδίου οδήγησε
στην αποχώρηση των βουλευτών της Ν∆ από τη συζήτηση, η οποία
συνεχίστηκε µεταξύ των άλλων µελών του Κοινοβουλίου.
Το λόγο κατόπιν πήρε ο γενικός γραµµατέας του ΚΚΕ, Χαρίλαος
Φλωράκης, ο οποίος χαρακτήρισε την αναγνώριση της Εθνικής
Αντίστασης ως «πράξη ὑψίστης ἐθνικῆς σηµασίας».21 Στη συνείδηση
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του ελληνικού λαού, υπογράµµισε, η αναγνώριση αυτή είχε ήδη συντελεστεί. Αλλά το συζητούµενο νοµοσχέδιο ήταν κάτι περισσότερο:
[Ε]ἶναι πρὶν ἀπ’ ὅλα µία πράξη ἐθνικῆς διδαχῆς καὶ φρονηµατισµοῦ. Ἀποτελεῖ, θὰ ἔλεγα, µία ἡθικὴ ἀµυντικὴ θωράκιση
τῆς Χώρας […] Γιατί, πῶς νὰ τὸ κάνουµε; ∆ὲν εἶναι δυνατὸν
νὰ καλοῦµε τὸν Ἑλληνικὸ λαὸ νὰ ὑπερασπίσει τὴν ἐθνικήν του
ἀνεξαρτησία καὶ ἀκεραιότητα καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη νὰ διώκουµε
τὴν Ἐθνικὴ Ἀντίσταση καὶ νὰ ἐπιβραβεύουµε τὸν δοσιλογισµὸ
καὶ τὴν ὑποτέλεια.
Με αυτή την αναφορά, ο Χ. Φλωράκης αντεπετέθη στον Ε. Αβέρωφ. Το ΚΚΕ, είπε, δεν χρειαζόταν «συγχωροχάρτι» από κανέναν.
Αντίθετα, µεταπολεµικά, οι έννοιες είχαν διαστρεβλωθεί:
[Η] ἀντίσταση βαφτίστηκε προδοσία καὶ ἔγκληµα. Ἡ συνεργασία
καὶ ὁ δοσιλογισµὸς βαφτίστηκαν πατριωτισµός. Ἡ ἀποχή, τὸ
δόγµα νὰ σηκώνουµε ψηλὰ τὰ χέρια, ὁνοµάστηκε σωφροσύνη
καὶ ὅλα αὐτὰ γενικὰ ἀποδόθηκαν στὴ λέξη ἐθνικοφροσύνη
[…] Σήµερα στὴ συνείδηση τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ ἡ λέξη «ἐθνικοφροσύνη» σηµαίνει ἀντίδραση, σηµαίνει καπηλεία, σηµαίνει
ὑποτέλεια.
Ο Χ. Φλωράκης σηµείωσε ότι το κόµµα του δεν επιθυµούσε να
µονοπωλήσει την Αντίσταση, αλλά παράλληλα επιτέθηκε στη Ν∆,
χαρακτηρίζοντάς την ως το κόµµα της άρχουσας τάξης, η οποία
δεν είχε αντισταθεί, αλλά είχε συνεργαστεί µε τον κατακτητή.
Επέµεινε, ακόµη, ότι το ΕΑΜ «δὲν εἶχε βάλει στόχο τὴν ἐξουσία».
Τέλος, τόνισε ότι η υπόθεση δεν µπορούσε να κλείσει µε την απλή
αναγνώριση του ΕΑΜ: απέµενε η υλοποίηση των οραµάτων του.
Τόσο ο Ε. Αβέρωφ (µε την αντικοµµουνιστική του οµιλία) όσο
και ο Χ. Φλωράκης (εκλαµβάνοντας την αναγνώριση του ΕΑΜ
ως αµφισβήτηση της συνολικής µεταπολεµικής πορείας της χώ-
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ρας22) είχαν οδηγήσει τη συζήτηση σε άλλες κατευθύνσεις. Και την
επαναφορά της στο πεδίο της εθνικής ενότητας ανέλαβε ο πρώην
πρωθυπουργός Π. Κανελλόπουλος αµέσως µετά.23 Ο Π. Κανελλόπουλος αποστασιοποιήθηκε από τις θέσεις των δύο προηγούµενων
οµιλητών και τόνισε ότι ήθελε να αποκαταστήσει «τὸ πνεῦµα, ποὺ
ἔδωσε στὴν ὑπόθεση ποὺ συζητάµε ὁ Πρωθυπουργὸς κ. Ἀνδρέας
Παπανδρέου». Υπενθύµισε ότι είχε ήδη ταχθεί υπέρ της αναγνώρισης «ὡς συνολικὸ φαινόµενο» –δηλαδή και των οργανώσεων και
των ατόµων. Ήταν γεγονός, τόνισε, ότι οι οργανώσεις του ΕΑΜ
δεν είχαν αναγνωριστεί –όχι µόνον από τη ∆εξιά, αλλά και από
πολιτικούς όπως οι Ν. Πλαστήρας, Σ. Βενιζέλος, Γ. Παπανδρέου,
αλλά και από τον ίδιο. Τούτο συνέβη καθώς ήταν πρόσφατες, τότε,
οι µνήµες του Εµφυλίου. Ωστόσο, συνέχισε, η αναγνώριση ήταν
πλέον η φυσική προέκταση της νοµιµοποίησης του ΚΚΕ.
Ο Π. Κανελλόπουλος αναφέρθηκε ακόµη σε ένα προσφιλές του
ζήτηµα: έκανε αναδροµή στους αλλεπάλληλους διχασµούς των
προηγούµενων 70 ετών, οι οποίοι είχαν ταλαιπωρήσει την Ελλάδα.
Ωστόσο, η µνήµη των διχασµών δεν ήταν ασύµβατη µε την αναγνώριση⋅ το νοµοσχέδιο δεν αποσκοπούσε να «σβήσει» τον Εµφύλιο
Πόλεµο, αλλά «νὰ παραµερίσει [τους πόνους και τα πένθη] γιὰ νὰ
προβάλει ἐκείνο ποὺ ἀποτελεῖ τὸ κοινὸ ἀγαθὸ ὅλων µας. Τὸ αγαθὸ
τὸ κοινὸ εἶναι ὁ ἀγῶνας ποὺ κάναµε». Από αυτή την αφετηρία, ο
Π. Κανελλόπουλος τάχθηκε υπέρ της αποσύνδεσης του Εµφυλίου
Πολέµου από την Αντίσταση: αυτό είχαν προσπαθήσει, τόνισε, οι
πολιτικές παρατάξεις στον Λίβανο το 1944. Όσο για τους απώτερους στόχους των αντιστασιακών δυνάµεων, ο Π. Κανελλόπουλος
επισήµανε ότι όλες είχαν τέτοιους: ο Β΄ Παγκόσµιος Πόλεµος δεν
ήταν αγώνας µόνον απελευθερωτικός, αλλά έθετε το ζήτηµα των
µεταπολεµικών στόχων και του µεταπολεµικού πολιτεύµατος. Ήταν
γεγονός, τόνισε, ότι η Αντίσταση πήρε συγκεκριµένη τροπή: το
ΚΚΕ είχε αντιστασιακούς στόχους, και ταυτόχρονα επιθυµούσε την
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κατάληψη της εξουσίας. Αλλά και άλλοι ήθελαν να φέρουν πίσω το
βασιλιά ή να εγκαθιδρύσουν αβασίλευτο πολίτευµα. Αυτά έπρεπε
τώρα να τεθούν σε δεύτερη µοίρα και να εξετάσει ο ελληνικός λαός
τα στοιχεία που τον ενώνουν.
Στη συνέχεια, ο Γεώργιος Μαύρος, πρώην ηγέτης της κεντρώας
Ε∆ΗΚ και ήδη βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, κινήθηκε στο ίδιο
µοτίβο, ζητώντας να µη συνδέεται η Αντίσταση µε τον Εµφύλιο Πόλεµο, αλλά αντίθετα να εξαρθούν τα θετικά στοιχεία της ελληνικής
ιστορίας⋅ η Αντίσταση αποτέλεσε συνέχεια του αγώνα του 19401941. Κατόπιν όµως, άσκησε σκληρή κριτική προς τον Ε. Αβέρωφ,
τονίζοντας ότι για τη Μικρασιατική Καταστροφή δεν ευθυνόταν
το ΚΚΕ, αλλά η παράταξη της οποίας ηγείτο ο Αβέρωφ.24 Στο
σηµείο αυτό, ο Γ. Μαύρος επανερχόταν στην τακτική της ανόδου
των τόνων: πέραν αµφιλεγόµενων υποθέσεων περί συνέχειας των
παρατάξεων, ήταν γνωστό ότι ο ίδιος ο Ε. Αβέρωφ προερχόταν όχι
από το Λαϊκό Κόµµα αλλά από το Κόµµα των Φιλελευθέρων⋅ και
ήταν περίεργη ενότητα αυτή που ίσχυε για το 1941-1944, αλλά
επανερχόταν σε λογικές του Εθνικού ∆ιχασµού του 1915. Αυτή
η τάση των οµιλητών (αλλά και των σχολιαστών στον Τύπο) να
προσπαθούν µεν να τηρήσουν µία µετριοπαθή, ενωτική γραµµή
αλλά και η αδυναµία τους να εµµείνουν στην πράξη σε αυτήν, είναι
ενδεικτική των πολλαπλών εντάσεων της εποχής εκείνης –εποχής
µεταβατικής, που έφερε µαζί της βάρη και µνήµες από το παρελθόν,
συχνά και το απώτερο.
Μετά την τοποθέτηση των πολιτικών αρχηγών και των πρώην αρχηγών κοµµάτων, η συζήτηση επανήλθε στη διαδικαστική της κοίτη.
Ο εισηγητής της πλειοψηφίας, Χρήστος Φωτίου, παρουσίασε το νοµοσχέδιο ως υλοποίηση µίας κρυφής ελπίδας του ελληνικού λαού.25
Στη µετεµφυλιακή εποχή, σηµείωσε, είχε επικρατήσει πνεύµα µισαλλοδοξίας, και είχε γίνει «ἀνίερη καὶ µικρόψυχη ἐκµετάλλευση
τῶν ἐθνικὰ ὀλέθριων ἀποτελεσµάτων τοῦ ἐµφύλιου σπαραγµοῦ»,
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καθώς η συµµετοχή στο ΕΑΜ οδηγούσε σε διώξεις, ενώ σε πολλές
περιπτώσεις είχε επιβραβευθεί ο δωσιλογισµός και η υποτέλεια.
Ωστόσο, η Αντίσταση του 1941-1944 αποτελούσε προέκταση του
αγώνα του 1940-1941. Για τούτο, το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο
καταργούσε το χουντικό ν.δ. 179/1969 και επανέφερε σε ισχύ τον
Ν. 971/1949, χωρίς όµως περιορισµούς που απέκλειαν το ΕΑΜ.
Επιπλέον, µε το νοµοσχέδιο οριζόταν ως ηµέρα του εορτασµού της
Εθνικής Αντίστασης η επέτειος του Γοργοποτάµου, όπου και θα
ανεγειρόταν µνηµείο.
Από την πλευρά του ΚΚΕ, ο Κωνσταντίνος Λουλές εξέφρασε τη
χαρά του επειδή λυνόταν επιτέλους «ἕνα, τέτοιας σηµασίας, ἐθνικὸ
ζήτηµα».26 Αµφέβαλλε εάν όλοι οι βουλευτές της Ν∆ ήταν σύµφωνοι
µε τη γραµµή του κόµµατός τους, έθεσε το ζήτηµα της επιστροφής
των πολιτικών προσφύγων, που αφορούσε 30.000 περίπου Έλληνες,
και καταφέρθηκε εναντίον της διαχωριστικής γραµµής της εθνικοφροσύνης. Επίσης, αναφέρθηκε στην αντιστασιακή δράση του
ΕΑΜ και επικαλέστηκε τα τραγούδια του, γνωστά σε όλους⋅ ενώ,
τόνισε, το µόνο γνωστό τραγούδι των «δεξιών» ήταν το «Ζέρβα
µ’ σὲ θέλει ὁ βασιλιάς» (το παράδειγµα ήταν ατυχές, καθώς το
συγκεκριµένο τραγούδι δεν αναφερόταν στον Ναπολέοντα Ζέρβα,
αλλά στον αντιοθωνικό ∆ηµητράκη Ζέρβα, πρωτεργάτη της έξωσης
του 1862). Ζήτησε, επίσης, η έννοια της Aντίστασης να διευρυνθεί
µε την αναφορά σε αγώνα εναντίον όχι µόνον των στρατευµάτων
κατοχής, αλλά και των συνεργατών τους⋅ να µην είναι κριτήριο η
ένταξη στο συµµαχικό στρατηγείο (όπως έκανε ο νόµος του 1949)⋅
να επεκταθεί ο νόµος ώστε να καλύψει το θαλάσσιο χώρο και τους
ναυτεργάτες⋅ να καλυφθεί και η περίοδος έως το τέλος του πολέµου,
τον Μάιο του 1945. Πρότεινε επίσης να οριστεί η 12η Οκτωβρίου,
ηµέρα απελευθέρωσης της Αθήνας, ως επέτειος της Αντίστασης, και
να ανεγερθεί το σχετικό µνηµείο στην πρωτεύουσα ώστε να εξασφαλιστεί µεγαλύτερη συµµετοχή στις εκδηλώσεις. Τέλος, ζήτησε να
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αποκατασταθούν και υλικά οι αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης,
µε προσµέτρηση του χρόνου συµµετοχής τους σε αυτήν στο χρόνο της
ασφάλισής τους και µε την παροχή σύνταξης στους αγωνιστές που
δεν µπόρεσαν να ασφαλιστούν λόγω µεταγενέστερων διώξεων. Από
τα αιτήµατα αυτά, ικανοποιήθηκαν από την κυβέρνηση τα σχετικά
µε τους ναυτεργάτες και την υλική αποκατάσταση, αλλά όχι τα
σχετικά µε την επέτειο, το µνηµείο, και µε τη χρονική επέκταση έως
τον Μάιο 1945 –ειδικά το τελευταίο θα µετέτρεπε και τη σύγκρουση
των ∆εκεµβριανών σε επεισόδιο της Εθνικής Αντίστασης.
Ο δεύτερος εισηγητής της πλειοψηφίας, ∆ηµήτριος ∆ιαµαντίδης,
ανέφερε ότι είχε συλληφθεί στο µπλόκο της Κοκκινιάς ακριβώς 38
χρόνια πριν, και ευχαρίστησε τον Α. Παπανδρέου και τον υπουργό
Εσωτερικών, Γιώργο Γεννηµατά, για την κατάθεση του νοµοσχεδίου.27 Επισήµανε την καθολικότητα του αντιστασιακού φαινοµένου
στην Ελλάδα, καθώς και τις διαφορές µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες,
στις οποίες είχαν τιµωρηθεί οι δωσίλογοι και είχαν αναγνωριστεί
οι αντιστασιακοί. Στη συνέχεια οµίλησαν και άλλοι βουλευτές, ενώ
ιδιαίτερη ήταν η στιγµή κατά την οποία το λόγο έλαβε ο Μανώλης
Γλέζος.28 Φανερά συγκινηµένος, σηµείωσε ότι οµιλούσε όχι µόνον
µε τη δική του φωνή, αλλά «µὲ τὴν φωνὴ τῶν χιλιάδων ἀγωνιστῶν
τῆς Ἐθνικής Ἀντίστασης ποὺ ἔφυγαν ἀπὸ τὴ ζωή, χωρὶς νὰ δοῦν
νὰ ἀναγνωρίζεται ἡ προσφορά τους στὴν ἐθνική ἱστορία». Αναφέρθηκε στην καθολικότητα της Αντίστασης, και στο γεγονός ότι η
Ελλάδα ήταν η µόνη ευρωπαϊκή χώρα στην οποία οι Γερµανοί δεν
κατάφεραν να κάµουν εργατική επιστράτευση ή να εξασφαλίσουν
στρατιωτικά τµήµατα γηγενών⋅ ήταν επίσης και η µόνη που δεν
είχε ακόµη αναγνωρίσει ολοκληρωµένα την Εθνική της Αντίσταση.
Ωστόσο, σηµείωσε ο Μ. Γλέζος, ακόµη και η Ν∆, που αρνείτο την
αναγνώριση των οργανώσεων του ΕΑΜ µε το επιχείρηµα ότι «δὲν
ἀπέβλεπαν µόνον στὸν Ἐθνικὸ Ἀπελευθερωτικὸ ἀγῶνα, παραδέχεται ὅτι ἔκαναν καὶ τέτοιον». Και κατέληξε:
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∆ὲν ζητᾶµε ἀναγνώριση τῆς Ἐθνικῆς Ἀντίστασης πρὸς ἴδιο
ὄφελος τῶν ἀγωνιστῶν της. Θὰ σᾶς πῶ πῶς τὸ βλέπω: Ζητᾶµε,
ἡ πολιτεία νὰ ἀποκαταστήσει τὸν ἐαυτό της ἀπέναντι στὴν
ἐθνική µνήµη.
Στο τέλος της συνεδρίασης της 17ης Αυγούστου, το νοµοσχέδιο
εγκρίθηκε επί της αρχής. Την εποµένη ηµέρα, υπόµνηµα µε τις
θέσεις του κατέθεσε ο Γεώργιος Πλυτάς, από την πλευρά του
ΚΟ∆ΗΣΟ (Κόµµα ∆ηµοκρατικού Σοσιαλισµού), παραπονούµενος
για το γεγονός ότι δεν του είχε δοθεί ο λόγος την προηγουµένη.
Μίλησαν, ακόµη, ο υπουργός Εσωτερικών, Γιώργος Γεννηµατάς,
ο οποίος εξήγγειλε την υλική αποκατάσταση των αγωνιστών της
Εθνικής Αντίστασης και τη διδασκαλία της περιόδου στη δηµόσια
εκπαίδευση,29 ενώ σηµείωσε ότι η Ν∆ είχε υποπέσει σε ιστορικό
πολιτικό λάθος⋅ ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Κωνσταντίνος Κάππος⋅ και ο Ευάγγελος Γιαννόπουλος, υπουργός Εργασίας,
ο οποίος έκανε εκτενή ανάλυση των µαχών του ΕΑΜ.30 Η συζήτηση
συνεχίστηκε έως την ψήφιση του νοµοσχεδίου.
Παράλληλα, µία άλλη συζήτηση µαινόταν από τις στήλες του
ηµερήσιου Τύπου. Η υποδοχή της οµιλίας του πρωθυπουργού από
το φιλικό προς το ΠΑΣΟΚ Τύπο ήταν θριαµβευτική. Όλες οι φιλοκυβερνητικές εφηµερίδες παρέθεσαν την οµιλία του πρωθυπουργού
και δηµοσίευσαν εκτενές ρεπορτάζ από τη συνεδρίαση της Βουλής.
Το Βήµα, µε πρωτοσέλιδο τίτλο «Η δικαίωση έρχεται µετά από 38
χρόνια», σηµείωνε ότι ο πρωθυπουργός είχε κυριαρχήσει στη συζήτηση, και τόνιζε ότι πολλοί βουλευτές της Ν∆ είχαν δυσφορήσει από
τη στάση του κόµµατος –πιθανολογούσε, δηλαδή, ότι η αποχώρηση
από τη συνεδρίαση αποσκοπούσε να αποτρέψει διαρροές κατά την
ψηφοφορία.31 Τα Νέα κατηγόρησαν τη Ν∆ ότι επέσειε «φάντασµα
διχασµού», ενώ η Ελευθεροτυπία κυκλοφόρησε µε τίτλο «Θάφτηκε
ο διχασµός», έκανε λόγο για «εθνικό χρέος» και για «µεγάλη
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µέρα για τη Βουλή των Ελλήνων», και άσκησε σκληρή κριτική στη
Ν∆ για την αποχώρησή της.32 Την εποµένη, οι εφηµερίδες αυτές
προέβαλαν τις εξαγγελίες του Γ. Γεννηµατά σχετικά µε την παροχή
2,5 δισεκατοµµυρίων δρχ. για συντάξεις σε αντιστασιακούς, και
σχετικά µε τη διδασκαλία της περιόδου της Εθνικής Αντίστασης
στη δηµόσια εκπαίδευση. Σηµειώθηκε επίσης ότι η στάση του Ε.
Αβέρωφ προκαλούσε σηµαντικές διαφωνίες στο εσωτερικό της Ν∆.33
Ειδικά η Ελευθεροτυπία συνέχισε την τακτική της ύψωσης των
τόνων και στις επόµενες ηµέρες, όταν επισήµανε τη φράση του Ε.
Αβέρωφ ότι το κόµµα του θα επανερχόταν στην εξουσία «νωρίτερα
από όσο νοµίζουν µερικοί»: η εφηµερίδα αναρωτήθηκε εάν τούτο
υπονοούσε ένα νέο 1965 ή 1967.34 Πιο νηφάλιο, στο κυριακάτικο
φύλλο του, το Βήµα σχολίασε θετικά τη νοµοθετική πρωτοβουλία
της κυβέρνησης, σηµειώνοντας ότι η Ελλάδα ήταν η µοναδική
χώρα που δεν είχε ολοκληρώσει την αναγνώριση της Αντίστασης,
και εξαίροντας το ξεπέρασµα της «τεχνικής σύνδεσης» µεταξύ της
Αντίστασης και του Εµφυλίου Πολέµου. Επανέλαβε, ακόµη, ότι η
στάση της Ν∆ αποτελούσε σοβαρό πολιτικό λάθος.35 Η αρθρογραφία
αυτή συνοδεύτηκε µε την παράθεση ιστορικών αναγνωσµάτων για
την Αντίσταση, στα Νέα και την Ελευθεροτυπία.
Η στάση των εντύπων των αριστερών κοµµάτων αντικατόπτρισε
όχι µόνον την αναµενόµενη ικανοποίησή τους, αλλά και µία διάθεση
να ερµηνευθεί η αναγνώριση ως καταδίκη των φιλοδυτικών δυνάµεων της χώρας, µέσω µίας ταύτισής τους µε το δωσιλογισµό. Ο
Ριζοσπάστης, υπό τη διεύθυνση του Γρηγόρη Φαράκου, έκανε λόγο,
στον πρωτοσέλιδο τίτλο του, για «πράξη οµαλότητας, ενότητας
του λαού»⋅ παράλληλα, στην ανάλυσή του στηλίτευσε τη «θλιβερή
εξαίρεση» της Ν∆.36 Την εποµένη, προβάλλοντας τα αιτήµατα του
ΚΚΕ για την αναγνώριση των οργανώσεων των ναυτεργατών και
για την οικονοµική αποκατάσταση των διωχθέντων αγωνιστών,
σηµείωνε, σε σχόλιά του, ότι µε την αποκατάσταση του «νέου
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’21», έκλεινε «η µελανή σελίδα που άνοιξε στη σύγχρονη ελληνική
ιστορία το καθεστώς του δοσιλογισµού, της µισαλλοδοξίας και της
υποτέλειας», ενώ αναφερόταν σε «φωνές βρυκολάκων» και σε
προσπάθεια της ∆εξιάς να αναβιώσει «τους βρώµικους µύθους της
αντι-ΕΑΜικής και αντικοµµουνιστικής εκστρατείας των δοσίλογων
και των απόντων».37 Στο ίδιο φύλλο δηµοσιεύθηκαν οι οµιλίες των
Α. Παπανδρέου και Χ. Φλωράκη. Στις 20 του µηνός, η εφηµερίδα
δηµοσίευε στην πρώτη σελίδα χαιρετιστήριο µήνυµα της Συντονιστικής Επιτροπής των Πανελλήνιων Ενώσεων Εθνικής Αντίστασης, και
ζητούσε να µην υπάρξει άλλη αναβολή για τον επαναπατρισµό των
πολιτικών προσφύγων⋅ την εποµένη, επαναλάµβανε τις κατηγορίες
της για τη στάση του φιλικού προς την Ν∆ Τύπου.38
Η Αυγή, έντυπο του ΚΚΕ (εσ.), σχηµατισµού που δεν εκπροσωπείτο στη Βουλή, κυκλοφόρησε στις 18 Αυγούστου µε τίτλο «Μεγάλη
ώρα του Έθνους» και υπότιτλο «Η Ν∆ εκφραστής των δυνάµεων
του δοσιλογισµού». Ζητούσε, επίσης, να προστεθεί στην έννοια
της Αντίστασης και η φράση «εναντίον των συνεργατών» [των
δυνάµεων κατοχής], αποδεχόµενη το επιχείρηµα ότι τούτο ήταν
θέµα «πατριωτικού φρονηµατισµού των νέων γενεών».39 Παρέθετε,
τέλος, δήλωση του ΚΚΕ (εσ.) που χαιρέτιζε την αναγνώριση και κατήγγειλε τη στάση της Ν∆. Την εποµένη, συνεχίζοντας να στηλιτεύει
τη Ν∆ και τον Ε. Αβέρωφ (τον οποίο αποκαλούσε «απολογητή του
δοσιλογισµού») σηµείωσε ότι το νοµοσχέδιο αποτελούσε εκπλήρωση
χρέους.40 Κατόπιν, η εφηµερίδα έδωσε έµφαση στην ανάγκη οικονοµικής αποκατάστασης των αγωνιστών της Αντίστασης. Στις 22
Αυγούστου, δηµοσίευσε εκτενές ρεπορτάζ από τις τρεις ηµέρες της
συζήτησης του νοµοσχεδίου στη Βουλή, ενώ συνεχίστηκε η αρθρογραφία εναντίον του Ε. Αβέρωφ και της Ν∆.41 Η ικανοποίηση του
Τύπου της Αριστεράς από την αναγνώριση ήταν, ασφαλώς, αναµενόµενη, καθώς υλοποιείτο ένα όνειρο δεκαετιών και δικαιώνονταν
χιλιάδες αγωνιστές –ορισµένοι µεταθανάτια, άλλοι στη δύση του
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βίου τους. Ωστόσο, η προβολή του «πατριωτικού φρονηµατισµού»
που συνδεόταν µε τη στηλίτευση της Ν∆ µε επιχειρήµατα περί δωσιλογισµού, παρέπεµπαν σε µία τάση «ανάστροφης εθνικοφροσύνης»,
στην οποία η Αριστερά θα µονοπωλούσε τον πατριωτισµό και η
«∆εξιά» θα χαρακτηριζόταν συλλήβδην δωσιλογική.
Οι αναφορές σε σοβαρές διαφωνίες στους κόλπους της Ν∆ φαίνονταν να επαληθεύονται από την εικόνα των φιλικών προς αυτήν
εφηµερίδων. Σκληρά αντικοµµουνιστική στάση τήρησε η Ακρόπολις,
η οποία παρέθεσε εκτενές ρεπορτάζ από τη συνεδρίαση της 17ης
Αυγούστου και προέβαλε τη φράση του Ε. Αβέρωφ για το «συγχωροχάρτι» προς το ΚΚΕ. Απέρριψε τη διδασκαλία της Αντίστασης στο
σχολείο και επέµεινε ότι ο Κ. Καραµανλής είχε νοµιµοποιήσει το
ΚΚΕ, αλλά ο Α. Παπανδρέου το «δικαίωνε» για τον Εµφύλιο. Η
εφηµερίδα ενέµεινε στη γραµµή ότι το ΚΚΕ είχε δει την Αντίσταση
ως πρόσχηµα για να επιτύχει τη βίαιη κατάληψη της εξουσίας.
Ακόµη, άσκησε κριτική προς τον πρωθυπουργό, επαναφέροντας ένα
από τα αγαπηµένα µοτίβα της αντιπολίτευσης εκείνη την εποχή:
σηµείωσε ότι ο πρωθυπουργός ήταν απών από την Ελλάδα τη δεκαετία του 1940, και ότι επιβράβευε το κόµµα που είχε πολεµήσει
ο πατέρας του.42
Αντίθετα, η Καθηµερινή έλαβε σαφείς αποστάσεις από τη γραµµή
του Ε. Αβέρωφ. Στις 18 Αυγούστου, σηµείωσε ότι η εικόνα που
είχε παρουσιάσει η Βουλή δεν ήταν καλή, καθώς χαρακτηρίστηκε
από πολιτική οξύτητα⋅ επίσης, άσκησε κριτική στη στάση της Ν∆.
Ο κορυφαίος αναλυτής Κωνσταντίνος Καλλιγάς τόνισε ότι οι υπαρκτές µελανές σελίδες εκείνης της εποχής δεν µπορούσαν να αµαυρώσουν το φαινόµενο της Εθνικής Αντίστασης⋅ στόχος ήταν να
ξεπεραστούν οι ψυχώσεις και να µην σηµειωθεί µονοπώληση του
µεγάλου αγώνα.43 Με ακόµη µεγαλύτερη σαφήνεια εκφράστηκε
η αποστασιοποίηση της εφηµερίδας από τη γραµµή της Ν∆ –αλλά
και από την τακτική του ΠΑΣΟΚ και της Αριστεράς– την εποµένη,
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όταν η Ελένη Βλάχου δηµοσίευσε αποσπάσµατα από το κατοχικό
της ηµερολόγιο στα οποία έκανε λόγο για τη γενικευµένη αντίσταση
του ελληνικού λαού, τονίζοντας εµµέσως πλην σαφώς την ανάγκη
της αναγνώρισης.44 Σε σχόλιό της, η Καθηµερινή επισήµανε ότι
η αναγνώριση ήταν αναγκαία και ότι δεν συνεπαγόταν πολιτική
δικαίωση του ΚΚΕ, όπως και η µη αναγνώριση δεν σήµαινε τη
δικαίωση των µη κοµµουνιστικών δυνάµεων εκείνης της εποχής:
Ούτε αποκαθιστά την εθνική ενότητα η αναγνώριση της Εθνικής Αντίστασης της περιόδου 1941-44, ούτε, µε την αναγνώρισή της, διασπάται η εθνική ενότητα που είχε αποκατασταθεί επειδή δεν αναγνωριζόταν η αντίσταση εκείνη!45
Στο κυριακάτικο φύλλο, η δηµοσίευση, σχεδόν στο σύνολό της,
της οµιλίας του Π. Κανελλόπουλου στη Βουλή της 17ης Αυγούστου,
έδινε µε ακόµη µεγαλύτερη σαφήνεια το στίγµα των θέσεων της
εφηµερίδας.46
Η εικόνα της δηµόσιας συζήτησης του Αυγούστου 1982 παρέπεµπε σε πλήρη επικράτηση των θέσεων του Α. Παπανδρέου, ο
οποίος εµφανώς είχε εκφράσει το κλίµα των καιρών: η επίκληση
της εθνικής ενότητας και η προβολή της νοµοθετικής πρωτοβουλίας
ως εκπλήρωση χρέους προς το έθνος, αλλά ταυτόχρονα η συντοµία
και σαφήνεια της οµιλίας του, εξασφάλιζαν στον πρωθυπουργό
ευρύ ακροατήριο, σε ένα θέµα που διακρινόταν για την εξαιρετική
του φόρτιση. Αντίθετα, η αξιωµατική αντιπολίτευση εµφανίστηκε
δέσµια εντάσεων του παρελθόντος αλλά και έντονα διχασµένη
–µία εικόνα την οποία η αποχώρησή της από τη Βουλή µάλλον
επιβεβαίωσε. Κατά την κοινοβουλευτική συζήτηση, ο µόνος (εκτός
του Π. Κανελλόπουλου) οµιλητής της Ν∆, ο Ε. Αβέρωφ, αν και
αντιστασιακός ο ίδιος,47 επικεντρώθηκε σε ένα αρνητικό ζήτηµα, την
αµφισβήτηση των προθέσεων του κατοχικού ΚΚΕ. Η εµµονή του
Ε. Αβέρωφ σε θέσεις αντικοµµουνιστικές, αν και ικανοποιούσε ένα
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µέρος της βάσης της Ν∆, ήταν εµφανές ότι δεν γινόταν αποδεκτή
από ένα άλλο –πιθανότατα µεγαλύτερο και σίγουρα δυναµικότερο⋅
ήταν χαρακτηριστικό ότι η ιδεολογική «ναυαρχίδα» της Κεντροδεξιάς, η Καθηµερινή, αρνήθηκε να ακολουθήσει αυτή τη γραµµή.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η Ν∆, υπό τη νέα ηγεσία του Κωνσταντίνου
Μητσοτάκη (από το 1984) όχι µόνον δεν κατήργησε τον Ν. 1285/82
όταν επανήλθε στην εξουσία, αλλά, αντίθετα, κατά τη διάρκεια της
«συγκυβέρνησης» µε τον Συνασπισµό, το 1989, πρωτοστάτησε στην
ψήφιση του Ν. 1863/1989, «περί άρσης των συνεπειών του εµφυλίου
πολέµου, 1944-1949»,48 που ολοκλήρωνε τη διαδικασία της υπέρβασης των παθών. Εποµένως, η γραµµή Αβέρωφ, του 1982, ήταν
καθαυτή θνησιγενής και εγκαταλείφθηκε σύντοµα. Από την πλευρά
της, η Αριστερά δυσκολευόταν να διακρίνει µεταξύ της αναγνώρισης της Αντίστασης ως τέτοιας, και της συνολικής δικαίωσης των
δικών της επιλογών κατά τη διάρκεια του πολέµου και αργότερα,
ενώ δεν µπορούσε να αντισταθεί στον πειρασµό της επεκτατικής
χρήσης της κατηγορίας περί δωσιλογισµού –µία διάσταση που, όσο
και εάν ικανοποιούσε ένα τµήµα της δικής της βάσης, βρισκόταν
σε αντίθεση µε τους προσανατολισµούς της πλειοψηφίας της κοινής
γνώµης. Σε αυτό το κλίµα, ο Α. Παπανδρέου –µε τρόπο πραγµατικά αριστοτεχνικό– είχε αφήσει τις άλλες πολιτικές δυνάµεις να
εµπλακούν στις δικές τους παρορµήσεις, και είχε διατηρήσει την
πρωτοβουλία των κινήσεων. Η δική του θέση γινόταν αποδεκτή
όχι µόνον από το δικό του κόµµα, αλλά και από µεγάλα τµήµατα
της αριστερής και της κεντροδεξιάς κοινής γνώµης.

Συμπεράσματα
Στα επόµενα χρόνια, η νοµοθετική πρωτοβουλία της αναγνώρισης
αποτέλεσε έναν τίτλο τιµής για το ΠΑΣΟΚ, αλλά βιβλιογραφικά

610

ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

µάλλον υποβαθµίστηκε. Αποτιµήθηκε ως στρατηγικό πλήγµα στον
αντικοµµουνισµό,49 ως «επίλυση των ιστορικών πολιτικών εκκρεµοτήτων», µία «περγαµηνή του ΠΑΣΟΚ», που του επέτρεψε να
εκφράσει το σύνολο των αντιδεξιών δυνάµεων και να προβληθεί ως
υπερασπιστής των αγωνιστών της Αριστεράς, χωρίς να συµµερίζεται
τα λάθη της στη δεκαετία του 1940,50 ή και ως δείγµα διαφοροποίησης σε σχέση µε το παρελθόν που απέβλεπε, µέσω της προβολής
µίας εθνικολαϊκιστικής ταυτότητας, στη διατήρηση της εξουσίας.51
Πιο κοντά στη λογική της αναγνώρισης, άλλοι µελετητές χαρακτήρισαν το νοµοθέτηµα ως «υψηλού συµβολισµού πολιτική έναντι των
ηττηµένων του εµφυλίου», έστω και εάν συνοδεύθηκε µε παροχή
συντάξεων και σε πρόσωπα που δεν ήταν αντιστασιακοί,52 και ως
κίνηση µεγάλης συµβολικής σηµασίας, που επούλωνε τις πληγές του
Εµφυλίου Πολέµου.53 Ωστόσο, οι σχετικές µελέτες αντιµετώπισαν
την αναγνώριση ως κάτι το αυτονόητο και δεν επεκτάθηκαν επ’
αυτής. Εντυπωσιακό είναι και το γεγονός ότι εκείνη ήδη την εποχή,
η σχετική οµιλία του Α. Παπανδρέου δεν περιλήφθηκε στον τόµο
των λόγων του που εκδόθηκε από τη Γενική Γραµµατεία Τύπου
και Πληροφοριών.54
Όσο και εάν η αναγνώριση του 1982 ενίσχυσε, πράγµατι, την
εικόνα του ΠΑΣΟΚ στον ευρύτερο κεντροαριστερό χώρο, δεν υπάρχει
αµφιβολία ότι το κέντρο βάρους της βρισκόταν στο ενωτικό και
εθνικό στοιχείο: η αναγνώριση της Εθνικής Αντίστασης –σηµείο
κοµβικό µίας ρήξης µε το παρελθόν– λειτούργησε πρώτιστα ως
ανάκτηση των συµβόλων της εθνικής ενότητας, στοιχείο που έντονα
και κατεξοχήν προέβαλε στη δική του οµιλία ο πρωθυπουργός. Η
σύνδεση µε τον αγώνα του 1940-1941 παρουσίαζε µία συνολική
εικόνα –ορθή άλλωστε, πραγµατολογικά– της ολόπλευρης και πολύπλευρης αντίστασης του ελληνισµού έναντι του φασισµού. Κοµβικό
σηµείο της οµιλίας του πρωθυπουργού ήταν η µετριοπάθεια της
πρωτοβουλίας: ρητά τονίστηκε ότι στόχος του νοµοσχεδίου ήταν η
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τοποθέτηση του ΕΑΜ δίπλα στις άλλες αντιστασιακές οργανώσεις,
και η αποφυγή της µονοπώλησης του αγώνα από οποιονδήποτε.
Παρά την προβολή απόψεων περί «αποσύνδεσης» της Αντίστασης
από τον Εµφύλιο, δεν ήταν αυτές που κυριάρχησαν στη λογική
της πρωτοβουλίας: αντίθετα, αυτή εµφανίστηκε ως πράξη εθνικής
δικαιοσύνης, την οποία δεν µπορούσαν να αναιρέσουν οι υπαρκτές
ακρότητες της εµφύλιας σύγκρουσης –έστω της κατοχικής.
Αυτές οι αρχές σηµατοδοτούσαν τη σύγκλιση του λόγου του πρωθυπουργού, µε τις θέσεις µίας εµβληµατικής προσωπικότητας του
κεντροδεξιού χώρου, του Π. Κανελλόπουλου, αλλά και της κίνησης «Ενωµένη Εθνική Αντίσταση». Εξάλλου, η ενωτική αντίληψη
του αγώνα υποβοηθείτο και από την παρουσία, στις τάξεις των
δύο πρώτων κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ (έως τον Ιούλιο του 1982
και µετά) –µαζί µε προσωπικότητες που είχαν µετάσχει στην αριστερή Αντίσταση, και φυσικά µε τον αρµόδιο υπουργό, Γιώργο
Γεννηµατά, του οποίου ο ρόλος υπήρξε καθοριστικός στη διαµόρφωση και προώθηση του νοµοσχεδίου –δύο πρώην µελών της µη
εαµικής αθηναϊκής Αντίστασης, των Αναστάσιου Πεπονή και Γεώργιου-Αλέξανδρου Μαγκάκη.55 Τα παλαιά µετριοπαθή µέλη της
µη εαµικής αντίστασης είχαν ξεπεράσει την πολωτική λογική της
µετεµφυλιακής εποχής, και αναζητούσαν ήδη µία πιο ισόρροπη
ερµηνεία των µεγάλων γεγονότων της νιότης τους. Υπό την έννοια
αυτή, η κοινοβουλευτική οµιλία του Α. Παπανδρέου αποτελεί υπόδειγµα πολιτικού λόγου, τόσο από άποψη ουσίας, όσο και από την
άποψη µίας ευφυούς τακτικής: της αναζήτησης της µετριοπαθούς
συνισταµένης. Αυτή, κυρίως, εξασφάλισε την επικράτησή του στην
κοινοβουλευτική και στη δηµόσια συζήτηση.
Ευάνθης Χατζηβασιλείου
Πανεπιστήµιο Αθηνών
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Συνεδρίαση Κ΄, 17 Αυγούστου 1982



Ὁ κ. Πρόεδρος τῆς Κυβερνήσεως ἔχει τὸ λόγο.
Κύριε
Πρόεδρε, ἀγαπητοὶ συνάδελφοι, πρὶν ἀπὸ 38 χρόνια 138
παλληκάρια ἐκτελέστηκαν στὴ Μάντρα τῆς Κοκκινιᾶς
ἀπὸ τὸ Ναζιστικὸ στρατὸ κατοχῆς. Τὸν κρότο τῶν πυροβόλων κάλυπτε ὁ Ἑθνικός µας Ὕµνος, ποὺ οἱ ἥρωες τραγουδοῦσαν.
Σὰν σήµερα, ἀπὸ τὴν πλατεία τῆς Ὁσίας Ξένης, τῆς Κοκκινιᾶς, 4.000 ὁδηγοῦνταν στὸ Χαϊδάρι καὶ ἀπὸ κεῖ 1.200
στὰ γερµανικὰ στρατόπεδα κατοχῆς.
Μέχρι χθὲς τὸ Ἑλληνικὸ κράτος, ἡ Ἑλληνικὴ πολιτεία
–ποὺ χάρις στὶς θυσίες αὐτῶν, ἀλλὰ καὶ χιλιάδων ἄλλων
ἀγωνιστῶν, ὑφίσταται, ὑπάρχει σήµερα ὡς ἐλεύθερο κράτος,
ἐλεύθερη πολιτεία– ἀγνοοῦσε πεισµατικὰ τὴν ὑπέρτατη
θυσία τῶν νεκρῶν.
Παλαιότερα µέσα στὰ ἐµφυλιοπολεµικὰ πάθη ποὺ ἀκολούθησαν ἔσυρε στὶς φυλακὲς καὶ στὶς ἐξορίες πολλοὺς ἀπὸ
αὐτοὺς ποὺ ἐπέζησαν. Μέχρι σήµερα ἰσχύει ὁ χουντικὸς
ΑΝ∆ΡΕΑΣ Γ. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ (Πρόεδρος τῆς Κυβερνήσεως).
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νόµος ποὺ ἀναγνώριζε σὰν Ἐθνικὴ Ἀντίσταση αὐτοὺς ποὺ
πρόδιδαν τὰ παλληκάρια, αὐτοὺς ποὺ πολέµησαν τὴν ἑνιαία
ἐθνική µας Ἀντίσταση, πιὸ σκληρὰ ἀπ’ ὅ,τι πολέµησαν τὸν
ἴδιο τὸν κατακτητή.
Ἐπιλέξαµε στὴ σηµερινὴ ἡµέρα γιὰ τὴ συζήτηση τοῦ νοµοσχεδίου ποὺ ἀναγνωρίζει τὴν ἑνιαία Ἐθνικὴ Ἀντίσταση τοῦ
Ἑλληνικοῦ λαοῦ, γιὰ νὰ ἀποτίσουµε φόρο τιµῆς σ’ αὐτοὺς
ποὺ ἔπεσαν, γιὰ νὰ εἴµαστε σήµερα ἐµεῖς ἐλεύθεροι.
Θὰ µπορούσαµε βέβαια νὰ ἐπιλέξουµε ὁποιαδήποτε
ἡµεροµηνία, γιατὶ σὲ κεῖνα τὰ µαῦρα χρόνια τῆς σκλαβιᾶς,
κάθε µέρα, σὲ κάθε πόλη, σὲ κάθε χωριὸ τῆς πατρίδας
µας, ἦταν δεµένη ἡ κάθε µέρα µὲ τὴν ἱστορία τῆς Ἐθνικῆς
µας Ἀντίστασης ἐνάντια στὴ φασιστική, ναζιστικὴ κατοχή. Ἀντίστασης αὐθόρµητης ἢ ὀργανωµένης, µαζικῆς ἢ
ἀτοµικῆς, µὰ ὁπωσδήποτε ἑνιαίας. Ἀντίστασης ποὺ ἀποτελεῖ
ἀληθινὴ ἐποποιΐα στὴν νεώτερη Ἑλληνικὴ ἱστορία σὰν φυσικὴ συνέχεια τοῦ Θρυλικοῦ Ἀλβανικοῦ Ἔπους.
Πράγµατι, αὐτὴ ἡ ἐποποιΐα δὲν ἦταν µία ἁπλή, παθητικὴ
ἢ ἔστω ἐνεργητικὴ ἀντίσταση. Ἦταν ἕνας ὁλόπλευρος ἐθνικοαπελευθερωτικὸς ἀγῶνας τοῦ 1941-1944 ποὺ συνέχισε µὲ
τὸ ἴδιο πάθος καὶ τὴν ἴδια ἀγάπη γιὰ τὴν λευτεριὰ καὶ τὴν
Πατρίδα, τὸν ἐθνικοαµυντικὸ ἀγῶνα τοῦ 1940-1941.
Πράγµατι, ὅπως περιγράφει ἡ Εἰσηγητικὴ Ἔκθεση τοῦ
Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν, οἱ γενναῖοι πολεµιστὲς τοῦ Ἀλβανικοῦ Ἔπους καὶ οἱ ἥρωες ποὺ θερίστηκαν ἀπὸ τὰ ἐκτελεστικὰ ἀποσπάσµατα, αὐτοὶ ποὺ πότισαν µὲ τὸ αἷµα τους
τὰ βουνὰ τῆς Πίνδου ἢ τὰ ὀχυρὰ τοῦ Ροῦπελ, µὰ καὶ κάθε
γωνιὰ τῆς Ἑλληνικῆς γῆς, ἐκπλήρωσαν ὅλοι τους, τὴν ἴδια
ἐπιταγή, τὸ ἴδιο χρέος, τὴν ἴδια ἀποστολή.
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Στὴ δίνη τοῦ διχασµοῦ ποὺ ἐπακολούθησε, αὐτὰ ξεχάστηκαν. Ἡ ἱστορία διαστρεβλώθηκε. Ἡ Ἑλλάδα –τὸ
ξέρουµε ὅλοι– ὑπῆρξε ἡ µόνη χώρα στὴν Εὐρώπη ποὺ δὲν
ἐκπλήρωσε, µέχρι τώρα τὸ δικό της χρέος στὴν Ἀντίσταση,
παρ’ ὅλο ποὺ ἦταν ἡ µόνη χώρα ποὺ ἔκανε πραγµατικὰ
καθολικὴ Ἀντίσταση ἐνάντια στὴν κατοχή.
∆ὲν ἤλθαµε ἐδῶ σήµερα γιὰ νὰ δικάσουµε, πολὺ περισσότερο, δὲν ἤλθαµε γιὰ νὰ διχάσουµε. Ὁ κύριος στόχος
τοῦ νοµοσχεδίου εἶναι ἡ ἐθνικὴ ἑνότητα. Ἀσφαλῶς, ἔστω
καὶ ὕστερα ἀπὸ τόσα χρόνια ἀποτελεῖ χρέος µας νὰ γυρίσουµε µὲ εὐγνωµοσύνη τὴ σελίδα τῆς ἱστορίας σ’ αὐτοὺς
ποὺ ἀγωνίστηκαν. Ἀσφαλῶς, ἔστω καὶ ὕστερα ἀπὸ τόσα
χρόνια, ἀποτελεῖ χρέος µας νὰ ἀποδώσουµε τιµὴ σ’ αὐτοὺς
ποὺ ξεχάστηκαν, σ’ αὐτοὺς ποὺ ἐξαιρέθηκαν, σ’ αὐτοὺς ποὺ
διώχτηκαν.
Ἡ σηµερινὴ πολιτικὴ καὶ ἠθικὴ ἀποκατάσταση, ἡ γρήγορη αὐριανὴ κοινωνικὴ καὶ οἰκονοµικὴ συµβολὴ τῆς Πολιτείας, δὲν ἀρκεῖ. ∆ὲν ἀρκεῖ φυσικὰ γιὰ νὰ ἀποδώσει τὸ
µεγαλεῖο τῶν ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς µας Ἀντίστασης. ∆ὲν
ἀρκεῖ σίγουρα, ὅταν δὲν µπορεῖ νὰ ἀναιρέσει τοὺς διωγµοὺς
ποὺ ὑπέστησαν ἀντὶ γιὰ ἐπιβράβευση ὅταν δὲν µπορεῖ νὰ
ἐπουλώσει τὰ σωµατικὰ καὶ ψυχικὰ τραύµατα αὐτῶν ποὺ
ἐπέζησαν.
Μποροῦµε ὅµως νὰ ξαναδώσουµε στὸ Λαὸ µας τὴν ἐθνικὴ
µνήµη καὶ αὐτὴ νοµίζω εἶναι ἡ µεγαλύτερη προσφορά. Αυτὴ
τὴν µνήµη ποὺ εἶναι ἀπαραίτητη τόσο γιὰ τὴν αὐτογνωσία
τοῦ λαοῦ µας, ὅσο καὶ γιὰ τὴν ἑνότητα τοῦ ἔθνους µας.
∆ὲν θὰ ἀκολουθήσουµε µία ἐγκληµατικὴ διασπαστικὴ
τακτική, ὅταν µποροῦµε σήµερα, ἐπιτέλους, νὰ θυµώµαστε
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µὲ σεβασµό, τιµὴ καὶ συγκίνηση τὸ Ἐθνικὸ Ἀπελευθερωτικὸ
Μέτωπο, τὸ ΕΑΜ τὸ ὁποῖο ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τοῦ
Ἑλληνικοῦ Λαοῦ εἶχε ἀκολουθήσει, τὴν ΕΠΟΝ, τὸν Ἑλληνικὸ
Λαϊκὸ Ἀπελευθερωτικὸ Στρατό, τὸν ΕΛΑΣ.
Ὅταν µποροῦµε νὰ θυµόµαστε αὐτά, δὲν σηµαίνει ὅτι
ὑποβαθµίζουµε τὸν ρόλο τοῦ Ε∆ΕΣ, τῆς ΕΚΚΑ, τοῦ 5/42,
τῆς ΠΕΑΝ, µὰ καὶ κάθε ἀνοργάνωτου καὶ αὐθόρµητου
Ἕλληνα πολίτη.
∆ὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι τὸ Ζ΄ ψήφισµα τῆς 4ης Ἀναθεωρητικῆς
Βουλῆς τῆς 21ης Ἰούλη 1946 µὲ συντηρητικὴ κυβέρνηση καὶ
νωπὲς τὶς µνῆµες τῶν ∆εκεµβριανῶν, δὲν ἐξαίρεσε καµµία
ὀργάνωση γιατὶ ἦταν τότε νωπὴ ἡ ἀλήθεια. Ἐξαιροῦσε,
βέβαια, τὰ Τάγµατα Ἀσφαλείας καὶ τοὺς ∆οσίλογους ποὺ
ἡ χούντα ἦλθε νὰ ἀναγνωρίσει ἀργότερα σὰν ἀντίσταση.
Εἶναι ἀληθινὰ λυπηρό, ὅτι ἡ ἐποποιΐα τῆς Ἐθνικῆς Ἀντίστασης ἀντιµετωπίσθηκε µὲ τὰ κριτήρια τῶν µεταγενέστερα, δραµατικῶν, πραγµατικά, ἐξελίξεων στὸν Τόπο µας. Ὁ
καθ’ ἕνας µας µπορεῖ νὰ ἔχει τὴ δική του ἀντίληψη γιὰ τὶς
περιόδους ἐκεῖνες. Ὁ ἐµφύλιος ποὺ ἀκολούθησε δηµιούργησε
χιλιάδες θύµατα. Ὅπως σωστὰ εἶπε πρόσφατα ὁ Πρόεδρος
κ. Παναγιώτης Κανελλόπουλος, καθ’ ἕνας µας δικαιοῦται
νὰ ἔχει τὴν δική του ἄποψη, τὶς προσωπικές του πικρὲς
ἀναµνήσεις, δίπλα στὸ δικό του ἀναµένο καντήλι. Ἀλλὰ ὁ
καθ’ ἕνας µας πρέπει νὰ συµβάλει στὴν ἑνότητα καὶ στὴν
ἀποκατάσταση τῆς Ἐθνικῆς µνήµης.
Γράφτηκαν πολλὰ γιὰ τὴν ἱστορία τῆς Ἀντίστασης. Πολλοὶ
θὰ ποῦν ὅτι ἡ ἑνιαία Ἀντίσταση δὲν ὑπῆρξε, γιατὶ µεσολάβησαν συγκρούσεις ἀνάµεσα σὲ ὀργανώσεις καὶ κατά τὴν
περίοδο τῆς Ἀντίστασης. Πράγµατι, ὑπῆρξαν συγκρούσεις
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ποὺ στοίχισαν ζωὲς ἀγωνιστῶν πραγµατικῶν σ’ ὅλες τὶς
ὀργανώσεις. Ὁ Λαός µας, ὅµως, στὴ βάση του ἔµεινε πάντοτε ἑνωµένος, ἐνῶ οἱ ὀργανώσεις βρῆκαν τὸν τρόπο –δύσκολα ἴσως– νὰ ξαναδοῦν καὶ νὰ ἀντιµετωπίσουν τὸν κοινὸ
ἐχθρό, τὸν ξένο, τὸ φασίστα κατακτητή.
Ἡ ἱστορία τῶν ἐθνικοαπελευθερωτικῶν ἀγώνων στὴ Χώρα
µας, ἀλλά καὶ σὲ ὅλη τὴν Εὐρώπη, εἶναι γεµάτη ἀπὸ συγκρούσεις ποὺ δὲν ἀναίρεσαν, ὅµως, ποτὲ τοὺς στόχους καὶ
τὴν προσφορά. Τὰ βουνὰ τῆς Ἑλλάδας, ποὺ θὰ µποροῦσαν
νὰ ἱστοροῦσαν αὐτὲς τὶς συγκρούσεις, εἶδαν ἀνάλογες περιπτώσεις στὸν µεγάλο ξεσηκωµὸ τοῦ Γένους, στὸ 1821.
Μήπως ἄραγε καὶ τότε δὲν ἀκολούθησαν διχασµοὶ καὶ διαστρεβλώσεις; Πόσες φορὲς δὲν διώχθηκε ὁ Μακρυγιάννης;
Τυφλὸς ὁδηγήθηκε στὶς φυλακὲς ὁ Νικηταρᾶς. Σὲ δίκες
καὶ φυλακίσεις σύρθηκαν οἱ Κολοκοτρώνης καὶ Πλαπούτας.
Χρειάσθηκε νὰ φθάσουνε στὸ 1839 γιὰ νὰ ἀποκατασταθεῖ ὁ
Ὀδυσσέας Ἀνδρούτσος ἀπὸ τὸ στίγµα τῆς προδοσίας. Στέρησαν τὴν ἑλληνικὴ ἰθαγένεια ἀπὸ τὸν ∆ηµήτριο Ὑψηλάντη.
Σὰν προδότης κατηγορήθηκε ὁ Καραϊσκάκης. Ὁ Λαός,
ὅµως, ξεπέρασε τοὺς διχασµούς. Οἱ συγκρούσεις σωστὰ
ξεχάστηκαν ἢ καταχωρήθησαν στὸ περιθώριο τῆς ἱστορίας
γιὰ νὰ ἀπασχολοῦν τοὺς ἱστοριοδίφες.
Ὁ Λαός, τὸ Ἔθνος, ἡ Πολιτεία ἀπὸ τὸ 1821 κράτησε στὴν
ἱστορική µας µνήµη τὴν ἑνότητα τοῦ ἀγώνα, τὴν πάλη τῶν
προγόνων.
Ὁ Μακρυγιάννης, ὁ Ἀνδροῦτσος, ὁ Κολοκοτρώνης, ὁ Νικηταρᾶς, ὁ Πλαπούτας ἔµειναν στὴν ἱστορία γιὰ νὰ συνεγείρουν τὸ Λαὸ µὲ τὸ ὑπέρτατο ἰδανικὸ τῆς ἐλευθερίας, µὲ
τὴν ἀγάπη γιὰ τὴν Πατρίδα καὶ ὄχι µὲ τὶς ἔριδές τους.
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Ἦλθε τώρα ἡ ὥρα, δίπλα στοὺς ἥρωες τοῦ 1821, νὰ
τοποθετήσουµε στὴν ἐθνική µας µνήµη ἑνωµένους αὐτοὺς
ποὺ ἔπεσαν στὸ 1940-1944. Τὰ στρατευµένα παιδιὰ τοῦ λαοῦ,
ποὺ ἔγραψαν σελίδες δόξας στὸν µεγάλο ἀµυντικὸ πόλεµο,
πόλεµο στὸν ὁποῖο τελικὰ ὀφείλεται ἡ πτώση τῆς ναζιστικῆς
δικτατορίας, τοῦ ναζισµοῦ. Αὐτοὺς ἐπίσης ποὺ συνέχισαν
τὸν ἀγῶνα στὰ βουνὰ καὶ στὶς πόλεις, φτιάχνοντας ἕνα
µαζικὸ λαϊκὸ κίνηµα µὲ πολυβόλα καὶ συλλαλητήρια µὲ
περιφρόνηση πρὸς τὸν θάνατο, µὲ πάθος γιὰ τὴν λευτεριά,
µὲ ἄµετρη αὐτοθυσία, ἄνδρες καὶ γυναῖκες στὴν Πίνδο
καὶ στὴν Ρούµελη, στὸν Γοργοπόταµο, στὴν Ἀθήνα, στὴν
Κοκκινιὰ, στὸ Χαϊδάρι, στὴν Καισαριανή, στὰ Καλάβρυτα,
στὸ ∆ίστοµο, στὶς πόλεις, στὰ χωριά, στὴν Ἑλλάδα, στὴν
Μέση Ἀνατολή, στὰ γερµανικὰ στρατόπεδα.
∆ὲν εἶναι µόνο ἡ πολιτικὴ θέληση ποὺ καθοδηγεῖ τὸ
χρέος µας, δὲν εἶναι µόνο ἡ ἀνάγκη νὰ φανοῦµε συνεπεῖς
πρὸς τὶς ὑποσχέσεις µας, εἶναι κυρίως ἡ ἐθνικὴ ἐπιταγὴ νὰ
ἀποδώσουµε στὸν Ἑλληνικὸ Λαὸ ἕνα µεγάλο ἀκόµα σύµβολο θυσιῶν καὶ ἀγώνων ποὺ τοῦ ἀνήκει, ἕνα σύµβολο ἐθνικῆς
ἑνότητας ἀπαραίτητης, ὅσο ποτὲ ἄλλοτε, γιὰ ἕνα Λαὸ ποὺ
ἀγωνίζεται νὰ κατοχυρώσει τὴν ἐθνική του ἀνεξαρτησία
καὶ νὰ περιφρουρήσει τὴν ἐδαφική του ἀκεραιότητα.
Ἡ Κυβέρνηση τῆς Ἑλλάδας ἐπιτελεῖ σήµερα µὲ εὐλάβεια
τὸ καθῆκον της. Ἐγὼ ὡς Ἕλληνας σήµερα αἰσθάνοµαι
περήφανος.
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